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UNA MONEDA PROCEDENT DEL
POBLAT IBÈRIC DE PLANA BASARDA
(SANTA CRISTINA D’ARO)
F R A N C E SC A IC A R T i H E R E U

El poblat ibèric de Plana Basarda, tot i ser conegut des del darrer quart
del segle XIX, no ha estat excavat mai de manera científica, per la qual
cosa la seva datació es basa en estudis puntuals de materials sense context
(Nolla-Casas, 1984, p. 144-145; Aicart, 2000, p. 19-20). Sobre d ’altres
testimonis arqueològics, mai en sabrem res perquè s'han dut a terme al
marge de la llei (Aicart, 1990).
Gràcies al rigor metodològic de Lluís Esteva i Cruanas (Sant Feliu de
Guíxols, 1906-1994), avui podem donar a conèixer una moneda trobada en
el poblat ibèric, la primera que es publica si no anem errats. L’investigador
guixolenc va fer unes anotacions sobre dues trobades efectuades amb el
senyor Calvet de Llagostera0} els dies 25 d ’octubre de 1956 a Platja d ’Aro
i 10 de novembre de 1956 a Panedes. Entre les notes de treball hi ha el
dibuix d ’una moneda (fig.l) amb l ’anotació següent: “Trobada a Plana
Basarda pel Sr. Calvet, que és qui la té”. En el recull de monedes ibèriques
i romanes de la comarca que van fer Lluís Esteva i Joan Vilaret (1987,

(1)
Josep Calvet i Am at (Llagostera, 1899-1999), propietari dels terrenys de la font de
Panedes i personatge polifacètic que es dedicà a la literatura, la m úsica i l ’arqueologia entre
d ’altres activitats (vegeu el seu llibre Llagostera en la intimitat (Llegendes, cròniques i vivències,
editat pel Butlletí de Llagostera l ’any 1984). Agraïm, com sempre, a la família de Lluís Esteva i
Cruanas la gentilesa i l ’excel·lent disposició vers l’autor d ’aquest article, així com els assenyats
consells dels amics Josep Escortell i Josep M aria Nolla.
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F ig .l. Dibuix de la moneda realitzats per Lluís Esteva i Cruanas.

p. 103-117) no hi ha cap referència sobre aquesta moneda. Possiblement
el senyor Esteva, després de trenta anys, no recordava aquell dibuix i més
tenint en compte que estava enmig d ’altres notes. Tampoc l’hem localit
zada entre les monedes procedents de Plana Basarda que es conserven al
Museu Municipal de Llagostera.(2)
DESCRIPCIÓ DE LA MONEDA I CRONOLOGIA
El dibuix de Lluís Esteva (fig. 1) és, ara per ara, l'únic testimoni que
ens permet descriure la moneda de manera aproximada. Si algun dia hi
ha la possibilitat d ’estudiar-la, la descripció següent es podrà concretar,
corregir, ampliar o afinar més cronològicament i tipològica:
Diàmetre màxim: 24-25 mm (aproximadament)
Anvers: cap, amb casc, mirant a la dreta. Té la barbeta força marcada.
Es tracta del cap de Pal·las, amb un casc de tipus corinti.
Revers: un cavall alat, Pegàs, mirant a la dreta. Dessota, llegenda
il·legible però s’hi poden entrellucar un o dos caràcters en ibèric.
La presència del cap amb casc a l’anvers, el cavall alat al revers i la lle
genda en ibèric ens indica que la peça fou encunyada a la seca d ’Empúries.
Es una moneda de bronze típic del món ibèric del nord-est català i caracte
rística de la Baixa República: un as(3) d ’Untikesken de la seca d ’Emporion,

(2) En el M useu M unicipal de Llagostera es conserva un conjunt notable de materials
procedents de Plana Basarda. Hi consten cinc monedes (números d ’inventari de 180 a 184)
ingressades el maig de 1987. Així mateix, es conserven algunes monedes més de procedència
desconeguda. Cap de les que hem examinat, però, coincideix amb la que va dibuixar Lluís Esteva,
tot i que Josep Calvet va donar gran part del seu fons al museu llagosterenc. Cal assenyalar que
una de les monedes (número d ’inventari 181) és d ’època romana imperial. L’estudi d ’aquest petit
conjunt monetari seria de gran interès per resseguir la història del poblat. Agraïm la col·laboració
rebuda de Cristina Masvidal, investigadora de la Universitat Autònom a de Barcelona i de Marta
Albà, directora de l ’Arxiu i del M useu M unicipal de Llagostera.
(3) Segons Villaronga (1977, p.6) i Campo (1982, p.12), el Pegàs en el revers és el símbol
propi de la unitat o as en les emissions amb llegenda ibèrica.
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encunyat amb llegenda ibèrica, que porta la inscripció del nom, en locatiu,
de la tribu dels indigets que habitava el nord-est català.(4) A l’anvers hi
apareix sempre una deessa amb casc corinti (Villaronga, 1977, p.5) i al
revers un animal i la llegenda ibèrica Untikesken (Villaronga, 1977, p.6;
Campo, 1988, p. 12).
Les emissions emporitanes amb llegenda ibèrica s’inicien a principis
del segle II aC, després del 195 aC. A partir d ’aquest moment les monedes
s’encunyen en bronze, amb quatre nominals diferents (as, semis, quadrants
i sextants (Villaronga, 1977, p. 17-19; Campo, 1988, p.12)), i reemplacen
les monedes de plata amb llegenda grega.(5) Perduren en diferents sèries
fins a la primera meitat/segon terç del s. I aC, en què seran substituïdes
per les monedes amb la llegenda llatina EMPORIA a l ’anvers i MVNICI
al revers (Villaronga, 1982, p. 140-145; Nolla-Esteva-Aicart, 1989, p.9697; Nolla (ed.), 2002, p.84)/6)
Les monedes d ’Empúries amb llegenda ibèrica són presents en jaci
ments propers a Plana Basarda: al poblat dels Guíxols (Esteva-Vilaret,
1987, p.107, núm. 19 a 22; Esteva, Nolla i Aicart, 1989, p.96-97), Cala
Pola, en el terme de Tossa de Mar (Zucchitello, 1978, p.37), Romanyà de
la Selva (Esteva-Vilaret, 1987, p. 114, núm .51), Pla de Palol a Platja d ’Aro
(Nolla(ed.), 2002, p.84, 100-101 i 221) o al poblat de Castell a Palamós
(Nolla-Palahí-Burch, 1998, p. 72-76).
El dibuix d ’aquesta moneda ens forneix una nova dada històrica sobre
l’ocupació del poblat durant el període ibèric tardà, després de la revolta
indígena del 195 aC, un altre indici que faria més versemblant la hipòtesi
que l’abandó del poblat no té a veure amb la derrota dels indígenes enfront
de les tropes de Cató l ’any 195 aC (Aicart, 2000, p.20). Caldrà, però, un
estudi acurat dels materials conservats als museus de Llagostera i Sant
Feliu de Guíxols i, sobretot, una excavació científica del jaciment (fig. 2)
per aclarir o desmentir les hipòtesis amb les quals treballem actualment.

(4) Villaronga (1977, p.35 i 1982, p.146) identifica fins a cinc variants diferents del nom
Untikesken.
(5) En terrenys del mas Llauradó, prop de l’antic camí que comunicava la vall amb el poblat,
es va trobar una dracma em poritana de plata amb llegenda grega (Esteva, 1968; Esteva-Vilaret,
1987, p p -115-116, núm.60; Aicart, 2000, p.20, nota 3), datada en els segles III-II aC.
(6) Pels aspectes tipològics que observem en la moneda objecte d ’aquest estudi (i amb
totes les reserves necessàries atès que no hem vist l ’original) caldria incloure-la en les darreres
emissions amb llegenda ibèrica (Villaronga, 1977, p .59-60 i fig.8, núm. 65 i 66; Villaronga,
1982, p. 145, 36 A i B), després del 91 aC.

7

FRANCESC AICART i HEREU

Fig. 2. Vista general de Plana Basarda en el Massís dA rdenya. (Foto de Josep Escortell).
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NOVES APORTACIONS PER AL
CONEIXEMENT DEL POBLAT IBÈRIC
DE SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA
(LLAFRANC, PALAFRUGELL)
JO S E P B U R C H , A N T O N I R O JA S i JO R D I SA G R E R A

INTRODUCCIÓ
El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda és un jaciment costaner
d ’època ibèrica encara poc conegut ja que la primera excavació arqueo
lògica no va tenir lloc fins l ’any 1984 i els resultats obtinguts no van tenir
gaire ressò dins dels estudis especialitzats del món ibèric. La represa de
les excavacions arqueològiques l’any 1998, engegades per l’Ajuntament
de Palafrugell i l ’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de
Girona, ha possibilitat l ’inici d ’un estudi profund d ’aquest hàbitat ibèric.
El resultat d ’aquests anys d ’excavació, presentat a manera de síntesi, és
el que desenvolupem en aquest treball.
CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES (fig. 1)
A l ’est de Palafrugell, fent de separació dels nuclis de Llafranc i Tamariu, s’aixeca la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda. El cap de Sant
Sebastià està situat al sud del massís de Begur i forma part de la serralada
Litoral Catalana, igual que el bloc de les Gavarres, del qual està separat
pel corredor de Palafrugell.
El poblat ibèric es troba situat al cim d ’aquesta muntanya i té el seu
emplaçament en el punt més alt. L’altura (165-170 metres sobre el nivell
del mar) i la topografia, amb els altíssims cingles que cauen sobre el mar i
els forts pendents que condueixen a Llafranc, suposaven per als habitants
9
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Fig. 1. Vista aèria de l’em plaçament del poblat ibèric

de l’assentament ibèric una excel·lent defensa natural. El lloc és especial
ment privilegiat des del punt de vista visual, factor que li dóna una gran
importància estratègica. En direcció sud-oest, la muntanya té un gran
domini visual sobre la línia de costa fins a prop de Platja d ’Aro, la plana
fèrtil i estratègica del Corredor de Palafrugell i el vessant septentrional
de les Gavarres.
Al mateix temps, els bons condicionaments topogràfics es combinaren
amb els avantatges de la proximitat de zones aptes per al conreu i dels
ports costaners, molt especialment el de Llafranc, als mateixos peus de
la muntanya.
EL CONTEXT ARQUEOLÒGIC
El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda formava part del terri
tori dels indigets que actualment se situa entre la línia compresa entre les
Alberes i la riera Tordera (Martín 1987, p. 19-33; Burch & Nolla 1995,
p. 9-23). Els plantejaments historiogràfics actuals semblen donar per as
sumida la ubicació de la tribu dels indigets dins del territori del nord-est
de Catalunya, tal com indiquen diversos autors antics (Aviè, vv. 523,525,
527, 533 i 559; Estrabó III, 4 , 1, i III, 4, 8; Plini el Vell, 3, 22).
De les estacions ibèriques situades a l’entorn de Sant Sebastià tenim
molt poca informació a causa de la manca d ’excavacions arqueològiques
10
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i de la seva desaparició motivada pel creixement urbanístic. Disposem
d ’algunes dades, per exemple, de restes arqueològiques d ’època ibèrica
al jaciment de Ses Artigues, arran de mar, en el sector calellenc del Golfet
(Pella i Forgas 1888, p. 328). Quatre nuclis ibers versemblantment més
modestos també han estat localitzats al Golfet (un quilòmetre al sud de Ses
Artigues), al camí de cap Roig, al puig Rodó i al puig d ’en Peia. (Nolla
& Casas, 1984, p. 137).
Més enllà, a banda del poblat de Sant Sebastià, trobem a la mateixa
línia de costa els següents hàbitats ibèrics: el de Castell de la Fosca de
Palamós (segles VI a II aC) (Nolla, Palahí & Burch 1998, p. 59-78), el
de Castell de Begur (Pericot 1942, p. 232-235), i el del Fortim de Sant
Feliu (segles IV aC a I dC) (Nolla, Esteva & Aicart 1989, p. 45-116). Tot
i no estar a ran de costa també trobem alguns poblats que estan situats en
alçades properes, com Castell Barri de Calonge o Montbarbat de Lloret
de Mar (Burgueno & Vilà 1996, p.55-84; Vilà & altres, 1998, p. 80-83).
Finalment, i més cap al sud, esmentem el de Turó Rodó de Lloret, en curs
d ’excavació, el de Puig Castellet al mateix municipi (Pons & altres, 1984)
i el de la Vila Vella de Tossa de Mar.
Tal com hem pogut comprovar, aquest conjunt d ’assentaments coinci
deixen força en les seves cronologies amb les de Sant Sebastià. El poblat
de Castell de Palamós té una existència documentada des del segle VI
aC fins al canvi d ’era (Nolla, Palahí & Burch 1998, p. 59-78). Per altra
banda, el poblat dels Guíxols tindria els seus orígens a partir del segle IV
aC i allargaria la seva activitat fins al segle I dC (Nolla, Esteva & Aicart
1989, p.68-69). Per altra banda, aquests poblats presenten similituds evi
dents ja que estan situats, exceptuant Castell Barri, arran de mar; a prop
d ’una cala relativament gran a un costat i una cala petita a l ’altre que
els serveix de port natural; fortament defensats per penya-segats i en els
punts més febles per muralles; presència de petites planes ben regades
per una o diverses rieres amb cursos d ’aigua de tipus estacional (com la
riera de Tossa) (Burch 1996, p. 43-44) i amb bones comunicacions amb
altres zones o poblats.
HISTÒRIA DE LA INVESTIGACIÓ (fig.2)
El recinte ibèric de Sant Sebastià de la Guarda va passar inadvertit fins
a finals dels anys cinquanta. Abans de la dècada dels seixanta hi ha un
desconeixement absolut de la presència d ’un hàbitat d ’època protohistòrica al cim de la muntanya de Sant Sebastià. Es aquesta la raó que per la
qual no és esmentat en els estudis erudits realitzats fins aquell moment.
Per exemple, Pella i Forgas no va tenir en compte Sant Sebastià com a
lloc més antic que la vil·la romana de Llafranc, tot i que sembla citar-lo
indirectament en donar notícia dels indrets on aparegué ceràmica “grosera
negra y granujienta” (Pella i Forgas 1883, p. 22). Un altre autor, Miquel
11
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Fig. 2. La zona de Sant Baldiri

Torroella i Plaja, parla de Llafranc i esmenta el cap de Sant Sebastià, però
en cap moment fa cap referència a la presència de material arqueològic en
aquesta muntanya: “La montana de San Sebastian tiene una importancia
muy grande bajo el punto de vista arqueológico, y ha dado lugar a animadas
controversias entre algunos historiadores contemporàneos, divididos en
dos opiniones al investigar la situación definitiva del cabo Celebàndico,
que la geografia antigua senala como límite meridional de la Indigecia,
en términos que, no siendo concluyentes, dificultan una atribucion inapelable”, (Torroella i Plaja 1929, p.10).
A la primera meitat dels anys seixanta no hi ha tampoc cap publicació
que deixi constància de l'existència d ’un poblat ibèric a la muntanya de
Sant Sebastià de la Guarda. Miquel Oliva, en una publicació de l’any 1961,
descriu part de la costa empordanesa i esmenta el cap de Sant Sebastià,
però no dóna notícies de cap assentament ibèric per aquesta zona: “...y los
montes litorales de Bagur con el castillo, sede de un poblado ibérico; el
“puig de Son Rich” y el Carmany (Regencós) donde radican yacimientos
prehistóricos, para acabar con la punta de Sant Sebastian, sobre Llafranch”
(Oliva 1961, p. 77). R. Martín Tobías, en esmentar els poblats del litoral,
també passa per alt Sant Sebastià: “...el de Castell Barri (Calonge) i el
de Castell (La Fosca, Palamós), para seguir por el de Font Morisca hasta
llegar a Bagur...” (Martin Tobias 1963, p. 25).
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Els primers indicis de l ’existència del poblat ibèric de Sant Sebastià
de la Guarda van sorgir gràcies al material ceràmic recollit en superfí
cie i portat al museu de Palafrugell (Badia 1977, p.235; Nolla & Casas
1984, p. 133). Aquestes prospeccions les havien iniciat gent del mateix
Palafrugell, com Joan Badia, pels volts de l’any 1960 i es perllongaren fins
el 1984. Gràcies a aquests treballs es va poder comprovar que el material
ceràmic indicava clarament l ’existència d ’un hàbitat d ’època ibèrica al
cim de la muntanya. Per altra banda, alguns esllavissaments de terres en
els marges dels camins deixaven entreveure indicis clars d ’estructures
arquitectòniques (Badia 1988, p. 5-14).
Una bona part dels materials recollits superficialment van ser inventa
riats i es guarden actualment al Museu del Suro de Palafrugell. La majoria
d ’aquests materials provenien de diferents punts de la muntanya sense
que es pugui determinar la localització exacta d'una bona part. En canvi,
hem documentat altres materials inventariats on sí que consta la seva
ubicació original. És el cas de tot un grup de material recuperat en fer-se
les antenes situades a la muntanya de Sant Sebastià, al sud del jaciment.
També tenim constància de material recollit al tall de la carretera, quan
afloraven amb les pluges o a través de petits esllavissaments de terra. Es
conserva, igualment, material recollit a l'esplanada del dipòsit de l ’oest del
jaciment. En alguns casos, tenim documentats els noms de les persones
que van recollir material a la muntanya i que posteriorment el van cedir al
Museu de Palafrugell. És el cas de Joan Berta, que va recollir un conjunt
de material ceràmic durant l ’any 1963. També consta el nom del senyor
Massoni, que va lliurar al museu el material que havia recollit.
Amb aquesta recollida de material ja es va aconseguir una important
quantitat de ceràmica i objectes d ’època preromana, la qual cosa va per
metre fer-se una idea aproximada de la cronologia del jaciment que anava
del segle VI aC (mostres de ceràmiques jònies) al segle I aC (ceràmica
campaniana B) (Badia 1988, p.3).
El material ceràmic conservat d ’aquelles recollides superficials és molt
variat, amb bona presència de ceràmica local i d ’importació. Pel que fa
a la ceràmica local, són abundants els fragments de ceràmica comuna
ibèrica, amb molta presència de ceràmica de pintura blanca, típica de tota
l ’àrea indigeta. També són presents fragments d ’àmfora ibèrica i de cerà
mica a mà amb una gran varietat de decoracions. De la mateixa manera,
documentem alguns exemplars de ceràmica grisa de la costa catalana. Es
conserven molts elements de la pràctica tèxtil com pondera i fusaioles. No
falten, per altra banda, les habituals peces discoidals. Cal destacar també
la presència de peces de bronze com fíbules (algunes de senceres). Pel
que fa a la ceràmica d ’importació, hi ha notables exemples de ceràmica
àtica de figures roges. Sobresurten la notable presència dels escifs, restes
de cràteres de figures roges i altres formes de ceràmica àtica. També te
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nim documentats elements importats com exemplars d ’àmfora púnica o
àmfora massaliota. Cal destacar, finalment, la presència de material romà
com àmfores, tegula i vores, parets i bases de dolia, i fragments diversos
de campaniana A i B.
La primera notícia publicada sobre l’existència del poblat data de l’any
1966, amb un breu comentari, dins d ’un article sobre troballes romanes de
Llafranc: “Es probable que nuestro yacimiento represente una continuación
del poblado prerromano ubicado en la cima de la montana de Sant Sebastià.
Con la paz de Augusto fueron abandonados los poblados indígenas situados en montículos fortificados, algunos de los cuales romanizados ya en
su última etapa, habían perdurado hasta la citada época, estableciéndose
sus habitantes en el llano. Suponemos que este es el caso de la estación de
Sant Sebastià que, alrededor del siglo I a C, debió desplazarse a la vecina
playa de Llafranc y fundar allí la población que, ya totalmente romanizada,
perduró hasta el siglo V, por lo menos” (Badia 1966, p.5).
Tanmateix, tot i que a partir dels anys seixanta ja es té constància de
l’existència d ’un hàbitat d ’època ibèrica, el poblat de Sant Sebastià conti
nua despertant poc interès. La seva existència és molt poc propagada i, per
tant, té molt poca repercussió. Són anys en què comencen a despertar les
primeres investigacions en poblats tan importants com Mas Castellar de
Pontós (Alt Empordà). Tanmateix, Miquel Oliva i Prat, amb el suport dels
fundadors del Museu de Palafrugell, ja havia demostrat interès per aquest
jaciment. Oliva projectà unes campanyes d ’excavació a Sant Sebastià,
durant l ’any 1972, en col·laboració amb el museu de Palafrugell que,
finalment, no es van poder realitzar (Badia 1988, p.2-3).
Durant els anys setanta només alguns autors esmenten el poblat en els
seus estudis sobre el món ibèric. Un exemple és M.A. Martin que ja el
té en consideració en un article sobre ceràmica ibèrica de pintura blan
ca al nord-est de Catalunya (Martín 1976, p. 145-160) i a partir d ’aquí
en diversos estudis de conjunt sobre el món ibèric del nord-est català
(M artín,1987, 19-33).
El jaciment és esmentat l ’any 1982 dins d ’un catàleg dels poblats
d ’època ibèrica al Principat (Maluquer & altres 1982, p. 28) i l’any 1984
el poblat forma part de la Carta Arqueològica de les Comarques Gironines
realitzada per J.M. Nolla i Josep Casas (Nolla & Casas 1984, p. 133).
Finalment, cal destacar que, tot i no haver-se practicat cap excavació
arqueològica, l ’any 1984 es va organitzar una exposició temporal en una
petita sala del Museu de Palafrugell. La mostra, “El poblament antic al
terme de Palafrugell i a l ’Empordà”, recollia les diverses troballes realit
zades a Sant Sebastià.
De les peces trobades durant els anys anteriors a la primera excava
ció arqueològica al poblat de Sant Sebastià de la Guarda, destaquen, per
sobre de les altres, dues esteles amb representacions de llances que van
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ser objecte d ’estudi monogràfic en un article de l’any 1988 (Badia 1988,
P- 5-14).
L’any 1984 es van iniciar les primeres intervencions arqueològiques
al poblat de Sant Sebastià de la Guarda. Es van portar a terme un total de
quatre campanyes, que es varen perllongar fins l ’any 1987. Els primers
treballs van anar enfocats a delimitar la zona arqueològica a través d ’una
sèrie de sondeigs a diferents punts del replà i vessants de la muntanya.
Per la seva banda, l ’excavació es va desenvolupar bàsicament en el
sector situat just al davant de l ’Oratori de Sant Baldiri. Es va excavar
una superfície aproximada de 460 metres quadrats repartits en dues cales
veïnes. Topogràficament, aquesta superfície marcava la separació entre
el planell i l’inici dels pendents que davallen vers la plana, fins a trobar la
carretera de Tamariu. Es posaren al descobert un total de cinc habitacions
de planta rectangular i una gran quantitat de material arqueològic que
s’estenia cronològicament des del segle VI aC fins al final del segle II aC
(Barti & Plana 1989a, p. 138; Barti & Plana 1989b, p. 39).
La conclusió que es va extreure va ser que l ’àrea del jaciment s’estenia
des del camp situat davant l’oratori dedicat a Sant Baldiri fins al planell
emplaçat sota l ’actual aparcament del restaurant, actualment ocupat per
diverses antenes. Alguns sondeigs efectuats fora del que és pròpiament
la plataforma de la muntanya van resultar estèrils.
Les campanyes d ’excavació arqueològica portades a terme a partir de
l’any 1984 a Sant Sebastià de la Guarda van tenir el seu punt i final a la
campanya de 1987. Tot i que, en finalitzar-se aquesta campanya, es tenia
la intenció de continuar durant l ’any 1988, diversos motius van paralit
zar les excavacions, amb l ’abandó de la investigació del poblat i el seu
consegüent oblit.
No obstant això, durant el transcurs de l ’any 1993, unes reformes
realitzades a l'edifici de l ’hostatgeria, situat al cim de la muntanya, van
possibilitar unes noves actuacions arqueològiques a l ’hàbitat protohistòric. L’excavació d ’urgència de 1993 se centrà en dues zones: sota el pati
interior que s’estén entre el restaurant i l’ermita (zona 1), i sota les escales
exteriors d ’accés al mencionat pati, en un terreny en pendent vers l ’oest
i amb un desnivell total que voltava els quatre metres (zona 2) (Llinàs
1994, p. 57).
A la zona 1 es va constatar que les hipotètiques estructures d ’època
ibèrica que haguessin pogut sobreviure a l ’erosió natural del terreny havien
desaparegut pràcticament del tot, destruïdes durant una de les reformes de
l ’hostatgeria, en el tercer quart del segle XVIII (Llinàs 1994, p. 58). Tan
sols a l’extrem sud-oest de la zona, s’hi localitzaren restes d ’època ibèrica,
concretament una sitja (sitja 1), que, per la seva situació, profundament
excavada a la gresa, s ’havia salvat de la destrucció general.
La zona 2, en canvi, proporcionà dades molt més significatives per-
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tanyents a diverses etapes successives de la vida del poblat, situables
cronològicament entre un moment indeterminat del segle IV aC. i finals
del segle II aC (Llinàs 1994, p. 58-59).
Cronològicament, els vestigis més antics correspongueren a unes petites
terrasses retallades a la gresa del subsòl, reforçades exteriorment amb uns
petits murs de contenció, la funció de les quals seria anivellar i corregir el
pendent natural del terreny, i que es pogueren datar vers el segle IV aC.
La zona esdevingué clarament lloc d ’habitació a partir de mitjan segle III
aC, aproximadament, i pertanyent a aquesta etapa es pogueren identificar
part de dues habitacions, l ’abandó de les quals es va situar al segle II aC,
tal com indicà el material exhumat en els estrats d ’amortització correspo
nents. Immediatament després de l’abandó d ’aquest sector del poblat, es
pogué detectar un procés d ’erosió natural dels estrats antròpics de la part
superior de la muntanya, amb uns materials que tampoc no anaven més
enllà de la segona meitat del segle II aC. Val a dir que foren excavades,
també, dues sitges més (sitges 2 i 3 del segle IV aC i de finals del segle
III aC, respectivament) (Agustí, Burch & Llinàs, 1998, 43-58).
L’excavació d ’urgència efectuada a l’hàbitat ibèric de Sant Sebastià de
la Guarda els mesos de desembre de 1994 i gener de 1995 fou una conti
nuació dels treballs arqueològics realitzats a finals de 1993 en el mateix
indret. Aquesta campanya va evidenciar que l ’estat de conservació del
sector més elevat del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda era molt
deficient. La causa principal sembla que cal buscar-la en la topografia
original de l ’indret, que hauria propiciat una ràpida erosió natural dels
estrats antròpics a partir del mateix moment d ’abandó del poblat, extrem
que va poder confirmar la troballa d ’estratigrafies invertides al vessant oest
de la muntanya durant la campanya anterior (Llinàs 1994, p. 59). Aquesta
intervenció va evidenciar que és molt difícil avaluar l’abast de la destrucció
provocada per la construcció de l’hostatgeria en època moderna, tot i que
hi ha indicis que la seva incidència fou notable.
Les úniques troballes d ’època ibèrica realitzades en aquesta campanya
les constituïren un conjunt de sis sitges, conservades gràcies al fet que
es trobaven excavades profundament a la gresa del subsòl. Com a dades
més rellevants, cal remarcar la sincronia del funcionament de cinc de les
sitges i la cronologia tardana dels seus farcits d ’obliteració, que les fan
contemporànies de la darrera fase de funcionament del poblat. Pel que fa
a la sitja 4, el seu farciment es va fer en ple segle II aC i era posterior a
una habitació amortitzada poc temps abans. Aquesta sitja constitueix un
dels testimonis més tardans de l’activitat humana al poblat ibèric de Sant
Sebastià de la Guarda.
La setmana del 25 al 29 de maig de 1998 es va portar a terme un segui
ment arqueològic (Esteba & Dehesa 2000, p. 106-108) a la banda sud del
conjunt arquitectònic de l ’hostatgeria de Sant Sebastià, afectada per unes
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obres de rehabilitació. Amb la realització d ’unes rases de fonamentació,
varen aflorar tres sitges alterades de manera directa, juntament amb una
quarta que, en aquest cas, quedava separada d ’aquestes. Les tres sitges
localitzades en aquesta àrea estaven excavades a la roca natural, el gres,
de descomposició fàcil.
LES CAMPANYES 1998-2002
Les excavacions realitzades al poblat de Sant Sebastià han afectat fins
ara dos grans sectors: el sector de l'ermita i el sector de Sant Baldiri. Pel
que fa al sector que anomenem “sector de l’ermita”, es tracta de la zona
on s’emplacen les construccions modernes de la torre (segle XV), l ’ermita
i hostatgeria (segle XVIII). Es en aquest sector on es van portar a terme
les excavacions d ’urgència corresponents als anys 1993,1995 i 1998. Per
altra banda, el segon sector excavat ha estat l ’espai que coneixem com
sector de Sant Baldiri, situat entre el santuari dedicat a Sant Baldiri i la
carretera que comunica Palafrugell amb el cim de la muntanya. En aquest
sector es van portar a terme les campanyes d ’excavacions realitzades entre
els anys 1984-1987 i les últimes excavacions portades a terme entre els
anys 1998 i 2002.
L’únic sector excavat del poblat que actualment resta al descobert és
la extensió corresponent al sector de Sant Baldiri. En aquest sector s’ha
localitzat part d ’un barri caracteritzat per una filera de cases alineades. En
aquest mateix sector s’ha localitzat un conjunt notable de sitges, la majoria
excavades a la roca. Són sitges de diferents èpoques amb cronologies situables entre els segles IV i II aC, algunes de corresponents a fases anteriors
a la construcció dels edificis, algunes de contemporànies a la fase del barri
i d ’altres de relacionades amb els últims moments del poblat.
DESCRIPCIÓ I EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA
Al sector situat davant l ’oratori de Sant Baldiri s'ha excavat un edifici
(A) molt típic del món ibèric, tant per la seva estructura arquitectònica com
pels elements de construcció. Està orientat en direcció est-oest i presenta
una sola fase de construcció. Disposa d'una planta rectangular i està dividit
en dues estances (habitacions A l i A2). Els murs que formen aquest edifici
estan formats per blocs de pedres col·locats de manera molt irregular, de
mida diferent i unides amb fang. Aquests murs tenen una amplada d ’entre
45 i 55 cm. L’edifici A presenta, en conjunt, unes dimensions de 8,35 m
de llarg per 4,70 m d ’amplada amb uns 27 m2 de superfície.
L’estança oest (A l) és l ’habitació principal, amb una superfície molt
més gran que l ’àmbit est (A2), gairebé el doble. Les mides de l’estança
A l són de 5,35 m de llarg per 4,70 m d ’amplada amb unes dimensions
de 15,5 m2 de superfície (fig.3). A la banda nord-est de la cambra es va
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Fig. 3. La casa A

constatar un petit mur (1093), molt degradat, que sembla tenir la funció
de petit racó per col·locar probablement àmfores o qualsevol altre tipus
d ’utensili.
L’entrada en aquesta estança ha estat ben localitzada a la banda sud i
presenta una disposició central. L’amplada és d ’uns 90 cm. El llindar està
format per dos blocs de pedra sorrenca molt ben tallats i en molt bon estat
de conservació (Per la procedència de la pedra sorrenca vegeu Rocas/Roqué i Pallí, 2002, p. 41-43). Aquest llindar té una amplada de 30 cm. Cal
destacar la ubicació d ’aquesta porta a causa del fet que és poc corrent en
el món ibèric. Habitualment les cases ibèriques solen presentar la porta en
el costat més curt. En canvi, en aquest cas, la porta està situada al sud-oest
de l’edifici, és a dir, a la façana més llarga de l ’edifici.
Aquesta habitació presentava un nivell de circulació, un paviment de
terra trepitjada, per sota del qual es localitzaven diversos' estrats d ’ani
vellament. D ’aquests nivells, es va excavar una potència estratigràfica
d ’uns 80 cm. Per sobre del nivell de circulació es va constatar una petita
capa de terra (UE 1086).
Una nota destacada és la presència d ’estructures d'habitació anteriors
a la construcció d ’aquest edifici, cosa que ens indica, alhora, una fase
anterior a la construcció del conjunt de cases que trobem al sector de Sant
Baldiri en diferents moments del període comprès entre els segles IV i
II aC. Relacionable amb aquesta habitació es van localitzar nombrosos
blocs de pedra corresponents a un enderroc, segurament formant part de la
inutilització d ’aquesta estança. Les estructures d ’aquesta fase intueixen una
habitació de planta rectangular que no ha pogut delimitar-se completament
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a causa del fet que la resta de murs van més enllà dels límits de l ’excavació.
Aquesta estructura es recolzava directament sobre la roca. Caldrà esperar
l ’estudi complet del material per establir la cronologia d ’aquesta fase, tot i
que podem avançar que podríem estar davant d ’un edifici cronològicament
situable en un moment imprecís del segle V aC.
Pel que fa a l ’estança oest (A2), adossada a l ’habitació A l, té unes
dimensions de 3 m de llarg per 4,70 m d ’amplada, amb una superfície de
8,8 m2. Dins de l ’edifici es va detectar un nivell de circulació amb el qual
hi havia relacionada una petita llar, molt senzilla, a l’angle nord-oest,
formada per petits blocs de pedra. En el nivell relacionat amb aquesta llar
es va trobar força escòria de ferro fet que indicaria que, potser, en aquest
àmbit es va treballar amb aquest metall.
La part conservada dels murs d ’aquesta estança és el sòcol, que està
format per una combinació de grans blocs de pedra no treballats i per altres
blocs de dimensions més modestes. En construir-se aquesta estança, es
va aprofitar la roca natural. No s’ha documentat cap porta que comuniqui
l’estança A l amb l ’habitació A2. Tot i això, no descartem que hi hagués
una porta entre totes dues estances que se situaria en una posició més
elevada.
Amb tota seguretat, les parets de l’edifici es componien d'un sòcol de
pedra i d ’unes parets de tova. L’ús de la tova ha quedat constatat amb l’apa
rició de diversos fragments en alguns punts del jaciment. Recordem que les
habitacions excavades als anys vuitanta presentaven fragments de tova en
els seus nivells d ’enderroc. Seguiria, doncs, el mateix model constructiu
que els poblats de la zona indigeta dins del període de l’ibèric ple.
Aquesta habitació va ser excavada des dels estrats més superficials
fins a la roca mare. En els estrats superiors no es van detectar nivells
d ’abandonament clars i, per tant, ens aporten molt poca informació sobre
el moment d ’abandó. En algunes parts disperses de l’habitació semblava
que apareixien restes del que podia haver estat el paviment de terra tre
pitjada. Tanmateix, les dades que tenim ens fan pensar que el nivell de
paviment hauria estat en una cota més alta que el paviment de l ’habitació
A l . Aquest fet explicaria la no-constatació de cap porta en aquesta estança,
ja que estaria situada en un nivell més alt.
A la part nord-oest de la zona excavada i al nord de l’edifici A, trobem
un edifici del qual s’han pogut delimitar dos espais o habitacions. La planta
d ’aquesta casa (B) presenta una forma rectangular tot i que no conserva
tots els murs a diferència de l ’edifici A. No s’ha pogut constatar la seva
part occidental perquè queda tallada per la construcció de la carretera es
mentada. Per altra banda, la seva part nord-est ens ha arribat molt arrasada.
Aquest fet comporta que no puguem conèixer els límits exactes d ’aquest
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Fig. 4. Les cases B i C

edifici. L’edifici estaria format, doncs, per dues habitacions (B 1, B2) que
conformarien una casa de planta rectangular (fig. 4).
L'habitació situada a la part sud (B 1) té unes dimensions de 4,60 m de
llarg per 5,60 m d ’amplada amb una amplitud de 15,3 m2 de superfície.
El paviment d ’aquesta habitació era de terra argilosa compactada. Amb
aquest paviment hi havia relacionat estratigràficament un element format
per tres pedres grans. Les dues inferiors servien per sostenir el bloc de
pedra superior, de forma quadrada i molt plana en superfície. Amb tota
seguretat, es tracta del basament d ’un pilar que hauria servit per suportar
l ’embigat de fusta pertanyent al sostre d ’aquell edifici.
L’habitació B2 queda situada just on la roca natural inicia un pendent
pronunciat en direcció oest. Es per aquest motiu que, en fer-se aquesta
habitació, i tot l ’edifici B, es va haver d ’anivellar el terreny cobrint una
fase anterior a la que pertanyen les sitges 7 i 8.
Cal dir que els edificis A i B estaven fets per blocs de pedra de pòrfir
granític, un tipus de roca abundant a tota la zona. Les excavacions realit
zades en aquestes cases confirmaren la seva prolongació cap a l’oest. Els
murs de l’edifici B i el forn que hi anava associat quedaven penjats en el
tall deixat per la construcció de la carretera que va de Palafrugell al far
de Sant Sebastià. Tot i això, aquesta banda oest no devia allargar-se gaire
més perquè en pocs metres comença el desnivell de la muntanya.
Cal esmentar la presència d ’un forn adossat a la paret sud-oest de l’edi
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fici B. És de forma circular, però només se'n conserva la meitat del sòcol,
la seva part est. L’altra part va quedar arrasada amb la construcció de
la carretera esmentada. Per altra banda, cal esmentar el fet que, a l ’oest
del carrer, documentem la presència d ’un alineament de blocs de pedra
que probablement es relacionaria amb l’emplaçament on es troba el forn
circular.
El forn està format per un sòcol de blocs de pedra i presenta un re
vestiment exterior de tova. Pel que fa a les seves dimensions, tindria un
diàmetre de 2,80 m. Per la seva banda nord està adossat al mur de migdia
de l’edifici B. Aquest fet ens indica que funciona en el mateix període
que l ’edifici.
El forn de Sant Sebastià devia presentar una volta elaborada amb tova,
si tenim en compte el revestiment exterior, que delimitava una cambra
de combustió tancada. La boca d ’entrada al forn no ha estat localitzada i
devia estar situada a la part oest. Aquest tipus de forn sol presentar dues
cambres: inferior de combustió, per encabir el combustible, i de cocció o
superior, on s’introduïa el producte que seria cuit.
Per entendre la tipologia constructiva del forn de Sant Sebastià, ens és
útil fixar-nos en alguns paral·lels d ’aquests tipus d ’estructura. Al depar
tament 43 del poblat del Tossal de Sant Miquel de Llíria es va localitzar
un forn considerat domèstic. Pel que fa a les seves mides, presenta 2 m
de diàmetre, és a dir, unes dimensions semblants al de Sant Sebastià de
la Guarda. En aquest mateix jaciment trobem un altre forn de mides més
petites, en el departament 43, el qual estava separat de l ’estança per un
muret on s’obria la boca del forn. Estava construït sobre una plataforma
de pedra de 2,30 m de diàmetre sobre la qual s’aixeca la paret de tova.
Aquesta paret, d ’una alçada màxima de 40 cm, estava interiorment re
vestida de tova. La boca de càrrega tenia una amplada de 85 cm i estava
delimitada per ambdues cambres. El pis interior del forn conservava el
terra de tova molt cremada i tota l’estructura estava igualment revestida
de tova (Bonet 1995).
Trobem un altre exemple de forn domèstic al poblat ibèric de Sant
Julià de Ramis. Dins de l’estança 1F es va posar al descobert un forn que
presentava una planta circular d' 1,70 m de diàmetre amb un sòcol de pedra
que havia suportat unes parets de fang que es varen trobar mig esclafades
damunt de la solera argilosa de l ’estructura (Burch i altres 2001, p. 54).
Trobem també diversos forns, d ’estructura semblant al de Sant Sebastià,
a poblats com Puig Castellet (Lloret de Mar), on trobem un forn amb
estructura circular que reposa en el subsòl dins l ’espai 0 (Pons &Llorens
1991, p. 95-110).
Pel que fa a la funcionalitat del forn de Sant Sebastià, és probable que
tingués un ús domèstic i que servís com a forn de pa, només per a l'edifici
B o bé compartit pels edificis més propers. No hem de descartar, tanmateix,
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que anés destinat a l'elaboració de ceràmica, amb un ús artesanal més que
industrial. En aquest sentit, es coneix també un gran forn situat en una
plaça o espai obert al jaciment de l'Oral de San Fulgencio (Alacant), que
podria correspondre a un tipus de forn comunal per coure pa (Abad &
Sala 1993). S ’han documentat forns també en altres poblats com la Moleta del Remei (Alcanar), Burriac (Cabrera de Mar), Puig de Sant Andreu
(Ullastret), les Toixoneres (Calafell), entre d ’altres. C. Belarte destaca els
pocs forns trobats als jaciments i planteja que aquests oferirien un servei
a tot el poblat, o almenys a un barri, és a dir, que tindrien un caràcter
comunitari (Belarte 1997, 195). Per tant, el forn de Sant Sebastià de la
Guarda és un tipus d ’estructura de combustió tancada que constitueix un
element comú dins els poblats ibèrics.
L’estança C 1, adossada a la part nord de l ’habitació B 1, té unes dimen
sions de 3,50 per 3,41 amb una superfície de 3,5 m2. Es una casa (fig. 4),
doncs, construïda amb posterioritat a la construcció de la casa o edifici B.
El paviment d ’aquesta estança quedava ben conservat a la meitat meridi
onal de la cala i estava format per dos prims estrats de terra. El primer, de
terra argilosa rogenca i compacta, apareixia amb taques vermelles i amb
nombrosos carbons, adquirint tonalitats grises cap a l’angle sud-oest. El
segon nivell s ’observava clarament cap al límit oest, on es veia com se li
sobreposava el primer estrat. Aquest segon nivell anava acompanyat d ’una
gran quantitat de cendres i carbons. Tal com passa a l’habitació B l, no
coneixem la part oest de l ’habitació C 1 i, per tant, no podem delimitar els
seus límits exactes. Cal dir que aquesta estança només ha estat excavada
fins al nivell del paviment. Per tant, haurem d ’esperar noves actuacions
arqueològiques per establir la seva seqüència estratigràfica completa.
L’habitació C2 és en realitat l’avantsala de l’habitació C l . És un espai
sense cap tancament pel seu costat est. No hem documentat cap estruc
tura que faci intuir com es tancava aquest espai. Probablement, quedava
tancat per alguna estructura de fusta, fent funció de pòrtic. Els seus murs
es recolzen directament sobre la roca natural, la qual apareix en una cota
alta, fet que suposa que la potència excavada en aquest espai fins a arribar
a la roca és molt poc profunda.
Entre els edificis A i B queda un espai, que resta com a zona intermè
dia. Segurament aquest sector va romandre com un espai de circulació
i comunicació amb els altres habitatges. En aquest lloc s’organitzarien
funcions de caràcter comunitari o destinades a ubicar altres elements de
la vida quotidiana de l'activitat del poblat, tal com queda demostrat amb la
presència del forn. És una zona on la roca baixa, marcant un fort pendent en
direcció oest. Per salvar aquest desnivell natural de la roca es va anivellar
el terreny amb terra. En realitzar aquest anivellament, es van abocar gran
quantitats d ’ossos, de material ceràmic i de pedres.
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Fig. 5. La casa D

La casa D és de característiques molt semblants a la resta d ’edificis
que hem descrit fins ara: planta rectangular dividida en dues estances que
hem denominat habitacions Dl i D2 (fig. 5). La casa està construïda a
sobre de la roca i es conserva part del sòcol de pedra. La porta d ’entrada
està situada al costat sud de l'habitació D2, és a dir, en un dels costats, tal
com passa a la casa A. L’habitació principal (D2) dibuixava una planta
rectangular, mentre que l’habitació secundària (D 1) deixava entreveure una
planta més quadrangular. Pel que fa a les seves dimensions, l’habitació Dl
presenta una superfície de 7,09 i estança D2 una de 10,26 m2. L’amplada
màxima dels murs es d'uns 55 cm. Pel que fa a l ’alçada conservada, el
mur més alt fa 42 cm.
L'excavació d'aquestes habitacions va possibilitar documentar una se
qüència estratigràfica molt pobra formada per poc més de 50 cm. Aquest
fet ens indica el nivell d ’arrasament del sector.
A l ’angle nord-oest, es va posar al descobert una nova casa (E) que
formava part de la filera d ’edificis que formen les cases A, B, C i D (fig.
6). Així, es va delimitar un edifici de planta rectangular, dividit en dues
estances. Presentava un estat d ’arrasament molt accentuat, fet que ha
comportat que no se'n coneguin les dimensions completes. El costat oest
ha desaparegut a causa dels despreniments que es devien produir en el
marge que tenim en aquesta banda. Així, només es van poder documentar
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Fig. 6. Procés d ’excavació de la casa E

dos murs d ’aquesta casa. Aquests dos murs esbossen una casa amb dues
estances. L'estança E l seria la més gran, amb una superfície aproximada
de 21 m2. En canvi, la segona (E2) presenta un arrasament molt accentuat,
motiu pel qual no en podem reconstruir la superfície completa. Els murs
es recolzen directament sobre la roca. La potència estratigràfica de les
estances era mínima, fet que n'ha dificultat la datació. Dins de l ’habitació
més gran, es va poder documentar una llar circular. La tècnica construc
tiva era igual que la resta de cases del poblat, amb un sòcol de pedres
lligades amb fang i un alçat amb paret de tova. Per contra, presentava
una orientació sud-nord a diferència de la resta de cases, que s’orientaven
en direcció est-oest. La troballa d ’aquesta casa ens completava, tal com
hem comentat, la filera de cases en aquesta banda nord-oest i, per tant,
ens permet reconstruir part de l’urbanisme i la distribució d ’habitatges
en aquest sector.
A l ’angle nord-est, es va localitzar un enderroc, que va posar al desco
bert restes d ’una habitació (F) (fig.7). Presentava un estat completament
arrasat. Només es va poder documentar un angle d ’habitació que feia intuir
una casa rectangular orientada en direcció nord-sud. Es va construir en un
angle on comença el marge que dóna als penya-segats situats a la banda
est. Part dels seus murs devien caure per aquests marges. Tanmateix, és
un sector no excavat completament i caldrà esperar properes campanyes
24

EL POBLAT IBÈRIC DE SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA

Fig. 7. Les poques restes de la casa F

per delimitar totalment aquesta casa i la seva relació amb altres possibles
habitacions en aquesta zona.
Les dades que tenim actualment de l ’urbanisme del poblat de Sant
Sebastià es limiten a un espai reduït. Tanmateix, la zona excavada ens
deixa entreveure diversos aspectes de l’organització urbanística i de les
característiques arquitectòniques de l ’hàbitat preromà.
Per una banda, tenim documentada part d ’una filera de cases a la banda
nord-oest del poblat. Les cases presenten planta rectangular i es divideixen
en dues estances. Una de les habitacions sol ser més gran que la segona.
Les habitacions més grans presenten una superfície entre els 15 i 20 m2.
Aquesta distribució ens indica una organització molt concreta, amb una
habitació central on es realitzarien les funcions principals de les activi
tats quotidianes i, per altra banda, una estança secundària que tindria una
funció diferent de l’estança principal. Entre casa i casa se sol deixar un
petit espai de separació, com podem comprovar entre els edificis A i B.
En alguns casos veiem que algunes cases queden adossades, tal com ens
mostra l ’edifici B al qual se li adossa la casa C.
Les característiques topogràfiques del terreny ens indiquen la pos
sibilitat que a la banda est del poblat hi hagués una altra filera de cases
que quedaria separada de la filera de cases de la banda oest per un carrer
central. Aquesta possibilitat quedaria reafirmada per la presència d'un
angle de casa, situat al perfil sud-est de la zona excavada. La informació
sobre aquesta zona ens l'hauran d'aportar noves excavacions en extensió.
Per tant, l’urbanisme del poblat podia seguir la línia d ’altres poblats amb
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característiques semblants al de Sant Sebastià, amb dues fileres de cases
separades per un carrer central i, sobretot, adaptant-se a la topografia del
terreny
El material constructiu emprat és la pedra. És un tipus de pedra ano
menat pòrfir granític. Com passa a la majoria de poblats, la pedra prové
de llocs propers. Aquest fet facilitava el transport i la possibilitat de tenir
sempre blocs de pedra a l'abast. A la muntanya de Sant Sebastià hi ha la
roca de la qual es van extreure blocs per construir les estructures que tro
bem al poblat. L’extracció de pedra de punts propers als assentaments, la
localitzem també a poblats com Ullastret o Puig Castellet de Lloret de Mar.
Els blocs de pedra no estan treballats i les mides varien enormement. Les
estructures conservades al poblat de Sant Sebastià mostren que els blocs
de pedra eren col·locats adaptant-se a les diverses formes dels altres blocs.
Alguns devien ser retocats amb la intenció d'anar encaixant-los tots i anar
aixecant paret. Només alguns elements de construcció eren ben treballats
i retocats. És el cas de la llinda que presenta l'habitació A l . Està formada
per dos blocs de pedra sorrenca ben treballats i de forma quadrada.
Els murs que trobem a Sant Sebastià de la Guarda solen presentar a la
base blocs grans amb la intenció de crear un bon punt de recolzament que
aguanti molt de pes. A mesura que el mur s'aixeca, els blocs de pedra van
disminuint de mida i són col·locats sense tenir en compte la seva regula
ritat. Aquests murs solen presentar dues fileres de pedres, tècnica que es
fa servir a la majoria de poblats de l’àrea catalana durant l’ibèric ple.
El material emprat per lligar les pedres seria el fang. Aquest material
és utilitzat en la construcció durant tota la protohistòria catalana. També es
farien servir petites pedres i fragments ceràmics per acabar d'encaixar les
pedres. Per a la construcció dels murs es van fer servir també petits frag
ments de ceràmica o utensilis que ja no tenien utilitat, com és el cas d ’un
pondus reutilitzat per a la construcció d ’uns dels murs documentats.
Les habitacions de les cases presenten paviments de terra trepitjada.
Són detectables sobretot per la seva duresa, que contrasta amb els estrats
d ’anivellament amb terra menys compacta. Solen estar relacionats amb
llars i altres elements.
Les cases devien presentar una columna de fusta, com a element sos
tenidor de les cobertes, que complementa la funció de les parets. Aquest
fet queda documentat amb la presència d ’una base de columna formada
per blocs de pedra a l’estança B 1. Aquests blocs de pedra falcaven la sobreestructura de fusta. Aquesta base està situada al centre de l’habitació,
com sol passar a la majoria de poblats que presenten bases de columnes
a les seves estances (Belarte 1997, p. 51).
Pel que fa a la construcció dels murs, s’assenten sobre la roca sempre
que les condicions ho permeten. Així l'edifici d ’una fase anterior a l'edifici
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A es recolza directament sobre la roca. Un cop abandonat aquest edifici,
el seu enderroc es tapa amb terra i s'anivella el terreny que serveix com
a preparació per a la construcció d ’un nou edifici. El nou edifici aprofita,
fins i tot, algunes estructures de l’edifici enderrocat per recolzar els seus
murs. Es el cas de l ’edifici A, que es construeix encastant els murs sobre
aquesta preparació del terreny, recolzant-se directament sobre el terra.
L’edifici C també presenta algun mur que descansa directament sobre
la roca. La resta de murs no ho fan perquè la roca presenta desnivell i,
per tant, es recolzen sobre els estrats de terra que serveixen per salvar el
desnivell de la roca. Veiem, doncs, com al poblat de Sant Sebastià les
estructures que han de suportar més pes es recolzen directament sobre la
roca, sempre que les condicions ho permeten. La resta de murs de les estances no busquen la roca natural
sinó que s’assenten sobre la terra.
Aquest fet pot respondre al pes
més important que han de suportar
aquestes estructures a causa de la
seva posició central.
La p re p a ra c ió i el c o n d i
cionam ent del terreny queden
ben constatats al poblat de Sant
S eb astià, però no nom és per
recolzar estructures sinó també
per disposar d ’espais lliures ben
anivellats, sobretot en llocs on hi
ha roca irregular i forts pendents.
Aquest fet el documentem a l’es
pai que queda entre l’edifici A i
B. Així, en aquest espai detectem
que la roca inicia un fort pendent
en direcció oest. Aquest pendent
es salva amb un condicionament
del terreny amb capes de terra i
abocant-hi objectes trencats com
fragm ents ceràm ics i sobretot
restes de fauna.
Pel que fa a l’alçada de les
estructures, hem de com entar
que, com passa a la majoria de
poblats, només es conserva una
part del sòcol. L’alçada del sòcol
Fig. 8. Planta de les excavacions amb els
edificis A, B i C
conservat sol oscil·lar entre els 40
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i 60 cm. No obstant, al poblat de Sant Sebastià tenim documentats alguns
murs que conserven diverses filades que arriben a alçades de gairebé un
metre.
El gruix de les parets sol presentar una amplada situada entre els 35
i 55 cm. Són unes mides que corresponen a la mitjana del gruix dels ba
saments de la majoria de poblats ibèrics del nord-est de Catalunya. Els
angles solen presentar una amplada més gran tal com podem comprovar
a l’edifici B. Probablement la seva funció devia ser la de suportar el pes
de l’estructura de la casa.
Les parets eren aixecades amb tova, documentada a Sant Sebastià en
diversos punts del jaciment. Les parets eren revestides i allisades. Això
ha pogut ésser documentat a partir de diversos fragments de tova amb
revestiment que formaven part de l'abocament de la sitja 4. A causa de
la cronologia del farciment de la sitja, podem afirmar que com a mínim
abans de mitjan segle IV aC les parets externes de les cases presentaven
revestiments amb un allisament. Segurament tenia la funció protectora
de la pluja i dels agents erosius. Aquest tipus de revestiment està exten
sament documentat en els assentaments ibèrics de Catalunya (Belarte
1997, p. 58).
Pel que fa a l'entrada de les cases, al poblat de Sant Sebastià només
s ’ha pogut documentar una porta. Les estances excavades no presenten de
forma clara el lloc d ’entrada ja que algunes parts dels edificis han quedat
arrasats. Concretament, la banda oest dels edificis A, B i C queda tallada
per la carretera. Tanmateix, contrasta el fet que hem pogut documentar
la porta d ’entrada de l ’habitació A l, que conserva, fins i tot, el dintell en
molt bon estat. La porta està situada a la banda sud, una disposició molt
habitual a la majoria de poblats amb una tendència a evitar la banda nord
(Belarte 1997, p. 94). Per tant, la distribució de les cases, sobretot el lloc
d ’entrada, és una de les informacions que ens manca de les cases de Sant
Sebastià de la Guarda.
Dins de les habitacions es construïen algunes estructures que actuaven
com a raconeres, probablement per ubicar utensilis com àmfores o ele
ments de la vida quotidiana. Aquest tipus de construcció el documentem a
l ’habitació A l, amb la presència d'un petit mur aixecat a l'angle nord-est.
La tècnica de construcció d'aquest element és igual que la que es fa servir
per a la construcció dels murs i amb el mateix tipus de pedra.
Altres elements dins de les cases del poblat de Sant Sebastià són petites
llars. Aquestes són construïdes amb argila i amb forma circular com la
que detectem a l ’habitació C l . També tenim documentada una petita llar
d'estructura circular situada a l’angle nord-oest de l ’estança A2.
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LES SITGES
Les primeres dades que ens proporcionen les actuacions arqueològiques
de les campanyes de 1998-2002 ens indiquen la presència de tot un conjunt
de sitges en el sector nord del poblat —zona en la qual la roca està en una
cota molt elevada—, que funcionen en diferents etapes compreses entre
els segles IV aC i II aC. En aquest sector concret s ’han localitzat i excavat
un total de 12 sitges, 8 d'excavades a la roca i 4 més d'excavades a terra
(fig.9). Fins ara, en les diverses campanyes d ’excavació efectuades a Sant
Sebastià se n ’han documentat 24.
La sitja 1 es troba al nord de l’estança B 1. Es tracta d ’un fons de sitja
amb menys d ’un metre de profunditat. El seu reompliment estava format
per bossades de terra amb abun
dant presència de pedres, restes
d ’ossos d ’anim als i abundants
fragments de ceràmica ibèrica. El
fons de la sitja té un diàmetre de
2 metres i quedava enmig d ’altres
dos sitges (sitges 2 i 3).
A l’oest de la sitja 1 trobem part
d ’un altre fons de sitja (la número
2). Estava retallada al subsòl i se
situava per sota del nivell de cir
culació de l’habitació B 1. Només
es va poder excavar parcialment
perquè es perd en la seva banda
occidental pel tall fet durant la
construcció de la carretera. Per
tant, no sabem la seva forma exac
ta. El farcit contenia ceràmica co
muna ibèrica, fragments d ’àmfora
ibèrica i ossos d ’animals.
Per altra banda, a l ’est d ’aquest
fons de sitja, es va detectar la sit
ja número 3, que no es va poder
excavar perquè s’endinsa per sota
del mur oriental de l’estança B 1.
A la zona nord-est de la zona
excavada es va localitzar la gran
sitja 4 retallada a la roca (fig. 10).
Es tracta d ’una sitja que presenta
una boca de forma ovalada amb
Fig. 9. Planta amb la senyalització de
un
diàmetre màxim de 2,45 m.
les sitges
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La profunditat d ’aquesta sitja és de 3,80 m. Tanmateix, devia ser encara
lleugerament més profunda ja que la boca estava escapçada. Presenta
una forma allargada. Una de les seves principals característiques, doncs,
és el seu volum, amb una profunditat no gaire usual dins de les de sitges
que trobem en els diferents poblats del nord-est de Catalunya. Es van
documentar set estrats. Només dos no presentaven cap material ceràmic.
A la resta d ’estrats es van constatar un total de 7.863 fragments.
A banda de la gran quan quantitat de material ceràmic, el farcit d ’obliteració d ’aquesta sitja contenia altres elements interessants com restes de
material de construcció en què destaquen alguns fragments de paret de tova.
També es van documentar diversos utensilis de bronze, com per exemple
part d ’una punta de fletxa, alguns claus i altres peces indeterminades molt
esmicolades. El ferro també hi és present, però amb peces molt fragmen
tades. Destaquen, per altra banda, les restes de fauna abocades a la sitja
amb 1.143 fragments d ’ossos i 43 peces dentals. El farcit també contenia
diversos utensilis molt corrents a la vida quotidiana del món iber, com les
fusaioles, i un molí de pedra en bon estat de conservació. Tot i haver-se
distingit un total de set estrats, tots presenten característiques semblants,
fet que ens indica un reompliment unitari de la sitja un cop va deixar de
tenir la seva principal funció de magatzem de cereals.

Fig. 10. La boca d ’entrada de la sitja 5
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La sitja 5 està retallada a la roca i es trobava coberta per un estrat
superficial (fig. 10). Es tracta d ’una sitja que gairebé tota està molt ben
conservada. Les seves mides són grans, amb una profunditat de 4,70 m
(fig. 11). A la part més ampla arriba a fer 2,55 m. de diàmetre. El fons
presenta un diàmetre d ’uns 75-80 cm. Pel que fa al diàmetre de la boca
arriba a fer 1,30 m. Cal destacar que és de les poques sitges que presenten
la mida aproximada de l ’entrada original. Totes les altres sitges del poblat
no presenten la veritable boca, que devia estar escapçada o havia caigut a
partir del moment en què va deixar de funcionar. El farcit d ’aquesta sitja
estava format per tot un estrat cendrós amb moltes bossades de terra.
A diferència de la sitja 4, el reompliment d ’aquesta sitja és molt ho
mogeni. Aquest fet ens indica que va ser farcida ràpidament. Les causes
poden ser molt diverses, probablement per evitar perills a causa de la gran
profunditat. En relació amb el material ceràmic, el farcit d ’obliteració de
la sitja presentava un nombre molt menor. De la mateixa manera, les restes
de fauna són molt escasses, amb 108 fragments d'ossos.
La sitja 6 es troba situada a tocar l ’edifici B per la part est (fig. 11).
Es tracta d ’una sitja retallada a la roca de dimensions molt més petites
que les sitges 4 i 5. Presenta una profunditat d'l ,85 m, amb una amplada
màxima d ’uns 2,05 m. La boca tenia un diàmetre d 'l,80 m. Dins del farcit
d ’obliteració de la sitja, es va documentar un sol estrat homogeni de terra

Fig. 11. Les sitges 6, 7 i 8
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de color marró fosc. Aquest farciment va realitzar-se ràpidament. Destaca
un abocament de gran quantitat de fragments ceràmics. També destaquen
algunes peces de bronze: part d ’una cadeneta, una espàtula, part d ’una
fíbula... El farcit d ’aquesta sitja també contenia restes de fauna, i blocs
de pedra especialment abundants cap al mig de la sitja.
Just a l ’angle format pels murs 1028 i 1030 de l ’edifici B trobem dues
sitges separades només per uns 25 cm. Es tracta de les sitges 7 i 8, (fig.
11). Pel que fa la sitja 7 presenta una profunditat d '1,20-1,25 m, amb una
amplada màxima d 'l,83 m. Presentava dos estrats de terra molt semblants,
però l’estrat inferior es diferenciava per una terra de tonalitat més fosca
que la de l ’estrat superior. També hi havia presència d ’ossos d ’animals i
algunes peces fragmentades de bronze.
La número 8 es trobava situada a l’oest de la sitja 7 (fig.l 1). Les seves
dimensions són semblants. Només va poder ser excavada en 3/4 parts
perquè s’endinsava per sota de l’angle format pels murs 1028 i 1030. La
sitja 8 presenta una profunditat d ’ 1,20 m en la seva part més alta. En la seva
secció est-oest presenta una amplada màxima d 'l,72 m. El reompliment
estava format per tot un farcit de terra de tonalitat marró fosc.
Té una notable importància perquè mostra molt gràficament que aquest
conjunt de sitges se situen per sota de l’edifici B. Les sitges 7 i 8 estan
cobertes pels estrats de terra que actuen com a anivellament del terreny
per poder edificar a sobre, un cop les sitges deixen de funcionar i queden
reomplertes i inutilitzades.
A l’habitació B l, just a l’angle format pels murs 1030 i 1029, es va
localitzar una altra petita sitja o fons de sitja. Es tracta de la sitja 9, amb
una profunditat de 0,57 m i una amplada màxima d 'l, 18 m. Pel que fa al
seu farcit, estava format per terra tova amb abundància de pedres de mida
petita. Hi havia presència de restes de tova i escòria de ferro. Pel que fa
al material ceràmic, destaca una fusaiola sencera, un pondus fragmentat,
fragments d ’un mateix plat, ceràmica ibèrica decorada amb cercles con
cèntrics, ceràmica comuna ibèrica i ceràmica grollera.
Cal destacar l'excavació de la sitja 10 localitzada al sud-est de la su
perfície prospectada. Presentava forma ovalada amb la boca escapçada i
una profunditat que no arribava als dos metres. El seu farcit d ’obliteració
estava format per un únic estrat de terra molt argilosa amb presència de
blocs de pedra i carbons amb escassa presència de fragments ceràmics,
d'on sobresurt un fragment informe d ’àtica de figures roges.
La sitja 11 ha estat documentada, però no s’ha acabat d ’excavar, per
la qual cosa encara no podem presentar els seus resultats.
Finalment, la número 12 feia 4,65 m de profunditat (fig. 12). La boca
conservada, que no devia ser l'original, presentava unes dimensions de
2,50 m. El diàmetre màxim de la sitja 12 era de 2,70 m. Al fons d ’aquesta
sitja es va realitzar la troballa d ’un conjunt de recipients ceràmics sencers.
Aquest conjunt estava format principalment per un grup de peces de la
32

EL POBLAT IBÈRIC DE SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA

Fig. 12. Excavació de la sitja 12

campaniana A. D ’altra banda, el conjunt també el formava un grup de
recipients de fabricació local. D ’aquestes peces destacaven les ceràmiques
de cuina grollera, ceràmica de la costa catalana i comuna ibèrica. El seu
farcit d ’obliteració presentava un sol estrat de terra molt homogènia sense
gaires canvis. El farcit de la sitja també el formaven una gran quantitat de
blocs de pedra de dimensions molt diverses. Alguns dels blocs estaven
parcialment treballats, fet que fa pensar que aquests blocs s’havien fet
servir per a la construcció d ’habitatges.
CRONOLOGIA I MATERIAL CERÀMIC
La cronologia que tenim fins ara del poblat de Sant Sebastià ens dóna
a entendre que va tenir una existència llarga (segles VI a II-I aC), cosa
que ens fa intuir la seva importància i la seva posició estratègica. Serien
uns segles que abastarien gairebé tot el període ibèric.
La informació que tenim sobre els primers moments del poblat ens ve
donada per alguns fragments de material ceràmic àtic de figures negres.
A les campanyes realitzades als anys vuitanta es va arribar a estrats que
podien haver donat les datacions més antigues, com a mínim del sector
on es realitzava l ’actuació arqueològica. Tot i així, estratigràficament,
no s’ha constatat estrats anteriors al segle V aC. Del segle VI aC només
tenim documentats alguns fragments de ceràmica provinents de nivells
superficials. Aquests escassos exemplars ceràmics ens podrien indicar una
certa activitat en el poblat de Sant Sebastià a partir del segle VI aC, però
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no ens permeten relacionar el material amb cap element constructiu. De
fet, l ’escassetat de dades sobre aquest període és ampliable a tot el territori
de l ’àrea empordanesa, sobretot a la primera meitat del segle VI aC.
D ’aquest període primerenc tenim documentat un fragment sense
forma d ’una copa àtica de figures negres, provinent de les excavacions
dels anys vuitanta (Barti 1987). La part interior presenta un vernís negre
brillant, mentre que la part externa de la peça presenta la part inferior
d ’una escena de quadriga, situada a la dreta. Es van emprar línies incises
per tal de destacar el contorn de la roda i les potes dels dos cavalls. Deu
tenir una cronologia situable en els anys 535-530 aC (Barti 1987,) a partir
d ’alguns paral·lels registrats al poblat ibèric d ’Ullastret (Picazo 1977, p.
13). Hem de destacar també, dins aquest context cronològic, la presència
d ’un petit fragment informe d ’àtica de figures negres. En aquest fragment
apareix representat un cap masculí que porta una crinera. Es va trobar en
un estrat superficial i, per tant, fora del context cronològic propi. Desta
ca, per altra banda, l ’aparició d ’una vora d ’àmfora grega datada cap el
s. VI aC. Presenta un perfil en quart de cercle amb una motllura sota la
part inferior del llavi. Té una argila dura, de color marró vermellós, amb
puntets de quars i de mica (Barti 1987).
Pel que fa al segle V aC, entre els materials més significatius, s’ha
documentat un fragment de cràtera àtica de figures roges, possiblement
de columnes amb la part interna de vernís negre brillant i la part exterior
que presenta part del vestit d ’un personatge que no apareix en el fragment
(Barti 1987).
A banda d ’aquests materials recuperats en l’excavació dels anys vui
tanta, cal esmentar un conjunt de materials recuperats en l’excavació de
l ’any 2001 i que ens situarien, a falta d ’una estudi complet, en un moment
imprecís anterior al segle IV: àmfores gregues i etrusques, algun fragment
informe de ceràmica àtica de Sant Valentí i, finalment, produccions gregues
d ’occident que podrem situar a final del segle V aC.
Segons els resultats que tenim fins ara, la màxima'activitat del poblat
de Sant Sebastià sembla situar-se en els segles IV-III aC, és a dir dins de
l ’espai cronològic que coneixem com a ibèric ple (Martín 1987, 19-33).
Durant aquest període es detecta una ocupació intensa de la costa del
Baix Empordà i de la Selva amb Sant Sebastià, Castell de Begur, Castell
de Palamós, Castell Barri, el Fortim de Sant Feliu de Guíxols, i Cala
Pola i Vila Vella de Tossa de Mar. Les importacions més freqüents en
el territori dels indigets són les ceràmiques àtiques de figures roges i les
precampanianes. Al poblat de Sant Sebastià arriben en aquests moments
quantitats importants de ceràmica àtica de vernís negre i de figures roges.
Dins d ’aquest tipus, sobresurten els escifs i les cràteres de campana amb
garlanda de fulles d ’olivera sota el llavi. Aquests materials, com hem dit,
apareixen en gran quantitat, però amb una qualitat baixa. També desta
quen les àmfores púniques i l’àmfora massaliota, aquesta última en menor
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quantitat. Pel que fa als materials no importats, són presents, de manera
destacada, l’àmfora ibèrica de boca plana, i els recipients de cuina o fets
a mà, els quals no presenten diferències notables amb les produccions
dels períodes anteriors.
Tal com hem comentat en l ’apartat dedicat a la descripció de les es
tructures trobades en els darrers anys, s’han documentat diverses cases
que se superposen als estrats més antics, pendents ara d ’estudi.
Pel que fa a l ’edifici A, els materials registrats en els estrats que s’hi
relacionen daten la construcció de la casa durant la segona meitat del segle
IV aC. A l’estança A l, l ’estrat 1094 anava per sota del nivell de circulació
i pertany a un anivellament del terreny amb la intenció de construir l’edi
fici al qual fem referència. La ceràmica més representada la conformen
l’àmfora ibèrica i els recipients de comuna ibèrica amb 33 i 37 fragments
respectivament. El següent tipus de ceràmica més representada és l’àtica
amb 28 fragments, especialment pertanyents a escifs ben documentats
a tota l ’àrea indigeta durant el segle IV aC. També destaca la presència
d ’àmfora punicoebusitana PE-14. Cal esmentar l ’absència de materials
del segle III aC, que, per contra, hem documentat a bastament en alguns
dels altres edificis excavats.
D ’aquest període hem de destacar la sitja 4 que sobresurt per la gran
quantitat de material ceràmic que contenia el seu farcit d ’obliteració, amb
un total de 7.632 fragments de diferents tipologies i procedència. L’estrat
1074 és el més superficial d ’aquesta sitja, amb predomini quantitatiu
d ’àmfora ibèrica, ceràmica comuna i ceràmica de cuina a mà. Es van
documentar un total de 183 fragments ceràmics.
L’estrat 1085 presentava una potència d 'l, 10 m. Estava cobert per la
UE 1074 i cobria la UE 1089. Es van documentar un total de 458 frag
ments que representa un 6% del material total constatat a tot el farciment
de la sitja. En aquest estrat prenen protagonisme, per la seva quantitat,
les àmfores ibèriques i els fragments de comuna ibèrica. El següent tipus
ceràmic més representat és la ceràmica de cuina a mà. Els fragments d'àtica de vernís negre i àtica de figures roges estan també ben representats
(fig. 13). La cronologia d ’aquest estrat ens ve donada per la presència
de pàteres de vernís negre fabricades durant el segle IV aC. Així, també
hem documentat diversos petits fragments d ’escif de figures roges de
mala qualitat, que arriben en grans quantitats a Ullastret i a tota la zona
de l ’Empordà i situables en la segona meitat del s. IV aC. També es va
documentar una base d ’escif de vernís negre (Lamb. 43) (Morel F4342a)
documentada durant tot el s. IV aC.
La UE 1089 estava format per material ceràmic abocat amb un total de
317 fragments amb predomini absolut de l’àmfora ibèrica (48%), seguida
de la comuna ibèrica i la ceràmica de cuina, però on també comencen a
destacar les àtiques de vernís negre. La cronologia d ’aquest estrat ens la
proporcionen materials molt semblants als de l ’estrat 1085, amb presència
35

JOSEP BURCH, ANTONI ROJAS i JORDI SAGRERA

Fig. 14. UE 1086. 1-3 ceràmica àtica
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de diversos escifs de figures roges datables en la segona meitat del s. IV
aC. Aquesta cronologia quedaria confirmada amb la documentació de
diverses vores d'àmfora punicoebusitana de la forma T.8.1.2.1 (Ramon
1995, p. 223), situable en la segona meitat del s. IV aC.
La UE 1096, coberta per la UE 1089, presentava un total de 691 frag
ments ceràmics amb predomini d ’àmfora ibèrica. En aquest estrat destaca
la presència de nombrosos fragments de ceràmica àtica de figures roges.
Els materials que ens aporta la cronologia és bastant homogeni als estrats
superiors amb nombrosos exemplars d ’escifs de figures roges i de vernís
negre (fig. 14), l ’arribada dels quals s’intensifica durant la segona meitat
del segle IV aC i que documentem també a Ullastret i a altres poblats del
nord-est català. Altres materials ceràmics que ens confirmen la cronologia
són algunes vores d ’àmfora punicoebusitana constatades també als estrats
superiors deform es similars com la forma T.8.1.2.1 (Ramon 1995, p. 223)
i la forma 8.1.1.1 (Ramon 1995, p.222) (fig. 15,1) i que ens tornen a situar
a la segona meitat de segle IV aC. Són tipus ceràmics molt característics
d'Eivissa i que coneixen una àmplia expansió per les Balears, Catalunya
i el Llevant ibèric.

Fig. 15. UE 1096. 1. àmfora punicoebusitana; 2-3, ceràmica grisa de la costa catalana; 4,
tapadora de ceràmica a mà; 5, fusaiola
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La UE 1105 va deixar constància d ’un total de 5.983 fragments cerà
mics. Pel que fa al material d'importació, el farcit d ’aquesta sitja desta
cava pels nombrosos fragments de ceràmica àtica (fig. 16 i 17). Tot i que
aquest material àtic representa una petit percentatge en relació amb la
totalitat de fragments, cal apuntar que una gran part d ’aquests materials
tenen forma i una bona part presenten un bon estat de conservació, amb
alguns recipients gairebé sencers. Dels 208 fragments d ’àtica de figures
roges, pràcticament la meitat (99) tenen forma. Pel que fa a la ceràmica
àtica de vernís negre, de 169 fragments documentats, 76 fragments arriben
amb forma. Les peces més abundants les representaven els escifs. També
documentem la presència d ’altres tipologies de recipients com és el cas
dels plats, escudelles, cràteres i diverses pàteres.

Fig. 16. UE 1105. 1-3, ceràmica àtica
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Fig. 17. UE 1105, 1-11, ceràmica àtica

La troballa més destacada la representava una cràtera de figures roges
(fig. 18 i 19) de la qual es conserva el peu sencer, part de la vora i diverses
parts del cos. Es va localitzar dins la UE 1105, que formava part del farcit
d'obliteració de la sitja 4. Presenta una decoració amb garlanda de fulles
d'olivera situada sota la boca. L’escena conservada representa una figura
femenina, probablement una mènade, que mira en direcció oest. Amb
la seva mà dreta sosté un tyrsos. Està ballant i porta un timpà a la seva
mà esquerra. Sembla allunyar-se del grup central. Al seu costat esquerre
destaca un griu, la posició del qual és pràcticament idèntica a la que apa
reix en una cràtera de campana de Castellones de ceal (Trias 1967, làm.
CCXXXVI). Al món ibèric existeix una vella tradició que es remunta a
l'època orientalitzant de la representació de grius (Sànchez, 2000, 187).
Podria correspondre al grup del Tyrso Negro, molt afí al grup de pintors
de la segona meitat del segle IV aC.
Aquests productes, fabricats pels artesans d ’Atenes, es converteixen en
objectes de luxe que donen prestigi al conjunt funerari de les personalitats
més importants de les classes dirigents i que, en molts casos, en formen
part. Al món ibèric la presència de vaixella àtica és un símbol de riquesa,
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Fig. 18. UE 1105. Cràtera de figures roges
Fig. 19. UE 1105. Cràtera de figures roges

és un dels signes que denoten prestigi social. És un element de gran im
portància en els intercanvis econòmics. La possessió d ’aquesta ceràmica,
el control de la seva comercialització, de la seva distribució, és una de
les formes escollides per les elits per mantenir i justificar la seva posició.
Les imatges són molt escasses dins els ibers i, per tant, la possessió de
ceràmica àtica contribuïa a afegir un valor simbòlic a aquesta ceràmica
utilitzada amb freqüència com a conjunt funerari en les tombes.
L’existència d ’un mercat com l’emporità va afavorir, en part, la conso
lidació d ’aristocràcies locals, el poder i prestigi de les quals estaven basats
també en la seva capacitat per controlar l’acumulació i redistribució interna
dels productes de luxe procedents de la resta de la Mediterrània.
Quan al segle IV un grup més ampli de persones tenen accés a la lu
xosa ceràmica importada, les diferències socials s’expressen mitjançant
l ’acumulació i la possessió del vas àtic més prestigiós i probablement més
costós, la cràtera campanada (Sanchez, 2000 p. 185).
Per altra banda, també destaquen, per la seva quantitat, els fragments
d ’àmfora punicoebusitana (12%) (fig. 20) que ens confirmen la cronologia
donada per les ceràmiques àtiques de figures roges. Les diverses vores
d ’àmfora PE de la forma T.8.1.2.1 (Ramon 1995, p.223) ens situen a la
segona meitat dels segle IV aC. Pel que fa a la troballa de peces senceres,
va aparèixer una àmfora massaliota (fig. 21) (forma 3) que ens confirma
la cronologia de l ’estrat datable en la segona meitat d'aquest mateix segle.
De productes àmforics, hem d ’esmentar la presència de diverses vores
d'àmfora magnogrega (fig. 22) que daten del s.IV aC.
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Fig. 20. UE 1105. 1-3, àmfora púnica ebusitana

Fig. 21. UE 1105. Àmfora massaliota
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Fig. 22. UE 1105. 1-3, àmfores magnogregues

Pel que fa a la ceràmica local, el recipient ceràmic més representat és
l’àmfora ibèrica constatada en un percentatge del 42% de la totalitat de
fragments. Destaca, en segon lloc, la gran quantitat de ceràmica de cuina
a mà, representant el 22%. D ’aquest últim tipus de recipient ceràmic hem
documentat formes de mida i decoracions diverses, d'on sobresurten les
decoracions amb cordó al voltant de la peça. També hi havia presència
de ceràmica grisa de la costa catalana (fig. 23) amb formes com gerres,
copes, pàteres, que ja es fabriquen durant el segle IV aC. Les decoracions
d ’aquests recipients presenten filet en relleu, tot i que apareix al poblat
de Sant Sebastià en un nombre inferior en comparació amb la resta de
tipologies ceràmiques. Per altra banda, la ceràmica comuna ibèrica està
representada en gran nombre acompanyada d'àmfora ibèrica documentada
també àmpliament. Finalment, el farcit contenia també mostres de ceràmica
ibèrica amb pintura blanca amb decoracions que trobem en els diversos
poblats de la zona indigeta durant la segona meitat del s. IV aC.
Com hem vist, els estrats de la sitja 4 (1085, 1089, 1096 i 1105) són
cronològicament molt homogenis, amb materials molt semblants, fet que
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Fig. 23. UE 1105. 1-5, ceràmica grisa de la costa catalana

ens indicaria que la sitja va ser reomplerta en un mateix moment en un
període corresponent, segons el material ceràmic esmentat, a la segona
meitat del s. IV aC.
La sitja 1 presentava la UE 1060 amb poc material ceràmic, datable al
segle III aC per la presència de ceràmica de la costa catalana característica
d'aquest període, però sense més informació per donar una cronologia més
ajustada. El farcit que formava aquest estrat (UE 1060) contenia també
fragments de ceràmica comuna ibèrica. Cal destacar la presència de tres
recipients fets a mà decorats amb cordó i incisions.
La sitja 2 estava tallada per la carretera esmentada i, per tant, no va
ser excavada en la seva totalitat. El seu estrat d ’obliteració estava format
per gran quantitat de fragments d'àmfora ibèrica i fragments de ceràmica
comuna ibèrica. La UE 1068 estava formada en la seva majoria per àm
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fora ibèrica i ceràmica de cuina. Tenim presència també de dos fragments
informes de ceràmica ibèrica amb pintura blanca. La resta de fragments
no ens donen gaires dades cronològiques, a excepció d'una vora àtica de
vernís negre (UE 1067). Aquests escassos materials ens donarien una
cronologia situable entre finals del segle IV aC i principis del III aC.
La sitja 5, presentava una profunditat de 4,70 m. El farcit també estava
format per 1.425 fragments ceràmics distribuïts en dos únics estrats (1115
i 1120). El tipus ceràmic més documentat és l'àmfora ibèrica, la qual re
presenta un 51% del total de fragments ceràmics documentats a la sitja.
Cal ressaltar la gran quantitat de ceràmica comuna ibèrica, representada
en un 19%. El tercer tipus ceràmic més representat és la ceràmica de
cuina a mà. El farciment d ’aquesta sitja és datable a finals del s.III aC.
i principis del s. II aC. per presència d ’àmfora punicoebusitana amb la
forma T.5.2.3.1 (Ramon 1995, p.625) amb una cronologia situable entre el
220 aC. i 190 aC., juntament amb un altre fragment d'àmfora púnica de la
forma T.8.1.3.1 (Ramon 1995), amb una cronologia situada entre els anys
240-190 aC. També confirmen aquesta cronologia diversos fragments de
Campaniana A de finals del segle III aC i presència d ’àmfora grecoitàlica
amb cronologies situades entre el 225 aC i 175 aC, dates que ens situen
el moment d ’obliteració de la sitja a finals del segle III o a principis del
segle II aC.
La sitja 6 presentava un únic estrat de farciment (UE 1118), amb àmfora
ibèrica com a material ceràmic més representat. També són presents la
ceràmica comuna ibèrica i la ceràmica de cuina a mà. En menor quantitat,
es van documentar alguns fragments de ceràmica àtica de figures roges
que arriben al poblat a finals del segle IV aC. Es va documentar una vora
d'àmfora cartaginesa de la forma T.4215 (Ramon 1995, p. 189) datable
a finals del segle IV i principis del segle III aC, que, juntament amb les
àtiques de figures roges, ens acabaria de confirmar la cronologia d ’obli
teració de la sitja.
La sitja 7 presenta dos estrats d ’obliteració (UE 1131 i 1135), amb po
ques diferències entre si i abocats en un mateix moment. El farcit segueix
la mateixa línia que les altres sitges, amb el protagonisme de l ’àmfora
ibèrica, la ceràmica comuna ibèrica i els fragments de ceràmica de cuina
a mà, ceràmica d ’importació com àtiques de vernís negre i àtica decorada
de figures roges, representada sobretot per escifs que arriben al territori
empordanès durant el segle IV aC.
La sitja 8. El seu farcit estava format pels estrats 1124 i 1133, que
presenten un material ceràmic molt semblant al de la sitja 7, amb àmfora
ibèrica, alguns fragments escassos de ceràmica de vernís negre i alguns
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fragments d ’àtiques de figures roges amb escifs i pàteres datables a finals
del segle IV aC.
La sitja 9 té una datació difícil de precisar per la manca de material
ceràmic clarament datable, però, tanmateix, proposem una cronologia de
finals de segle III aC per la presència de dos fragments de grisa de la costa
catalana, amb decoració a base de bandes espatulades. Reafirma aquesta
cronologia la presència d ’una vora punicoebusitana PE-16.
Pel que fa la sitja 12, detectem dos grups ceràmics que hem de situ
ar en marcs cronològics diferents, dins del mateix segle II aC. Per una
banda, la sitja es va començar a obliterar, just en el primer metre, amb
un conjunt de ceràmiques en molt bon estat de conservació, pràcticament
senceres. Així, entre aquest grup de ceràmiques, documentem plats i bols
de Campaniana A (formes Lamb. 36, 27, 28) i ceràmiques indígenes, de
cuina i comunes i grisa de la costa catalana. Aquest conjunt ens aporta una
cronologia situable en el primer quart del segle II aC. Per altra banda, la
sitja es va continuar obliterant amb el mateix tipus de terra homogènia, i
amb abundants blocs de pedra. En el farcit dels últims dos metres de sitja
es va detectar també el mateix tipus de terra, amb presència de blocs de
pedra de mida gran, però amb la diferència que els pocs testimonis cerà
mics tenien una cronologia de finals de segle II aC. Es va documentar la
presència d ’una àmfora Dressel 1 B, ceràmica de la costa catalana de finals
de segle II aC i Campaniana A, datable també a finals d ’aquest període.
Confirmaria aquesta cronologia la presència d ’un recipient de ceràmica
comuna ibèrica datable a finals de segle II aC. Aquest grup de ceràmiques
podria no correspondre al moment d'abandó de la sitja sinó intrusions des
del nivell superficial
L’edifici B es construeix durant el segle III. La cronologia dels estrats
d ’anivellament del terreny (1123, 1114), sobre els quals es construeix
l’edifici, coincideix amb la dels estrats d ’obliteració de les sitges 7 i 8,
que hem datat de finals del segle III aC. Per tant, deduïm que l'obliteració
de les sitges es produeix en el mateix moment en què s'anivella el terreny
amb la intenció de construir l ’edifici B, és a dir, tot es realitza en un ma
teix moment. Els materials dels estrats d ’obliteració de les sitges i dels
estrats d ’anivellament són similars i cronològicament molt homogenis,
fet que ens indica clarament el condicionament del terreny en un mateix
moment. Corresponent a aquest període també trobem l’edifici C, que
s’adossa a l’edifici B.
La poca extensió excavada fins ara no ens permet donar conclusions
contundents sobre els efectes de la romanització en aquest poblat. Ens
preguntem si l’indret va continuar actiu amb la presència romana a Llafranc
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0 si només hi van haver freqüentacions esporàdiques. A la vil·la romana
de Llafranc s’han documentat murs amb influències de la tècnica de cons
trucció que presenten les estructures del poblat de Sant Sebastià. El cim
de la muntanya on es va emplaçar el jaciment protohistòric podria haver
continuat el seu paper estratègic de guaita, gràcies a les seves excel·lents
condicions de visibilitat, tant vers el mar com vers la part continental. Seria
molt estrany pensar que els romans no aprofitessin d ’alguna manera les
bones condicions visuals que tenia la muntanya de Sant Sebastià. Tenim,
doncs, moltes preguntes: s’abandonà el poblat amb l’arribada dels romans?,
continuà l’activitat al poblat amb l’arribada romana?, s’abandonà abans
de l ’arribada dels romans i la creació de Llafranc?
Dels moments finals del poblat documentem material ceràmic datat al
segle II aC amb algunes mostres de vora d ’àmfora Dressel 1 pro vinents
tant de les excavacions dels anys vuitanta com de les campanyes de 19982002. També tenim constatada la presència de ceràmica campaniana B,
forma lamb. 5/7, i material de construcció romà: tegulae, imbrices...
Per altra banda, una àmfora Dressel IB, una Campaniana A tardana
1 una gerra de ceràmica comuna ibèrica localitzades a la part superior de
la sitja 12 (probablement provinent d'estrats superficials), ens porten cap
a finals del segle II aC i principis del segle I aC. Aquestes suposen les
cronologies més tardanes documentades en context.
Cal destacar els estrats d ’abandó de les habitacions excavades l’any
1993. En el nivell d ’enderroc relacionable amb el mur UE 2052, de l’habi
tació 2, va aparèixer un dels materials més tardans: una pàtera de la forma
Lamboglia 5 de Campaniana B, datable a partir de mitjan segle II aC i que
es pot allargar fins ben entrat el segle I aC (Llinàs 1996, 38). L’excavació
va documentar d ’una manera ben clara que, immediatament després de
l ’abandó d ’aquest sector del poblat, es detecta un procés d ’erosió natural
dels estrats antròpics de la part superior de la muntanya, que llisquen pel
vessant oest, conformant una clara estratigrafia invertida. Significativa
ment, el sector 4, situat a una cota considerablement més baixa, és el que
ha revelat de manera més evident aquest procés, (UE 2050 i 2055). Els
materials de datació més moderna d ’aquests estrats (Campaniana A, grisa
emporitana, àmfora itàlica, tegula) no semblen anar tampoc més enllà de
la segona meitat del segle II aC.
Per aprofundir en els últims moments del poblat, hem de tenir en comp
te, sense dubte, la romanització de la zona, concretament l’arribada dels
romans a Llafranc. Tenim poques dades que ens condueixin a entendre
com evoluciona l’activitat del poblat de Sant Sebastià amb l’arribada dels
romans. A Llafranc s’ha documentat una fase anterior a l ’hàbitat romà,
amb la presència del farcit d ’un retall excavat a la roca natural que es
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pogué datar vers el segle II aC (Llinàs 1998, p. 209.). No es relacionava
amb cap estructura coneguda ni amb cap altre tipus d ’activitat humana,
però indicava una freqüentació de l ’indret, amb notables condicions com
a port natural.
Els estrats més superficials de l ’estança A l (UE 1086) presenten
mostres de Campaniana B, àmfora grecoitàlica i àmfora itàlica. Aquests
materials s ’alternen amb la presència d ’àmfora ibèrica (75), comuna
ibèrica (86) i àtica de vernís negre (14). També destaca la presència de
sis fragments informes de dolium, amb un fragment de tegulae i un altre
fragment d ’imbrex. Per tant, tenim un estrat, el més superficial de l’estança,
amb presència de materials itàlics. No obstant això no podem considerar
aquests estrats com a nivells d ’abandó clar.
EL POBLAT DE SANT SEBASTIÀ DINS DEL CONTEXT
COMERCIAL DEL MÓN INDIGET
S’ha considerat que un dels motors de l'expansió econòmica d ’Empúries
a partir del segon quart del segle V aC va ser la demanda de blat provinent
de diferents punts de la Mediterrània. Alguns dels plantejaments actuals
sobre el comerç ibèric porten a pensar en l ’existència d ’una explotació
agrària intensiva destinada a ser comercialitzada cap aquests mercats de
la Mediterrània central i oriental. Així, els emporitans comercialitzaven,
entre d ’altres productes, el gra procedent de les terres ibèriques.
Seguint aquesta manera de pensar, els assentaments ibèrics controlarien
territoris més o menys grans i explotats per al seu autoabastiment i, al
mateix temps, per crear un excedent destinat al comerç. Aquest assenta
ment formaria part de la xarxa d ’establiments que coneixem al nord-est de
Catalunya, que creen un excedent destinat a ser comerciat a/per Empúries.
A canvi d ’aquests productes agrícoles, tot aquest conjunt d ’assentaments
rebien productes manufacturats.
Actualment està molt assentada la idea que les sitges estaven desti
nades a l ’emmagatzematge de cereals, amb diferents estudis sobre els
intercanvis comercials a través d ’aquest producte (Ruiz de Arbulo 1984;
Sanmartí 1993, p. 87-96; Pons, Molist & Buxó 1994, p. 49-59; Gràcia
1996, p. 91-113; Burch 1996). El suposat gran potencial cerealístic de
l ’Empordà explicaria la presència de dues colònies gregues i d'una gran
activitat d ’intercanvi comercial.
Com a poblat costaner, l’hàbitat de Sant Sebastià de la Guarda devia
comptar amb un territori, del qual explotava els recursos econòmics, amb
el conreu de cereals i altres activitats de gran importància com la pesca i
la ramaderia. La producció de cereals quedaria ben constatada amb la pre
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sència de sitges dins del mateix poblat. No tenim, però, proves contundents
que ens informin de quin tipus de producció s’hi emmagatzemava i quina
destinació tenia. Però sembla evident, tal com passa a d ’altres poblats amb
característiques i cronologies semblants, que la majoria de sitges devien
emmagatzemar cereals. No hem de descartar la presència d ’altres tipus
de productes, però tal com indiquen les investigacions relacionades amb
l’ús de les sitges, el cereal devia ser el producte amb el qual s’omplien
aquests dipòsits d ’emmagatzematge (Burch 1996).
La situació del poblat de Sant Sebastià al costat del mar i de cales
importants, com la mateixa platja de Llafranc, ens podria induir a pensar
que aquestes sitges estaven destinades a emmagatzemar cereal, el qual
seria intercanviat a través del mar. No obstant això, la considerable dis
tància i els forts pendents que hi ha entre la platja port i el cim del poblat
farien difícil pensar en dipòsits de tipus comercial, perquè primer caldria
pujar els cereals al poblat des de la plana i després tornar-los a transportar
fins a la costa. En canvi, la posició enturonada de les sitges, associades
directament al poblat, s’entén més si pensem que anaven destinades a
conservar aliments, en forma de reserva, per a la mateixa població de
Sant Sebastià de la Guarda.
Per altra banda, hem de considerar que, en uns moments en què no s'uti
litza la moneda, havia d ’existir una altre factor que actués com a element
de tesaurització i font de riquesa. En aquest sentit, hauríem de proposar
que el gra s ’emmagatzema amb la intenció d ’acumular riquesa. Aquest fet
tindria sentit si tenim en compte que el cereal es podia conservar durant
molt de temps. Pel que fa a l’ús concret del gra, no hem de descartar una
gran diversitat. Podem pensar que, de tota la producció, una part podria
anar destinada al comerç i una altra part a altres usos. A Sant Sebastià, per
exemple, hi ha sitges de la mateixa època situades a molt poca distància,
però que varien enormement pel que fa a la seva capacitat. A la zona que
anomenem Camp de Sant Baldiri es documenten sitges (6, 7 i 8) que no
arriben als dos metres de profunditat. En canvi, a 2, 3 metres de distància
trobem dos sitges (4 i 5) amb unes profunditats de 3,80 i 4,70 m respec
tivament. La diferent capacitat podria respondre, doncs, a una diferent
utilització i a una diferent destinació del cereal emmagatzemat, i, sobretot,
a collites diferents.
Per tal de comprendre el paper del poblat de Sant Sebastià de la Guarda,
la seva funció, l ’arribada dels diferents materials importats i la xarxa de
relacions entre poblats de la zona, hem de tenir com a referència ineludible
la colònia grega d ’Emporion. A finals del segle VI aC i a començaments
del V aC es detecta una reorganització del sistema comercial al Mediter
rani occidental (Sànchez 2000, p.133). La colònia d ’Emporion sembla
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esdevenir, en aquests moments, la base política, econòmica i financera
del sistema comercial grec a Ibèria, el punt d ’entrada de les importacions
àtiques i centre d'intercanvi dels productes ibèrics destinats al Mediterrani
central i oriental (Sànchez 2000, p.134).
Al segle V aC el territori ibèric va atraure comerciants grecs i púnics,
els quals veieren un mercat molt atractiu i amb un gran potencial econò
mic. Durant tot el segle V aC els materials àtics es varen fer cada cop més
abundants i, en l’últim quart del mateix segle, aquestes importacions foren
quantitativament significatives fins a mitjan segle IV aC. També arribaren
en quantitats importants a la zona empordanesa materials punicoebusitans, tal com s’ha constatat a Empúries o a l’Illa d ’en Reixach, o tal com
hem documentat també a Sant Sebastià de la Guarda. Aquests materials,
els localitzem igualment als diferents poblats de la zona empordanesa.
Documentem, doncs, materials àtics i púnics a Castell de Palamós, Sant
Feliu, etc. Aquest materials devien arribar als poblats ibers a través d ’algun
sistema de redistribució, els mecanismes del qual encara no coneixem
del tot, però que comencem a intuir a través de les dades que ens aporta
l ’arqueologia.
Les societats ibèriques, amb estructures socials cada cop més com
plexes, semblen participar plenament, ja en aquest període, en aquests
intercanvis, tal com ho demostren les cartes de Pech Maho 2 i Empúries 1
(Santiago Àlvarez 1994, p. 217-230) Aquests ploms epigràfics, documents
de compravenda, trobats a Pecho Maho (Aude, França) i a Empúries són
testimonis dels mecanismes comercials i dels agents implicats. Representen
documents importantíssims dels acords realitzats entre els comerciants es
tablerts a les colònies gregues i els agents que traslladen els carregaments a
altres indrets, i s'hi estipulen, davant de testimonis, el mitjans de transport,
els responsables i els preus. “El anàlisis de las citadas inscripciones permite suponer la existencia de un comercio de redistribución de productos
atenienses a partir de los mercados del Mediterràneo central realizado por
mercaderes púnicos, tal y como reflejan los textos del Pseudo Scylax.”
(Gracia 1998, 52). La intervenció d'intermediaris indígenes devia ser, per
tant, molt freqüent, i el nivell d ’organització d ’aquest sistema comercial
cada cop més complex. Està cada cop més estesa la idea que determinats
grups indígenes van desenvolupar un paper propi i dinàmic en el comerç
supraregional preromà que normalment s’atribueix sense vacil·lacions a
grecs o fenicis/púnics (De Hoz 1994, p. 246).
Al poblat de Sant Sebastià de la Guarda arriben importacions gregues,
produccions púniques, punicoebusitanes, etc. Però aquests materials no
devien arribar de manera directa. Aquests productes arribaren, possible
ment, a Empúries, que devia exercir com a centre receptor i distribuïdor
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de mercaderies. En definitiva, l ’establiment grec emporità “constituí un
lloc privilegiat per al contacte entre indígenes i nou vinguts, de tal manera
que va esdevenir un testimoni d ’excepció en relació al procés de transfor
mació econòmica social i cultural iniciat a partir de l’arribada dels primers
estímuls colonials.” (Sanmartí-Greco 1993, p. 88).
Per tant, és evident que existeix una redistribució dels productes
importats arribats a Empúries. A partir de l ’assentament grec es devien
redistribuir pels diferents establiments que participaven en aquest cir
cuit comercial. Però encara no coneixem en profunditat els mecanismes
d ’aquesta distribució i comercialització de productes, ni tampoc quin era
el procediment concret d ’intercanvi ni la totalitat de productes que s’in
tercanviaven.
CONCLUSIONS (fig. 24 i 25)
El jaciment ibèric de Sant Sebastià de la Guarda es troba emplaçat,
com hem comentat durant aquest treball, en un lloc alt, de fàcil defensa
natural, amb unes condicions excepcionals que permeten la vigilància i
control de bona part de la zona costanera i una important part del territori
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situat a la plana. A més d ’estar situat arran de mar, disposa, a peus de la
muntanya, de cales importants com la platja de Llafranc. L’elecció d ’aquest
tipus de topografia accidentada devia condicionar, per altra banda, l ’urba
nisme del poblat. Per les característiques esmentades, hem de considerar
aquest hàbitat ibèric com un poblat de barrera. La protecció natural que
li donen els penya-segats porta a pensar que la zona més vulnerable, el
nord, podria haver estat protegida per algun tipus d ’estructura defensiva,
tal com constatem en molts altres jaciments ibèrics amb característiques
semblants que el de Sant Sebastià.
La situació enlairada del poblat pot respondre a diverses raons. L'ex
plicació més plausible respondria a raons de caràcter defensiu i de control
visual d ’un territori concret. La ubicació del jaciment li permetia controlar
visualment un petit territori a la plana, on hi haurien els camps de conreu,
i alhora li possibilitaria controlar el mar i les cales més properes. Les
diverses actuacions realitzades al sector fan intuir que el poblat s’estenia
per tota la plataforma superior de la muntanya de Sant Sebastià. Els límits
els marcarien les zones on comença la davallada de la muntanya i els
mateixos penya-segats.
La situació del poblat de Sant Sebastià en aquesta línia de costa no és
un fet aïllat. Tal com hem indicat en alguns dels capítols d ’aquest treball,
la costa gironina està ocupada per diversos jaciments ibèrics situables
cronològicament en períodes compresos entre el segle VI aC i el canvi
d ’era. Es a dir, documentem hàbitat ibèric al llarg de la costa empordanesa
durant tot el període ibèric, amb poblats com els de Begur, els Guíxols o
Castell de la Fosca. Aquest fet no només és atribuïble a la costa gironina,
sinó que el podem estendre a tota la costa catalana.
Amb les dades que tenim actualment, veiem clarament que reconstruir
totalment la composició i l'estructura del poblat de Sant Sebastià és im
possible a causa de la construcció que es va fer a la zona a partir de mitjan
segle XV. Les excavacions d ’urgència realitzades entre 1993 i 1995 van
evidenciar que l ’estat de conservació del sector més elevat del poblat ibèric
de Sant Sebastià de la Guarda és molt deficient. Probablement, la cons
trucció de la torre, l ’ermita i l ’hostatgeria en època moderna van destruir
bona part de les restes d ’estructures d ’aquest sector del poblat, tot i que
és difícil calcular el seu abast. La topografia original de l ’indret hauria
provocat, al mateix temps, una ràpida erosió natural dels estrats antròpics
a partir del mateix moment d ’abandó del poblat, tal com ho demostren
algunes de les intervencions arqueològiques realitzades al jaciment.
Per tant, la part que actualment s’excava, situada davant de l ’oratori
dedicat a sant Baldiri, és la que ens pot donar més informació. Les actua
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cions arqueològiques realitzades en aquest sector evidencien que és la zona
on tenim les restes més ben conservades de l ’hàbitat protohistòric.
El tipus de construcció que es fa servir al poblat de Sant Sebastià
consisteix en cases de planta rectangular dividides en dues estances de
dimensions diferents. Els habitatges són fets amb un sòcol de pedra i un
alçat elaborat amb tova. Per a la seva construcció, hi ha una tendència a
aprofitar la roca natural per assentar el sòcol. Quan això últim no és possible
encaixaven els murs a terra. Aquest tipus d ’habitatge és una característica
de l’hàbitat indígena de l'est i del nord-est de la península ibèrica. El seu
urbanisme sembla que segueix el model de la majoria de poblats enlairats,
amb dues fileres de cases a banda i banda del poblat, amb la separació d ’un
carrer central. Les campanyes 1998-2002 han posat al descobert part de la
filera de cases de la banda oest. Aquests edificis es combinen amb altres
elements de l ’activitat del poblat com forns, llars, sitges, etc.
L’ús de les sitges queda ben documentat amb la constatació d ’un total
de vint-i-quatre a tot el poblat i dotze al sector de Sant Baldiri. Aquestes
estructures ens indiquen el conreu de cereals com una de les activitats
econòmiques principals. Les futures excavacions han de proporcionar
un nombre més aproximat de sitges per poder intuir si el cereal conreat
anava destinat a l'autobastiment, o bé si hi ha una producció prou gran per
destinar-la al comerç. Així, el que queda ben clar és que les sitges es fan
servir al poblat de Sant Sebastià en períodes que abarquen des del segle
IV aC fins a finals del segle II aC.
Pel que fa a la cronologia del poblat, hem pogut constatar una fase
que es desenvolupa durant els segles IV-III aC. Aquest període és el que
ens dóna la informació més important del poblat. No podem assegurar
l ’activitat del poblat durant el segle VI aC. Les dades que tenim d'aquest
període són massa febles per poder ubicar en aquests moments els orígens
del poblat de Sant Sebastià. Les campanyes de 1998-2002 no han aportat
dades sobre nivells anteriors al segle V aC.
El material ceràmic recuperat en aquestes campanyes ens indica clars
paral·lelismes amb els poblats de la zona empordanesa on s’importen els
mateixos productes, sobretot vaixella àtica i productes púnics. Aquest fet
ens indica la presència dels mateixos productes dins d ’un territori ampli,
fet que només és possible a través d'una redistribució del productes que
arriben a Empúries, amb mecanismes i interrelacions complexos, dels
quals tenim actualment poca informació.
La realització de noves campanyes han d ’aportar dades més completes
sobre els diferents aspectes estudiats en aquest treball per tal de conèixer,
per una banda, l'organització del poblat i, per l'altra, la seva funció dins
del context del món ibèric al nord-est de Catalunya.
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CARACTERITZACIÓ ARQUEOLOGICA
I GEOLÒGICA DE LES PRODUCCIONS
DE RAJOLERIA D ’ÈPOCA ROMANA
DE LLAFRANC (BAIX EMPORDÀ)
X A VIER R O C A S

C A R L E S R O Q U É (2) i LLU ÍS PA LLÍ ,2>

1. EL JACIMENT ROMÀ DE LLAFRANC
Llafranc és una població costanera del municipi de Palafrugell que
se situa a l ’interior d ’una badia oberta a migjorn, al peu de la muntanya
de Sant Sebastià de la Guarda (164 m), a la part central de la costa del
massís de Begur.
L’existència de restes arqueològiques d ’època romana a Llafranc és
un fet conegut des de fa molts anys enrere, ja des del segle XVIII hi ha
notícies que refereixen troballes al lloc. La descoberta d ’objectes arque
ològics diversos, juntament amb l’aparició de vestigis de construccions,
sovinteja durant el segle XIX i les primeres dècades del XX (Anònim,
1875, p. 99-102; Piera & Torroella, 1881, p. 18; Pella, 1883, p. 188,210,
259-60, 274-75, 327-28 i 357-58; Fina, 1898, p. 475-480; Gonzàlez-Hurtebise, 1905, p. 18-19; Torroella, 1929, p. 21-22 i 24; Pla Cargol, 1948,
p. 170, 189 i 271; 1949, p. 203; Trias, 1966, p. 93-116; Marquès, 1977,
p. 57-58). Destaquen, entre d ’altres, les notícies sobre la troballa d ’un
(1) Terracotta Museu de Terrissa i Ceràm ica Industrial de la Bisbal. C/ Sis d ’Octubre, 99,
17100 la Bisbal d ’Empordà.
(2) Àrea de Geodinàm ica Externa. Facultat de Ciències. Universitat de Girona. Campus
de Montilivi, 17071 Girona.
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Mercuri de bronze, restes de paviments d ’opus signinum i mosaics, estucs
pintats, monedes, un forn de terrisser intacte, material ceràmic divers, una
necròpolis d ’inhumació baix-imperial localitzada al turó on actualment hi
ha l’església de Santa Rosa... Aquest pujol, el qual assoleix la cota de 23
m, es troba delimitat a ponent per la riera de Llafranc (o de la Font d ’en
Xeco) i a llevant per la de Ca la Pastora; és el que hom anomena sector
oriental del jaciment. Molt probablement, caldria posar en relació amb
aquesta necròpolis la placa funerària de marbre blanc donada a conèixer
per Pella i Forgas al segle XIX (Pella, 1883, p. 274-275 i 357-358; Fita,
1906, p. 56-58; Vives, 1969, p. 95; Fabre et al., 1991, 187; Casanovas,
1999, p. 297), actualment perduda.
Les nombroses troballes esporàdiques efectuades al llarg del segle XX,
especialment durant les dècades de 1960 i 1970, fruit de la irreparable
destrucció de diferents parts de l ’assentament romà com a conseqüència
del fort creixement de la població d ’estiueig, confirmaven la importància
del jaciment i suggerien la possibilitat de l ’existència d ’un gran centre ter
risser en el sector situat a l ’oest del promontori de l’església. Aquest espai,
conformat pels planells del marge dret de la riera de Llafranc, distribuïts
entre les cotes de 4 i 30 m, és el que hom denominà sector occidental del
jaciment (Oliva, 1950, p. 88; 1954, p. 320; Pericot & Oliva, 1952, p. 364;
Badia, 1966a, p. 4-6; 1966b, p. 265-266; 1977, p. 235; 1982, p. 8-9; 1984,
p. 1-10; Nolla & Nieto, 1978, p. 242).
Tanmateix, fins l’any 1980, quan es va iniciar la recerca arqueològica
sistemàtica d ’aquest sector, no es van poder corroborar aquests indicis. La
confirmació d ’aquestes suposicions i un cúmul extraordinari de novetats
sobre l ’activitat de la terrisseria els va proporcionar una excavació de
salvament efectuada a la darreria de 1980 i a l'inici de 1981, en què es
van localitzar un assecador de tegulae i abocadors de forn. Les diferents
excavacions d ’urgència realitzades des d ’aleshores no han fet més que
documentar múltiples testimonis d ’aquest gran complex: forns, aljubs,
basses de decantació, àmbits de magatzem o de producció, abocadors.
La producció de la bòbila de Llafranc és ben coneguda i produïa, entre
d'altres, material de construcció, àmfores i ceràmica comuna (Nolla et al.,
1982, p. 147-183; Nolla & Casas, 1984, p. 133-137; Barti & Plana, 1989a,
p. 36-44; 1989b, p. 137-146; 1993a, p. 72-74; 1993b, p. 87-99; Casas et
al., 1990, p. 26, 69, 71-76, fig. 113 a 162 ; 1995, p. 106-107, fig. 4, 22 a
29 i fig. 5, 1 a 21; Llinàs & Sagrera, 1992, 107-111 i 8 fig.; 1993, p. 105127; Martínez et al., 1993, p. 101-104; Tremoleda, 1995, p. 81 i 89; 1996,
p. 41-42; 1998, p. 231-241; 2000, p. 18, 48-49, 178-188, 209-213, 220,
255-256, 261, 263, 283, 307-308 i fig. 134, 136, 137, 141-146, 160-166;
Rico, 1995, p. 206-208; Merino, 1996, 188-195; Christol & Plana, 1997,
p. 75-95; Llinàs, 1998, p. 209-214; Llinàs & Merino, 2002, p. 259-261).
L’any 1999, durant una intervenció arqueològica d ’urgència al sector
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de l ’església (al bell mig del carrer del Corall), fou descobert un conjunt
d ’estructures interpretades com les restes d ’una premsa destinada molt
probablement 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 (Rojas & Jiménez, 2002, p. 459-461).
Recentment, s’ha pogut determinar que el gran bloc de roca sorrenca que
s’hi conserva, interpretat com el banc de pedra (forum) on anaven encaixats
els arbores o bigues verticals d ’una premsa, procedeix de les pedreres dels
Clots de Sant Julià (Rocas et al., 2002, p. 71-72).
El gran desenvolupament que va assolir en època romana l’activitat
artesanal i industrial de Llafranc va ser conseqüència de la importància
comercial i estratègica del seu port natural (Foerster, 1972, p. 7-8). En
aquest sentit, la situació de la platja de Llafranc és prou bona: es localitza a
l ’interior d ’una petita badia oberta a migjorn, enclotada entre la punta d ’en
Blanc a ponent i el cap de Sant Sebastià a llevant; queda ben arrecerada
dels temporals de tramuntana, però no pas del tot de les llevantades, ja
que per efecte de la refracció sobre la punta del Pinell, les onades giren
cap al nord-oest i incideixen sobre el sector occidental de la cala. Cal
considerar també la situació estratègica de la muntanya de Sant Sebastià
com a punt de referència per a la navegació de cabotatge i com a lloc de
guaita de les naus.
El nucli de poblament desenvolupat al voltant del port de Llafranc es
troba també en un emplaçament idoni: situat en part en un vessant pla
lleugerament inclinat vers la badia, fornit d ’aigua per dues rieres (riera
de Llafranc i de Ca la Pastora) i fàcilment accessible des del rerepaís
rural. Devia ser el punt d ’arribada, concentració i emmagatzematge de
la producció agrària de les terres planes que s’estenen al nord i a l’oest,
en les quals han estat identificats nombrosos establiments rurals de la
mateixa època (Badia, 1970, p. 9-10; 1977, p. 236; 1984, p. 2-3; Nolla
et al., 1982, p. 148; Nolla & Casas, 1984, p. 137, làm. XLIV; Espadalé
& Rocas, 1989, p. 64-77), que probablement es trobaven sota la seva in
fluència econòmica. Els productes arribats a Llafranc devien ser tractats
i convenientment envasats abans de la seva comercialització a l ’exterior
per via marítima. Les terrisseries formarien part del conjunt d ’indústries
artesanals vinculades fonamentalment a aquesta activitat. A més, el port
de Llafranc degué actuar també com a distribuïdor de les importacions
arribades per mar (Espadalé & Rocas, 1989, p. 77). El nucli de poblament
de Llafranc era, doncs, més important que una vil·la agrícola, i sovint ha
estat interpretat com un centre semiurbà tipus vicvs, del qual dependrien
tots els establiments dispersos per l ’àrea rural (Barti & Plana, 1989a, p.
41; 1989b, p. 146; 1993, p. 95-96; Llinàs & Sagrera, 1992, p. 108; 1993,
p. 106; Christol & Plana, 1997, p. 79; Tremoleda, 2000, p. 263; Aicart et
al., 2002, p. 46).
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Les dades cronològiques de què es disposa arran de les diverses
intervencions arqueològiques efectuades al nucli de Llafranc menen a
creure que l’establiment romà va néixer al mateix temps que es produïa
l’abandonament del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, al voltant
de l’any 100 aC (Barti & Plana, 1989a, p. 39 i 41; 1989b, p. 145; Llinàs
& Sagrera, 1993, p. 106). De fet, els nivells més antics documentats in
situ fins ara corresponen al farcit d ’un retall excavat a la roca datat vers
el segle II aC (Llinàs, 1998, p. 209). Pel que fa al complex terrissaire,
va començar a funcionar entorn al canvi d ’era i va romandre actiu fins a
la segona meitat del segle III dC (Nolla et a l, 1982, p. 181). Tanmateix,
l ’abandonament definitiu del poblament de Llafranc no es va produir fins
al segle V dC (Llinàs, 1998, p. 213).
L’enorme extensió de la terrisseria de Llafranc, amb una superfície
estimada d ’uns 7.500 m2(Barti & Plana, 1993b, p. 95), així com l’activitat
contínua durant uns dos-cents cinquanta anys confirma la seva importància,
una posició lligada, com ja ha estat esmentat, a l’activitat comercial del
port. Formaria part del conjunt de tallers que, concentrats a les comarques
del Baix Empordà i de la Selva, fabricaven durant bona part de l’any, a
més del material d ’ús domèstic i de construcció, les àmfores que servien
per envasar el vi que es produïa a l’interior del país (Casas et al., 1995,
p. 116).
La instal·lació d ’una indústria d ’aquesta mena requeria disposar amb
abundància d ’una sèrie de recursos naturals a l ’entorn immediat: aigua
dolça per treballar la terra, llenya com a combustible dels forns i, òbvia
ment, argila com a matèria primera (Barti & Plana, 1993b, p. 96; Casas
et al., 1995, p. 115). La riera de Llafranc podia subministrar amb escreix
l’aigua dolça que era necessària tant per a les operacions de decantació de
les impureses de l ’argila, com per al seu posterior modelat. La conducció
d ’aigua fins a les cisternes de les bòbiles es devia fer mitjançant canals
excavats a la roca o amb canonades. En aquest sentit, les excavacions de
1988-1989 van posar al descobert una canonada feta d ’imbrex de fabri
cació local que alimentava una petita cisterna (Barti & Plana, 1993b, p.
87). Pel que fa a la llenya utilitzada com a combustible dels forns, devia
procedir de l’explotació forestal dels boscos propers (Nolla et al., 1982,
p. 181). Finalment, queda per resoldre la localització de l’àrea (o àrees)
de procedència de l ’argila que durant dos-cents cinquanta anys va fornir
les bòbiles de Llafranc. No és pas una qüestió que es pugui resoldre fàcil
ment, ja que a l ’entorn immediat actualment no hi ha cap unitat geològi
ca susceptible de proporcionar aquesta matèria primera amb la suficient
quantitat i qualitat. Aquest fet ja és destacat per Nolla et al. (1982, p. 181),
els quals plantegen la possibilitat que l’argila procedís dels encontorns
de Regencós. Altres autors (Barti & Plana, 1993b, p. 97) assenyalen la
possibilitat que l ’argila procedís de l’àrea d ’Esclanyà, d ’on s’ha extret
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fins fa ben pocs anys. La fàcil comunicació amb Llafranc i la distància no
excessivament gran fan que, a priori, no es pugui descartar cap de les dues
hipòtesis. Tanmateix, tal com aquestes darreres autores fan constar en el
seu treball, per determinar l ’origen exacte de l ’argila cal, d ’una banda, un
estudi geològic detallat dels materials argilosos existents en els diversos
afloraments situats a la rodalia, i d ’altra banda, comparar els resultats
obtinguts amb les característiques de les pastes de la producció ceràmica
dels tallers romans d ’aquest assentament. Aquest és un dels objectius que
aquest treball es planteja: delimitar les possibles fons d ’aprovisionament
d ’argila emprada a les terrisseries romanes de Llafranc. Ens centrarem
específicament en l ’estudi de la producció de material de rajoleria, el qual
presenta l ’avantatge que generalment es fabrica amb pastes poc depurades
(i per tant la matèria original ha estat poc transformada), és molt abundant
a tots els nivells arqueològics (encara que això té com a inconvenient que
la major part d ’aquest material no es conserva als fons museístics) i exclou,
en principi, la presència de material d ’importació.
2. ELS PRODUCTES DE RAJOLERIA DE LLAFRANC: CATÀLEG
DE FORMES I MARQUES
La rajoleria es caracteritza pel fet d ’elaborar un tipus d ’objecte destinat
a complir funcions auxiliars en la construcció. Malgrat l ’ampli ventall tipo
lògic i les seves diverses aplicacions, els productes de rajoleria participen
d ’uns trets comuns. Són materials elaborats seguint un procés de treball
idèntic, en el qual només canvia el motlle de fusta que ha de donar forma
a la peça. L’obra pròpia de rajoleria es caracteritza per les seves formes
simples, de gruixos variables i sense cap tipus de decoració; quan n ’hi
ha, sovint és per complir una tasca estrictament funcional. Són sempre
peces d ’una gran generositat pel que fa a la seva resistència i tolerància,
dissenyades per poder aguantar, sostenir i suportar.
Del conjunt de produccions ceràmiques de Llafranc, en coneixem
especialment bé els recipients amfòrics i el conjunt de les ceràmiques
comunes, fruit de l ’interès de la investigació arqueològica envers aquests
sectors de l ’activitat ceràmica antiga, fonamentalment pel seu valor cronoestratigràfic. Molt més reduïda és la informació que es té dels materials
destinats a la construcció (si exceptuem l’atenció centrada a documentar
els exemplars que tenen marca impresa), sovint limitada a indicar succin
tament les principals produccions (Nolla et al., 1982, p. 176- 180; Casas
et al., 1990, p. 71; Barti & Plana, 1993b, p. 95; Llinàs & Sagrera, 1993,
p. 127; Tremoleda, 1996, p. 42).
Sens dubte, la millor aproximació tipològica del material laterici de
Llafranc ens la proporciona el treball de J. Tremoleda, tot i que integrat
dins l ’estudi de les formes produïdes en els diferents tallers coneguts de
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la zona de Girona. De 12 formes diferents, a Llafranc en documenta 7:
tegulae, imbrices, rajols, rajols quadrats o besales, rajols triangulars, rajols
circulars i rajols amb encaixos positius i negatius (Tremoleda, 2000, p.
177-180, fig. 134). Val a dir que amb la revisió dels materials de rajoleria
feta per nosaltres han aparegut noves formes que amplien aquest primer
catàleg. D ’altres elements ceràmics destinats a la construcció, com ara els
tubs d ’hipocaust o tubuli, també produïts als forns de Llafranc, no seran
tinguts en compte en aquest estudi perquè no són productes de rajoleria
(són fets amb torn).
Aquest treball ha estat possible en gran part gràcies a la comprensió i
l ’ajuda de molts investigadors, directors de museus o de centres arqueo
lògics, que ens han orientat durant les nostres recerques i ens han facilitat
l ’accés als diversos dipòsits arqueològics. A tots, aprofitem l ’avinentesa
per donar-los les gràcies. El material arqueològic estudiat procedeix majo
ritàriament del Museu del Suro de Palafrugell (MSP), on hi ha dipositades
les nombroses peces recuperades per particulars en diferents moments de
destrucció de bona part del jaciment per l’urbanisme descontrolat dels
anys seixanta i setanta. També s’hi conserva el material que van aportar
les primeres excavacions d ’urgència. Altres peces originàries de Llafranc
que han estat estudiades es troben als magatzems del Museu d ’Arqueologia
de Catalunya-Girona (MAC-G) i corresponen als materials recuperats en
intervencions posteriors. També s’han analitzat algunes peces cedides tem
poralment per diversos particulars, la majoria aplegades directament a la
llera de la riera o bé de les terres remogudes per les obres dels anys seixanta
i setanta. Finalment, s’han estudiat altres materials de construcció recupe
rats a Empúries i a la vil·la romana del Camp de la Gruta de Torroella de
Montgrí que tenen marques epigràfiques originàries de Llafranc. Aquestes
peces es troben al Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC-E)
i al Museu del Montgrí i del Baix Ter (MMBT).
2.1. FO RM ES
2.1.1. TEULES (TEGULAE)

Es tracta de teules planes, de forma rectangular amb rebaves a la cara
superior dels laterals, i encaixos laterals superiors a davant i inferiors
darrere per facilitar la seva superposició a la teulada. Són, de llarg, el
material de construcció trobat en més nombre al jaciment.
Les seves grans dimensions grans determinen que es trobin sovint en
un estat molt fragmentari, fet que dificulta poder prendre dades suscepti
bles de generar un estudi metrològic. Tot i així, presenten una destacada
homogeneïtat formal i de mesures: tots els exemplars examinats s’apropen
als dos peus de longitud per un peu i mig d ’amplada (60 x 40/45 x 2,5 cm).
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Fig. 1. Rajoleria de Llafranc:
mostrari de tegulae

Les variants tipològiques es circumscriuen a
la secció de les rebaves laterals i de l’angle
que formen en relació amb la base de la
peça. Molt sovint la cara vista presenta una
digitació en llengüeta, o bé dibuixant cer
cles concèntrics. Resseguint la base de les
rebaves es troben freqüentment digitacions
longitudinals (fig. 1, 1-3; fig. 2, 1).
Respecte a la seva funcionalitat, a part
d ’elements de coberta, s’ha destacat en les
nostres comarques el seu ús en la construc
ció d ’arcades d ’hipocaust, com a paviment
col·locades de cap per avall, com a possi
bles basaments de llar o fogó (formant una
mena de dipòsit o caixa rectangular), per a
canalitzacions, planes o disposades formant
una V (Casas et al., 1995, p. 61, 65, 76-77),
per bastir les caixes dels enterraments baix
imperials... A Llafranc s’ha constatat l’ús de
tegulae com a cobertes i llits d ’enterrament
(Gonzàlez-Hurtebise, 1905, p. 18-19; Pericot & Oliva, 1952, p. 364; Oliva, 1954, p.
320), com a material isolant, col·locades en
diferents capes horitzontals sota paviment
(Barti & Plana, 1989b, p. 139), conformant
el basament d ’una petita llar (Llinàs & Sa
grera, 1993, p. 107, fig. 2), pavimentant el
sòl d ’una habitació (Barti & Plana, 1993b,
p. 91), delimitant dipòsits o basses d ’assolament de la terra (Merino, 1996, p. 189-190),
fins i tot per bastir murs (Casas et al., 1995,
p. 71; Llinàs, 1998, p. 212).
Destaquem, pel seu interès, la documen
tació sobre aquest material de les marques
epigràfiques següents: P·V SVL·V EIEN
(Llinàs & Sagrera, 1992, p. 110, fig. 4, 6
a 9; 1993, p. 108, fig. 8, 2-5), MVL, PRI
(retro), QVIETI (retro) i SEC (Nolla et al.,
1982, p. 176-180). D ’excepcional, també,
pot considerar-se la troballa de 78 tegulae
crues posades a assecar que van ser desco
bertes durant l ’excavació de 1980-81 (Nolla
et al., 1982, p. 154-157).
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Fig. 2. Materials de construcció de la rajoleria de Llafranc. Peces de cobertura: 1) tegula,
2) tegula amb opaion, 3) imbrex

2.1.2. TEULES D ’EVACUACIÓ O AMB OPAION

Entre el material recuperat anterior a l ’inici de les excavacions, destaca
un petit fragment de tegula amb opaion, inèdit fins avui, el qual presenta
les mateixes característiques petrològiques que els exemplars estampillats
i, per tant, d ’atribució segura al forn de Llafranc. Es tracta d ’una tegula
amb un o rifici circu lar
central, al voltant del qual
s’aixeca una revora (fig. 2,
2; fig. 3)
La seva utilització se
circum scriu a funcions
de teula ventiladora i per
deixar passar els fums de
les xemeneies i de les llars
(Casas et al., 1995, p. 73;
Tremoleda, 2000, p. 179).
2.1.3. TEULES CORBADES
(IMBRICES)

Fig. 3. Tegula amb opaion (MSP-LL.96). Foto:
Eduard Punset

62

Són teules en forma de
canal cònica i de longitud
lleugeram ent menor que
les planes per tal de facili
tar un decalatge entre unes
i altres i millorar, així, el

CARA CTERITZACIÓ A RQUEOLÒGICA I GEOLÒGICA DE RAJOLERIA

tancament del teulat. El seu ús principal és el de formar les cobertes, com
binades amb les tegulae: aquestes es juxtaposaven horitzontalment, l'una
al costat de l ’altra, i les imbrex servien per cobrir la unió. A Llafranc es
documenta el seu ús en la construcció de canonades, col·locades del dret i
del revés (Barti & Plana, 1993b, p. 87); potser també eren fetes d ’imbrex
les “canerías” que veié Pella i Forgas a final del segle XIX (Pella, 1883,
p. 210).
Tot i la freqüència amb què les imbrices apareixen al jaciment, i les
clares evidències de la seva producció en la bòbila de Llafanc, en tant que
van aparèixer fragments crus i passats de cuita a l ’abocador descobert
l’any 1980-81 (Nolla et al., 1982, p. 177), no en coneixem cap exemplar
complet. No obstant això, els fragments estudiats presenten una marcada
homogeneïtat. La longitud total s’acosta als 45 cm (un peu i mig), l’am
plada màxima i mínima conservada oscil·la entre els 15/16 i els 16/18 cm,
que s’aproxima a un pam; aquesta disminució d ’amplada entre un cap i
l’altre permetia el seu encavalcament. El gruix de les peces oscil·la entre
1,4 i 1,9 cm (fig. 2, 3).
La troballa, almenys, de dues imbrex estampillades, l’una amb la marca
QVIETI (retro) (Tremoleda, 2000, p. 179 i 183, fig. 137, 4), i l'altra amb
marca HERM (retro) (Tremoleda, 2000, p. 183 i fig. 136, 14) és un fet
certament insòlit. Tant és així, que en tot el Rosselló no es coneix cap
imbrex amb estampilla (Fédière, 1980, p. 327).
2.1.4. RAJOLS QUADRATS

Les diferents intervencions arqueològiques realitzades a Llafranc han
permès recuperar una considerable quantitat de fragments de rajols, la
majoria ennegrits, rebregats i massa cremats per algun defecte de cuita;
documents prou clars per provar la importància i l’embalum d ’aquestes
produccions dins el conjunt de l’activitat de la bòbila, però sovint massa
fragmentats per poder determinar amb claredat els formats presents.
A Llafranc es constata l ’aparició de rajols quadrats que metrològicament corresponen al rajols anomenats besales, de 2/3 de peu, de 19,7 cm
de costat (Adam, 1984, p. 159, fig. 347; Giuliani, 1990, p. 160), tot i que
les dimensions no són totalment homogènies, entre 19 cm i 20,5 cm de
costat (Tremoleda, 2000, p. 179, fig. 134, 5-6). Nosaltres hem pogut de
terminar dues variants de rajols quadrats, de mides similars (de 20,5 a 21
cm de costat), però amb gruixos distints, de 5 i 7,5 cm. En tots els casos
es tracta de rajols amb les superfícies llises i, per tant, sense decoració
(fig. 4, 1-2).
Les petites diferències que comporten les variants (malgrat corres
pondre a la mateixa forma) no alteren en absolut la seva funcionalitat.
Els rajols besales, a més de poder ser emprats en la construcció de murs,
s’utilitzaven preferentment com a elements de construcció específics dels
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Fig. 4. Materials de construcció de la rajoleria de Llafranc. Peces sustentants: 1-2) rajols
quadrats, 3) rajol rectangular, 4) rajol rectangular bisellat, 5-7) rajols amb encaixos, 8) rajol de
queixals, 9) rajol triangular, 10) rajol circular
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complexos termals per aixecar els pilars de sustentació, suspensurae,
del paviment del caldarium, en l ’interior dels hipocausts de les termes
(Degbomont, 1984, p. 142). A més, a Llafranc es té constància que els
rajols quadrats eren emprats per fer paviments, en els quals alternaven
amb peces triangulars (Badia, 1984, p. 7-8).
S ’ha comentat també, tot i que nosaltres no hem vist les peces, la pre
sència de bipedals (Badia, 1977, p. 236), rajols quadrats de 59,2 x 59,2
cm, que amiden dos peus de costat (Adam, 1984, p. 159, fig. 347). Cal
destacar l ’existència d ’un rajol fragmentat amb la marca QVIETI (retro),
trobat a Empúries l ’any 1951 a la Casa Romana número 2 (MAC-E 1075)
i que, segons Almagro, correspondria a un bipedal (Almagro, 1952, p.
197, 172).
2.1.5. RAJOLS RECTANGULARS

Coneixem un magnífic exemplar de rajol rectangular sencer conservat
per un particular (col·lecció Vives) que el recollí l ’any 1978 durant els
treballs de rebaix del terreny de la casa situada en el número 41 del carrer
Monturiol, a la cantonada amb el carrer Marquès de Llafranc. Les seves
dimensions són 46,5 cm de llargada (1 peu i mig = 6 pams) per 31,5 d ’am
ple (1 peu), i es corresponen amb el rajol lidi o sesquipedal rectangular
(Righini, 1999, p.127). No en coneixem el gruix perquè la peça va restar
encastada a terra (fig. 4, 3; fig. 5).
La seva forma el fa útil per a la realització de murs, paviments i capitells
de pilae. Es, de fet, el mòdul de later coctus més freqüentment trobat en
construccions termals urbanes a la península Ibèrica (Fernàndez et al.,
1999, p. 300). Segons explica l ’autor de la troballa, aquest rajol, juntament
amb d ’altres als laterals, formava la caixa d ’una canalització de secció
en U, les tapes de la qual eren rajols amb encaixos positius i negatius de
forma trapezoïdal.
Altrament, podem constatar l’existència d ’un altre tipus de rajol rec
tangular, malauradament sense cap exemplar sencer, amb unes mides de
15 cm d ’amplada, longitud desconeguda i un gruix de 2,5 cm. Totes les
peces estudiades presenten digitacions paral·leles i longitudinals. Poc po
dem aportar sobre la seva funcionalitat, tot i que el seu escàs gruix sembla
descartar el seu ús com a paviment i suggereix una funcionalitat lligada
a la construcció de soleres o a la coberta dels edificis.
2.1.6. RAJOLS RECTANGULARS BISELLATS

Variant de rajol rectangular, aquest tipus s’ha determinat a partir d ’un
exemplar sencer trobat en l ’excavació de l ’any 1988 al solar corresponent
al número 38 del carrer Isaac Peral. Recuperat en l ’UE 13 de la zona 1, no
podem detallar-ne la cronologia ni la ubicació perquè aquesta unitat no es
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Fig. 5. Rajol rectangular tipus lidi (col·lecció particular). Foto: Eduard Punset

troba descrita en la publicació dels resultats d ’aquesta campanya. Potser
correspondrien a aquest tipus les rajoles (no se n'especifica la forma ni les
dimensions) utilitzades per bastir l’angle d ’unió de dos murs descoberts
aleshores (Barti & Plana, 1993b, p. 91).
Les seves dimensions són 29,5 cm d ’amplada (1 peu) per 37 cm de
llargada (5 pams), amb un gruix que varia d ’un extrem a l ’altre de 5 a 4
cm. La cara vista està decorada amb dues digitacions paral·leles en forma
de creu. Cal fer notar la clara modulació que segueix amb el rajol sesquipedal, del qual seria 4/5 parts (fig. 4, 4).
Els rajols bisellats s’utilitzaven per a la construcció d ’arcs, i molt sovint
per bastir les voltes dels forns (Tremoleda, 2000, p. 179).
2.1.7. RAJOLS AMB ENCAIXOS POSITIUS I NEGATIUS

Es distingeixen dues variants segons la forma general de la peça:
rectangulars o trapezoïdals, caracteritzades per tenir a cada cornaló uns
característics encaixos, en un cap sortits formant apèndix, i de queixal a
l ’altre extrem (fig. 4, 5-7).
La variant rectangular, de la qual hem pogut estudiar un sol exemplar
conservat en una col·lecció particular (Sra. Duch), fou recollit d ’entre
les terres remogudes procedents del rebaix del solar situat a la cantonada
dels carrers Isaac Peral i Xàvega, un cop acabada la pertinent intervenció
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arqueològica. Malgrat la impossibilitat de contextualitzar la troballa, po
dem dir que molt probablement prové de l ’abocador trobat en l'excavació,
parcialment excavat, en funcionament durant els primers decennis del
segle I dC (Llinàs & Merino, 2002, p. 260). La peça té unes dimensions
de 32,2 x 26 cm i presenta un gruix de 5,5 cm en el costat dels queixals i
de 4 cm en el dels sortints. El fet que la peça marqui bisell permet suggerir
la seva utilització en la construcció d ’arcs (fig. 4, 5; fig. 6).
La variant trapezoïdal és coneguda en dos mòduls diferents, un d'ins
crit dins un format rectangular que amida 45,5 cm de llarg (un peu i mig)
per 36,5 cm d ’amplada màxima (Casas et al., 1995, p. 76, 77-78 fig. 55;
Tremoleda, 2000, p. 180, fig 134, 1, fig. 143 i 144) (fig. 4, 6); l ’altre, més
petit, s’inscriu dins d ’un format quadrat, sobre la base d ’un peu romà (30
cm de llarg per 30 d ’ample) (Tremoleda, 2000, p. 180, fig 134, 2, fig. 145).
Aquest darrer exemplar, que fa exactament 32 x 25 cm, és conegut en un
sol individu marcat amb l’estampilla QVIETI (retro); resta avui encastat
en la xemeneia d ’una llar i és impossible determinar el seu gruix (fig. 4,
7; fig. 7). Totes les peces conegudes d ’aquesta variant foren recollides
pel Sr. Vives en el solar situat a la cantonada entre el carrer Monturiol i
el carrer Marquès de Llafranc.
Ambdues variants són materials de construcció específics per a la
construcció de term es,
utilitzats tot sovint per
c o n s tru ir els arcs de
l ’in te rio r del ca ld a rium. L’estudi de Myriam
Fincker sobre els “briques
claveaux” és concloent al
respecte (Fincker, 1986).
Aquest tipus de rajol, amb
algunes variants de dimen
sions i formes, s’identifica
per tot l ’Imperi i ja l ’any
1873 (Choisy, 1873, es
tampa XVI) era reconegut
en el disseny dels arcs dels
banys de Diana a Nimes.
A la mateixa Tarraco en
cara avui es conserven in
situ arcs construïts amb
aquests rajols, associats
Fig. 6. Rajol amb encaixos positius i negatius. Va
a
un edifici termal (Hofriant rectangular (col·lecció particular). Foto Eduard
Punset
mann, 1975, p. 119).
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Potser serien peces d ’aquest tipus les que conformarien l’arc descobert
a Llafranc vers l ’any 1954 (Oliva, 1954, p. 320). Tanmateix, també es
podien haver utilitzat per als paviments, atès que encaixen perfectament
fent solera (Casas et al., 1995, p. 78, fig. 55). Ja s ’ha comentat, am és, que
la peça marcada amb el segell QVIETI fou trobada conformant les tapes
d ’una canalització rectangular.
2.1.8. RAJOLS DE QUEIXALS

Aquest tipus, constatat en un únic exemplar, de forma general rectan
gular (30,7 cm de llargada per 22 cm d ’amplada) es caracteritza per tenir
prop de cada cornaló una mossa rectangular que forma encaix. La peça
presenta bisell pronunciat, amb un gruix de 6,5 cm en un extrem, i de 4,5
cm en l ’altre. No presenta decoració (fig. 4, 8).
El rajol fou descobert durant l ’excavació d ’urgència de l ’any 1997 en
el solar a la cantonada dels carrers Isaac Peral i Llevant, concretament a
l ’estrat 32, un farcit d ’anivellament datat pels volts de l’any 20 dC (Llinàs,
1998, p. 210). Pel que fa al seu ús, la presència de bisell suggereix una
possible utilització per a la construcció d ’arcades; tot i així, l’existència
de queixals permetria emmetxar aquesta peça amb d ’altres peces amb
encaixos o, en el cas de les termes, subjectar-la a les parets mitjançant
tubs o clavilles per tal de construir cambres d ’aire.
2.1.9. RAJOLS TRIANGULARS

S ’han documentat a Llafranc dos tipus de rajols de figura triangular,
distingits a partir de lleugeres diferències en l ’altura total de la peça (22,5
i 21 cm, respectivament). Triangles isòsceles, mesuren 42 cm de base per
30 cm de costat amb un gruix homogeni de 5,5 cm (Tremoleda, 2000, p.
179, fig. 134,7-8, fig. 142). Els exemplars revisats per nosaltres presenten
amb petites variacions les mesures ja constatades en base, costats i altura,
tot i que difereixen en el seu gruix, lleugerament menor (5 cm). Aques
tes petites variacions de magnitud entre unes i altres peces entenem que
estarien més relacionades amb els problemes tècnics de cocció i el tall
dels mòduls que amb variacions metrològiques intencionades. En general,
segueixen el mòdul utilitzat en els sesquipedals d ’un peu i mig de costat,
dels quals serien 1/4 part. El detall que fins ara no s’havia constatat i que
entenem important és el fet que la figura triangular resta truncada en dos
dels seus costats, per tant, amb propietat, més que de peces triangulars
s’hauria de parlar de peces poligonals (fig. 4, 9).
A Llafranc hi ha la constatació de l’ús d ’aquestes peces en paviments
on s’alternaven “toves quadrades amb altres de triangulars” (Badia, 1984,
p. 7-8).
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2.1.10. RAJOLS CIRCULARS

Fets d ’una sola peça,
el diàm etre de les peces
conegudes oscil·la entre
19,5 i 22 cm (2/3 de peu),
mentre el gruix varia de 6 a
7,4. Són sempre exemplars
llisos (fig. 4, 10). El seu
ús sem bla restringit a la
construcció de colum nes
(Casas et al., 1995, p. 75),
especialment en complexos
termals, on s’empraven per
construir pilae (Fernàndez
et al., 1999, p. 301).
2 .2 . M ARQUES
Fig. 7. Rajol amb encaixos positius i negatius.
Variant trapezoïdal amb m arca QVIETI (retro) (collecció particular). Foto: Eduard Punset

A p art dels te s tim o 
nis arqueològics que han
deixat de llur activitat, els
fabricants de materials de construcció en terra cuita de Llafranc ens parlen
a través dels segells amb els quals van individualitzar les seves produc
cions respectives. Hi ha documentades un total de sis marques diferents:
P·VSVL·VEIEN, HERM (retro), MVL, PRI (retro), QVIETI (retro), i
SEC. L’ús de la denominació romana és minoritari respecte als cognomina
emprats sols, que queden sovint molt abreujats.
El fet que a Llafranc l’únic segell que trobem a la vegada sobre àmfo
res, dolia i teules correspon als tria nomima d ’un personatge nascut lliure,
mentre que els segells que només porten un cognomen siguin exclusius
de les teules o altre material de construcció, ha portat a suposar que el
primer seria el nom del propietari de la figlina i que els altres són dels
officinatores, dels encarregats amb un estatut de llibert (Tremoleda, 1995,
p. 89; Tremoleda, 2000, p. 283). Aquesta hipòtesi té versemblança si s’ac
cepta una mateixa cronologia per a totes les marques, però, com sabem,
els elements de què es disposa per conèixer amb precisió l ’evolució del
jaciment són, encara, fragmentaris.
2.2.1. P·VSVL· VEIEN

L’estampilla damunt tegula presenta les lletres en relleu dins una cartella rectangular (9,7 cm de llargada per 2,1 cm d ’alçada) en negatiu. Lletres
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en capital quadrada amb una alçada de 13 mm i 90 mm d ’amplada total.
El traç de les lletres és recte, no s’observen apèndixs i la primera lletra, la
P, no tanca del tot. La puntuació és triangular (Tremoleda, 2000, p. 183).
Comporta els tria nomina del personatge abreujats; nexes entre la V i L
del nomen i entre la V i E del cognomen (fig. 8, 1-3).
Marca publicada per Joan Badia l ’any 1966 amb lectura SVL.VEIEN,
localitzada damunt àmfora Pascual 1 (Badia 1966a, p. 4-6, fig. I i II; Badia
1966b, p. 265-266). A partir d ’aquesta notícia, durant anys, es cità amb
aquest desenvolupament (Beltran, 1970, p. 193, fig. 28, 277; Nolla et al.,
1982, p. 149; Pascual, 1991, p. 142). Sens dubte, la dificultat de realitzar
una impressió homogènia sobre la superfície corbada del llavi va propiciar
una feble estampació de la marca. La mateixa lectura va ser proposada
per A. Barti i R. Plana per al mateix segell imprès aquesta vegada sobre
un fragment de tegula (Barti & Plana, 1989b, p. 141).
Les excavacions més recents han permès descobrir nous segells damunt

Fig. 8. Mostrari de marques: 1-3) PV SV L-V EIEN , 4) VSVL-VEIENT
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àmfora Pascual 1 (Barti & Plana, 1993b, p. 91, figs. 5 i 11), tegula (Llinàs
& Sagrera, 1992, p. 110, fig. 4, 6 a 9; 1993, p. 108, fig. 8, 2-5; Christol &
Plana, 1997, p. 81, fig. 2), i dolium (Llinàs & Sagrera, 1992,p. 110; 1993,
p. 127), els quals faciliten la lectura dels tria nomina. Sobre la identificació
del personatge amb Publius Usulenus Veiento (o Veientonis filius), magis
trat municipal de la colònia de Narbona, vegeu els treballs de Christol &
Plana, 1997, p. 80-93; Pena & Barreda, 1997, p. 70-71; Tremoleda, 1998,
p. 231-241; Tremoleda, 2000, p. 183 i 209-212.
La revisió feta per nosaltres de la majoria d ’estampilles recuperades ha
permès comprovar, però, que ens trobem davant dos segells diferents, fet
que fins avui ha passat totalment desapercebut: d'una banda en les estampilles en tegula apareixen sempre els tria nomina abreujats, mentre que
en el cognomen la T final no hi apareix. La lectura de la marca, doncs, cal
fer-se P·VSVL· VEIEN. Aquest desenvolupament damunt tegula semblaria
confirmar-lo l ’únic exemplar conegut amb la marca sencera (Christol &
Plana, 1997, p. 81, fig. 2; Badia, 2000, p. 174), malauradament no retrobat
per nosaltres.
L’estampilla sobre àmfora del tipus Pascual 1 presenta unes mides
clarament diferenciades d ’aquella que es localitza damunt tegula: 5 cm
de llargada per 1,3 cm d ’amplada amb lletres en relleu que amiden 1 cm
d ’altura; la lectura de la marca, a més, difereix en el fet que resta reduïda
al nomen i cognomen, el qual, a més, acaba amb una T final lligada a la
N: VSVL-VEIENT, amb nexes també entre la V i L del nomen i entre la
V i E del cognomen (fig. 8, 4). Aquesta lectura estaria confirmada per la
notícia, poc coneguda, de l’existència d ’un punxó matriu de coure amb
aquest mateix desenvolupament i de probable origen a Llafranc (Botet i
Sisó, 1909, p. 339).
Pel que fa a la datació de la marca, la seva presència en àmfores Pascual
1 la situen, grosso modo, en un context cronològic de la segona meitat del
segle I aC fins als primers anys del segle I dC (Nolla et al., 1982, p. 166
i 168). Estudis més recents sobre marques d ’àmfora permeten ajustar
la seva cronologia post quem al darrer quart del segle I aC, perquè s'ha
comprovat la inexistència de marques damunt àmfores Pascual I en con
textos anteriors (Comas, 1997, p. 101). Tanmateix, les dades epigràfiques
i arqueològiques no contradiuen aquesta datació inicial; així, la carrera
de Publius Usulenus Veiento (o Veientonis filius) es desenvolupa en una
data anterior a Neró (Tremoleda, 1998, p. 235), mentre que el floruit del
personatge s’ha situat en el darrer decenni del segle I aC o, si s’accepta la
hipòtesi que la marca faci referència al fill de Veiento, en els dos primers
decennis del segle I dC (Christol & Plana, 1997, p. 91). Complementen
aquesta cronologia les dades arqueològiques de Llafranc, que daten les
estampilles damunt tegula amb un terminus ante quem d ’entorn el 20 dC
(Llinàs & Sagrera, 1993, p. 127).
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2.2.2. HERM (retro)

C o n eix em un únic
exem plar d ’aquesta m ar
ca dam unt un fragm ent
d ’imbrex, malgrat que en
la bibliografia s ’esm enti
la seva aparició en tegula
(Tremoleda, 1998, p. 232,
Tremoleda, 2000, p. 183 i
fig. 136, 14). Fou localit
zada durant la intervenció
Fig. 9. Imbrex amb marca HERM (retro) (MACd ’urgència al solar situat a
G-95.LL. 1010.3)
j a cantonada dels carrers
Monturiol i Xàvega l ’any
1995. L’estampilla d ’Hermes es disposa en una cartel·la rectangular en
negatiu (5 cm per 2,2 cm); lletres capitals en negatiu i text enterament
retrògrad (fig. 9).
2.2.3. MVL

Estampilla en una cartel·la rectangular en negatiu, d ’uns 5 cm de
llargària i 3,3 a 3,2 cm d ’alçada. Lletres molt fines (2 mm) en relleu que
amiden uns 2 cm d ’altura i ocupen uns 4 cm d ’amplada; la M i la V es
llegeixen clarament, l'última lletra no és clara, probablement una L escrita
en “capital-cursiva” i retrògrada. Això permet, segons el sentit que es doni
a la lectura, que es pugui llegir LVM (Rico, 1995, p. 206) (fig. 10, 5-6).
Imprès, en tots els exemplars coneguts fins avui, sobre tegulae, el segell
de Mullus fou reconegut com a originari de la bòbila de Llafranc durant
l’excavació de 1980-81. Publicat llavors com a procedent d ’una tegula
descoberta a l ’abocador (Nolla et al., 1982, p. 177-178, fig., 21, 2, fig. 22,
B), l’inventari desmenteix aquest origen: fou recuperada dins la sorra que
colgava l ’estesa de tegulae crues en la zona A i, per tant, en relació directa
amb SEC, una altra de les marques trobades aleshores (fig. 10,6). Pel tipus
de traç (i, com veurem més endavant, per les característiques de la pasta),
caldria relacionar amb aquesta mateixa producció el petit fragment amb
segell incomplet i il·legible descobert, aquest sí, a l’abocador del sector C
(Nolla et al., 1982, p. 178, fig., 21,7) (fig. 11). El període de funcionament
d ’aquest abocador es va poder determinar entre els primers anys del segle
I dC fins a mitjan segle III dC (Nolla et al., 1982, p. 159-160).
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Fig. 10. Mostrari de marques: 1-3) PRI (retro), 4) SEC, 5-6) MVL

La revisió dels materials conservats en el Museu del Suro de Palafrugell
ha permès retrobar una nova marca MVL inèdita, damunt tegula, malau
radament sense referència i que hem de suposar recuperada fortuïtament
abans de l ’inici de les excavacions (fig. 12). La marca MVL és coneguda
en diversos exemplars, també en tegulae, trobats a Empúries (Almagro,
1952, p. 191, 159, Tremoleda, 2000, fig. 136, 16, fig. 167) (fig. 10, 5).
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2.2.4. PRI (retro)

Marca en una cartel·la en negatiu, curta i alta (4,3 cm de llargada per 2,8
cm d ’alçada), d ’extrems arrodonits. Lletres en relleu disposades en lectura
retrògrada, altes (2,4 cm d ’altura màxima) i amb apèndixs ben marcats;
lletra P sense tancar, la R i la I unides a la part inferior. Els productes mar
cats amb l’estampilla de Primus corresponen, almenys en tots els individus
coneguts, a tegulae (Tremoleda, 2000, p. 183) (fig. 10, 1-3).
Amb exemplars trobats a Empúries (Almagro, 1952, p. 195, 167) i a
la vil·la del Camp de la Gruta de Torroella de Montgrí (Nolla et al., 1982,
p. 178; Nolla & Casas, 1984, p. 157) (fig. 10, 2), la seva procedència
fou confirmada en trobar-se a l ’abocador descobert durant l ’excavació
d ’urgència de l ’any 1980-81 (Nolla et al., 1982, p. 178, fig. 21, 3, i fig.
22, D) (fig. 10, 1). Des de llavors, nous exemplars han estat descoberts a
Llafranc, tot i que en nivells superficials (Llinàs & Sagrera, 1993, p. 125,
fig. 22, 9) (fig. 10, 2).
2.2.5. QVIETI (retro)

L’estampilla, rectangular, presenta el marc de la cartela i lletres en nega
tiu; text retrògrad. Cartela petita, de 2, cm d ’alçada per 5 cm d ’amplada.
Les lletres tenen una altura d ’ 1
cm i 4 cm d ’amplada total, amb
la Q inicial molt característica i
la E i la T en contacte a la part
superior, tot i que no formen un
nexe (fig. 7; fig. 13, 1-2).
Coneguda a Empúries (Al
magro, 1952, p. 197, 172), la
seva manufactura en el taller de
Llafranc fou establerta novament
per l’excavació de 1980-1981 en
trobar-se diversos exemplars dins
l ’abocador (Nolla et al., 1982, p.
178-179, fig. 2 1 ,4 a 6, fig. 22, C)
(fig. 13, 1). El terrisser Quietus
produïa materials de construcció
diversos; la seva estampilla s’ha
localitzat damunt tegulae (Alma
Fig. 11. Tegula amb m arca M VL (MSPLL.2112). Foto: Eduard Punset
gro, 1952, p. 197, 172; Nolla et
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al., 1982, p. 178-179, fig. 21, 4 a 6 i 22 C), imbrices (Tremoleda, 2000, p.
179, p. 183, fig. 137,4), rajols (Almagro, 1952, p. 197; Tremoleda, 2000,
p. 183, fig. 137, 3) (fig. 13, 2) i rajols amb encaixos (Tremoleda, 2000,
p. 183, fig. 145) (fig. 7). Aquesta marca es troba documentada, a més de
Llafranc i Empúries, a la vil·la dels Tolegassos, a Viladamat (Tremoleda,
2000, p. 183).
2.2.6. SEC

Marca descoberta a Llafranc durant l’excavació de 1980-81 damunt
d ’una tegula sencera dins de la sorra que colgava l’estesa de tegulae (Nolla
et a l, 1982, p. 177, fig. 21, 1 i 22 A). Cartel·la poc marcada (d’uns 5 cm
de llargària per 3,5 cm d ’alçada); lletres capitals en negatiu d ’apèndixs
ben marcats, altes (2,5 cm d ’altura màxima) i amb una amplada total de
4,7 cm, S i E en contacte a la part inferior, tot i que no formen un nexe
(fig. 1,3; fig. 10, 4).
La presència d ’aquesta estampilla sobre material de construcció es
limita, ara per ara, a exemplars de tegula. Els productes de Secundus
també es distribuïren a Empúries (Tremoleda, 2000, p. 183, fig. 136, 13;

Fig. 12. Tegula amb marca M VL (MSP-S/R). Foto: Eduard Punset
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fig. 165) (fig. 10, 4). Al catàleg de marques de SEC, cal afegir-hi un nou
exemplar descobert recentment a Empúries, també sobre tegula, descobert
superficialment a l ’ínsula 23 de la ciutat romana (MAC-E-4728).
3. ELS AFLORAMENTS D ’ARGILA DE L’ENTORN DE LLAFRANC
El nucli de poblament romà de Llafranc s’assenta sobre una massa de
sauló derivada de la meteorització química de granodiorites biotítiques
amb megacristalls de feldspat potàssic, la qual sovint està recoberta per
dipòsits col·luvials engendrats per processos d ’erosió i de sedimentació
lligats a l ’escolament superficial de l ’aigua de pluja. Aquests col·luvions,
que no solen ser gaire gruixuts (rares vegades arriben a superar 1 m
d ’espessor), estan constituïts per sorres de gra gros, amb predomini de
grans de quars i de biotita, amb una matriu lutítica de color vermell en
què la fracció argilosa sol dominar per sobre de la llimosa. Són materials
de l ’Holocè, que en molts casos inclouen fragments de ceràmica com a
clastos. Al fons de les dues rieres que delimiten el turó de l’església hi ha
sediments al·luvials, els quals s’han acumulat al llarg de l ’Holocè com a
conseqüència de la dinàmica torrencial que caracteritza aquests cursos.
Sovint apareixen barrejats amb aportaments laterals de tipus col·luvial.

Fig. 13. M ostrari de marques: 1-2) QVIETI (retro)

76

CARACTERITZACIÓ ARQ UEOLÒGICA I GEOLÒGICA DE RAJOLERIA

Es tracta de dipòsits espacialment circumscrits a les lleres de les rieres, el
gruix dels quals supera la desena de metres prop de la desembocadura (per
exemple a l ’altura del pont nou de la riera de Llafranc, al carrer Xàvega)
i minva ràpidament aigües amunt, fins a ser normalment inferior a 2 m.
Es componen de graves arrodonides amb matriu sorrenca i lutítica. Els
còdols més abundants són els de quars, cornianes, granitoides i pòrfirs. A
llevant de la riera de Ca la Pastora apareix un dipòsit detrític format per
nivells canaliformes de blocs i graves subarrodonides de cornianes amb
matriu sorrenca i argilosa, el qual és interpretat com un con de dejecció,
probablement del Plistocè superior. Aquest con recobreix un nivell de
sorres fines d ’origen eòlic.
A part d ’aquests materials, a la rodalia de Llafranc hi ha petits dipòsits
quaternaris de gènesi complexa, formats per llims argilosos de color ver
mell, amb una proporció gran de sorres molt fines. Contenen una proporció
variable de còdols de cornianes i de quars, així com abundants nòduls de
carbonat de calci de geometria irregular. Es localitzen molt esporàdicament
a la part inferior dels vessants de les rieres de Llafranc i de Ca la Pastora,
i excepcionalment arriben a assolir gruixos de fins a 2 m. Són els únics
materials apropiats per produir rajols que afloren a l ’entorn més immediat
de Llafranc, però ho fan en una quantitat insuficient per abastar tota la
producció del complex artesanal de ceràmica que hi va funcionar al llarg
de dos-cents cinquanta anys.
Cal, doncs, cercar altres àrees font d ’argila en el rerepaís proper i no
gaire lluny de la xarxa de camins que comunicarien aquest establiment
amb d'altres de veïns. De fet, a l’entorn de Llafranc hi ha només dues
unitats geològiques de natura argilosa que podrien haver estat objecte
d ’explotació a gran escala: les argiles del Paleogen i els dipòsits de lutites
vermelles del Quaternari (fig. 14).
3.1. ARG ILES DEL PALEOGEN

Els nivells lutítics paleògens d ’aquesta àrea pertanyen a les formacions
litoestratigràfiques Banyoles i Igualada.
3.1.1. FORM ACIÓ BANYOLES (PALLÍ, 1972)

Està constituïda per margues i argiles carbonatades de color gris blavós,
groc marronoses (10YR6/6, segons les taules de color de Munsel) com
a conseqüència de l ’alteració superficial, amb alguns nivells de margocalcàries bioclàstiques. Són sediments marins de l ’Eocè (Lutecià mitjà)
que se situen intercalats entre els gresos de la Fm. Rocacorba (Membre
Barcons) (Pallí, 1972, p. 183) i les calcàries de la Fm. Girona o els guixos
del Mb. Beuda (Pallí, 1972, p. 183 i 188). Al sector empordanès aflora
al peu dels vessants septentrionals dels massissos de les Gavarres i de
Begur, on conforma una faixa discontínua que s’estén des de Celrà fins als
77

XAVIER ROCAS, CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ

Fig. 14. Esquema geològic de l'entorn de Llafranc amb indicació dels afloraments de les
unitats de natura argilosa (lutites vermelles del Quaternari i argiles del Paleogen de les form a
cions Igualada i Banyoles)
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Masos de Pals. També apareix de forma puntual a l’interior del corredor
de Palafrugell. A la secció tipus (Banyoles) assoleix un gruix de 361,5 m
(Pallí, 1972, p. 182), però l ’espessor experimenta una notable disminució
vers l’est: Celrà, 230 m; Sant Climent de Peralta, 110 m; Fonteta 36 m i
Masos de Pals, 22 m (Pallí, 1972, p. 80 i 184). Al corredor de Palafrugell
no excedeix els 20 m (Roqué & Pallí, 1991, p. 105).
Els afloraments més propers a Llafranc són els que hi ha dispersos per
l’interior del corredor de Palafrugell, concentrats majoritàriament a l’oest
d ’Esclanyà i de Regencós; així com els que se situen a la zona de contacte
entre el corredor i la plana empordanesa, al nord dels Masos de Pals. Val
a dir que aquesta unitat no apareix a l ’entorn de la vila de Palafrugell,
on els materials de la Fm. Rocacorba es disposen directament damunt
les calcàries de la Fm. Girona. Les argiles i margues de la Fm. Banyoles
contenen abundants restes fòssils, especialment de foraminífers, mol·luscs
i equinoderms, que es concentren en nivells de condensació. El contin
gut en macroforaminífers és notable. Els principals taxons identificats en
afloraments de la rodalia de Llafranc són: Alveolina elongata, Orbitolites
complanatus, Nummulites perforatus, N. perforatus var. uronensis, N. roualti, N. lucasanus i N. globosos (Marcet, 1956, p. 251 i 257), a Esclanyà;
Alveolina fragilis (Pallí, 1972, p. 34) i A. aff. fusiformis i Orbitolites sp.
(Serra et al., 1997, p. 29), als Masos de Pals; Nummulites crusafonti, N.
tavertetensis, N. aff. tavertetensis, N. migiurtinus i N. discorbinus (Serra
et al., 1997, p 32), a Fonteta, i N. perforatus i A. fragilis (Pallí, 1972, p.
80), a Sant Climent de Peralta. Els nivells argilosos de la Fm. Banyoles
han estat explotats en molts indrets per la indústria ceràmica moderna per
obtenir l’anomenada terra blanca. Destaquen, entre d'altres, les terreres
del veïnat de les Rajoleries d ’Esclanyà (Begur), de can Just de Regencós i
del barri dels Vinyers dels Masos de Pals; així com les de Pantaleu (Palausator), de Santa Susanna de Peralta i Fonteta (Forallac) i de Celrà.
3.1.2. FORM ACIÓ IGUALADA (FERRER, 1971)

Està constituïda, en el sector empordanès, per gresos calcaris de gra fi
azoics amb intercalacions discontínues de margues i argiles gris blavoses,
groguenques per alteració, riques en restes fòssils d ’invertebrats marins.
Es tracta de sediments de l’Eocè (Bartonià) que se situen entre els gresos
de la Fm. Rocacorba (Mb. Puigsacalm) i les calcàries amb coralls de la
Fm. Tossa (Mb. Coll d ’Úria) (Pallí, 1972, p. 159).
Els nivells de margues i argiles d ’aquesta formació més propers a Lla
franc afloren de manera molt localitzada al talús de la carretera de Monells
a Cruïlles i en els camps adjacents; i de forma més extensa al nord de
Canapost, on són objecte d ’aprofitament a la bòbila Llensa, i a l’entorn de
Sant Martí de Llaneres de la Bisbal. L’espessor d ’aquesta unitat és d ’uns 87
m a Canapost (Pallí, 1972, p. 118). Els taxons més representatius del seu
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contingut fòssil són, pel que fa a macroforaminífers, Aktinocyclina radians,
Discocyclina sp., Asterocyclina stellaris, Operculina sp. i Nummulites
sp. També hi són molt abundants els briozous, i en menor proporció s’hi
troben bivalves (Chlamys sp.), anèl·lids amb closca calcària (Rotularia
spirulacea), equinoderms (plaques d ’asteroïdeus, artells de crinoïdeus i
pues i fragments de closca d ’equinoïdeus), braquiòpodes (Terebratulina
sp.) i decàpodes.
3.2. D IPÒ SITS D E LUTITES VERM ELLES D EL QUATERNARI

Es tracta d ’argiles i llims vermellosos amb una proporció gran de sor
res molt fines ( 0 < 0,125 mm), que sovint contenen nòduls i crostes de
carbonat de calci i, esporàdicament, nivells de graves anguloses. Típica
ment, es localitzen als vessants orientats al sud, amb total independència
de la composició del substrat sobre el qual es recolzen. Així, apareixen
tant sobre diferents varietats de granitoides com al damunt d ’esquists,
cornianes i pissarres. Es troben de forma dispersa al sector oriental del
massís de les Gavarres, en el sector comprès entre Platja d ’Aro i Torrent,
com també a l ’interior del massís de Begur (Barbazà, 1970; Roqué, 1993,
p. 149 a 156; Roqué & Pallí, 1994, p. 27 a 29). Són materials assimilables
als dipòsits cíclics A/B/C descrits a la rodalia de Barcelona (Solé, 1963);
a les terrasses antigues del Ter a Girona (Pallí, 1976) i a Anglès (Mücher
et al., 1990); i en altres zones mediterrànies (Marcet, 1953). S ’interpreten
com a sediments eòlics de tipus loess, acumulats en condicions climàti
ques fredes i seques (etapes glacials), que posteriorment han estat afectats
per processos edàfics generadors d ’horitzons petrocalcics (sota un clima
semiàrid) i de rubefacció (en condicions humides i càlides).
A aquesta unitat pertanyen els petits dipòsits de llims argilosos vermells
que hi ha a la rodalia de Llafranc, ja esmentats. Els afloraments grans més
propers es localitzen a la rodalia de la bòbila del camí vell de Palafrugell
a Tamariu, on han estat explotats fins fa pocs anys per a la fabricació
de material de rajoleria. A la terrera d ’aquesta bòbila s’han identificat
quatre capes de lutites amb una abundant fracció de sorra molt fina, de
color vermell (2,5YR4/6 segons les taules de Munsell) i amb nòduls de
carbonat, les quals estan separades per tres crostes de carbonat de calci
ben desenvolupades, amb un gruix total de 7,1 m (fig. 15). Els nivells
lutítics més superficials contenen clastos dispersos de mida variable entre
5 cm i 2 mm, de roques de metamorfisme de contacte (cornianes) i de
quars, els quals provenen dels relleus circumdants; així com concrecions
mil·limètriques de geometria irregular formades per òxids de ferro i de
manganès d ’origen secundari.
Dipòsits semblants a aquest es troben al mas Marques (Begur), on
afloren lutites i sorres molt fines vermelloses i marronoses (2,5YR4/6 i
7,5YR3/4) amb diversos horitzons petrocàlcics intercalats. El gruix de
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Fig. 15. Columna detallada dels dipòsit de lutites vermelles de la bòbila del cam í vell de
Tamariu
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sediments acumulats supera els 5 m. En aquest cas, la fracció grossa està
constituïda per còdols centimètrics a mil·limètrics de roques de metamorfisme de contacte (cornianes i esquists pigallats) i de quars. Més al nord, hi
ha un important dipòsit de lutites i sorres molt fines vermelles (2,5 YR4/6)
amb diverses crostes de carbonat de calci intercalades a la bòbila del mas
Bruguera de Regencós, on havien estat explotades fins fa pocs anys. A
diferència dels afloraments precedents, aquí els elements de granulometria
més grossa són de roques de metamorfisme regional de grau baix (fil·lites
i quarsites) i de quars, ja que aquestes són les litologies dominants dels

Fig. 16. Característiques granulomètriques dels principals afloraments de lutites vermelles
de l ’entorn de Llafranc
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relleus de l ’entorn. Altres acumulacions similars es localitzen al nord de
Llofriu, a la rodalia de can Plaja de Fitor, a Vall-llòbrega, a can Moner
de Calonge, a la Torre Valentina (Calonge), al Clot de la Dona Morta
(Calonge) i a Treumal (Calonge) (fig. 16 ).
Cal destacar que, a banda de les bòbiles del camí vell de Tamariu i
de can Bruguera de Regencós, molts altres forns de rajols han aprofitat
aquests materials. En són alguns exemples els forns de can Plaja de Fitor
i els de can Monells, can Tomaset, mas Deumenjó, can Gepic, can Barnoia, can Massoni i can Viloví de Calonge. Es tracta, doncs, de dipòsits
que tradicionalment han estat explotats per a la fabricació de material de
rajoleria: totxos, maons, rajols, totxanes, etc.
4. CARACTERÍSTIQUES PETROLÒGIQUES DELS PRODUCTES DE
RAJOLERIA DE LLAFRANC
4.1. TÈCNIQUES ANALÍTIQ U ES

La caracterització petrològica de les peces estudiades s’ha realitzat
bàsicament a partir de la determinació de la composició dels fragments de
roca inclosos en la matriu argilosa. Això s’ha aconseguit examinant-los en
detall amb una lupa de butxaca que permet ampliar-los fins a 20 vegades,
i en els casos en què ha estat possible, també amb una lupa binocular de
més resolució. Mitjançant aquesta tècnica, s’han pogut identificar sense
problemes els elements de diàmetre superior a 0,5 mm. No s’ha considerat
necessari arribar a una anàlisi dels elements més fins, atès el caràcter poc
depurat de les pastes emprades en el material de rajoleria. La utilització de
tècniques més complexes, com les pròpies de la microscòpia petrogràfica
o de difracció de RX, que cal no oblidar que comporten inevitablement
la destrucció parcial de les peces analitzades, seria imprescindible per
estudiar les produccions fetes amb torn.
De cada peça, se n ’ha analitzat per separat la base, la part superior i
la interior. Com és natural, a la base sempre hi ha una gran quantitat de
sorra de gra gros adherida, atès que aquest material s’utilitzava per evitar
que la peça crua quedés enganxada al sòl de l ’estança d ’assecat. Així,
entenem que són les característiques de l ’interior i de la superfície del
material laterici les que han de servir per determinar l ’àrea font d ’apro
visionament d ’argila.
4.2. CARACTERÍSTIQUES PETROLÒGIQUES DE CADA TIPUS DE PRODUCTE
4.2.1. TEULES (TEGULAE)

S ’han estudiat vint-i-una tegulae, de les quals divuit conserven to
talment o parcialment la marca impresa. Tenen com a característiques
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comunes el color vermellós de la pasta (més o menys rosat o marronós
segons els casos), la seva escassa depuració i la presència de grans de
quars subarrodonits o arrodonits a la base, de fins a 5 mm de diàmetre.
També s’ha constatat que totes contenen nòduls de carbonat de calci de
geometria subesfèrica. Les característiques específiques de cadascuna de
les teules estudiades s'analitzen agrupades per marques.
4.2.1.1. TEGULAE AM B M ARCA P·VSVL·VEIEN

S ’han analitzat cinc fragments de tegulae amb aquesta estampilla,
totes recuperades a Llafranc durant l’excavació de 1991 i actualment
dipositades al Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Girona (LLM.91.48.5,
LLM.91.48.5bis, LLM .91.47.1, LLM .91.47.3 i LLM .91.47.4) (fig. 8, 13).
La base de les teules està constituïda per una capa de sorra gruixuda
(d' 1 a 2 mm de diàmetre) en què coexisteixen fragments angulosos i grans
ben arrodonits. Pràcticament tots són de quars. La pasta és de color rosat,
un xic més vermellós en l’exemplar LLM.91.48.5, poc depurada, amb
tendència sorrenca i amb presència de nombrosos porus allargats. La ma
joria dels grans que inclou són de quars, tant arrodonits com angulosos,
d ’entre 1 i 2 mm de diàmetre. Hi són menys abundants els de corniana,
sempre arrodonits, que assoleixen fins a 2 mm de diàmetre. També conté
nòduls de carbonat de calci de fins a 4 mm de diàmetre i petits cristalls de
biotita. En una de les peces (LLM .91.47.3) hi ha fragments de closques de
gasteròpodes continentals indeterminables (probablement helícids).
Cal destacar que en tots els casos s’ha constatat la presència de grumolls
parcialment dissolts de lutites vermelles i també d ’argiles groguenques
carbonatades, fet que demostra que les teules amb la marca PV SV LVEIEN es feien barrejant dues argiles diferents.
4.2.1.2. TEGULAE AM B M ARCA MVL

S ’han estudiat quatre fragments de teula amb aquesta estampilla, dues
de les quals van ser recuperades a Llafranc durant l ’excavació de 1980-81
i conservades al Museu del Suro de Palafrugell (LL.264.TRIS i LL.2112),
una altra va ser trobada a Llafranc, però, és de procedència concreta in
certa, i també està dipositada al Museu del Suro (S/R), i una darrera va
ser localitzada a Empúries i està conservada al Museu d ’Arqueologia de
Catalunya-Empúries (1070) (fig. 10, 5-6; fig. 11; fig. 12).
La part inferior d ’aquestes teules està formada per una capa de grans
arrodonits de quars de 2 a 4 mm de diàmetre. També hi ha fragments de
corniana, de fins a 5 mm, i petits cristalls de biotita. La pasta és de color
vermellós i poc depurada amb tendència sorrenca. La majoria dels grans
són de quars, tant els arrodonits com els angulosos i tenen un diàmetre
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d'entre 1 i 3 mm. També hi ha grans de corniana, de fins a 3 mm de di
àmetre, així com petits nòduls de carbonat de calci. A l’interior d ’una
de les peces (LL.2112) s’han conservat motlles de fulles d ’herbes, i en
una altra (S/R) hi ha fragments de closques de gasteròpodes continentals
indeterminables.
4.2.1.3. TEGULAE AM B MARCA PRI (retro)

S ’han analitzat tres fragments de teula amb aquesta marca, una de
recuperada a Llafranc durant l’excavació de 1980-81 i conservada al
Museu del Suro de Palafrugell (LL.2113), una altra també trobada a Lla
franc durant l’excavació de 1991 i dipositada al Museu d ’Arqueologia
de Catalunya-Girona (LLM .91.13.0), i una darrera procedent de la vil·la
romana del Camp de la Gruta de Torroella de Montgrí, conservada al
Museu del Montgrí i del Baix Ter (Gruta 61113) (fig. 10, 1-3).
La base de les teules està constituïda per una capa de grans ben ar
rodonits de quars de 3 a 5 mm de diàmetre. La pasta és de color rosat, a
vegades amb faixes groguenques difuminades, poc depurada. La majoria
dels grans que inclou són de quars, en general ben arrodonits, d ’entre 1 i
3 mm de diàmetre. No n ’hi ha de corniana. Conté nòduls esferoïdals de
carbonat de calci de 2 a 4 mm de diàmetre i petits cristalls de biotita. Una
de les peces (LLM.91.13.0) presenta fragments de closques de gasterò
podes continentals indeterminables.
En els tres exemplars estudiats s’han observat grumolls a mig desfer
de lutites vermelles i també d ’argiles groguenques carbonatades, fet que
demostra que les teules amb aquesta marca es feien barrejant dos tipus
d ’argila.
4.2.1.4. TEGULAE AM B M ARCA QVIETI (retro)

S ’han estudiat tres fragments de teula amb aquesta marca, totes recu
perades a Llafranc durant l’excavació de 1980-81 i conservades al M u
seu del Suro de Palafrugell (LL.2114, LL.2115 i LL.2116). S ’ha pogut
constatar que els fragments LL.2114 i LL.2116 pertanyen a una mateixa
peça (fig. 13, 1).
La part inferior d ’aquestes teules és formada per una capa de grans
arrodonits de quars de 2 a 3 mm de diàmetre. La pasta és de color vermell i
poc depurada amb tendència sorrenca. La majoria dels grans són de quars,
tant els arrodonits com els angulosos, i tenen un diàmetre d ’entre 1 i 3 mm.
No n ’hi ha de corniana. Conté nòduls arrodonits de carbonat de calci.
4.2.1.5. TEGULAE AM B MARCA SEC

S ’han analitzat tres teules amb aquesta estampilla, una de sencera recu
perada a Llafranc durant l ’excavació de 1980-81 i dipositada al Museu del
Suro de Palafrugell (LL.264.BIS), i les altres dues fragmentades trobades
a Empúries i conservades en el seu Museu Monogràfic (MAC-E 1072 i
472B) (fig. 1,3; fig. 10,4).
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La part inferior de les tegulae està constituïda per una capa de frag
ments angulosos i grans arrodonits de quars de 2 a 5 mm de diàmetre.
La pasta és de color rosat marronós, poc depurada. La majoria dels grans
que inclou són de quars, tant els arrodonits com els angulosos, i tenen un
diàmetre d ’entre 1 i 3 mm. No n ’hi ha de corniana. Conté molts nòduls
de carbonat de calci d ’entre 1 i 2 mm de diàmetre, i alguns assoleixen els
5 mm. La teula 1072 presenta un còdol angulós de pòrfir granític d 'l,5
cm de diàmetre. A tots els exemplars s’han observat restes de closques de
gasteròpodes continentals, tant a la base com a l’interior, entre les quals
ha estat possible identificar Cecilioides acicula (Müller) (base de la teula
LL.264.BIS).
L’absència de grumolls de lutites vermelles, l’elevat contingut de
nòduls de carbonat de calci i el color rosat marronós de la pasta indiquen
que les teules amb la marca SEC es van fer amb una argila de color clar
molt carbonatada.
4.2.1.6. TEGULAE SENSE MARCA O AM B MARCA IL·LEGIBLE

A més de les anteriors, s’ha estudiat un fragment de teula amb una
estampilla il·legible recuperada a Llafranc durant l’excavació de 1980-81
(LL.3322) (fig. 17) i dues teules quasi senceres sense marca procedents
de Llafranc (LL.01005 i S/R), totes conservades al Museu del Suro de
Palafrugell (fig. 1, 1-2).
El fragment LL.3322 té la base formada per una capa de grans arro
donits de quars de 3 mm de diàmetre. La pasta és de color vermell, poc
depurada. La majoria dels grans són de quars, tant els arrodonits com els
angulosos, i tenen un diàmetre d ’entre 1 i 3 mm. També hi ha grans de
corniana, de fins a 4 mm de diàmetre, així com petits nòduls de carbonat
de calci. Aquestes característiques coincideixen plenament amb les teules
amb la marca MVL.
La tegulae LL.01005 té la part inferior constituïda per una capa de
grans de quars de 2 a 3 mm de diàmetre. La pasta és vermellosa rosada,
poc depurada i sorrenca. Quasi tots els grans són de quars, d ’entre 1 i 3
mm de diàmetre. També n ’hi ha de corniana, de fins a 2 mm. Destaca la
presència de grumolls a mig desfer de lutites vermelles i també d ’argiles
groguenques carbonatades. Aquestes característiques són equiparables a
la producció de teules de la marca P-VSVL-VEIEN.
La darrera teula estudiada (S/R) té una base formada per una capa de
grans angulosos de quars de 2 a 5 mm de diàmetre, entre els quals aparei
xen fragments de closques de gasteròpodes indeterminables. La pasta és
vermella, poc depurada i sorrenca. Els grans són de quars, de 2 a 3 mm
de diàmetre. No n ’hi ha de cornianes. En canvi, hi són presents nòduls de
carbonat de calci de fins a 2 mm de diàmetre, així com petits fragments
d ’escòria. Pel tipus de pasta i per l’absència de cornianes, aquesta teula
pot relacionar-se amb les de la marca QVIETI (retro).
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4.2.2. TEULES D ’EVACUACIÓ O AMB OPAION

L’únic exemplar conegut de teula amb opaion procedent de Llafranc
va ser recuperat en superfície abans de les excavacions. Actualment es
troba al Museu del Suro (LL.96) (fig. 2, 2, fig. 4).
Té la base formada per una capa de grans arrodonits de quars de 2 mm
de diàmetre, així com de corniana de fins a 5 mm. La pasta és de color
vermell, poc depurada i sorrenca. La majoria dels grans són de quars, tant
els arrodonits com els angulosos, i tenen un diàmetre d ’entre 1 i 2 mm.
També conté grans de corniana, de fins a 2 mm de diàmetre, petits cristalls
de biotita i nòduls de carbonat de calci de 2 mm de diàmetre.
Aquestes característiques permeten assimilar la peça a les teules amb
la marca MVL.
4.2.3. TEULES CORBADES (IMBRICES)

S ’han estudiat set fragments de teula corbada procedents de Llafranc,
un dels quals conserva la marca HERM (retro) impresa. No s’ha localitzat
la peça amb estampilla QVIETI (retro) (Tremoleda, 2000).
4.2.3.1.

IM BRICES AM B MARCA H E R M (retro)

L’únic exemplar conegut d ’imbrex amb aquesta estampilla va ser
localitzat a Llafranc al nivell 1010 de l ’excavació de 1995 als carrers
Monturiol i Xàvega. Es conserva al Museu d ’Arqueologia de CatalunyaGirona (95.11.1010.3) (fig. 9).
La pasta és de color vermell rosat i poc depurada amb tendència
sorrenca. La majoria dels grans són de quars, tant els arrodonits com els
angulosos, i fa entre 1 i 3 mm de diàmetre. No n ’hi ha de corniana. Conté
escassos nòduls arrodonits de carbonat de calci i alguns cristalls de biotita.
S ’hi observen grumolls a mig desfer de lutites vermelles.
Les característiques petrològiques d ’aquest imbrex coincideixen nota
blement amb les de les tegulae amb la marca QVIETI (retro). Cal ressaltar
també la semblança entre ambdues estampilles tant pel que a fa a les
dimensions i a la forma de la cartel·la com al tipus de lletra i text.
4.2.3.2. IM BRICES SENSE M ARCA

Dels sis fragments d ’imbrex sense marca estudiats, quatre van ser
recuperats durant l ’excavació de 1980-81, tres de l’abocador (LL.C1) i
un del quadre A (LL.QUADRE A). Es conserven al Museu del Suro de
Palafrugell. Els altres dos fragments van ser localitzats a la zona 2 UE 35
de l’excavació de 1988, al carrer Isaac Peral, i es troben al Museu d ’Ar
queologia de Catalunya-Girona (LL.2.35.9).
Tots els fragments tenen una pasta de color vermell poc depurada i
sorrenca. Els grans són de quars, tant els arrodonits com els angulosos, i
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tenen un diàmetre d ’entre 1 i 3 mm. No hi ha grans de corniana. Contenen
nòduls de carbonat de calci de fins a 5 mm de diàmetre. En els trossos
recuperats de l ’escombrera (LL.C1) hi ha fragments de closques de gasteròpodes continentals, dels quals s’ha pogut identificar Pomatias elegans
(Müller) juvenils.
Les característiques d ’aquestes teules corbades són molt semblants a les
de l ’exemplar amb marca HERM (retro), i no difereixen substancialment
de les tegulae amb la marca QVIETI (retro).
4.2.4. RAJOLS QUADRATS

S’han estudiat dos rajols quadrats sencers de tipus besales sense marca
procedents de Llafranc, així com un probable fragment de bipedal trobat
a Empúries que conserva la marca QVIETI (retro).
4.2.4.1. RAJOLS QUADRATS AM B MARCA QVIETI (retro)

L’únic rajol conegut amb la marca QVIETI (retro) va ser trobat l ’any
1951 a la Casa Romana número 2 d ’Empúries. Segons Almagro (1952)
correspondria a un bipedal. Es conserva al Museu d ’Arqueologia de
Catalunya-Empúries (1075) (fig. 13, 2).
La part inferior d ’aquest rajol està formada per una capa de grans ar
rodonits de quars de 2 a 3 mm de diàmetre. La pasta és de color vermell
rosat, poc depurada amb tendència sorrenca. La majoria dels grans són
de quars i ben arrodonits, i fan entre 2 i 5 mm de diàmetre. No n ’hi ha
de corniana. Conté nòduls arrodonits de carbonat de calci de fins a 6 mm
de diàmetre.
Cal destacar que s’hi ha observat grumolls a mig desfer de lutites
vermelles i també d ’argiles groguenques carbonatades, fet que demostra
que el rajol es va fer barrejant almenys dos tipus d ’argila. Aquest fet el
diferència substancialment de les tegulae amb el mateix segell, ja que en
la fabricació d ’aquestes només es van fer servir lutites vermelles.
4.2.4.2. RAJOLS QUADRATS SENSE MARCA

Un dels dos besales va ser recuperat l ’any 1976 en una finca dels
carrers Monturiol i Marquès de Llafranc, i formava part d ’un paviment.
L’altre va ser trobat durant l ’excavació de 1980-81. Ambdós es conserven
al Museu del Suro de Palafrugell (1.0077.4A.SP i LL.BE.32, respectiva
ment) (fig. 4, 1-2).
La base està formada per una capa de grans arrodonits de quars de 2 a
4 mm de diàmetre, així com de corniana de 3 a 5 mm de diàmetre. També
hi ha nòduls d ’òxid de ferro de fins a 1 mm. La pasta és de color vermell,
poc depurada i sorrenca. La majoria dels grans són de quars, angulosos
i arrodonits, d ’entre 1 i 3 mm de diàmetre. També n ’hi ha de corniana,
subarrodonits, d ’ l a 3 mm de diàmetre. No s’hi ha observat cap nòdul
88

CARACTERITZACIÓ ARQUEOLÒGICA I GEOLÒGICA DE RAJOLERIA

de carbonat. L’exemplar LL.BE.32 conté, tant a l’interior com a la part
inferior, diversos fragments de closques de gasteròpodes continentals
indeterminables.
4.2.5. RAJOLS RECTANGULARS

D ’aquesta tipologia s’ha estudiat l ’únic exemplar sencer conegut,
que correspon a un rajol lidi recuperat l’any 1978 al carrer Monturiol
cantonada Marquès de Llafranc i conservat en una col·lecció particular
(fig. 4, 3; fig. 5).
La part inferior no és visible perquè es troba encastat al terra. La pasta
és de color vermell rosat, poc depurada. La majoria dels grans són de
quars, angulosos i arrodonits, d ’entre 1 i 3 mm de diàmetre. També n ’hi
ha de corniana, subangulosos, de 2 a 5 mm de diàmetre. Conté nòduls
esferoïdals de carbonat de calci de fins a 5 mm. Destaca la presència de
grumolls a mig desfer de lutites vermelles i també d ’argiles groguenques
carbonatades, fet que assenyala que el rajol es va fer amb una barreja de
dos tipus d ’argila diferent.
4.2.6. RAJOLS RECTANGULARS BISELLATS

S ’ha estudiat l ’únic exemplar conegut d ’aquesta variant de rajol rec
tangular, sencer i sense marca, trobat a la UE 13 de la zona 1 del carrer
Isaac Peral durant l’excavació de l ’any 1988. Actualment es conserva al
Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Girona (S/R) (fig. 4, 4).
La base de la peça està formada per una capa de grans angulosos de
quars de 2 a 4 mm de diàmetre. La pasta és de color vermell rosat, poc
depurada amb tendència sorrenca. Hi predominen els grans de quars subarrodonits, que amiden d ’ 1 a 3 mm de diàmetre. També n ’hi ha de cornianes, subangulosos, de 2 a 5 mm de diàmetre. Conté nòduls de carbonat
de calci de fins a 4 mm. Hi ha grumolls de lutites vermelles i d ’argiles
grogues carbonatades.
Cal fer notar que les característiques d ’aquesta peça i les del rajol lidi
precedent són notablement similars.
4.2.7. RAJOLS AMB ENCAIXOS POSITIUS I NEGATIUS

S ’han estudiat tres exemplars d ’aquesta tipologia, un de la variant
rectangular i dos de la trapezoïdal. Una de les peces d ’aquest darrer tipus
presenta la marca QVIETI (retro).
4.2.7.1. VARIANT RECTANGULAR

L’únic exemplar conegut es conserva en una col·lecció particular i va
ser recuperat a la cantonada dels carrers Isaac Peral i Xàvega de Llafranc
(fig. 4, 5; fig. 6).
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La base està formada per una capa de grans subarrodonits i angulosos
de quars d ’entre 1 i 5 mm de diàmetre. També hi ha nòduls esferoïdals
de carbonat de calci de fins a 8 mm. La pasta és de color vermell, bastant
depurada per tractar-se de material laterici. Hi ha grans de quars suban
gulosos d ’ 1 a 2 mm de diàmetre, així com de corniana subarrodonits de
2 a 4 mm de diàmetre. Destaca la presència de grumolls fusiformes de
lutites vermelles. Tant a la part inferior de la peça com a l ’interior i a la
cara superior, hi ha nombrosos fragments de closques de gasteròpodes
continentals, entre els quals ha estat possible identificar Vallonia pulchella
(Müller) i Radix ovata (Draparnaud). A més, a la base s ’hi ha trobat una
dent de conill.
4.2.72. VARIANT TRAPEZOÏDAL AM B MARCA QVIETI (retro)

L’única peça coneguda d ’aquesta tipologia amb marca QVIETI (re
tro) va ser recuperada a la cantonada dels carrers Monturiol i Marquès
de Llafranc i es conserva encastada a la xemeneia d ’una llar d ’una casa
(fig. 4, 7; fig. 7).
La base del rajol no és visible i per aquesta circumstància només s’ha
pogut estudiar la cara superior, i encara amb molta dificultat ja que es
troba envernissada. La pasta és de color vermellós i bastant depurada.
Conté grans de quars subarrodonits d ’ 1 a 2 mm de diàmetre. Sembla que
també hi ha grans de corniana i nòduls de carbonat de calci, tot i que les
condicions actuals de la peça no permeten assegurar-ho.
4.2.7.3. VARIANT TRAPEZOÏDAL SENSE MARCA

D ’aquest tipus s’ha estudiat un fragment que va ser recuperat a la can
tonada dels carrers Monturiol i Marquès de Llafranc, i que avui es troba
encastat en una finestra d ’una casa (fig. 4, 6).
La part inferior està constituïda per una capa de grans arrodonits de
quars de fins a 3 mm de diàmetre. La pasta és de color vermell, bastant
depurada. Hi predominen els grans de quars subangulosos d ’ 1 a 3 mm de
diàmetre, així com els de corniana arrodonits de 2 a 5 mm de diàmetre.
Hi ha també nòduls esferoïdals de carbonat de calci de fins a 3 mm. Conté
fragments de closques de gasteròpodes continentals indeterminables, així
com alguns trossos de closques gruixudes que semblen correspondre a
bivalves marins (Cerastodermal).
Les característiques d ’aquest fragment són molt semblants a les de
l ’únic exemplar conegut de la variant rectangular. Lamentablement, no
es pot determinar si formen un grup homogeni amb la peça amb marca
QVIETI (retro).
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4.2.8. RAJOLS DE QUEIXALS

Es coneix un únic exemplar d ’aquesta tipologia, el qual va ser recuperat
a la UE 32 de l ’excavació de l ’any 1997 efectuada a la cantonada dels
carrers Isaac Peral i Llevant de Llafranc. Es conserva al Museu d ’Arque
ologia de Catalunya-Girona (S/R) (fig. 4, 8).
La base de la peça està formada per una capa de grans de quars angu
losos d ’entre 2 i 5 mm de diàmetre. També n ’hi ha de corniana de fins a
7 mm. La pasta és de color vermell, poc depurada i sorrenca. Hi dominen
els grans de quars angulosos i arrodonits d ’ 1 a 3 mm de diàmetre. N ’hi
ha de corniana de 3 a 5 mm de diàmetre. Conté nòduls de carbonat de
calci de 3 a 7 mm.
4.2.9. RAJOLS TRIANGULARS

S ’han estudiat tres exemplars sencers de rajol triangular. L'un es va
recuperar l ’any 1976 en una finca dels carrers Monturiol i Marqués, on
formava part d ’un paviment juntament amb peces quadrades (Badia, 1984);
un altre, trencat en tres parts, es va trobar durant l’excavació de 1987 al
carrer Llevant. Aquests dos es conserven al Museu del Suro de Palafrugell
(1.0076.4A.SP i S/R, respectivament). El tercer es va localitzar a la UE
1036 de l ’excavació de 1995 efectuada als carrers Monturiol i Xàvega,
i està dipositat al Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Girona (S/R) (fig.
4, 9).
En tots els casos la base
de les peces està form a
da per una capa de grans
subarrodonits de quars de
2 a 3 mm de diàmetre. En
l ’exem plar 1.0076.4A.SP
n ’hi ha també de corniana
de fins a 3 mm. La pasta és
de color vermell rosat amb
faixes de color groguenc,
poc depurada i sorrenca.
La majoria dels grans són
de quars, angulosos i arro
donits, d ’entre 1 i 2 mm de
diàmetre. També n ’hi ha de
corniana, subarrodonits, de
fins a 7 mm, més abundants
en l ’exemplar del MAC-G.
Contenen nòduls de carbo
nat de calci de fins a 1 cm
Fig. 17. Tegula amb m arca il·legible, m olt
de diàmetre.
probablement M VL (MSP-LL.3322). Foto: Eduard
En les tres peces s’ob
Punset
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serven grumolls fusiformes i faixes allargades de lutites vermelles i d ’ar
giles groguenques carbonatades, que indiquen que es van fer amb una
barreja d ’argiles.
4.2.10. RAJOLS CIRCULARS

S ’han estudiat dos rajols circulars trencats que van ser trobats a l’ex
cavació de 1987 al carrer Llevant i que es conserven al Museu del Suro
(87.L.LL.29) (fig. 4, 10).
La part inferior d ’ambdues peces està formada per una capa de grans
angulosos de quars d ’entre 1 i 5 mm de diàmetre, amb escassos frag
ments de corniana de 2 mm. La pasta és de color vermell, poc depurada
i sorrenca. Hi predominen els grans de quars angulosos, d ’l a 3 mm de
diàmetre. Els de corniana hi són presents, però són molt poc abundants.
No s’han observat nòduls de carbonat. Hi ha petits grumolls mig desfets
de lutites vermelles.
5. LOCALITZACIÓ DE LES ÀREES D ’APROVISIONAMENT
D ’ARGILA
L’anàlisi petrològica de les peces de rajoleria produïdes a Llafranc
demostra que, en conjunt, es van fer servir dos tipus d ’argila: una de color
vermell i una de color groguenc i de natura carbonatada.
Els grumolls a mig desfer de lutites vermelles que hi ha en molts dels
productes estudiats permeten determinar amb precisió la unitat geològica
de la qual provenen. En tots els casos es tracta de lutites dominades per
la fracció llim i amb una proporció gran de sorra molt fina. Aquestes ca
racterístiques granulomètriques i el color coincideixen perfectament amb
les lutites vermelles del Quaternari aflorants a l’entorn de Llafranc. La
gran quantitat de nòduls de carbonat i d ’horitzons petrocàlcics que tenen
alguns dels nivells d ’aquesta unitat explica que la majoria de peces fetes
amb aquestes lutites presentin també un elevat contingut de carbonat de
calci en forma de petits nòduls.
La localització específica dels afloraments explotats és difícil d ’esta
blir atès que es tracta d ’una unitat geològica molt homogènia pel que fa
a característiques petrològiques. L’absència de roques de metamorfisme
de grau baix i de metavulcanites àcides exclou dipòsits situats lluny de
Llafranc, concretament els de Regencós, Llofriu i Fitor. La presència de
cornianes, no generalitzada a totes les produccions, és compatible amb
els grans afloraments propers a la rajoleria: bòbila del camí vell de Tamariu, mas Marques de Begur; i, també, amb els petits dipòsits que hi ha
a la rodalia de Llafranc. El fet que una part dels productes elaborats amb
aquestes lutites no tinguin fragments de cornianes pot explicar-se per dues
raons: que alguns dels dipòsits aprofitats es trobessin exclusivament sobre
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Fig. 18. Localització dels dipòsits argilosos explotats a Llafranc, amb indicació dels jaciments
romans de la zona i de les possibles vies de comunicació. Llegenda: A, sector de la bòbila del
cam í vell de Tamariu; B, sector d ’Esclanyà. Jaciments arqueològics: 1) Sant Sebastià, 2) Sector
nord-oest, 3) Prat Xirlo, 4) Farena, 5) Puig Rodó, 6) Puig d ’en Peia, 7) Santa Margarida, 8)
Els Torrents, 9) Platja fòssil del Canadell, 10) Ses Artigues, 11) El Golfet, 12) Ermedàs, 13)
Vilaseca, 14) Tossal Prat Grau
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granitoides (això succeeix només al sector sud-est del terme de CastellPlatja d ’Aro i al sud-oest del de Calonge), o bé, més probablement, que
s’explotessin nivells situats a alguns metres de profunditat, on generalment
la concentració de còdols és molt baixa, com succeeix, per exemple, a la
bòbila del camí vell de Tamariu (Fig. 15).
Amb les dades actuals, cal considerar com a hipòtesi més probable que
les lutites vermelles fossin extretes dels dipòsits de la rodalia de Llafranc
i, posteriorment i/o conjuntament, dels afloraments de dimensions més
grans del sector de la bòbila del camí vell de Tamariu, situats a uns 3 km
de distància (fig. 18).
Pel que fa a les argiles grogues, la seva natura carbonatada permet
relacionar-les amb les formacions margoses del Paleogen que afloren al
Baix Empordà: Fm. Banyoles i Fm. Igualada. La segona d ’aquestes unitats
cronoestratigràfica pot descartar-se per dues raons: aflora molt lluny de
Llafranc i és rica en microfòssils en tots els seus nivells.
La segona d ’aquestes raons obeeix a un fet que ha passat totalment
desapercebut fins ara: el procés de cocció del material de rajoleria no
destrueix les closques carbonatades que pugui haver-hi en l ’argila crua.
Ja s ’ha fet constar que en molts dels productes de Llafranc analitzats es
conserven fragments de closques de gasteròpodes, alguns dels quals han
pogut ser identificats específicament. En tots els casos es tracta de cargols
que vivien prop de la bòbila i que van ser incorporats a l ’argila de manera
accidental. La conservació de closques de microfòssils (foraminífers dels
gèneres Nummulites i Alveolina, així com pues d ’equinoderms) en rajols
cuits ha estat comprovada per nosaltres mateixos tant en tegulae roma
nes d ’Empúries, molt semblants als productes de P·VSVL· VEIEN (fig.
19 i 20), com en rajols antics fabricats al forn de can Frigola del Brugar
d ’Esclanyà.
Atenent criteris de proximitat, cal cercar la font d ’aprovisionament
d ’argila groguenca als afloraments de la Fm. Banyoles de l ’interior del
corredor de Palafrugell, més probablement de l ’àrea d ’Esclanyà, a uns
6 km de distància de Llafranc (fig. 18). Aquesta localització és coherent
amb l ’absència de restes fòssils en els productes estudiats, ja que de la
descripció de les terreres explotades al segle passat al veïnat de les Rajoleries que fa Marcet Riba (Marcet, 1956, p. 251-252) es desprèn que a
la part superior de la unitat només hi ha motlles (per tant, sense closca)
molt mal conservats de mol·luscs. En aquesta zona les restes fòssils es
concentren en nivells de condensació situats vers la base de les margues,
prop del contacte amb les calcàries infrajacents de la Fm. Girona.
6. CONCLUSIONS
La revisió del material de rajoleria fabricat a la bòbila de Llafranc
en època romana ha permès ampliar fins a deu el repertori de productes:
tegulae, teules d ’evacuació o amb opaion, teules corbades (imbrices),
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Fig. 19. Secció axial de Nummulites sp. (alçada 2 mm). Làmina prima d'u n a tegula rom ana
d ’Empúries
Fig. 20. Secció equatorial de Nummulites sp. (diàmetre 1,5 mm). Làm ina prima d ’una tegula
rom ana d ’Empúries

rajols quadrats (besales), rajols rectangulars (rajols lidis o sesquipedals
rectangulars), rajols rectangulars bisellats, rajols amb encaixos positius i
negatius (amb dues variants: rectangular i trapezoïdal), rajols de queixals,
rajols triangulars i rajols circulars.
En conjunt, la producció laterícia de Llafranc es caracteritza per l ’ús
majoritari de lutites vermelles del Quaternari, de procedència propera a
la bòbila. Sovint també s’utilitzen argiles groguenques carbonatades atri
buïbles a la Formació Banyoles de l ’entorn d ’Esclanyà, que en general es
fan servir barrejades amb les lutites vermelles. Només a les tegulae de la
marca SEC s’empra de forma exclusiva les argiles de la Fm. Banyoles.
L’anàlisi petrològica del material laterici de Llafranc permet assignar
a cada marca impresa sobre tegulae unes característiques específiques i
diferenciadores. Així, les teules amb la marca QVIETI (retro) i MVL es
van fabricar exclusivament amb lutites vermelles. L’absència de grans
de cornianes en les primeres i la seva presència en les segones fa possi
ble diferenciar entre ambdues produccions. Les que tenen les marques
PVSVL-VEIEN i PRI (retro) es van fer amb una barreja de lutites ver
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melles i d ’argiles grogues carbonatades. De nou la presència de fragments
de corniana en les primeres i l ’absència en les segones permet diferenciar
aquestes produccions. Finalment, les tegulae impreses amb l ’estampilla
SEC es van fer només amb argiles groguenques carbonatades.
Les imbrices estudiades són molt homogènies i de característiques
petrològiques compatibles amb les tegulae de QVIETI (retro). La teula
corbada amb marca HERM (retro) té el mateix tipus de pasta que aquestes
tegulae. Ambdues estampilles són, a més a més, notablement similars pel
que fa a forma, dimensions i disposició epigràfica, fet que mena a creure
que entre ambdues marques pot haver-hi alguna relació.
La homogeneïtat de les pastes no es manté en tots els productes ela
borats per un mateix fabricant. Així, els rajols de QVIETI (retro) es van
fer amb una barreja de lutites vermelles i d ’argiles grogues carbonatades,
mentre que per fabricar les tegulae es van emprar exclusivament lutites
vermelles. D ’aquest fet es pot concloure també que l ’ús de pastes bar
rejades no és posterior a la utilització exclusiva de les lutites vermelles,
més properes a la bòbila, sinó que es produeix de manera simultània,
versemblantment en funció del tipus de peça o de la seva aplicació. En
aquest mateix sentit, en analitzar les mostres de rajols triangulars i quadrats
recuperats d ’un paviment destruït l ’any 1976 en una finca dels carrers
Monturiol i Marqués (Badia, 1984), s’ha pogut determinar que els primers
eren fets amb barreja de pastes, mentre que per fer els segons només es
van utilitzar lutites vermelles. Això va permetre al constructor combinar
rajols de formes i colors diferents: quadrats vermells i triangulars rosats
amb faixes grogues.
La revisió de les dades de la primera intervenció arqueològica a Lla
franc posa de manifest la relació temporal de les marques SEC i MVL, ja
que es van recuperar tegulae amb aquestes dues estampilles dins la sorra
que cobria l ’estesa de teules posades a assecar. Aquest fet demostra que es
fabricaven simultàniament teules només amb argiles de la Fm. Banyoles
i només amb lutites vermelles.
Una conclusió rellevant d ’aquest estudi que caldrà tenir en compte
en recerques futures és que el procés de cocció del material laterici no
implica la destrucció de tots els fòssils o d'altres restes de closques carbo
natades incloses en l’argila crua. La presència de fragments de closques
de gasteròpodes continentals, contemporanis amb la bòbila, alguns de
perfectament identificables específicament, és un fet força comú en els
productes de Llafranc.
Tot el material laterici de Llafranc presenta una elevada quantitat de
grans de quars, tant a la base de les peces com al seu interior. Aquests
clastos no provenen de les dues unitats argiloses explotades: a la Fm. Ba
nyoles hi són pràcticament absents, mentre que els que hi ha a les lutites
del Quaternari són de granulometria molt més gran o molt més petita,
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i rares vegades tenen formes arrodonides. Es tracta, doncs, de material
afegit durant els processos de preparació de la pasta (grans de l’interior) i
d ’assecament de les peces (grans de la base). Les característiques minera
lògiques, granulomètriques i morfològiques de la majoria d ’aquests clastos
permeten relacionar-los amb els dipòsits sorrencs del llit de les rieres de
l’entorn de Llafranc, on podien ser recollits sense dificultat. L’absència de
restes malacològiques marines, en concret de closques de gasteròpodes de
petites dimensions, exclou que la sorra emparada a la bòbila procedís de
la platja. Excepcionalment, alguna de les peces analitzada només conté
grans angulosos, fet que suggereix que la sorra va ser mòlta: tal vegada en
aquests casos es va aprofitar la fracció de mida més gran del desgreixant
preparat per a la producció de ceràmica de torn.
Una darrera consideració que cal fer és que al sector costaner del Baix
Empordà se segueixen utilitzant les mateixes lutites vermelles del Qua
ternari per fabricar productes de rajoleria de manera artesanal o industrial
fins a l’època actual. Fins i tot, en algunes bòbiles s’han elaborat rajols
a partir de la barreja de lutites vermelles i d ’argiles grogues de la Fm.
Banyoles, com a can Bruguera de Regencós.
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EL RÈGIM MUNICIPAL DE
CALONGE
AL SEGLE XV
MARIA VILAR i BONET

1. GÈNESI I EVOLUCIÓ DEL RÈGIM MUNICIPAL CATALÀ
ELS ORÍGENS

El germen de les nostres comunitats veïnals data dels primers anys
de la dominació carolíngia de les nostres terres i es va anar consolidant
al llarg dels segles següents (fig. 1). En aquest recorregut acusaria la
impromta de la feudalització del país al segle XI i, posteriorment, ja a la
centúria següent, els primers fruits del moviment comunal.(1)
Al principi del segle XIII, a les principals poblacions catalanes, ja hi
havia un regisme popular, embrionari i patriarcal.
El conjunt de veïns ja tenia una personalitat pròpia, la universitat,
integrada pels prohoms -anom enats anteriorment bons hom es- o caps de
casa o els més destacats d ’entre ells per llur prestigi, riquesa o represen
tació, els quals d ’una manera habitual i sense cap nominació concreta,
assistien als oficials reials, el veguer i el batlle en les funcions ordinàries
del govern i resolució dels afers més importants, fins i tot en l ’àmbit ju 
dicial, constituint així el seu consell assessor.
Aquestes assemblees veïnals basades en l'operativitat del binomi
veguer-batlle i prohoms a manera d ’articulació de l’autoritat reial en
(1)
FONT RIUS, J.M. (1991): La comunitat local o veïnal. Simposi Internacional sobre els
Orígens de Catalunya. Segles VIII - XI. Barcelona 1991, p.494-495.
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Fig. 1. Calonge. Vista General

persona dels seus agents i de la representació inorgànica del veïnatge, ja
actuaven en aquesta època d ’una manera pública, sense cap ordenació
institucional que sigui coneguda.
Segons el testimoni del cronista Bruniquer, la universitat de prohoms
de Barcelona, sota la presidència del veguer, es reunia a la plaça del Rei,
a les grades del Palau Reial, per tractar i resoldre d ’una manera patriar
cal, com a consell obert als habitants de la ciutat, per afers de diversa
naturalesa -urbanístics, financers, econòmics, de política, al marge de les
reunions de grups més reduïts, sortits del seu si, per assumptes concrets,
però mai amb caràcter permanent.
L’OBRA REFORM ADORA DE JAUM E EL CONQUERIDOR

L’obra de Jaume el Conqueridor consistí a convertir aquest sistema
premunicipal difós i inorgànic en un organisme amb quadres directius
organitzats i regulació d ’un funcionament adequat.
Aquesta transformació no comportà la supressió de l’antic sistema,
sinó que el recolzà com a base i suport del nou règim que en constituiria
la complementació i el perfeccionament.
Les reformes del rei consistiren bàsicament en l ’articulació d ’un petit
grup de magistrats directius, vinculats amb l’autoritat dels oficials reials,
veguer i batlle, conservant en la base l’antic cos de prohoms, reduït, ben
aviat, a una representació o concentració de tots ells per tal de donar més
agilitat a l ’organisme de govern municipal.
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L’obra de Jaume el Conqueridor fou realitzada per mitjà de disposici
ons i privilegis al llarg de 25 anys, entre els anys 1249 i 1274. Es tracta
de diferents assaigs de legislació experimental a través dels quals, de
forma provisòria o temporal, anava establint les bases del nou organisme
municipal i les dotava de funcions i competències que asseguressin el
seu dinamisme.
Jaume I fou el que amb les seves disposicions normatives atorgà al
municipi de Barcelona la impromta definitiva.
La trajectòria laboriosa del rei Jaume s’inicià l ’any 1249. Pel juliol
d ’aquest any, el Conqueridor concedeix al municipi de Barcelona el pri
mer privilegi oficial, dirigit als prohoms i a la universitat, concedint-los
de tenir quatre paers de renovació anual amb els consellers que aquests
volguessin com a assessors. Els paers aconsellarien al veguer i al batlle
i ajudarien, juntament amb els prohoms, en l ’administració de justícia.
En cas de necessitat econòmica o militar per a la ciutat, els paers amb el
veguer i el batlle estaven facultats per a congregar / ’assemblea general o
comú dels prohoms, i aquests estaven obligats a oferir l'ajuda requerida.
Per posar en marxa la nova formació de govern, el rei en persona hagué
de designar el primer equip de paers.
El clima general de progressió de la vida urbana, economicosocial i
política de la comunitat veïnal de Barcelona, quasi exigia l’establiment
d ’un sistema de govern institucionalitzat i permanent de la ciutat.
El pes específic de l’estament mercader barceloní en aquells decennis
centrals del segle XIII, amb la seva aspiració a dirigir els afers de la ciu
tat, fou decisiu en aquella ordenació.
Després d ’aquest privilegi inicial de 1249, seguiren altres disposi
cions reials. En 1258 un conjunt d ’esdeveniments involucrats en una
certa agitació social motivarien la concessió d ’un nou privilegi de cara
a afavorir els membres destacats del patriciat urbà. Per aquest privilegi
desapareixien els paers i els vuit consellers passaven a ocupar el primer
lloc en l ’organització municipal com a assessors del veguer i auxiliats al
seu torn, en cas que fos necessari, per un cos de 200 prohoms elegits per
aquells com a reducció de l ’assemblea general, cada cop més difícil de
reunir en la seva totalitat.
En la distribució d ’aquests 200 llocs, alguns autors hi han vist un
inici de la discriminació dels diferents estaments urbans, ciutadans, hon
rats, mercaders i menestrals, amb predomini numèric dels pertanyents a
aquest darrer.
En 1265 un nou privilegi apuntava cap a la simplificació d ’òrgans i
consells: 4 consellers com foren els seus antecessors els paers i els 200
prohoms reduïts a la meitat. Així sorgeix el Consell de Cent que tant de
renom havia de tenir.
Finalment, amb el privilegi de 1274 es clou la gestació laboriosa del
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règim municipal barceloní per part de Jaume I. Es confirma en el seu text
tot allò que havia estat establert, amb algunes innovacions de cert interès:
el nombre de consellers s’amplia a 5. Mantenia la tònica d ’estreta con
nexió dels representants populars amb els oficials reials, veguer-batlle,
sotmesos aquests a la vigilància dels primers en ordre al degut compli
ment de llurs deures.
Jaume I, amb les seves disposicions normatives, conferí al municipi
de Barcelona la impromta definitiva que el caracteritzaria durant diver
sos segles i que el constituiria com a patró de la majoria dels municipis
reials de Catalunya i dels altres regnes catalanoaragonesos.
PERE EL GRAN; FILL I SUCCESSOR DE JAUM E I, RATIFICA
EL RÈGIM MUNICIPAL ESTABLERT PEL SEU PARE

L’estructuració municipal de Barcelona realitzada per Jaume I,
sempre amb un cert caràcter provisori o temporal, fou ratificada amb
caràcter definitiu pel seu fill Pere el Gran a través del privilegi conegut
pel Recognoverunt Proceres, veritable carta constitucional de la ciutat
de Barcelona, tan en l ’aspecte jurídicopolític, com privat, obtinguda pels
seus prohoms a la primeria de 1284, en situació crítica per al rei i per als
seus regnes.
Aquest privilegi reial venia confirmava amb caràcter de perpetuïtat,
d ’una manera genèrica i global, l’organització de govern establerta pel
seu pare a Barcelona, i configurava l’ofici dels consellers sota el doble
vessant de servei a fidelitat del rei i a utilitat comuna de la ciutat.(2)
Al segle XIII la població de Calonge s ’anava engrandint i creixia a
redós del castell (fig 2).
Al principi d ’aquesta centúria la jurisdicció de Calonge passà a la
casa de Cruïlles.
L’any 1279, el rei Pere el Gran creà la batllia reial de Palamós i posà
sota la seva jurisdicció Calonge, Vila-romà i Vall-llobrega.(3)
EL GOVERN MUNICIPAL ALS SEGLES XIV I XV

L’organització del govern municipal de Calonge es va desenvolupar
de forma paral·lela al creixement de la població amb una burocràcia cada
cop més complexa. Al segle XIV l'àrea d'aquest municipi es triplicà. El
seu perímetre s’estenia des de can Savalls a la casa del senyor del mal ús
i des del carrer Anselm Clavé al castell.
El cens de 1378 dóna a Calonge 103 focs; 47 de cavallers, 29 d ’esglé
sia, 27 de franquers; en total 106 focs o sia uns 500 habitants.
(2) FONT RIUS, J.M. (1978): Jaume I i el consell barceloní. Séptimo centenario de la
muerte de Jaime I el conquistador. (1276-1976). Patronato nacional del centenario. Madrid,
p 98-100.
(3) CANER, P. (1983): La vall de Calonge. Ajuntam ent de Calonge i Generalitat de
Catalunya, p. 96-99.
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Fig. 2. El nucli antic agrupat a redós de l'església i el castell. Fotografia de Ll. Esteva

Calonge era una de les po
blacions més grans del Baix
Empordà.
Del segle XIV són els típics
carrers del Càcul (fig. 3) i de Sant
Joan o de l ’Educació (fig. 4).
També en aquesta centúria
es construí el palau gòtic del
castell.<4)
Al segle XV el creixement
urbà quedà aturat, a causa la
guerra civil i de les guerres remences.
El sistema de govern muni
cipal es va anar perfeccionant i
complementant per mitjà de privilègis reials sol·licitats per les
universitats ciutadanes a mesura
que creixien les necessitats de la
població.
El mateix municipi va regular
Fig. 3. Carrer del Càcul (S. XIV). Foto
grafia de M. Paradeda
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la seva pròpia reglamen
tació amb la promulga
ció d ’ordinacions, bans
i crides que constituïen
la base jurídica ensems
amb els esmentats pri
vilegis.(5)
En la vida municipal,
els regnats dels primers
Trastàmara tenen un
gran relleu. La crisi dels
grans municipis i el seu
desenllaç cap a noves
formes en la seva estruc
tura, que havia de rema
tar en les grans reformes
del rei Catòlic, sembla
cada cop més clar que
tenen el seu inici en el
regnat d ’Alfons el M ag
nànim.
La insaculació dels
Fig. 4. Carrer de Sant Joan o de l'Educació (s. XIV).
càrrecs i oficis ciutadans
Fotografia de M. Paradeda.
substituint els vells SÍStemes de cooptació, a
l'empara dels quals havia sorgit per tot arreu una potent oligarquia de les
altes classes burgeses, va ésser a iniciativa d ’aquest monarca o dels seus
lloctinents, assajada en municipis dels seus regnes.
L’any 1450 la insaculació va ésser implantada en el municipi de Vic
com un aspecte integrant d ’una nova organització del règim municipal
requerida i preparada pels mateixos representants de la ciutat en incorporar-se a la corona reial.
A final del regnat d'Alfons el Magnànim, el lloctinent Joan l ’estén
a Girona. La insaculació apuntava tan sols a alliberar els municipis de
l’oligarquia dominant, confiant a la sort la renovació dels seus càrrecs.
En general, les monografies de municipis posen de relleu l'assoliment
d ’un cert grau de desenvolupament administratiu i social en aquests or
ganismes, que degué correspondre al desenvolupament urbà i a la pros
peritat econòmica de les poblacions amb la consegüent complicació dels
serveis (fig. 5).
(5)
BATLLE, C. (1988): L'expansió baixmedieval. Història de Catalunya p. 78 i 241.
B arcelo n a, Edicions 62.
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Fig. 5. Retaule de la M are de Déu dels Consellers on es representen els cinc Consellers de
la ciutat de Barcelona. Obra del pintor Lluís Dalmau (1443-5) (MAC)

El prestigi i la importància de les grans ciutats tenen en els anys que
ens ocupen un exponent significatiu en les nombroses concessions de
carreratge, per la qual cosa amplien el seu radi politic d ’acció i la seva
prepotència en el joc polític de l ’època<6).
2. ESTRUCTURA DEL RÈGIM MUNICIPAL DE CALONGE AL SE
GLE XV
El règim municipal va anar desenvolupant-se per mitjà de la conces
sió de privilegis reials atorgats a petició de les universitats ciutadanes .
(6)
FONT RIUS, J.M. (1976): Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera
mitad del siglo XV. IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Barcelona, p.209-223.

107

M ARIA VILAR i BONET

Fig. 6. M iniatura de Lo Crestià de Francesc Eiximenis, en què està representat el conseller
de Barcelona, Ramon Savall amb la gramalla pròpia dels consellers.
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Els prohoms, universitat i singulars de Calonge ofereixen al rei pa
gar de llurs propis diners la redempció de la jurisdicció senyoral de la
població, venuda per Joan I, l'any 1393, a Berenguer de Cruïlles, per la
quantitat que aquest en va pagar. I li demanem la concessió de privilegis,
mitjançant una sèrie de capítols, aprovats l'any 1437 per Alfons el Mag
nànim, els quals estructuren el règim municipal.(7) (Anex).
Tot seguit passem a analitzar aquests interessants privilegis munici
pals que estructuren la vida ciutadana.(8)
UNIÓ PERPÈTUA A LA CORONA

El primer capítol es refereix a l'unió perpètua de Calonge a la Corona,
de la qual mai més en pugui ésser separada.
CARRERATGE

Amb el desig que la ciutat de Barcelona asseguri la seva permanència
en el braç reial, Calonge s’uneix a aquesta ciutat en forma de carreratge, és a dir, que el dit lloc i terme siguin i romanguin carrers d ’aquella
ciutat.
EL BATLLE
ESTABLIM ENT DE L'O FICI DE BATLLE DE CALONGE

Abans que la jurisdicció del lloc i terme de Calonge fos venuda, l’any
1393, al noble Berenguer de Cruïlles, el batlle de la vila de Palamós era
batlle i exercia jurisdicció en el lloc i terme de Calonge.
L’any 1437, Alfons el Magnànim concedeix als prohoms i a la univer
sitat d ’aquest lloc i terme, que Calonge tingui batlle per si, separat de la
batllia de Palamós (fig.6).
REQ UISITS PREVIS PER A L'EXERC IC I DE L'O FIC I D E BATLLE

El batlle ha d ’ésser veí de la població, perquè, com que hi ha pocs
habitants -Calonge tenia uns 150 focs o sigui uns 500 habitants-, un
foraster del regiment de la batllia no s’hi podria sustentar.
L'ELECCIÓ

Cada tres anys els jurats i consell de Calonge elegiran tres prohoms,
veïns d ’aquesta població. La terna es presentarà al rei, si fos present a

(7) ACA, reg. 2767, fol. 149-153
(8) LALINDE ABADIA (1966): La jurisdicción real inferior en Cataluna. Barcelona p.
79-89
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Fig. 7. Antic Ajuntament de Calonge, traslladat actualment a l'edifici de la plaça de la Con
còrdia. Pregó de la Festa Major

Catalunya, i en cas d ’absència, al batlle general, i en serà elegit un dels
tres, aquell que més plaurà al rei o al seu cas al batlle general. L’elegit
serà batlle per aquell trienni.
DURACIÓ D E L ’OFICI

La duració és de tres anys.
LA RESPONSABILITAT

Abans de la seva actuació, el batlle haurà d ’assegurar bé i suficient
ment en poder del batlle general de tenir judici de taula, com fan els
oficials reials, és a dir, que, acabat l’exercici del seu ofici, els que es
considerin perjudicats per la seva actuació podran presentar llurs recla
macions contra ell, que estarà obligat a contestar en dret. També tindrà de
retre compte i raó, a la fi del seu regiment, al batlle general o a altre per
ell, dels emoluments del seu ofici.
Així mateix, haurà de prestar seguretat mitjançant sagrament i home
natge en poder dels jurats del dit lloc o parròquia.
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ATRIBUCIONS

S ’adjudica al batlle la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi.
Els judicis del batlle només podran ésser apel·lats davant del rei o del
primogènit, si són presents a Catalunya, i en la seva absència, davant el
governador de Catalunya (fig.7).
Solament tenen capacitat per exercir la jurisdicció per damunt del
batlle, el rei, el primogènit i el governador de Catalunya, si es trobessin
presents a Calogne, però amb la condició que llurs escrivans, en marxar
de la població, haurien de deixar en l ’escrivania del batlle local les es
criptures judicials que haguessin fet, exceptuant les derivades dels Usatges auctoritate et rogatu, símili modo, prínceps namque, camini et strate
i dels processos que se'n derivin.
En cas que el rei, el primogènit o el governador de Catalunya empre
sonessin algun habitant de Calonge, en marxar d ’aquest terme, l’haurien
de remetre al batlle local i no el podrien treure de la població, excepte
que fos culpable de delictes reservats al rei, crims de lesa, per los crims
continguts en lo Usatge, auctoritate et rogatu, símili modo, princeps
namque.
Com a símbol d ’aquesta plena jurisdicció i imperi del batlle, se
l’autoritza perquè, juntament amb els jurats i prohoms del terme, pugui
plantar costells i forques per ajusticiar els reus.
El batlle té la facultat de crear saigs -oficials que tenien com a come
sa específica l’execució de les penes dictades pels tribunals- i nomenar
un lloctinent natural del lloc, que podia destituir sempe que volgués.
El batlle té el poder per fer remissions i cancel·lacions de processos i
deutes, excepte de traïdors, saltejadors de camins, sodomites, homicides
i fabricadors de falsa moneda o que hagin comès crims de lesa majestat i
tots aquells que s’acostumen a exceptuar.
EXCLUSIONS DE L ’EXERCICI D E L ’OFICI D E BATLLE

A m és dels forasters, queden exclosos de l ’exercici de l ’ofici de batlle
els homes de paratge i generosos, encara que visquin en el terme i con
tribueixin en les càrregues de la població. S ’exclou també els domèstics
o familiars i successors de Pere Galceran de Cruïlles -senyor de Calonge
en temps de la redempció.
Tampoc no podran exercir l ’ofici de batlle durant els nou primers anys
Antoni Caritat, Nicolau Foxà, Pere Mercader i Andreu Blanch, veïns de
la vila, per haver-se oposat a la redempció.
Queda, per tant, palesament demostrat que hi va haver un sector de la
població que es va oposar a la redempció.
SALARI

El salari és de deu lliures barceloneses.
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CONTRIBUCIÓ ECONÒM ICA DEL LLOC I TERM E DE CALONGE
EN LA REDEM PCIÓ

Han de contribuir a la redempció tots aquells que tenen en la població,
masos, bordes, masos rònecs i terratinents, encara que siguin ciutadans
d ’algun altre lloc (fig. 8).
Per sufragar les despeses, s’autoritza el repartiment de talles. Les ta
lles són repartiments d ’un impost o contribució, de manera proporcional
als béns dels contribuents per sufragar despeses d ’un municipi en un
moment determinat.
També s’autoritza la venda de censals morts -renda perpètua- i violaris-vitalicis-; impostos sobre el consum de pa, vi, carn i altres articles.
Els ingressos procedents d ’aquestes imposicions s’aplicaren a sufra
gar les despeses de la redempció.
ELECCIÓ DEL CONSELL, JURATS, SÍNDICS I PROCURADORS

Anualment, el dia d ’Any Nou era elegit el Consell, jurats, síndics i
procuradors.
ELECCIÓ DE QUATRE PERSONES PER RESOLDRE QÜESTIONS MUNICIPALS

Anualment s’elegien quatre persones per resoldre qüestions sobre
divisions de termes, rieres, camins o aigües.
CONFIRM ACIÓ DE PRIVILEGIS

Es confirmen els privilegis de la població.

Fig. 8. Seu actual de l'Ajuntam ent de Calonge
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ANEX
TRANSCRIPCIÓ

Capítols presentats pels prohoms, universitat i singulars del lloc i
parròquia de Sant M artí de Calonge a Alfons el Magnànim i aprovats
per aquest rei, relatius a la incorporació a la Corona de dita població i
en demanda de privilegis.
Molt alt e molt excellent senyor. Los prohomens, universitat e singulars del loch e
parròquia de Sant Marti de Calonge, situat en la vegueria de Gerona, per lur gran naturalesa,
volents e cobeiants la honor de vostra senyoria e augmentacio del patrimoni de aquella, offiren
hum ilm ent a vostra excellencia reem bre e quitar de lurs propris diners lo m er e m ixt imperi,
jurisdicio civil e criminal e tot altre dret, en temps passat, venut e alienat per lo senyor rey en
Johan, de alta recordacio, al noble mossen Berenguer de Cruilles, quondam, e als seus, segons
apar per carta reebuda en poder d'en Johan de Bosagays, scriva del dit senyor, sots kalendarum
de VIIII de setembre, any mil trecents noranta tres, per lo qual quitament daran e pagaran la
quantitat que re vera nombrant e reyalment, fou pagada lo temps de la dita venda per lo dit
m ossen Berenguer, pus empero, senyor, per vostra senyoria los sien liberalment atorgats los
capitols següents:

I
Suppliquen, donchs, senyor m olt excellent, a vostra gran senyoria los dits prohomens,
universitat e singulars del dit loch e parròquia de Calonge que per vostra merce ara de present
uniats e incorporets e aiustets inseparablem ent a la reyal vostra corona e de vostres successors
lo dit loch e son terme, m er e mixt imperi, jurisdicció civil e criminal, host e cavalcada, pau
e guerra, axi, senyor, que per qualsevol causa o raho, per molt urgent o necessaria que fos,
encara que fos de extrema necessitat, no pusquen en tot ne en partida en alguna manera que dir
o cogitar se puixa de la dita reyal corona esser separats, encara que fos per raho de heretament
de fills, nebots o altres persones, maridatge, passatge, cambra, reenes e per qualsevol extrema
necessitat, faent-los-ne d'aquen privilegi paccionat axi largament e ampla com dictar se puixa.
Plau al senyor Rey.
II
ítem, senyor, suppliquen m olt humilment los prohomens, universitat e singulars dessus dits
que en cas que per vos, senyor, o successors vostres o algu o alguns d'ells, havents auctoritat
e poder fos fet o attentat en tot o en partida, scientment o ignorant, ço que Deus no vulla, lo
contrari de les coses en lo pus prop precedent capitol contingudes, si dins XV dies apres que
per los dits prohom ens o part lur sera a vostra senyoria o a ells supplicat de la reducció de les
dites coses al prim er stament, no haviets o havien totes les coses innovades fetes o attentades,
reduhides, renovades e tornades al prim er stament, ara per lavors e lavors per ara, lo dit loch
e parròquia, m er e m ixt imperi, jurisdicció e altres coses dessus dites tom en a la ciutat de
Barchinona e passen e sien en proprietat e perpetual senyoria e regiment de aquella sens
alguna conexença e declaració, axi que d'aci avant sien fets e fetes en proprietat e possessio
inseparables de la dita ciutat e lo dit loch e parròquia e son terme sia carrer de aquella, E ara
per lavors lo dit senyor dona licencia a la dita universitat e singulars de aquella, que en tal cas,

113

MARIA VILAR i BONET
puxen prestar e fer sagrament e hom enatge als consellers de la dita ciutat, aquell reebents en
nom e veu de aquella, volent e declarant lo dit senyor que venint lo dit cas, los dits sagrament
e homenatge sien hauts per prestats e fets, axi be, com si prestats fossen reyalment. E los dits
consellers hagen a prom etre que venint lo cas dessus expressat los dits loch, m er e m ixt imperi
jurisdicció e tot altre dret luit e quitat hauran e tindran en plena senyoria, ab tota integritat
e aquells jam es de la dita ciutat no separaran ans inviolablement aquell loch e parròquia e
altres coses dessus dites tindran unides e aiustades a la dita ciutat axi com a part e membre
inseparable de aquella. Plau al senyor Rey.
III
ítem, senyor, hum ilm ent suppliquen los dits prohomens, universitat e singulars que us
placia per vostra merce a ells e a lurs successors atorgar que vengut lo cas en lo pus prop
precedent capítol expressat, si la dita ciutat de Barchinona, consellers o regidors de aquella
o altres qualsevol havents ne d'aquen poder donaven, venien, alienaven, transportaven o en
qualsevol m anera separaven en tot o en partida de la dita ciutat lo dit loch e terme, m er e mixt
imperi e altres coses dessus dites o lo dit loch pendre e acceptar, venint lo dit cas, no volrien
los dits prohomens e successors lurs lícitament e franca, sens incorriment de alguna pena
encontinent, ipso facto, puxen donar les dites coses a qualsevol ciutat, vila o loch reyal dél
Principat de Cathalunya. Plau al senyor rey en la forma en lo precedent capitol contenguda.

IIII
ítem, senyor molt excellent, hum ilm ent suppliquen lo sdits prohomens, universitat e
singulars que per observancia de les dites coses vos placia per vostra merce ara de present
sentenciar e declarar e axi mateix per sol consentim ent o atorgament del present capitol, esser
hagut per sentenciat e declarat efficaciter que alguna venda, donacio, alienació o transportacio
en cas que per vos, senyor, o per vostres successors o altres havents ne d'aquen poder fossen
fetes dels loch e terme e altres coses dessus dites en tot o en partida sien nulles, casses e
vanes e de neguna eficacia e valor e per semblant manera en lo cas que fossen de la ciutat de
Barchinona totes aquelles que la dita ciutat faria e per consegüent puxen los dits prohomens
e successors lurs licitament e sens incorriment de alguna pena resistir ab qualsevol linatge de
armes e totes e qualsevol persones que als dits loch e parròquia e son terme vinguessen per
donar e o pendre possessio de les coses dessus dites e que de nafres, m utilacions de membres
o morts que d'aquen fossen fetes en persones de aquells tals, los dits prohom ens e successors
lurs universalm ent ne singular no sien en alguna cosa tenguts ne'ls puxa esser imputada alguna
culpa com, senyor, ara per lavors e lavors per ara ho haiats tot per perdonat. Plau al senyor
Rey.
V
ítem, senyor, hum ilm ent suppliquen los dits prohomens, universitat e singulars que us
placia per vostra merce a ells e a lurs successors atorgar que d'aci avant lo dit loch e terme de
aquell sien e romanguen carrer e m em bre de la dita de Barchinona e los habitants e habitador
d'aquell se anomenen ciutadans de la dita ciutat e s'alegren e's pusquen alegrar e aiudar de
totes franqueses, libertats, immunitats que han acostumat de usar, elegrar e aiudarse ciutadans
de Barchinona, axi com farien o porien si eren poblats dins los murs de la dita ciutat e fahien
habitació o foch en aquella. E que aço sia durat largament a profit dels dits supplicants a
coneguda de lurr advocat. Plau al senyor rey en lo cas dessus dit en los precedents capitols e
no abans.
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VI
ítem, senyor, que us placia per vostra merce fer remissió general als dits prohomens,
universitat e singulars axi mascles com fembres, de qualsevol ley, stament o condicio sien de
tots e sengles crims, excesses e delictes per forts e enormes que sien en tro al dia de la ferma
dels presents capitols comeses e axi mateix de totes penes civils e criminals e altres qualsevol
en que fossen cayguts o encorreguts tro al present dia, per virtud de la qual remissió e encara
del present capitol sien cancellats e anullats e per cancellats e anullats esser hauts tots e sengles
processos, e enantaments fets tro al dessus dit dia. Plau al senyor rey atorgar la dita remissió
quan al interes de la sua cort e no en altra manera, ans reserva lo interes de la part si algu ni
haura.
V II
ítem , senyor, hum ilm ent suppliquen que per vostre special privilegi e encara en virtud del
present capitol, vos placia atorgar perpetualm ent a la universitat del dit loch e terme e singulars
de aquell, presents e esdevenidors, que tots anys lo dia de Ninou -A n y N o u - puxen lícitament
e sens alguna pena, elegir lur consell e fer e constituhir jurats e puxen constituhir e fer sindichs
e procuradors, tota vegada que ben vist los sera. Plau al senyor rey.
VIII
ítem, senyor, com en temps passat, ans que lo dit m er 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 jurisdicció en lo dit loch e terme de Calonge, que ara per vostra m erce vos placia
atorgar als dits prohom ens e universitat de haver batle en lo dit loch e terme per si, separat de
la dita batlia de Palamós. Plau al senyor rey.

VIIII
ítem humilment suppliquen que lo dit batle sia triennal e poblat dins lo loch damunt dit e
terme. Com attes que en lo dit loch o terme no son sino pochs fochs, hom stranger del regiment
de la batlia de aquell no's posques sustentar.
E haia esser elegit lo dit batle en aquesta forma, ço es, que de trienni en trienni hagen
esser elegits per los jurats e consell del dit loch e terme tres prohomens, habitadors de aquell
e aquells axi elets sien presentats a vos, senyor, o a vosaltres successors, presents empero,
en Cathalunya, e absents, al batle general de Cathalunya. E la donchs haia esser elegit e triat
un dels dits tres prohomens, aquell, senyor, que a vos o al dit batle, en son cas, mes placia. E
aquell tal elegit e triat sia batle del dit loch e terme per aquell trienni.
Haia empero assegurar ans que us aquell tal batle, be e sufficientment en poder del dit batle
general de tenir taula, segons fan altres officials reyals. E de retre compte e raho en la fi de
son regim ent al dit batle general o altre per ell, dels emoluments del seu affici. E axi mateixa
haia prestar seguretat, m ijançant sagrament e homenatge en poder dels jurats del dit loch de
observar privilegis, usos, costums, libertats e franqueses del dit loch e parròquia.
E jam es en algun temps no puxa esser batle del dit loch e o terme hom de paratge, ne
generós, encara que fos poblat en lo dit terme e contribuís ab ells ensemps en los carrechs de
la universitat, ne algu qui sia domestich o familiar del noble m ossen Pere Galceran de Cruilles,
ne de sos successors, ne algun altre stranger.
E puxa lo dit batle crear saig o saigs al exercici de la dita batlia necessaris.
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E haia ample e bastant poder de exercir dins lo dit loch e terme tota jurisdicció, aixi civil
com criminal e de m er e m ixt imperi pleneram ent e poddrosa.
E haia per salari seu deu lliures barchinoneses, les quals sien pagades dels emoluments.
E que del juhi del dit batle, qual que sia, null hom se puxa, appellar sino a vostra senyoria
o a vostre primogènit e successors e primogènits vostres o de aquells, stants, pero, dins lo
Principat de Cathalunya. E en absència vostra e de aquells al governador de Cathalunya e no
altre. Plau al senyor Rey.
X
ítem, senyor, suppliquen que les persones aci nombrades, ço es, Antoni Caritat, Nicolau
Foxa, Pere M ercader e Andreu Blanch, habitadors de la dita vila, per ço com son venguts
contra la reempso dessus dita, no puxen esser elets d'aquests nou anys a batle de aquella, ans
ab lo present capitol vostra senyoria los ne foragita e vol e mana que no sien admeses en la
dita elccio. Plau al senyor rey.
XI
Ítem humilment suppliquen que en cas que los dits loch e terme, jurisdicció, m er e
mixt imperi e altres coses dessus dites pervenguessen e fossen adquisits a la dita ciutat de
Barchinona, segons dessus es dit, los consellers de aquella, los quals la donchs serien, hagen
a pendre dels dits tres, la un segons que podie lo dit senyor o lo dit batle general hi en poder
d'ells haia fer la seguretat dessus dita. Plau al senyor rey.
XII
ítem que lo batle del dit loch e terme, en cas que haia anar fora la batlia dessus dita,
haia e puixa lexar son lochtinent en lo dit terme, que sia natural del dit lovh, per exercir tota
jurisdicció de la dita batllia e aquell lochtinent destituir tota vegada que al dit batle placia.
Plau al senyor rey.
XIII
ítem que lo batle del dit loch e terme present e esdevenidor puxa per son offíci fer remissió
e remissions, gracia e gràcies e cancel·lacions de procesos e de manleutes, exceptat de bares,
traydors, tem cadors de camins, sodomites e homeyers e fabricadors de falsa m oneda o que
hagen comes crim de lesa maijestat e tots aquells qui's acostumen de exceptar. E no res menys
que puxa lo dit batle guiar a son voler tota manera de gent e aquella desguiar tota vegada que
al dit batle plaura, exceptat dels crims dessus dits. Plau al senyor rey que lo batle de Calonge
puxa usar en lo dit loch e son terme de totes jurisdiccions e preeminencies que lo batle

de

Palamós usar podia en lo loch e terme dessus dits.

XIIII
ítem, senyor, hum ilm ent suppliquen que lo dit batle del dit loch e terme ab los jurats e
prohomens del dit terme qui son o per temps seran sens incorriment de alguna pena, puxen una
vegada o moltes e tantes vegades com bens vist los sera, plantar e fer plantar costells e forques
en aquells lochs que's voldran del di terme, en los quals costells e forques puxen esser posats e
penjats los delats que ho merexeren. E que aquells e aquelles puxen
loch en altre, quan se voldran a lur coneguda. Plau al senyor rey.

116

m udar efer m udar de un

EL RÈGIM MUNICIPAL DE CALONGE AL SEGLE XV
XV
ítem, senyor, hum ilm ent suppliquen que en lo dit loch e terme de aquellalgu per qualsevol
nom sia o puxa esser appellat no puxa ne gos exercir o fer exercir alguna de les dites
jurisdiccions, sino tan solament, vos senyor o vostres successors, primogènits vostres e lurs
e governador de Cathalunya, estants empero en lo dit loch e dins lo terme de aquell e no en
altra manera. Ans los dits m er e m ixt imperi e totes les altres jurisdiccions en absència vostra e
dels altres dessus dits se hagen a regir e exercir per lo batle del dit loch e terme e no per algun
altre. E que los scrivans vostres e dels dessus dits com partiran del dit loch e terme hagen a
lexar totes les escriptures judicials que han preses e fetes dins aquells, ço es, dels fets que dins
aquells seran comem çats, cullits e fmats en la scrivania del dit batle, pus empero facen per los
habitadors del dit terme, tan solament o per algun d'ells. Exceptades aquelles scriptures que
serien fetes per los Usatges (fig. 9), de auctoritate et rogatu, simili modo, principes namque,
camini et strate e los processos de aquells o de algu de aquells devallants. Plau al senyor
rey que les dites jurisdiccions sien exercides per lo batle del dit loch si e segons ans del
em penyoram ent de aquelles fou acostum at per lo batle de Palamós.
XVI
ítem, senyor, humilment suppliquen que placia a vostra merce que en cas que vos o los
dessus dits o algu d'els exints del terme del dit loch tinguessets o tinguessen o fahessets o
fahessen detenir pres algun habitador del dit terme aquell haiats e hagen a remetre al dit batle
e aquell no puxets ne puxen traure del dit terme, sino per crims de lesa majestat, trencament
de camins, gitam ent de pau e de treva o de baya e per los crims contenguts en lo Usatge.
auctoritate et rogatu, simili modo, princeps namque. Plau al dit senyor, sobre aço servar
si e segons ans del dit empenyoram ent fou acostum at en lo dit loch o e lo loch e terme de
Palamós.
XVII
ítem , senyor, m olt hum ilm ent suppliquen que placia a vostra merce donar-los licencia e
plen poder que present lo batle del dit loch, se puxen aiustar una vegada e moltes e ordenar
entre ells e posar talles, delmes, redelmes, quintes, vintens e qualsevol altres drets e aquells
levar per tant de temps que basten a pagar la quantitat que pagada hauran en la dita reempso
e les messions d'aquen fetes e fahedores e que los fruyts qui'n exiran se hagen a convertir
en aquelles. E puxen fer sindicat e sindicats una vegada e moltes per m anlevar a censals e
a violaris o en qualsevol altra manera ço que necessari sera e haura costat o costara la dita
reempso e per qualsevol coses dependents dels dits fets e obligar lo dret o drets que hauran
posats o posaran per la dita raho e encara los bens de la dita universitat e de los singulars a
aquells qui los diners los prestaran, axi universalm ent com particular. E que vos, senyor, façats
ferm ar o fer ferm ar e contribuir en les dites coses tots aquells qui en lo dit loch e terme de
aquell han masos o bordes e masos ronechs e terratinents en lo dit terme, ara sien ciutadans
de alguna ciutat o altres. E los dits prohom ens los puxen tracxar e levar la talla o taxa. Plau
al senyor rey.
XVIII
ítem placia a vos, senyor, donar licencia e facultat als dits prohom ens e universitat de
poder elegir cascun any quatre persones les quals puxen conexer de totes qüestions que sien o
puxen esser d'aqui avant entre ells aixi per divisions de termes e de fexures, de rases, de rieres,
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Fig. 9. El jurista Marquilles fa entrega als consellers de la ciutat de Barcelona, presidits per la
reina Maria, esposa d'Alfons el M agnànim, de la seva obra, "Comentaris sobre els Usatges".
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de camins e d'albis o aygues e que aquelles qüestions puxen determenar e fïnar ells, empero
fahents sagrament en poder del dit batle de haver-se be a leyalment en lo dit offici e exercici
de aquell. E axi mateix hagen los dits prohom ens facultat e poder de fer ordinacions que'ls
plaura en lo dit lloch e parròquia e en aquells imposar pena e penes fins en quantitat de cinch
lliures. Plau al senyor rey.
XIX
ítem, senyor, suppliquen los dessus dits que sia de vostra merce loar, aprovar e confirmar
a ells e a successors lurs perpetualm ent tots e sengles privilegis, libertats franqueses e bons
usos que han haguts e han fins en lo present dia e ells, axi mateix, restituir en aquells, supplint,
senyor, que de vostre potestat reyal e aquest loament e confirm am ent valia tant com si los dits
privilegis, libertats e usos eren aci expressament posats e inserts. Plau al senyor rey si e segons
dels dits privilegis e libertats mellor fins aci han usat.
XX
ítem, molt excellent senyor, humilment suppliquen a vostra senyoria los dits prohomens,
universitat e singulars que us placia per vostra merce atorgar-los que per spay de vint e cinch
anys primers vinents puxen posar e fer cul 1ir e levar imposicions tals quals se voldran en pa,
vi, carn e altres coses que be vist los sera en los pobles qui son dins lo terme del dit loch e
altres qualsevol declinants en aquell e encara si's volran en lo dit terme. Aixi empero que la
moneda d'aquen provenidora hagen a convertir en pagar los carrechs de la dita reemença que
no'n hagen a retre compte a vos, senyor, ne a vostres successors, ne a vostra cort, ne a lur. Plau
al senyor rey.
XXI
ítem, senyor, humilment suppliquen los prohomens, universitat e singulars dessus dits que
com ells o lurs predecessors no hagen acostum at pagar coronacio de reys, reynes, maridatge
de fills, filles, germans, e nebodes lurs, ne cenes de presencia, de absència o de primogènit que
ara per vostra merce vos placia fer e atorgar-los special e perpetual privilegi de aquelles coses,
axi que d'aci avant no sien tenguts pagar les dites coses o algunes de aquelles. Plau al senyor
rey servar los si e segons es acostumat.
XXII
ítem, senyor, hum ilm ent suppliquen los prohomens, universitat e singulars dessus dits que
per tal que les dites coses sien nuls reduides a memòria, vos placia manar dels dits capitols
esser feta crida publica en les ciutats de Barchinona e de Gerona e altres lochs hon los plaura.
Plau al senyor rey.
XXIII
ítem, senyor, humilment suppliquen los dessus dits, que us placia per vostra merce per vos
e vostres successors prometre en vostra bona fe reyal e jurar per los Santas Quatre Evangelis
e per la Creu de Nostre Senyor, per vostres mans corporalment tocats que les dites coses,
totes e sengles tindrets e observarets, tindran e observaran, e tenir e observar farets e faran
perpetualm ent sens interpretació alguna de dret o de fet e no y contravindrets o contravindran
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per alguna causa e raho e en altra manera fer los dits prom oissio e juram ent axi ferm ament e
bastant com fer se puxa e en semblants coses e m aiors se acostuma fer. Plau al senyor rey.
XXIIII
ítem, senyor, que si primogènit o governador general o altre qualsevol official vendra o
vendran a la dita vila de Calonge per qualsevol fets e voldran entrar en la dita vila, que ans
del introit de aquells sien tenguts jurar tots los privilegis de la dita vila signanter lo damunt
dit. E si ho recusaran fer o no voldran que la dita vila los pusca denegar la entrada e aquella
defendre sens incorrinent de alguna pena civil e criminal, de la qual ara per lavors e lavors
per ara rom anguen absolts, quitis e inmunes. Plau al senyor rey que sien tenguts jurar e servar
los privilegis.
XXV
ítem que si algunes paraules sinonimes o duptoses en lo present privilegi o capitols
seran atrobades que m eresquen o sofiren interpretació alguna, que en tal cas, hagen a esser
interpretades a profit e utilitat de la dita vila e dels habitadors en aquella a consell de lurs
advocats per ells lavors elegidors. Plau al senyor rey, substancia no mudada.
XXVI
ítem que si algun official o altra qualsevol persona impetrara alguna cosa contrariant al dit
privilegi que, ipso facto, com sera impetrada rom anga e sia nulla e invalida no havent fermetat
ne força alguna ans tantost sia haguda per abolida e tom ada a no res axi com si no fos estada
feta. E requests per la dita vila o sindich de aquella, tals impetrants sien tenguts desistir e
relexar tal acte o actes m itjançant abolicio e cancellacio de aquells la qual cosa si recusaran
fer, ipso facto, sien encorreguts en ira e indignació de vos, m olt excellent senyor, e en pena de
mil florins, applicadorsa les dues parts a vos, senyor, e la una al comu de la dita vila per dan e
interes de aquella. Plau al senyor rey.
XXVII
ítem que si per alguna persona era intemptat alguna cosa perque lo dit privilegi romangués
perjudicat e infringit que, en tal cas, los governador e batle o altre qualsevol official reyal del
Principat de Cathalunya requests per la dita vila o sindich de aquella, conjuntament o divisa,
sien tenguts donar-los consell, favor e ajiuda tant quant m ester los sera e la qualitat del fet
requerra sots la fidelitat e naturalesa que son tenguts a vos, molt excellent senyor. Plau al
senyor rey.
XXVIII
Derrerament, senyor, hum ilm ent suppliquen los dits prohomens, universitat e singulars
que us placia per vostra merce de les coses contengudes en los presents capitols e en cascun
d'ells atorgar, manar e ferm ar privilegis paccionats e cartes e provisions segons la continencia
de cascun dels dits capitols o requerra, los quals privilegis, cartes e provisions e encara la
carta fahedora dels presents capitols e totes altres fahents per la present reempcio sien fetes
spachades e liurades als dits supplicants franques de dret de segell. Plau al senyor rey ab les
respostes en la fi de cascun capitol contengudes.
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VINCLES DEL MONESTIR DE SANTA
MARIA DEL MAR DE CALONGE
AMB EL DE SANT DANIEL DE GIRONA
R O S A L IA SA M SÓ *

La relació del priorat benedictí de Santa Maria del Mar de Calonge
amb el monestir de Sant Daniel de Girona data de principi del segle XV,
concretament de l’any 1424. Ho sabem per una carta de Joan de Pontós,
canonge de la Seu de Girona, que inclou unes Lletres Apostòliques del
papa Martí V per les quals confereix el priorat de Santa Maria del Mar a
la monja del monestir de Sant Daniel Beatriu de Pau.
Val la pena de retrocedir en el temps i mirar de saber a partir dels do
cuments que es conserven, la majoria només en extractes, com hi nasqué
una comunitat monàstica femenina benedictina i com es desenvolupà la
seva vida durant els gairebé dos primers segles d ’existència.
PRIMERES REFERÈNCIES DOCUMENTALS
El document més antic de Santa Maria del Mar que hi ha a l’arxiu
de Sant Daniel data del segle XIII, concretament de l’any 1238. És la
còpia resumida d ’una escriptura notarial on consta que Ramon Saguer,
de Fonts, i la seva muller Beatriu donen a l’església de Santa Maria del
Mar una olivera situada a la parròquia de Sant Martí de Calonge sobre
* Arxivera de la comunitat monàstica de Sant Daniel de Girona
Abreviatures:
ADG: Arxiu Diocesà de Girona
ASD: Arxiu del M onestir de Sant Daniel
GEC: Gran enciclopèdia catalana
RB: Regla de Sant Benet.
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Antic monestir de Santa Maria del Mar

les cases de Ramon de Riba. Ells n ’havien tallat una altra, situada en
el Vilar de Fonts, que era propietat de Santa Maria del Mar i reparen el
dany causat amb la donació d ’aquesta.(,) No diu qui eren les persones que
reberen la nova olivera, però el document demostra que en el primer terç
del segle XIII l’església de Santa Maria del Mar ja tenia vida i posseïa
algunes terres que algú cuidava i administrava.
El segon document data de tres anys més tard, de l'any 1241. Es tam
bé un resum de l’escriptura de venda “a Déu Nostre Senyor i a l ’Església
de Santa Maria del Mar situada en la parròquia de Sant Martí de Calonge,
en mà i poder de Fra Ramon i de sa germana Rupiana, habitants en dita
església” d ’una feixola de terra, en la parròquia de Sant Martí, contigua
a un camp que ja pertanyia als dos germans, pel preu de vuit sous.(2)
D ’aquest document podem deduir que Ramon i Rupiana habitaven en
una casa propietat de la capella i tenien cura d'aquesta i dels seus béns.
I un altre, del novembre del mateix 1241, és la venda als dos germans,
Fra Ramon -així és anomenat en tots els documents- i Rupiana, i als seus
successors en el lloc, d ’un camp situat en el “puig de l’església de Sta.
Maria del M ar”.(3)
(1) ASD. Llibre d'Arxivació de tots los actes pertanyents al Priorat de Nostra Senora del
Mar, del C astelly Vila de Calonge, doc. núm. 1, p. 1
(2) ASD. Llibre d'Arxivació... núm. 2, p. 1
(3) ASD. Llibre d'Arxivació... núm. 4, p.3

1 22

VINCLES DEL M ONESTIR DE STA. MARIA DEL MAR AMB EL DE ST. DANIEL

Es conserven també dos documents del temps de Ramon i Rupiana
que són donacions de dones pròpies a la casa de Santa Maria del Mar.
El primer, del 28 de juliol del 1241, diu que Guillema de Corçà i el seu
fill Arnau de Corçà, donen Esclarmonda, dona pròpia seva, amb tots els
seus béns a Déu Nostre Senyor, a Santa Maria de Mar i als dos germans
Ramon i Rupiana.(4) L'altre, del 28 de març del 1243, conservat només en
extracte, és semblant a l'anterior: Pere Alemany, de Vila-romà, i la seva
muller Blanca donen a Déu i a l'altar de Santa Maria del Mar i a Ramon
i Rupiana, germana seva, possessors i senyors de dit lloc, i als seus suc
cessors "tots els drets i senyories que tenen en i sobre aquella dona llur
anomenada Maria, filla d'Adalda Castellet de Vilaromà.(5) Cap dels dos
documents no exposa les raons del canvi de senyor directe per part de
les dues dones.
A mesura que avança el segle, els documents demostren el naixement
de la comunitat monàstica de la qual Rupiana serà la primera priora.
Llegint-los per ordre cronològic, primer trobem que els dos germans,
Fra Ramon i Rupiana, són “possessors i senyors de dit lloc”,(6) després,
“procuradors i administradors d ’aquell lloc de Santa Maria del Mar.”(7)
L’any 1247 Rupiana ja és anomenada “priora de la mateixa església”.(8)A
mitjan segle XIII, doncs, ja hi viu una incipient comunitat sota la direcció
de Rupiana.
Després de Rupiana tenim documentades les priores següents:
Margarida. En tenim notícia per un document del 21 de maig de
1282. Es l'escriptura de la venda que Bernat de Bedós, cavaller, fa "a
la casa de Santa Maria de Mar i a la senyora Margarida, priora de dita
casa" de dues feixes del lloc anomenat Camp Litran pel preu de 70
sous amb reserva del domini directe per al venedor.(9) Ara bé, sabem
que Margarida ja era priora l'any 1277.(10) Per tant, la còpia simple que
es conserva al nostre arxiu de l'escriptura de venda d'una feixa de ter
ra, també de Camp Litran, per 60 sous amb reserva del domini directe
per a Bernat de Bedós, cavaller, feta per Berenguer de Vern, del Vilar,
"a la Priora de la casa de Santa Maria del Mar i a ses successores"
el 10 de març de (1280) 1281 la priora, que no hi és anomenada, era
Margarida.01}
(4) ASD. Llibre 11, f. 241. MARQUÈS, J.M. "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de
Girona", núm. 181, p. 265.
(5) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 5, p. 3
(6) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 5, p. 3
(7) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 6, p. 4
(8) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 7, p. 5
(9) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 9, p. 6
(10) M ARQUÈS, J.M. "Ermites i santuaris de la diòcesi de Girona", p. 58
(11) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 8, p. 5
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Casa de l'antic monestir, al sud de l'església. Arcs del pati. Fotografia de Joan Badia

Maria Figuera. Elegida per les monges a la mort de Margarida i
confirmada pel bisbe el 30 de gener de (1304) 1305.(12) Del temps del
seu govern es conserven en extracte dues vendes de terra al monestir:
una feixa del Camp de Litran que el 31 de maig de 1308 Berenguer
Marquet, de Fonts, vengué "a la senyora Maria, per la gràcia de Déu
priora del monestir de santa Maria del Mar de Calonge i als successors
de ella" pel preu de 35 sous de tem, salvant la senyoria directa per a
Bernat de Bedós, cavaller. L'altra, del 6 de gener de (1313) 1314, és
la venda d'una feixa situada en el Coll de Santa Maria, que Ramon
Bovet, de Valmanya, vengué "a la senyora Maria, priora del monestir
de santa Maria de Calonge i a son convent i successors en ell" i que
afronta amb honors del monestir per tots quatre costats. Preu: 14 sous
de tem, salvant la directa senyoria del senyor Bernat de Bedós.(,3)
Garsenda Martí. Del temps que fou priora en resta la còpia simple
de l'establiment de la batllia que féu a Berenguer Gastó, de la parrò
quia de Santa Àgata, d'una quarta part que el monestir tenia per indivís en totes les tasques i altres drets a les parròquies de Santa Àgata,
Santa Pellaia i Sant Sadurní el 8 de setembre de 1326.(14)
(12) ADG. G-2, f. 9v
(13) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 11 i 12, p. 8 i 9
(14) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 13, p. 10
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Dolça Ripoll. Només en sabem l'existència per una carta del bisbe
als clergues de Calonge del 14 de desembre de 1342, en la qual els
comunica que, havent mort Garsenda, les monges han elegit priora
Dolça Ripoll i aquesta ha demanat al bisbe la seva confirmació.(15)
Raimunda de Valmanya. Del seu govern com a priora, se'n con
serven en extracte tres actes. Per un document de 15 de setembre de
1360, Ramon Adroher, de Santa Cecília de Montcalt, capbreva per
Santa Maria de Mar tres quartes parts del mas Adroher de dita parrò
quia i altres terres; el domini directe de la restant quarta part corres
ponia a la senyora Orpay de Benages, de Sant Andreu.(16) L'altra, del
2 d'abril del 1375, és la procura feta per Raimunda a Francesc Quin
tana, ciutadà de Girona, per instar l'acompliment d'un llegat de quatre
lliures de cera anuals que el notari de Palamós Berenguer Ramon
deixà a l'església de Santa Maria del Mar.(17) El tercer fa referència a
l'erecció de l'altar a sant Antoni; en parlarem més endavant.
Constança de Torre. Després de la mort de Raimunda de Valma
nya, la comunitat elegí Constança de Torre. Les monges participants
en l'elecció foren Alamanda d'Estany, Rossa de Pineda i Constança,
l'elegida. Faltava un membre de la comunitat, Guillerma Bruguera,
àlies Colls, que era a Palamós i no estigué d'acord amb la votació. Si
bé a l'arxiu de Sant Daniel no hi ha documentació dels seus anys de
priorat, per l'Arxiu Diocesà sabem que era natural de Girona, que era
cunyada del notari Guillem de Donç, i que tenia uns trenta anys quan
va tenir lloc l'elecció i també que era bona administradora.118) L'any
1401 encara era priora. Ho sabem perquè aquest any el bisbe comis
sionà Pere Caner i Joan Caner, preveres de Vila-romà, per informar
sobre l'establiment d'una terra de Calonge que la priora Constança
es proposava fer.(19) El document d'elecció deConstança de Torre
demostra que la comunitat, si bé ja estava temps ha consolidada, era
molt petita, com ho foren la resta de les comunitats monàstiques fe
menines que nasqueren aleshores a les comarques gironines.
LA VIDA COMUNITÀRIA
Com degué ser la vida de la comunitat durant aquests dos primers
segles d ’existència? Es fa difícil saber-ho, sobretot per manca de docu
mentació. La que hem citat fins ara gairebé tota és de tipus econòmic i
la finalitat de la vida monàstica no és precisament l’economia sinó la re
(15) ADG. Notaria G-24, full solt.
(16) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 16, p. 12-21
(17) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 15, p. 11
(18) MARQUES, J.M. "Set eenobis femenins de l'Empordà". Estudis del Baix Empordà
15, p. 25
(19) ADG. U-101 f. 152
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cerca de Déu dins una comunitat amb un abat que la regeixi. No faltaren
maldecaps, certament, als quals les monges feren front com pogueren,
especialment per dos flagells, un dels quals afectà greument bona part
del sud d ’Europa i, per tant, Catalunya: la pesta. L’altre fou una plaga per
als pobles costaners de la Mediterrània, i perjudicà molt la costa catala
na: la pirateria.
La pesta fou el gran flagell dels segles XIV i XV. A Catalunya, des de
l’any 1000 fins als primers anys del segle XIV el creixement demogràfic
fou molt gran, facilitat per una abundosa producció agrícola. Aquest po
sitiu augment de població i el creixement econòmic es van interrompre
per diferents i contínues adversitats: males collites, plagues, sequeres.
D ’ací que l ’any 1333 és conegut com “lo mal any primer”. I poc després,
el 1348, arribà al sud d ’Europa, importada del Mitjà Orient, l’anomenada
Pesta Negra. Les seves conseqüències foren devastadores; donà un cop
mortal a una població que ja estava prou abatuda per les males anya
des. La Pesta Negra durà bastant més d ’un segle, no pas d ’una manera
constant. Rebrotava més o menys cada deu anys, i sempre després de
sequeres i males collites.(20)
La pirateria nasqué a Itàlia i es dedicà al pillatge marítim i a saquejar
poblacions costaneres. Catalunya, per l’extensió de la seva costa i per
la seva relativa prosperitat, fou un objectiu molt sovintejat d ’incursions
pirates. A partir del segle XV el triom f dels turcs sobre l’imperi de Bizanci produí un auge de la pirateria. Quan els turcs i els àrabs perderen
l’hegemonia, al segle XVIII, s’acabà aquest flagell a les costes mediter
rànies/20
Ja podem adonar-nos, doncs, que la vida de la comunitat de Santa
Maria del Mar, durant el seu primer segle d ’existència, degué ser més
aviat tranquil·la: anà adquirint possessions, ja fos per compres o per lle
gats o per dotacions a les monges de les respectives famílies, tot i que els
béns dels quals disposà no foren mai gaires ni de gran importància. Això
permetia a les monges aprofundir i enfortir la vida de comunitat, estar
atentes a la pregària, a la lectura de la Paraula de Déu, -que probable
ment una feia en veu alta i la resta escoltaven i meditaven, ja que abans
de la invenció de la impremta un llibre era un veritable tresor- i al treball,
tan important en el monacat benedictí. Sant Benet dedica tot un capítol
de la seva Regla a regular-lo.Comença així: “L’ociositat és enemiga de
l’ànima. I per això els germans s’han d ’ocupar a unes hores determinades
en el treball manual i a unes altres també ben determinades en la lectura

(20) Cf. GEC. Volum 11. cf. Pesta negra.
(21) Cf. GEC. Volum 11. cf. Pirateria.
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Planta de l ’església del M onestir de Santa M aria del Mar o del Collet ( M useu Parroquial
de Calonge)

divina.”(22) En aquest paràgraf de la Regla hi podem veure amb altres
paraules la frase tan estimada per la tradició benedictina: "Ora et labora",
prega i treballa. Es que per Sant Benet el treball no és només un element
indispensable per guanyar-se el pa, acollir els hostes i pelegrins, que a
Santa Maria del Mar no n ’hi devien mancar, i donar almoina als pobres,
sinó un gran mitjà per conservar l ’equilibri interior. Sant Benet, va al
fons de l ’home i fa del treball un mitjà de creixement humà i un ajut per
a la recerca de Déu.
A partir de mitjan segle XIV passaren penúries de debò. Les males
anyades i la mortaldat, conseqüència de la pesta, ermaren les terres i

(22)
RB, cap. XLVIII. JUST, CASSIÀ M. Regla de Sant Benet amb glosses p e r a una
relectura. p. 101. PAM, 1981.
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el pillatge tingué la seva part, no pas petita, en robatoris i danys. Ens
ho confirmen les dades següents: el 1351 el bisbe va autoritzar que es
demanés caritat per al monestir; el 1360 calgué demanar almoina altra
vegada perquè uns pisans havien causat danys als edificis; una nova con
cessió del bisbe, de 1393, autoritza el monestir a aplegar almoines, ara
per fortificar-se.(23)
I a l'inici del segle XV el priorat arribà al seu punt més pobre. L’any
1423 el bisbe el visità. La comunitat constava només d ’una monja, Mag
dalena Vilar, i estava sense priora. Amb les terres ermades per les seque
res i amb la manca de braços per treballar-les, les rendes s’havien reduït
a vint-i-cinc sous i, a més, el prior de les Medes li havia pres els animals
amb els quals feia conrear les terres. El bisbe concedí indulgències als
qui fessin almoines al monestir, però al cap de poc temps ordenà a Mag
dalena Vilar de no admetre noves entrades per manca de priora.(24)
L’ALTAR DE SANT ANTONI
Però no tot fou negre durant aquests anys. Reculem a l'any 1360. Hi
ha documentació d ’un fet que és un punt que cal remarcar en la història
de Santa Maria del Mar. La priora Raimunda de Valmanya -e l nom de
la qual no és citat en el document, però havia de ser ella per la data- de
mana permís al bisbe de Girona per construir un altar a Sant Antoni. El
document original de la concessió s’ha perdut, però en transcrivim la
còpia del segle XVIII que el resumeix. Diu així:
"Havent la Senyora Priora del Monestir de Santa Maria de Mar supli
cat a l’Il·lustríssim Senyor Bisbe de Gerona de poder en la Iglésia de dit
Monestir construir un altar baix invocació de St. Antoni; lo Senyor Vicari
General de dit Senyor Bisbe concedí llicència per a fer-lo i construir-lo
en lloc idòneo i decent, ab la condició emperò, que davant dit altar havia
perpètuament i de continuo fer cremar una llàntia i dit altar adornar de
tovalles, creu, missal i paraments sacerdotals. Consta de dita llicència
amb acte fet en Gerona, als 23 desembre de 1360".(25)
A l'Arxiu Diocesà, amb la mateixa data de 23 de desembre de 1360,
hi ha un document pel qual el bisbe dóna llicència a les monges de Santa
Maria del Mar per construir un altar en honor de sant Joan. Si aquest altar
s'erigí, no se'l cita en cap document de l'Arxiu de Sant Daniel ni enlloc
es troba cap referència a la festa de Sant Joan. En canvi, la festa de Sant
Antoni de gener, com veurem en l'apartat dedicat al culte, hi era molt ce-

(23) MARQUÈS, J.M. o.c. p. 25
(24) M ARQUÈS, J.M. o.c. p. 25-26
(25) ASD. Llibre d'arxivació... núm. 14, p. 10
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Façana de l'església de Santa Maria del
M ar (any 1973). Fotografia de Joan Badia

Detall de la m ateixa façana, avui. Fotografia de Joan Badia

lebrada. També el fet que el lloc on està situada la capella de Santa Maria
del Mar, amb el temps fos anomenat, i encara ho és, Sant Antoni, dóna
peu a pensar en un possible error en la còpia del nom dels sants.(26)
I així arribem a l ’any 1424, a partir del qual la història del priorat de
Santa Maria del Mar continuà unida a la del monestir de Sant Daniel.
Tot comença per un pergamí del 18 de setembre de 1424. El seu
contingut és una carta per la qual Joan de Pontós, canonge de la Seu de
Girona, comunica al bisbe, a l ’abadessa de Sant Daniel i a l ’única monja
del priorat de Santa Maria del Mar, Magdalena Vilar, que el papa Martí
V, per unes lletres apostòliques donades a Roma el 9 de gener de 1422,
incloses en el mateix pergamí, concedeix a Beatriu de Pau, monja del
monestir de Sant Daniel, extramurs de Girona, de l ’orde de Sant Benet,
el Priorat conventual de Santa Maria del Mar de dits Orde i Bisbat.<27)
Aquestes lletres del papa ens donen la certesa que les monges de Santa
Maria del Mar eren benedictines, com les de Sant Daniel.

(26) ADG. v-3
(27) ASD. Pergamí 1112. Llibre d'arxivació... núm. 17, p. 22-26
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La presa de possessió del priorat per Beatriu de Pau tingué lloc el 29
del mateix setembre. L’acta notarial narra amb tot detall la cerimònia.
La nova priora entrà a l’església i s ’assegué a la cadira prioral, li foren
donades les claus de la casa del monestir, n ’obri la porta, entrà i en sortir
la tornà a tancar com a signe de possessió, Magdalena Vilar li prestà
obediència; tota una colla de detalls i gestos plens de simbolisme. I li
fou concedit, també per la butlla papal, que, a més de percebre els fruits
i les rendes de Santa Maria del Mar, continués amb els mateixos drets
que tenia en el monestir de Sant Daniel. L i’n donà la possessió, davant
de notari, el Dr. Bernat Oliver, clergue de l’església de Santa Maria del
Mar.(28)
No tot acabà aquí, ja que Beatriu de Pau prengué possessió del prio
rat, però no hi fixà la residència perquè l’edifici del monestir estava en
molt mal estat, gairebé derruït. I comença un nou capítol en la història
del priorat.
El papa Eugeni IV, successor de Martí V, per una butlla de l’l i de
març de 1432 revoca la gràcia del priorat feta a Beatriu de Pau i l’atorga a
Magdalena Vilar.(29) Aquesta aconseguí que Roma revoqués la concessió
feta a Beatriu de Pau al·legant que no havia complert algunes condicions
especificades en la butlla papal.(30) Aquesta no residia a Santa Maria del
Mar perquè els edificis estaven fets malbé ja abans que se li concedís el
priorat per incursions dels sarraïns i calia fer-los inspeccionar per ex
perts, cosa que no s’havia fet. A més, els administradors de les Torres de
les Medes se l’havien fet seu i el retenien indegudament.
LES REPARACIONS
Assabentada Beatriu de Pau de la carta del papa per la qual li revoca
la possessió del priorat, demana al vicari general de la diòcesi que enviï
experts per fer una estima de les obres que l’església i la casa del Pri
orat necessiten. L’avaluació fou feta per dos pedrers, Pere Closells de
Calonge i Pere Batlle de Sant Joan de Palamós, que inspeccionaren el
monestir i l’església. El pressupost revela que els edificis, més que una
reparació, èl que necessitaven era refer-los de bell nou. En donarem el
detall per poder fer-nos càrrec del seu estat.
Església. Recobrir la teulada. Es necessiten 200 teules i 2 semalades
de calç, 6 paletes i 9 manobres. Cost: 34 sous.
Dormitori. Gran tros de teulada per cobrir. Es necessiten 400 teules
més o menys i la fusta necessària, 20 feixos de canyes, 10 paletes i 20
(28) ASD. Pergamí 1113. Llibre d'arxivació... núm. 18, p. 27
(29) ASD. Pergamí 1138. Llibre d'arxivació... núm. 20, p. 29
(30) M ARQUÈS. J. M. o. c. p. 26
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L’església i el monestir del Collet. (Dibuix a la ploma de J.Casellas. Museu Parroquial de
Calonge)

manobres. Cost: 10 florins d ’or. Calen també 9 o 10 bigues per posar al
terrat del dormitori, 6 paletes per posar-les, 9 manobres per traslladar-les
i servir els paletes i 2 homes amb 2 animals per portar-les des de baix al
terrat del dormitori.
Graner (edifici situat a l ’hort). Fer el sostre amb teules i també les
portes. Cost aproximat: 60 sous.
Estable (situat també a l ’hort). Cobrir-lo amb teules, canyes, cabirons i bigues. Calen unes 400 teules, 4 bigues, 4 dotzenes de cabirons i 4
feixos de canyes. Cost de tot plegat més els paletes i manobres: 70 sous
aproximadament.
Paret de la cuina, entre la cuina i el dormitori. Cal fer-la de nou. Per
desfer-la i tornar-la a fer costaria, entre operaris i materials, 13 lliures
barceloneses de tem.
Teulada de la cuina. 150 teules aproximadament, 4 paletes, 6 mano
bres, 6 feixos de canyes, 1 sac de calç. Cost: 40 sous.
Paret del refetor, a la part del cortal, de cara al mar. Fer-la fins al
terrat: 6 paletes i 6 manobres, Cost: 50 sous, més o menys.
Antiga cambra, situada a l ’hort. Necessita una gran reparació. Calen
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400 teules o més per fer la teulada, 8 bigues, 8 dotzenes de cabirons, 10
garbes de canyes i 1 sac de calç, 10 mestres pedrers, 10 manobres i 4
portes. Cost: 10 lliures barceloneses i... sous
Segons els experts totes aquestes reparacions ja calia fer-les abans
que Beatriu de Pau fos priora del monestir i calia reparar també altres
estances que ja estaven fetes malbé abans que Beatriu fos priora, i aques
ta reparació costaria 50 o 60 sous a més de tot el cost de les reparacions
detallades més amunt.(31)
Després de tot això, es degué retornar el priorat a Beatriu de Pau, ja
que, segons consta a l’Arxiu Diocesà, aquesta, l’any 1452, exposà que el
monestir estava enrunat a causa dels pirates i de les mortaldats, que no
es trobaven persones per habitar la casa, tenir llums encesos a l’església
i tocar les campanes.(32) L’any 1458 fou nomenada priora Margarida Sarriera.(33) Beatriu de Pau degué renunciar el priorat perquè la comunitat de
Sant Daniel l’elegí abadessa. Sembla que de les priores successives no
n ’hi hagué cap que hi tingués residència fixa i que la comunitat monàsti
ca de Santa Maria del Mar es va extingir amb Magdalena Vilar.
CAPBREVACIONS
Després no hi ha documentació fins a l’any 1491: un capbreu en
pergamí que conté vint-i-quatre capbrevacions de les possessions que
el priorat de Santa Maria del Mar tenia a Palamós, Calonge, Vila-romà,
Vall-llobrega i Palafrugell, fet pel notari de Palamós Pere Massot(34) i a
favor de la priora Maria de Sant Martí, monja de Sant Daniel, excepte les
dues últimes, fetes l ’any 1526, quan ja era priora Beatriu d ’Alemany.
Pel que fa al contingut del capbreu, depassa l’interès d ’aquest article.
Tants llocs i tantes capbrevacions semblen molta propietat, però, de fet,
n ’era poca: un parell de quadrons de terra, una feixa d ’un saió o un saió
i mig, un camp d ’un parell de vessanes, algun mas petit, una terra mei
tat erma, meitat de cultiu..., tres cases a Palamós al mig del poble... Els
masos, la major part presten 4 sous l’any més una quartera de civada o
de forment al mes d ’agost i alguns, a més, dos ous per Pasqua; les feixes
de terra només uns pocs sous. Citem alguns noms dels llocs o veïnats on
estaven situades les terres que el monestir posseïa a la vall de Calonge.
Alguns d ’aquests topònims s’han conservat al llarg dels segles i encara
són d ’ús corrent (riera de Sauguet, Balitrà, Rifred, Fonts, puig Cabrera,
(31) ASD.
(32) ADG
(33) ADG
(34) ASD.

Pergamí
v-157, f.
v-159, f.
Pergamí

1143
41
44v
1221
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Vilar) o masos (Oliver, Seguer, Pallí, Martí, Sant Nazari); d'altres s'han
perdut (es Fenollar, Salins o Carbonera, sureda d'en Pujol, Pladevall dels
Horts) o masos (Vives Alguer, Argelaguer, Agut, Oller del Vilar, Sunyer
Jordà, Sabet, Sirvent, Prosio àlies Almenara).
LA DECADÈNCIA
I d ’aquí saltem al 1560. Un document del 29 de maig ens demostra
clarament que les priores no residien a Santa Maria del Mar i que la casa i
capella estaven en un estat deplorable. Joana Descatllar, aleshores priora,
canvia el sistema d ’administració: en comptes de tenir cura directament
de la casa i capella l’estableix en emfiteusi. Per la còpia que es conserva
de l’escriptura d ’establiment, ens podem fer càrrec de la situació dels
edificis. Joana Descatllar exposa que la casa i la capella estan derruïdes
del tot i cremades pels turcs o moros, que per la seva ruïna i per perill i
temor dels turcs no s’hi pot habitar i que és més útil al priorat concedir
dita casa i les seves terres, unes cinquanta vessanes, a emfiteusi sota
prestació d ’un cens amb reserva del domini directe per al priorat i procu
rar que la casa i la capella siguin reparades que no pas retenir-les. Només
es va trobar una persona que ho acceptés: Anton Mascort, mercader de
Palamós. I també se li estableix la batllia de sac, és a dir, tenir cura de
cobrar els censos, tasques, etc., tant de gra com de diners de les possessi
ons del priorat en els termes de Palamós, Calonge, Fenals i la Vall d ’Aro.
Anton Mascort es compromet a fer les obres que calguin a la casa i a la
capella en el termini de cinc anys, de manera que s’hi pugui habitar i la
priora pugui residir-hi, i si no ho ha fet dins aquest termini la priora podrà
fer-les reparar o construir a compte d ’ell.(35)
1 una altra capbrevació de les terres, casa i església del priorat feta
l’any 1673 per un nou emfiteuta, Jeroni Payrolí, inclou les mateixes
condicions que l’establiment de 1560 fet a Anton Mascort referent a la
conservació i reparació de la casa i l’església. I pel que fa a residir-hi
la priora diu: "Jeroni Payrolí prometé obrar o fer obrar i reparar la dita
casa i capella de manera que pogués habitar-se en ella, i perquè quan
dita senyora Priora i los seus volguessen poguessen pujar a dit Priorat
i en la casa d ’ell estar i habitar..."(36) Les obligacions relacionades amb
el culte, de les quals parlaré més endavant, són les mateixes en els dos
documents.

(35) ASD. Llibre d'arxivació..., núm. 24, p. 56-61
(36) ASD. Llibre d'arxivació..., núm. 26.3, p. 99-105
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Un document de l’any
1666 ens dóna un detall
que no podem passar per
alt. L’any 1662 Magí Bat
lle i Mascort, negociant
de Palamós, descendent
d ’Anton Mascort, va vendre
diverses possessions, entre
les quals hi havia la casa i
capella de Santa Maria del
Mar, a Pere Gallart, i ara,
passats quatre anys de la
venda, li fa algunes conces
sions. Se’n conserva l’acta
notarial, que, entre altres
coses, diu que Pere Gallart
ha de pagar un determinat
cens a la priora del monestir
i comunitat de Santa Maria
del Mar, “nunch nuncupatus
Almus Antonius.” I, més
Església de Santa Maria del Mar; m ur i finestra
avall, en un altre fragment
de l'absis. Fotografia de Joan Badia
de la mateixa acta, escrit en
català: “I així mateix és pac
tat que tots los censos... que per raó del meu mas anomenat Sant Antoni,
del qual avui vós, etc".(37) No sabem si hi ha alguna dada més antiga que
anomeni Sant Antoni el lloc on estigué situat el priorat de Santa Maria
del Mar; si no se n ’ha trobat cap opino que el seu fonament l ’hem d ’anar
a buscar en aquell altar dedicat al sant el llunyà 1360.
LA LÀPIDA DE GUERAUA DE LLEVIÀ
Un altre punt que sobresurt en la història del priorat i de la seva esglé
sia és la làpida de Gueraua de Llevià. Santa Maria del Mar posseïa per
indivís amb el benefici del diaconil de Fenals el domini directe d ’unes
terres de la vall d ’Aro llegades per Gueraua de Llevià, com es llegeix en
l’epitafi gravat en una làpida que Pere Gallart, notari de Palamós, durant
els anys que fou emfiteuta de l’heretat de Santa Maria del Mar, féu trans
criure pel també notari de Palamós Antoni Caymó davant de testimonis.

(37) ASD. Capbreu de les rendes del Priorat de Santa Maria del Mar l'any 1666, f. lv
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La còpia que es conserva del document, un extracte bastant complet, diu
textualment que el Dr. Pere Gallart exposà de paraula a dit notari i tes
timonis allí presents: «que per més demostrar l’antiquíssima vellesa de
dit monestir de Santa Maria del Mar i a altres fins a ell útils necessitava
la transcripció de una pedra vella, sepultura de la senyora Gueraua de
Llevià, posada i existent dins la iglésia o capella de dit monestir, i a la
part de l ’Evangeli de ell, al sòl o paviment de terra serca (sic) nou pams
poc més o menys elevat, amb les armes baix escrites de una i altra part o
costat de la mateixa pedra de la sepultura; i dit notari veient les lletres o
paraules, llegí en alta i intel·ligible veu, davant los testimonis, dit epitafi
que encontrà en dita sepultura escrit, que era del tenor següent:(38) "El
dia 4 de novembre de l ’any del Senyor mil tres-cents trenta-vuit m o ríD a
Graua de Llavià, que fo u muller del venerable Bernat de Llavià, cavaller
de La Bisbal, que està enterrada en el monestir de Sant Feliu de Guíxols,
la qual també llegà al Benefici del Diaconil de 1’església de Fenals i al
monestir de monges de Santa Maria del Mar de Calonge perpètuament
en lliure i franc alou la meitat per indivís de totes les rendes que dita se
nyora tenia en franc alou en la parròquia d ’A ro; que el diaconil de Fa
nals tingui la meitat d ’aquestes rendes p er fer-se promoure al sacerdoci,
i cada setmana celebri dues misses a l ’altar de Santa Maria, de dita
església de Fenals per l ’ànima de dita senyora, del seu marit i de llurs
fills, i dites monges tinguin perpètuament l ’altra meitat de dites rendes, i
han de fe r celebrar perpètuament dues misses cada setmana a l ’altar de
Santa Maria de dit monestir per les ànimes dels predits; les ànimes dels
quals reposin en pau. A m én." Fins aquí la traducció del text de la làpida.
En la còpia del "Llibre d'arxivació..." segueixen unes paraules més en
llatí que són l'explicació de les armes de la casa de Llevià (?) gravades en
la pedra. Les traduïm al català: "Les armes posades en dit sepulcre de pe
dra i als costats del dit epitafi són així: a cada un dels costats de l ’epitafi
hi ha esculpits, o sigui gravats, dos lleons separats i enmig d ’ells un cas
tell”.1í39) Encara que en el context de la còpia de la inscripció que guarda
el nostre arxiu s'hi llegeixen les paraules sepultura i sepulcre l'epitafi diu
clarament que Gueraua de Llevià està enterrada a Sant Feliu de Guíxols.
La làpida, doncs, és una manifestació de l'agraïment a una benefactora de
la comunitat de Santa Maria del Mar.
Aquesta làpida ara no és a l'església, però, només d'entrar-hi, a la pa
ret de mà esquerra hi ha l'empremta d'on estigué uns quants segles, poc
més o menys en el lloc que indica el notari Antoni Caymó l'any 1686.
(38) Per al text de la làpida en llatí, vegeu l'Annex II.
(39) ASD. Llibre d'arxivació..., n. 48, pàg. 157-160
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Però sabem l’existència d’una altra làpida amb el mateix epitafi: És
a la paiTÒquia de Fenals, beneficiada també amb els béns que Gueraua
de Llevià li llegà per indivís amb la comunitat de Santa Maria del Mar.
Abans era a l'església romànica i és de suposar que en construir la nova la
hi traslladaren. Un article de L. Esteva(40) m'ha donat l'ocasió d'acarar les
dues transcripcions: la que inclou dit article, feta per Mn. Lluís Constans
a mitjan segle passat, i la del nostre arxiu, feta per Antoni Caymó l'any
1686, i n'he tret la conclusió que el text és idèntic en totes dues amb unes
petites, i poques, diferències ortogràfiques probablement ocasionades
per la dificultat de lectura deguda al desgast de la pedra.
El capbreu de les possessions d ’aquest llegat, totes situades a les
parròquies d ’Aro i Santa Cristina, fou fet l’any 1491. En algunes consta
que ja havien estat capbrevades l ’any 1454, a favor de la priora Beatriu
de Pau pel que fa a la meitat corresponent al priorat de Santa Maria del
Mar i a favor de Rvd. Francesc Oliver, obtentor del benefici diaconil de
Santa Maria de Fenals, l ’altra meitat.
EL CULTE
No podem parlar de Santa Maria del Mar sense ocupar-nos del culte i
com s’hi ha celebrat al llarg de la seva història. Manquen dades de quan
es construí la capella, però l ’existència dels germans Ramon i Rupiana,
amb els quals s’inicia la comunitat, dóna peu a pensar que ja a l'inici del
segle XIII, i potser abans i tot, era un lloc de pregària i que els avant
passats d ’aquests dos germans devien tenir-ne cura. Més endavant, fou
el lloc on les monges celebraven diàriament la litúrgia. Ací ressonaven,
a trenc d ’alba, els salms de Laudes en acció de gràcies pel nou dia que
començava, i al capvespre els de la litúrgia de Vespres en acció de gràcies
pel dia que s’acabava, i les monges devien procurar fer-ho tal com pres
criu sant Benet en la seva Regla quan diu: “mantinguem-nos de tal ma
nera a la salmòdia, que el nostre pensament estigui d ’acord amb la nostra
veu”.(41) Devien recitar i cantar de memòria, a tot estirar que tinguessin
algun manuscrit, un veritable tresor. Amb tota certesa, podem dir que
hi havia clergues al servei de la comunitat per celebrar-hi l’eucaristia,
perquè quan l’any 1424 Beatriu de Pau prengué possessió del priorat, la
hi donà el Dr.Bemat Oliver, “clergue de dit monestir de Santa Maria del
Mar”, diu textualment la còpia que se’n conserva. I m ’agrada de pensar
que els veïns i altres devots venien aquí a donar gràcies al Senyor i a
(40) ESTEVA, L. "La iglesia rom ànica de Santa M aria de Fanals y el epitafío de su làpida
gòtica." Àncora, núm. 932-933. Sant Feliu de Guíxols, 21/4/1966.
(41) RB, cap. XIX, JUST. CASSIÀ, M. o.c.p. 59
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contar les seves penes i alegries a ell i a la seva Mare, que devia presidir
l’altar major.
A partir de l’any 1360, amb la construcció de l’altar de Sant Antoni
abat, la devoció i el culte a aquest sant degué prendre especial relleu,
perquè a mitjan segle XVI està documentat que el 17 de gener s’hi ce
lebrava de manera molt solemne. I què ens priva de pensar que el desig
d ’aixecar un altar a aquest sant, de devoció tan arrelada en la nostra page
sia, no sortís de les famílies del veïnat i de tota la vall i en demanessin la
construcció a la comunitat? I un detall que no podem silenciar: com hem
vist més amunt, la construcció de l ’altar fou concedida amb la condició
que havia d ’estar equipat amb tot el necessari per celebrar-hi la missa:
tovalles, missal, etc. Pensem en les despeses que suposava aleshores tot
això. No podem dubtar, doncs, que les monges mostraven tenir molta
cura pel culte litúrgic, característica del monacat benedictí, i que el poble
les estimava i les ajudava a poder ser monges “de debò”. Un document
del 12 de setembre de 1394 autoritza tots els preveres per celebrar missa
en diumenge al monestir de Santa Maria del Mar.(42) Per un document
del 31 de maig de 1403, es concedeix llicència a Joan Caner, prevere de
Vila-romà per celebrar missa a Santa Maria del Mar.(43) Al cap d'un any, el
24 de juliol de 1404 es concedeix al mateix prevere llicència per celebrar
dues misses, l'una a Santa Maria del Mar i l'altra a la seva parròquia.(44)
La documentació, doncs, dóna peu per dir que mentre a Santa Maria del
Mar hi hagué vida monàstica el culte no deixà de celebrar-s’hi i la capella
tenia els seus clergues. I que quan la comunitat s’extingí, ara veurem que
el culte hi continuà.
En els documents més antics no trobem cap altra dada sobre el culte.
Però el 1560, en l’escriptura de l’establiment de la casa i capella a Anton
Mascort, la priora Joana Descatllar assigna a aquest alguns deures refe
rents al culte que val la pena de tenir en compte.
-Havia de tenir la capella neta i adomar-la amb “rames” els dies i fes
tes de Santa Maria del més de setembre i Sant Antoni del més de gener.
-Havia de pagar als preveres de Calonge que assistissin aquests dies
a la capella en processó tres sous per celebrar misses amb les donacions
dels fidels, donacions que havien de servir per pagar totes les despeses
de la festa, i el que sobrés per pagar les obres de conservació de la cape
lla.
-Cada any havia de fer celebrar dos aniversaris per a les ànimes del
purgatori i per als benefactors de la capella, un l ’endemà de la Mare de
(42) ADG. Lletres 1362-1420. U-83, f. 32
(43) ADG. U-103, f. 32
(44) ADG. U-104, f. 64
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Déu d ’agost i l’altre l’endemà de Sant Antoni de gener, i el prevere o rec
tor de l’església de Calonge el diumenge abans de la celebració ho havia
d ’anunciar a l’altar per facilitar-hi l’assistència als fidels.
-Cada setmana s’hi havien de fer celebrar dues misses a càrrec de la
priora, una el diumenge i l’altra qualsevol dia de la setmana, per les quals
aquesta havia de pagar al prevere cada any 4 lliures, moneda barcelone
sa, com estava acordat.(45)
En la capbrevació del mateix mas de Santa Maria del Mar feta per
Jeroni Payrolí l’any 1673, que l’havia comprat dos anys abans, hi cons
ten les mateixes obligacions referents al culte que en la de l’establiment
del mas fet a Antoni Mascort.
Durant el segle XVII, a causa de les guerres que sofrí Catalunya,
l ’església fou profanada. El bisbat atorgà llicència per reconciliar-la dues
vegades: l’agost de 1669(46) i el març de 1674.(47)
El llegat de Gueraua de Llavià comportava, com hem vist, el deure
de celebrar uns actes de culte a l’església de Santa Maria del Mar i a la
de Fenals: dues misses cada setmana per les ànimes de Gueraua, marit i
fills. Pel que fa a aquest llegat, a Santa Maria del Mar s ’acomplí tal com
prescrivia fins a l’any 1738. En aquell moment, com que, a causa dels
canvis de la societat, el valor de la moneda havia anat molt a la baixa i
les rendes del llegat no donaven ni de bon tros per celebrar dues misses
cada setmana, "l'Il·lustríssim Senyor Arquebisbe Compons, de Tarragona
moderà o reduí les misses corresponents a dit Priorat".(48) I des d ’alesho
res se’n celebraven cinc un any i sis el següent, de manera alternativa.
L’acompliment puntual d ’aquestes celebracions consta en una llibreta
iniciada el primer any de posar en pràctica la reducció, anotat per les res
pectives monges, que foren priores de Santa Maria del Mar des d ’aquest
any fins al 1855, quan es portà a terme l’expropiació de tots els béns del
monestir de Sant Daniel i, per tant, dels de Santa Maria del Mar. Aquesta
breu anotació ens permet saber quines monges de Sant Daniel foren pri
ores de Santa Maria del Mar des del 1743 fins al 1855.(49)
I d ’aleshores ençà, no hi ha cap més document de Santa Maria del
Mar a l'Arxiu de Sant Daniel de Girona. Seria interessant poder conti
nuar-ne la història des del decret d ’expropiació fins avui.
Que aquestes pedres carregades d ’història puguin continuar anys i
segles essent un referent religiós, cultural, històric i artístic de Calonge
i Sant Antoni.

(45) ADG. Manuals de Beneficis, D- 224 f.229
(46) ADG. Lletres 1, f 262
(47) ADG. Lletres 264, f 213
(48) ASD. Llibre d'Arxivació... núm. 49, p. 160
(49) ASD. Llevador del Priorat de Nostra Senyora del M ar de Calonge, 1739
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ANNEX I
Priores de Santa Maria del Mar
1247 (1238)

Rupiana

1277

Margarida

1305

M aria Figuera

1316

Garsenda Martí

1342, desembre 14

Dolça Ripoll

1360-1391

Raimunda de Valmanya

—

Constança de Torre

1401

1432

M agdalena Vilar

Priores de Santa Maria del Mar i monges de Sant Daniel
1424-1458(7)

Beatriu de Pau

1459
— 1484(+)

Margarida Sarriera

1484- 1515(?)

M aria de Sant Martí

1515-1532

Beatriu d ’Alemany

Francesca Cavaller

1515(?)-1530

Iolant Miró

1530-1550

Joana Descatllar

1550-1578

Anna de Cruïlles
Anna de Darnius
Àngela deDam ius

—

1589

Margarida d ’Alemany i Descatllar

1589-1621

Paula de Llupià

1632-1646.

Albina d ’Alemany

1646 —

Teresa d ’Alemany

1683 —

Teresa de Blanes i de Reart

1736 —

M arianna de Camprodon i de Caramany

1743-1747

Josepa de Camprodon i de Caramany

1747-1756

Maria Gràcia de Prat i de Tord

1758-1765

Raimunda de Tord i de Prat

1766-1768

M arianna de Font i de Camprodon

1769-1771

Jerònima de Camprodon i de Cahors

1772-1776

M. Francisca d ’Am igant i de Leonardo

1777.1779

M. Bernarda de Puig i de Duran

1780-1795

Teresa de Puig i de Duran

1796

M arianna de Camps i de Font

1797-1808

Rosa de Canal i de Fontaner

1806

Ignàsia de M anresa i d ’Asprer

1809-1815

Gertrudis de M anresa i d ’Asprer

1815-1824

Vacant. Guerra del Francès

1824-1847

Caterina Ferrer i Aymerich

1848-1854

M. Josepa de Caralt
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ANNEX II
Epitafi de la làpida de Gueraua de Llevià
“Pridie nonas Novem bris anno Domini millessimo, tercentessimo trigessimo octavo obiit Domina Geralda de Leviano, uxor q° venerabilis Bernardi de Lebiano, militis de Episcopali,
quae est sepulta in monasterio Sancti Felicis de Guixols, quae etiam legavit benefitio Diaconatus Ecclesiae de Fenalibus, et M onasterio M onialium Sanctae Mariae de Mari de Colonico
perpetuo in alodium liberum et francum m ediatim et pro indiviso omnes illos redditus, quos
dicta domina habebat pro francho alodio in parrochia de Aredo et quod Diaconus de Fenali
bus habeat m edietatem ipsorum reddituum et quod teneatur se facere promoveri ad offitium
sacerdotale, et teneatur qualibet hebdommada celebrare bis missam in altari Beatae Mariae
dictae Ecclesiae de Fenalibus pro anima dictae dominae et viri sui et fïliorum suorum, et dictae
Moniales habeant porpetuo aliam m edietatem praedictorum, reddituum, et teneantur perpetuo
facere celebrare bis missam in altari Beatae Mariae dicti monasterii qualibet hebdommada pro
animabus predictorum quorum animae requiescant in pace. Am en.” (Font documental: Llibre
d'arxivació... núm. 48, p. 158-159).

Edifici de l'antic monestir; detall actual del pati. Fotografia de Joan Badia-Homs
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ROLDORS I
ADOBERIES A PALS
ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA

Si fem cas de la toponímia, les terres sorrencoses que, un cop passat el
Figuerar, s’estenen a banda i banda de la carretera que va dels Masos de
Pals cap a la platja, haurien estat, anys ha, una immensa massa boscosa
on predominaven els roldors. Avui, amb el terme Rodors, deformació de
roldors, la gent del lloc designa una vasta zona de conreus i pinedes (a
més d ’algunes instal·lacions turístiques) enclavada entre el puig Pedrós i
el Vemagar. Aparentment, no hi ha cap rastre de roldor. ^
El topònim es troba repetidament a la documentació amb grafies di
verses: Roldós (1602), Roldors (1668), Rodós (1716), los Rodós (1717),
los Rodors (1734), Rodors (ídem). Tanmateix, està documentada també,
i molt més antigament, la forma Rodorar. Concretament, data de 1352 el
paratge anomenat lo Rodorar, que apareix una mica més tard, el 1489,
com a lo Rondorar.(1) Posteriorment, ben bé fins cap a mitjan segle XVIII,
coexisteixen als documents totes les formes mencionades anteriorment.
Destacarem una anotació de 1671: “Lo Roldorar antea los herms del senyor
rey”, que recorda que tot aquell territori havia estat possessió reial.
Rodors és, doncs, no només un nom conegut de tothom, sinó també
utilitzat. No passa pas el mateix amb un altre topònim, les Adoberies,
(1)
Tal com vam exposar en una publicació anterior (Corredor Plaja, A.-M.: “Les posses
sions de la universitat de Pals el 1672” , Estudis del B aix Empordà, núm. 20, 2001, pp. 73-86),
“lo Rondorar” consta que afrontava, el 1489, a ponent amb la serra d ’en Pedrosa, la serra d ’en
Corts i la Serra del mas Gelabert, a sol ixent amb la riba de la mar, a migjorn amb el term e del
castell de Begur i a tram untana amb el Ter.
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nom desaparegut de la llengua oral i substituït per un altre. Només algun
propietari de la zona afirma que alguna vegada ha sentit aquest nom, però
tot reconeixent que no sap què vol dir la paraula.
Rodorar i Adoberies: no és pas per atzar que ens hem fixat en aquests
dos noms. Al llarg de l ’article resseguirem la història d ’aquests dos llocs
utilitzant dades extretes de diferents documents i intentarem exposar el
lligam històric que els uneix.
EL ROLDOR I LA SEVA EXPLO
TACIÓ

Fig. 1. Planta de roldor

Fig. 2. Taller d'adoberia segons un
gravat de 1545

Un rodorar o roldoreda designa
un lloc on abunden les plantes ano
menades roldors. El roldor (Coriaria
myrtifolia) és un arbust que pot arri
bar als 3 m d ’alçada, té unes fulles
similars a les de la murta i, després
de la floració primaveral, produeix
uns fruits negres i lluents. Tota la
planta —i sobretot els fruits— és
tòxica.(2) Ha estat utilitzada tradi
cionalment per al tractam ent i la
tintura dels cuirs.
El volum que porta per títol Del
Roldor, amb documents dels anys
1394-1608 i conservat a l’Arxiu de
la Corona d ’Aragó, és un testimoni
important pel que fa a les condici
ons d ’explotació dels roldors en el
passat. Aquest recull conté diverses
“crides del dret del roldor” que, a
Barcelona, es cobrava a la plaça ano
menada del Roldor.(3) No només es
pagava pel roldor, sinó també per la
gotzema,(4) la garriga i “altres erbes
quis venen a mesura”.

(2) Cap als anys seixanta, una família de Mont-ras va perdre part dels seus fills després
que haguessin ingerit fruits de roldor pensant que m enjaven móres. Es conegut també l’efecte
d ’embriaguesa que aquesta planta produeix a les cabres, d ’on prové el nom popular que té en
castellà (emborrachacabras).
(3) També dita del Rondor.
(4) M ot caigut en desús que no és recollit ni al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut
d ’Estudis Catalans, ni al Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra, ni tampoc
a la Gran enciclopèdia catalana. Només al Diccionari d ’Alcover-Moll trobem explicat que es
tracta probablement de l’espígol.
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Hem transcrit (vegeu l'annex I) una part d ’una d ’aquestes crides. Es
tracta de la que va ser feta per Pere Serra “ab so de dues trompetes, ço es
corredor y llegidor” el 16 de setembre de 1578 a la plaça de la Blanqueria i
a la plaça del Roldor de Barcelona. La crida es va repetir també a les places
de Mataró, Caldes d ’Estrac, Sant Vicenç(5) i Sant Andreu de Llavaneres.
Les crides, documents orals, començaven sempre amb l’expressió “Ara
oyats” i a continuació es notificava de part del rei, a través del seu repre
sentant de la Batllia General de Catalunya, que qualsevol persona que
volgués vendre o comprar roldor, gotzema, garriga o altres herbes de les
quals no es precisa el nom, havia de passar necessàriament per la plaça del
Roldor, que era el lloc on es mesurava amb quartera(6) i on els “collidors
del dret’Yencarregaven del cobrament. En aquesta part inicial de la crida
també s’anunciava que s’aplicarien sancions a qui no respectés les normes.
Tot seguit, s’explicita la reial notificació en deu paràgrafs, alguns dels
quals són repetitius:(7) prohibició de vendre sense mesurar públicament
roldor, gotzema, garriga o altres herbes que es tinguin a casa o en botiga,
prohibició als blanquers(8) d ’embotigar roldor, gotzema, garriga o altres
herbes que no hagin sortit de l’esmentada plaça, prohibició per tothom en
general de comprar aquests productes fora de la plaça, obligació de passar
per “lo arer”(9) de la plaça si el roldor era “gros, llenyós o fraudulós” i en
cas de conflicte l’havien de resoldre els cònsols de l ’ofici dels blanquers.
Una altra prohibició era la de tenir a casa quartera o mitja quartera per
mesurar si no és que hagués estat deixada pels “collidors del dret” un cop
fet el pagament corresponent. Prohibició també per als patrons de vaixells
que navegaven pels mars de Mataró, Llavaneres, Caldes d ’Estrac, Tamarit
i d'altres que no es precisa, de carregar o fer carregar roldor, gotzema,
garriga o altres herbes sense haver pagat el dret pertinent. Un altre apartat
fa referència a la prohibició de tenir dins la plaça “nengunes robes ne fer
payol(l0) del rondor o gotzema”. Una última observació prohibeix la venda
en camins, carrerons o llocs diferents de la plaça del Roldor. En definitiva,
(5) Deu tractar-se de Sant Vicenç de Montalt.
(6) M esura per a grans amb valor diferent segons les contrades.
(7) Els paràgrafs estan enumerats de l ’l al 10. Com que el text dels paràgrafs 1 i 2 és
exactament el mateix, la transcripció feta és de nou paràgrafs.
(8) Antigament, l ’adober o blanquer netejava les pells i les adobava amb tanins vegetals,
com ara el roldor, per tal d ’obtenir “pells en blanc” , és a dir, netes i a punt per ser treballades
posteriorment. L’origen de la paraula blanquer prové d ’aquesta operació.
(9) Un erer és un garbell que serveix per porgar (garbellar) els cereals o les olives. No hem
trobat cap referència a la relació d ’aquest estri amb les plantes esmentades.
(10) Es tracta del pallol: tenint en compte una de les accepcions que el DCVB dóna a aquest
mot (“cambra o depósit per guardar-hi l ’escorça seca en les adoberies”), “fer payol” podria
significar "amuntegar les plantes esmentades a la m ateixa plaça". Pel que fa a “robes”, tenint
en compte també una de les accepcions del mot roba, es pot referir a mercaderies relacionades
amb l ’ofici dels blanquers.
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doncs, es cridava la gent perquè acudís a la plaça del Roldor si necessitava
fer qualsevol operació relacionada amb totes aquestes plantes. Són els
paràgrafs de la crida que contenen aquestes observacions que han estat
transcrits en l'annex. A la part final del document hi havia la informació
que hem donat més amunt, és a dir, el nom de la persona que havia fet la
crida, el lloc i la data.
Tot i que aquest recull conservat, Del Roldor, només abasta una part
del Maresme i el Barcelonès, és lògic pensar que l’activitat entorn del
roldor es va desenvolupar igualment en altres indrets del Principat. Així
doncs, tenim un element per suposar que, de manera més o menys im
portant, això també va passar al nostre poble. De fet, en un capbreu de
Pals de 1489, els representants de la universitat Johan Roig, àlies Moret,
i Anthony Junama reconeixen al senyor rei que tenen una gran peça de
terra “apellada lo Rondorar, quasi tota inútil per a cultivar” i en la qual
“la dita universitat y los singulars poden lenyar”. El mot lenyar, és a dir,
llenyar, no només pot voler dir "fer llenya" sinó que pot molt bé referir-se
a la recollida del roldor, tot i que sobta una mica que en cap lloc es parli
del dret que s’havia de pagar. Ara bé, és en la toponímia local on trobem
un indici molt més sòlid per poder afirmar que a Pals hi va haver una certa
activitat al voltant dels roldors i de la blanqueria.
LES ADOBERIES
Hi ha topònims que reflecteixen oficis i ocupacions diverses dels nostres
avantpassats. Un d ’ells és les Adoberies. En diverses poblacions catalanes
hi ha barris o carrers que porten aquest nom, i doncs la gent té coneixement
de l’antic ofici a què fa referència/n) Aquí, com hem dit anteriorment, és
un nom totalment desconegut tot i que tenim adoberies documentades i que
es poden situar damunt del territori. Avui, tota aquella zona és coneguda
per els Horts del mas Hereu o, simplement, el mas Hereu.{n)
Les adoberies eren els establiments on s’adobaven les pells, és a dir,
on treballaven els qui exercien els oficis d ’adober o blanquer i assaonador.(13) En un document de 1352 ja consten “les Adoberies”, “lo alber de
les Adoberies” i “unes dobaries y un casal ab dobaries en los murs”. En
aquest últim cas, és possible que “dobaries” faci referència als estenedors
que s’utilitzaven per assecar les pells. Al llarg de la documentació, el nom
es troba amb grafies diferents i amb article o sense. Pels documents, sabem
(11) Per exemple, a Banyoles, el carrer de les Adoberies recorda aquesta activitat.
(12) Mas enrunat, les terres del qual afrontaven amb les Adoberies.
(13) L’assaonador era el qui treballava les “pells en blanc”. S ’ocupava del que avui
s’anomena l ’acabament: greixatge, tintura, llustratge... Sovint, però, en nuclis petits, i més
encara si l’activitat d ’adoberia es feia com a complement d ’un altre ofici, una m ateixa persona
s’encarregava de tot el procés.
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Fig. 3. Restes del m olí de Josep Pericay camuflades sota la vegetació

que havien existit com a mínim dues construccions: les adoberies d'en Illa
i les adoberies d'en Romans, totes dues a la zona de Camargues, al sud
del municipi. Trobem en un Llevador de Pals del segle XVI (no hi figura
l ’any) que Antoni Illa ara Pere Illa àlies Moret posseïa “unes dobaries e
un casal ara adobaries en los murs”.
Aquí cal fer un parèntesi per comentar una dada trobada en un arxiu
particular(14) i que ens sembla de molta importància. Es tracta de la venda
perpètua dels béns que posseïa un tal Miquel Prior,(15) blanquer de Pals: una
casa amb una pallissa i un pati i unes adoberies amb hort i camp. Els béns
d ’aquest blanquer van ser subhastats públicament, amb la corresponent
taba (vegeu l'annex II), i van ser adquirits per Salvador Illa per quatre centes trenta lliures barceloneses. La venda va ser feta el 1589, però el
document consultat porta el segell de Carles IV(I6) i la data de 1807 i conté
un afegitó on el notari Joseph Puig y Pi certifica que “concorda la present
còpia ab son original continuat en un manual de temps de Jaume Bonacasa, notari públic de la vila de Pals” i signa això el 18 de juliol de 1807.
Si comparem aquesta venda amb la informació aportada pel Llevador,
(14) Arxiu de la família Plaja, de Pals.
(15) Relacionem aquest antropònim amb la casa Priora, documentada el 1671, quan era
propietat de Miquel Caner antea del Reval.
(16) Rei d ’Espanya de 1788 a 1808.
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Fig. 4. Detall de la construcció circular encastada al mur del casalot de Joan Plaja

sobta una mica que en només onze anys (1589-1600) tres generacions Illa
haguessin pogut ser propietàries de les mateixes adoberies. Les adoberies
adquirides per Salvador Illa afrontaven, segons el document dels Plaja, a
sol ixent i a migdia amb pertinences d ’Alexos Romans, per tant es podria
pensar que havien pertangut a Romans i que Salvador Illa les va comprar
per annexionar-les a les que la família Illa ja posseïa en aquella mateixa
zona, que serien les que consten al Llevador. Quan es mencionen les dues
construccions en un altre document de 1671, consta que les adoberies d ’en
Illa eren enrunades (“domum diruta”) i les altres, les d ’en Romans, sembla
que eren dempeus, però aleshores ja havien passat a dir-se la casa i hort
del reverend Antoni Prats, precisant, això sí, que antigament allò havien
estat les adoberies d ’en Romans.
Actualment diverses parets encara dempeus en aquella zona recorden
antigues construccions. Potser el que crida més l’atenció són les restes
d ’un vell molí totalment recobert de vegetació, propietat de Josep Pericay,
situat en un rec a pocs metres d ’una antiga bassa del mateix propietari
també conservada. Al document de venda de 1589 consta que les adoberies
comprades per Illa afrontaven a sol ixent amb la bassa de Camargues, que
bé podria ser que fos aquesta i que aquest molí fos un molí blanquer.(17)
(17)
Tipus de m olí que als segles XII-XIV s ’utilitzava per assaonar les pells. Trobem do
cumentada el 1352 la “bassa del m olí dolen de Camargues”. També es poden ubicar en aquella
zona el “m olí den Sardina”, que pertanyia a Pere Busquets, i la riera també dita d ’en Sardina,
que trobem documentats el 1489.
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Fig. 5. Restes a la zona de les antigues adoberies

Fig. 6. Una de les basses pels volts de les adoberies

Observant els camps que hi ha vora el molí, ens fixem en altres ves
tigis, com ara un tros de mur amb restes d'una construcció circular feta
sobre la mateixa roca. Aquest tros de mur havia estat un casalot, segons
que ho trobem escripturat en un altre dels documents dels Plaja: Narcís
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Plaja, pagès masover de Torrent, va comprar el 1806 a Mariano Metge,
llicenciat en lleis de Torroella de Montgrí i descendent de la casa Illa,
“aquells tres quadrons de terra cultiva tots contiguos junt ab un casal
dirruhit tot situat en lo terme de la vila de Pals y en lo territori dit los
quadrons de las Adovarias”. En dates posteriors, en altres documents, es
menciona repetidament el Quadro del casalot, al lloc dit Adoberies o mas
Hereu. De l’altra banda d ’aquest casalot, a sol ixent, també hi havia hagut
altres construccions, com ho demostren les velles parets que envolten
les finques. Creiem que tot això confirma a bastament que aquest “casal
dirruhit” que va adquirir Narcís Plaja a un descendent de la casa Illa era
una part de les adoberies.
Un altre element que crida l’atenció són les basses. En aquesta zona
d ’aigües abundoses n ’hi ha unes quantes que encara avui serveixen per
regar camps i horts, però algunes, com la del costat del molí i la de l ’hort
d ’en Zoilo, tenien pedrissos fets de lloses que les convertien en rentadors.
Precisament el rentat de les pells, que necessitava grans quantitats d ’aigua,
era la primera feina dels adobers, d ’això se’n deia “el treball de ribera”,
perquè antigament es feia a les riberes dels cursos d ’aigua.
En relació amb aquestes antigues construccions, val la pena destacar
que al Llibre de Baptismes dels anys 1577-1657 de la parròquia de Pals,
els oficis de blanquer, assaonador, pagès blanquer i ferrer blanquer hi són
ben representats. En els dos darrers casos, tal com vam fer notar en un
treball anterior per als pagesos pescadors,(18) la segona activitat represen
taria un complement de la primera. Tot plegat, doncs, permet situar força
exactament les antigues adoberies.
DE TERRA DE ROLDORS A VINYA
Si hi va haver adoberies, hi va haver de manera segura un aprofitament
dels roldors. Sembla que un cop desaparegudes les adoberies, cap a mitjan
segle XVII, també es degué acabar l ’explotació del Rodorar com a tal i,
de mica en mica, especialment quan les terres comunals van ser cedides
a particulars, allà on havien crescut els roldors s’hi va conrear vinya.
Tanmateix, tot i que quan es fan aquestes cessions es precisa que es tracta
de terra boscosa i que cal plantar-hi vinya, en una “Imposició del onzè
de tots los grans” de 1735 es fa precisament una excepció per a “los que
tindran sembrat als Rodós”. Concretament, es fa saber que només pagaran
onzè per les faves, ja que per la resta de grans,(l9) com que es tracta de

(18) Corredor, Plaja, A.-M. (1998): “Temps de pescadors i comerciants a la platja de Pals
(s. XV III)” , Estudis del Baix Empordà, núm. 17. Sant Feliu de Guíxols, Institut d ’Estudis del
Baix Empordà, (pp. 127-150).
(19) “Forment, mestall, sègol, ordi, sivada, baleig, espelta y llobins” .
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Fig. 7. La vinya d'en Maties, al cor de Rodors

terres del Comú, només hauran de pagar “quart”. Per tant, hi havia una
part del territori de Rodors, sembla que no gaire extensa, on ja aleshores
es feien altres conreus/20’De roldors, però, en més o menys quantitat, n ’hi
ha hagut fins avui/21)
És en un protocol de 1760 on es recullen diversos establiments que fan
referència a la cessió de les terres del Rodorar a particulars. L’establiment
(vegeu l'annex III) era el document notarial que donava fe de la conces
sió. Es tractava d ’una donació en emfiteusi, és a dir, que la universitat de
Pals, representada pels seus regidors, cedeix les terres comunals, però hi
continua tenint domini directe. Paral·lelament, als establiments consten
diverses renúncies (vegeu l’annex IV), sovint implicant el mateix individu
(vegeu l'annex V). L’explicació és que, com a conseqüència dels decrets
de Nova Planta dictats per Felip V (1707-1716), s’aplica, segons consta
(20) Es mencionen els comuns en general en una altra imposició de 1734 "del onzè dels
cuynars y cànem y quarta part del mill y fajol y panís” i en una de 1735 que fa referència
precisament a l’onzè dels raïms.
(21) Un informador local recorda, del temps que ell era un vailet, que una família de Torrent,
els de la Barrera, venia a Pals a recollir grans quantitats de roldors i les enviava amb el carrilet a
les fàbriques de Banyoles. Això devia passar cap als anys 1930-40. També de la mateixa època
és el record d ’una informadora que assegura que quan anava a engegar les vaques, més enllà
de les vinyes d ’en Matilde, havia d ’anar molt amb compte que no mengessin fulles de roldor.
De manera purament testimonial, avui encara creixen roldors en alguns marges.
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en una d ’aquestes renúncies, una disposició de 1755 “en avant” que pro
hibia vendre o alienar propietat del comú sense llicència expressa del rei
i, per tant, molts individus que ja havien rebut terra anteriorment l ’han de
“tornar” i fer el corresponent establiment amb una sèrie de condicions.
Això va lligat amb el fet que en dates anteriors, pels volts de 1740,
el que es troba a la documentació són actes de venda, de vegades amb la
taba corresponent, com és el cas de lo Mallol(22) de Salvador Prats (vegeu
l'annex VI), en les quals el venedor no era la universitat sinó un individu
amb nom i cognoms; sempre, però, es feia constar que la peça en qüestió
havia estat territori comunal.
Gerònim Ferrer va ser el notari responsable dels establiments i renún
cies de 1760. Els regidors del moment eren Pere Tauler, Pere Caner, Joan
Girona i Joan Vidal. L’establiment es feia a canvi de pagar una entrada i
un cens i “en observació de plantar vinya tant solament”. Segons consta
al document, se seguia aplicant el contracte anomenat de rabassa morta.
Segons aquest contracte, el terreny era recuperat pel seu propietari quan es
morien dos terços dels primers ceps plantats, per això l’establiment precisa
que la concessió es fa a nom d ’un individu “y als vostres a qui voldreu
perpètuament”, ja que si els ceps no es morien l’arrendament podia durar
més d ’una generació.(23)
Pel que fa a l’extensió cedida, de la qual es donen les afrontacions
corresponents, sol ser de tres o quatre vessanes sempre anomenades “de
terra boscosa”, però hi ha un cas de dues i un altre de deu. El preu habitual
era de cinc lliures per vessana, que es pagaven davant del notari i testimo
nis al moment mateix de fer l ’establiment, això era “l ’entrada” i, a més,
s’havien de lliurar nou diners per vessana el dia de Nadal.
Hem transcrit en annex els noms dels individus implicats, el seu ofici
(de vegades no es precisa) i les vessanes que consten al document de
renúncia o al d ’establiment, o a tots dos (vegeu l'annex V). Observant el
llistat, ens adonem que hi ha individus —la m ajoria— que conserven en
establiment el mateix nombre de vessanes a les quals han renunciat. De
vegades reben més terra de la que ja tenien, per exemple Antoni Pasqual,
treballador, dobla les vessanes a què renuncia, mentre que Pere Tauler,
pagès, passa de tenir-ne tres a deu. Només en un cas el nombre de vessanes
rebut és menor que el de la renúncia: es tracta d ’Andreu Banet, àlies Maura,
treballador, que renuncia a quatre vessanes i en rep dues. D ’altres només
renuncien, o bé se’ls fa l ’establiment sense que hi hagi cap renúncia.
(22) Vinya jove.
(23) No s’aplicava encara la resolució dictada per l ’Audiència de Barcelona el 1756 per la
qual el contracte quedava anul·lat si es morien els ceps o al cap de cinquanta anys. Amb aquesta
resolució es volia posar fi a les queixes dels propietaris, que trobaven que amb els avenços
agrícoles s’allargava extraordinàriam ent la vida de les vinyes. Després, però, sobretot quan va
arribar la plaga de la fil·loxera, van sorgir altres conflictes.
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Fig. 8. La barraca d ’en Lluc i d ’en Toni, a Rodors

Quant als oficis, veiem que la majoria són treballadors o pagesos i que
només apareixen dues dones: Isabel Massoni, filla i hereva de Joan Massoni, i Reparada Dugà i Salgas, esposa de Martí Salgas, mestre de cases.
Es dóna el cas que alguns individus eren de Begur, cosa gens estranya
si tenim en compte que un dels antics camins de Pals a Begur arrenca
precisament de Rodors. Segur que, d ’establiments i de renúncies, se’n
van fer molts més,(24) els que citem aquí són tots els que hi ha al manual
esmentat de 1760.
No hi ha dubte que, amb la introducció de la vinya, el paisatge del
Rodorar va canviar de manera important, no només a causa de la vegetació
diferent(25) sinó també per la construcció de petites barraques que s'utilit
zaven per desar-hi els estris i aixoplugar-se en cas de mal temps. Una de
les més antigues és la d ’en Lluc i en Toni, compartida per dos propietaris,
i que té la particularitat de conservar encara un rellotge de sol.
CONCLUSIONS
Segurament les adoberies de Pals eren establiments molt modestos que
poca cosa tenien a veure amb els tallers de blanqueria de Barcelona. Res a
(24) Entre els documents de la família Plaja hem trobat un establiment de 1769 fet pels
regidors Pere Pericay, Pere Caner, Cebrià Rovira i Sevarí, i Salvador Ferrer a Fèlix Busquets,
que va rebre quatre vessanes del territori de Rodors.
(25) El 1734 es troben documentats els Eixarts del Rodorar. Segurament fou entre 1730 i
1760 quan es va desbrossar una extensió més gran de terra.

151

ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA

Fig. 9. La paret del casalot des de la banda de tramuntana

veure tampoc la vida tranquil·la d ’uns quants blanquers i assaonadors de
Pals amb el bullici que organitzaven els de Barcelona a la plaça del Rol
dor. Però ha estat el volum Del Roldor el que ha propiciat que s’engegués
aquesta petita recerca. Si no hagués estat per aquest recull, descobert per
casualitat, difícilment hauríem relacionat mai els noms palsencs de Rodors
i les Adoberies. Amb això ens adonem un cop més que els topònims no són
mai noms en va. Tots porten incorporada la seva petita història, no pen
séssim pas que només serveixen per designar espais. El que passa és que,
sovint, ens fixem en el seu aspecte funcional sense pensar gaire en el seu
origen. Estirar el fil dels topònims és una tasca sempre gratificant perquè
reflecteixen aspectes molt concrets de la comunitat que els va crear, per
això mateix se’ls pot considerar material etnogràfic. I és que un topònim
és tan valuós com un objecte, una pedra o qualsevol rastre material d ’una
civilització. Per això mateix, cal donar-los a conèixer i preservar-los.
Tornar a sentir la fortor penetrant de la pell adobada en passejar per
la zona de les antigues adoberies és, de ben segur, cosa impossible. Tan
mateix, a partir d ’ara, ens podrem mirar el mur del casalot i la resta de
vestigis d ’una altra manera.
FONTS CONSULTADES
Arxiu Històric de Girona. Fons Notarial de Pals: Protocols núm. 1 (1668), 2 (1602), 4
(1670-71), 5 (1716-17), 6 (1734-35), 7 (1742-44) i 8 (1760).
Arxiu de la Corona d ’Aragó. Fons de la Batllia General de Catalunya: Del Roldor (13941408), Capbreu de Pals (1671-1672), Capbreu de Pals (1352-1489), Capbreu de Pals (1489),
Llevador de Pals (XVI).
Arxiu de la família Plaja (Pals).
Arxiu Diocesà de Girona: Llibre de Baptismes de la parròquia de Pals (1577-1657)
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ANNEX I
CRIDA DEL DRET DEL ROLDOR, GOTZEMA, GARRIGA E ALTRES ERBES QUIS
VENEN A MESURA (1578)
Transcripció dels paràgrafs on s’expliciten les observacions i prohibicions referents al
comerç d ’aquests productes.
"1. ítem tota persona de qualsevol lley, conditió o estament sia que haurà o tindrà en la
dita ciutat de Barcelona en botiga o en casa roldor, gotzema, garriga o altres erbes ques ve
nen a mesura, tota vegada ans que gos vendrer del dit rondor e altres erbes dessús dites en la
dita ciutat haje e sia tingut les dites erbes que vendrà portar en la dita plaça pública hon són
acostumades vendre les dites herbes e m esurar aquelles públicament ab la mesura pública e
acostumada e pagar lo dit dret acostumat sots bant de sinch cents sous per quiscuna vegada
que serà contrafet.
2. Que algun blanquer o altra persona de qualsevol lley, stament o condició sia no gos
enbotigar rondor, gotzema, garriga ne altres erbes acostumadas a vendre e m esurar en sa casa o
altres si donchs primerament aquelles no hauria posades en la plaça del Rondor e aquí mesurats
sots pena de sinch cents sous.
3. ítem que alguna persona de qualsevol lley, o condició sie no gos comprar dins la dita
ciutat algunes de les dites erbes (...) ni ab arrisch ans haje aquelles comprar ab la dita mesura
pública e pagar lo dit dret sots bant de sinch cents sous a quescú e per quescuna vegada.
4. ítem que si alguna persona metrà dins la dita ciutat rondor per vendre aquell sera gros,
llenyós o fraudulós, que aquell de qui serà lo haje a pesar per lo arer qui està en la dita plaça
abans quel gos vendre ni m esurar sots ban de deu lliures per quiscú e quiscuna vegada, e si
sobre ésser gros lenyós o fraudulós era altercació o debat, que la conexença de açò sie dels
cònsols del offici dels blanquers.
5. ítem que alguna persona de qualsevol stament o condició sia no gos tenir en casa sua
cortera ni mija cortera per m esura rondor, gotzema, garriga o altres erbes quis venen a mesura
sots bant de dos sents sous per quescú e quescuna vegada. Declarat empero que si algun ciutadà
haurà en la dita ciutat rondor, gotzema, garriga o altres erbes e les vol regonèxer tot frau cessant
y los collidors del dit dret li hagen aprestar les dites mesures sens pagar algun dret. Si empero
de aquelles erbes haurà ja pagat dret.
6. ítem que algun patró no gos carregar ni fer carrega en qualsevol vexells marítims de les
mars de Mataró, Llevaneres, Caldes de Starach, Tamerit y altres, roldor, gotzema, garriga o
altres erbes ni portaries en altres parts fins que sia cert per certifficació haguda dels cullidors
del dit dret e que el dret que pagar se deurà per aquell rondor, gotzema, garriga e altres erbes
sie estat pagat sots la dita pena de sinch cents sous.
7. ítem que si alguna persona de qualsevol lley o condició sia vendrà rondor, gotzema,
garriga o altres erbes fora la dita ciutat de Barcelona e metrà o portar farà aquelles dins la dita
ciutat de Barcelona, que aquella aytal persona sie tenguda portar e posar dins la dita plaça del
Rondor aquell rondor, gotzema, garriga e altres erbes e aquí mesurar e pagar lo dret acostumat
a pagar sots la dita pena de sinch cents sous.
8. ítem que si alguna persona de qualsevol condició sia no gos tenir dins la plaça del Rondor
nengunes robes ne fer payol del rondor ne de gotzema sots ban de deu lliures per quescuna
vegada exceptat rondor, gotzema que hi serà per vendre o aquell rondor gotzema que hi serà
del dret del mesuratge.
9. ítem que alguna persona de qualsevol lley, condició o estament sia qui haurà carregat e
tret de casa sua per portar per vendre en la ciutat de Barcelona vinent son cam í a la dita ciutat
no gos vendre a algun los dits rondor, gotzema, garriga e altres erbes que portarà o alguna part
de aquelles fins que aquelles haje aportades o descarregades en la dita plaça e que algú no gos
comprar o portar a preu los dits rondor, gotzema, garriga e altres erbes carregades segons dit
és per portar en la dita ciutat per vendre en camí, ni en carreró, ni en altra part sinó que sien
descarregades en la dita plaça sots bant de sinch cents sous a quescú contrafahent per ques
cuna vegada que serà contrafet sots tota mercè de les quals penes hi seran comeses haurà lo
denuntiador la terça part.”
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ANNEX II
VENDA PERPÈTUA A FAVOR DE L’HO NORABLE SALVADOR ILLA, MERCADER
DE PALS (1807 [1589]).
Transcrivim una part d ’aquest document de venda que consta de sis fulls. El text transcrit
és el de la taba, escrita en català, mentre que la resta del document és en llatí.
“Tothom qui vulla ho entena en comprar tota aquella casa de Miquel Prior, blanquer del
present castell de Pals, la qual està situada en dit castell de Pals: afrontant a sol ixent i a mitj jorn
ab lo carrer públich: a ponent ab la casa del pobill Suner de Serra, que fonch den Guitart, y a
trem ontana ab la casa o pati de Salvador Marquès del puig de Palafrugell, qui fou den Sardó.
ítem tota aquella pallissa y pati a dita casa contiguos: Afrontants a sol ixent ab lo honor
den Arnaulo, a mitj jorn ab lo honor de M ontserrat Climent, a ponent ab lo carrer públich y a
tremontana ab lo honor de Miquel de Barat y part ab dit Arnaulo.
ítem totas las adobarias, camp hi hort de dit Prior, situat en lo terme de dit castell de
Pals contenint en si tot tres vessanas poch més o manco. Afrontant a sol ixent ab la bassa de
Camargas, que vuy posseheix lo hereu de Alexos Romans, a mitg dia ab dit Alexos Romans
rech mitgensant part, y part ab mra. Michalet, y part ab dit Joan Arnaulo, a sol ponent ab lo
honor de Gabriel Hereu, y a trem ontana ab lo honor de la povilla Pagesa, camí mitgensant ab
tots los drets y pertinèncias, censos y agressos de ditas possessions. Digay qui dirhi voldrà,
que la honorable cort de dit castell y terme de Pals la vendrà al encant públich al més donant
e los ne firmarà acte de venda perpetual ab evicció llargament com en semblants vendas és fer
acostumat ab authoritat y decret del honorable jutge ordinari dels dits castell y terme de Pals.
E lo preu de aquí prosehedir se distribuhirà per lo dit honorable jutge entre los creadors de dits
bens immobles, segons seran primes en dret, segons de dret se trobarà ésser fahedor justícia
mitgensant. Tot lo qual se ven per exequció de cort a instància del honorable Salvador Illa,
mercader del present castell de Pals. Per so, Digay qui dirhi voldrà car aquell ho haurà qui
més i m ajor preu hi donarà” .

ANNEX III
ESTABLIMENT D ’UNA VESSANA DE TERRA A D IO N ÍS MOLINAS Y CORREDOR
(1760).
“Nosaltres, Pere Tauler, Pere Caner, Joan Girona y Joan Vidal, regidors actuals del comú y
universitat de la predita vila de Pals, partit i corregiment de Gerona en virtut de Real Provisió
feta per lo Magnífic senor intendent general del present principat de Catalunya als nou mars mil
set cents sinquanta nou, haven lograt que los regidors que aleshores eran y per avant seran del
dit present comú y universitat de Pals tinguessen lo ple poder y llibertat de establir per menor
als individuos de dita vila y terme de Pals la partida de terra boscosa vulgarment anomenada los
Rodors o comuns de Pals ab la entrada y censos a dits regidors ben vistos y en observació de
plantar vinya tant solament. Per lo tant, volent usar de dita facultat y llicència y en observació
de augmentar en plantar vinya y no en manera alguna deteriorar a rebassa enpero morta en dit
nom de nostre grat y certa sciència per nosatres en dit nom y los nostres en dita unitat successors
establim y en emphiteusim concedim a vos, Dionís M olinas y Corredor, pagès natural del terme
de dita vila de Pals, present y als vostres a qui voldreu perpètuament baix enpero acceptant
en lo modo dalt dit tres vessanas de terra boscosa de la amplària de una vessana que són part
y de número y de pertinèncias de la sobredita gran pessa de terra afrontan a sol ixent, ponent
y trem ontana ab restant de dita pessa de terra y a mitgdia ab Pere Caner, pagès del mateix
terme, per nosaltres lo die present a ell establert. Pertany a dita universitat per sos cents justos
y 1legítims títols. Lo qual establiment fem en dit nom a vos, dit acquisidor ab totas entradas y
eixidas, drets y pertinèncias de aquell e a tot bo e sa enteniment axi com millor y més sanament
se pot dir y entendrer a vostras voluntats. Per entrada del qual establiment confessam en dit
nom y regonexem haver hagut y rebut de vos, dit acquisidor, realment y ab tot effecte a nostras
voluntats comptan y en presència del notari y testimonis avall escrits, quinze lliuras moneda
barcelonesa a rahó de sinch lliuras per quiscuna vessana ( ...) ”.
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ANNEX IV
RENÚNCIA D ’ISIDRO GALÍ A TRES VESSANES DE TERRA (1760).
“Jo, Isidro Galí, natural de la present vila de Pals, partit y corregiment de Gerona sabent
y attenent que ab acte públich rebut en poder del notari avall escrit als vint y tres de febrer
mil set cents sinquanta vuyt, Francesch Pigem y Roig, Silvestre Massoni, Pere Puig y Gispert
regidors que aleshores eran de dita present vila y terme de Pals haverme venut perpètuament
y en observació de plantar vinya tant solament tres vessanas de terra boscosa que eran part y
de número de aquella major y gran pessa de terra boscosa situada en lo terme de dita vila de
Pals y pròpia de dit comú y universitat de Pals per preu de quinze lliuras barcelonesas de las
quals ne crehà censal a favor de dita universitat de Pals. Sabent y attenent en virtut del manat y
decretat per sa Ex. y Real Audiència del present principat de Catalunya haver obligat als actuals
regidors que vuy son y per avant seran de dita universitat, que totas las vinyas que los regidors
passats han passat a vendrer y alienar de pertinèncias de dita gran pessa de terra als particulars
de dita vila y terme de Pals, no sols en lo any passat de mil set cens cinquanta y vuyt, si y
també dende lo any mil set cents setze en avant en qual any se decretà en forsa de pragmàtica
eo Nova Planta, que ningun comú pogués vendrer ni alienar cosa de las propietats de aquell
sens expressa llicència del Rey y nostre senor (que Déu gde.) eo de sos ministres, se haguessen
de renunciar. Per lo tant, volent cumplir lo m andat y decretat per dita Ex. y Real A udiència ab
thenor del present acte públich y ab la que m illor via, modo y forma que puch y dech de mon
grat y certa sciència per mi y per los meus hereus y successors renuncio a Vmes. Pere Tauler,
Pere Caner y a Joan Vidal, regidors actuals del dit comú y universitat de Pals presents y als
lluny en aquella successors, baix empero (...) las sobreditas tres vessanas de terra a fi que de
ellas Vmmes. en nom de dita universitat pugan ferne a sas volontats y los dits actuals regidors
a estas cosas presents la present renúncia en nom de dita universitat acceptan (...). Fou feta y
firmada la present renúncia en la vila de Pals, partit y corregiment de Gerona als vint y set janer
de mil set cents sexanta, en lo qual foren presents per testimonis Pere Girbau, escrivent de Pals,
y Pons Ferrer, mestre de cases del lloch de Palausator y jo, lo notari avall escrit faig fe conèixer
als sobredits y que per no saber de escriurer los dits Joseph Busquets renunciant, Pere Tauler y
Pere Caner, regidors, de llur voluntat se ha firmat de sa ma y puny propi.”
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ANNEX VI
TABA PER VENDRE LO M ALLOL DE SALVADOR PRATS (1743).
“Tothom qui vulla entendrer en comprar perpètuament tota aquella pessa de terra de vinya
plantada situada en lo terme de Pals y en lo territori nomenat Rodós, de tinensa de tres vessanas
poc més o menos, que fonch de pertinèncias dels Comuns de Pals, vulgarm ent anomenada lo
Mallol den Prats, conforme afronta a sol ixent part ab Francisco Riembau y part ab Pere Pericay,
treballadors de Pals, a m itgdia ab los hereus de T. Salazar y Cortey àlies Gitano, a sol ponent en
honor de Sebastià Moret, treballador de dita vila de Pals y a trem untana ab lo cam í públich, se
ven de bon grat y bona voluntat y en forsa de disposició testam entària feta per Salvador Prats,
bracer de Pals, y los marmessors y executors del testam ent y última voluntat de dit Salvador
Prats ne firmeran acte de venda y prometran quedar de evicció de contractes propis de dits
manumissors perquè en assò tractan cosa agena ab los pactes següents (...)” .

(26) I Reparada Dugà i Salgas, cònjuges.
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ORGUES, RELÍQUIES, CAPELLES I
RETAULES DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE VERGES (segles xvi-xvii)
SALVADOR VEGA i FERRER

És un fet prou conegut i a bastament documentat que, en el transcurs
de la història, assenyaladament en moments de profunda agitació social,
les esglésies del nostre país han estat reiteradament objecte d ’espoli,
incendi, profanació i destrucció. Més enllà de la significació ideològica
o política que aquests rampells “revolucionaris” poguessin haver tingut
en el seu moment - i que aquí no entrarem a analitzar- comportaren,
tanmateix, la destrucció i la desaparició definitiva de no poques obres
d ’art i objectes de culte diversos, dels quals sovint s’ha perdut fins i tot
el record.
Entre la documentació notarial que es refereix a l’àmbit jurisdiccional
de l’antiga batllia reial de Verges, hem localitzat quatre protocols que
ens ofereixen dades sobre alguns d ’aquests elements, avui completament
desconeguts i oblidats, que als segles XVI i XVII es podien trobar a
l’església parroquial de Verges. Concretament, es tracta d ’un orgue que
s’hauria construït entre els anys 1538 i 1539, de les relíquies de sant
Quirze i santa Julita, de dues capelles datades el 1693 i d ’un retaule tam
bé de 1693.
Tant l ’orgue com el retaule desaparegueren en una data que no hem
pogut determinar documentalment. Les relíquies, en canvi, és probable
que siguin les que es conserven encara a la sagristia. Quant a les capelles,
també existeixen actualment, per bé que han experimentat algunes modi
ficacions estilístiques i n ’ha variat l ’advocació.
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1. UN ORGUE DEL SEGLE XVI
A finals de 1538 els cònsols o jurats de la universitat de Verges van
contractar a Joan Dolf, mestre d ’orgues que aleshores estava treballant
en la realització de l’orgue del monestir de Sant Pere de Rodes, la cons
trucció d ’un orgue per a l’església de Verges.(1) Tot i que en realitat el
contracte no ho explicita en cap moment (sens dubte perquè era una
obvietat), l’orgue havia de ser instal·lat al temple parroquial, entre altres
raons perquè aquest era l’espai de sociabilitat més àmpliament compartit
pel conjunt de la població, on es congregava massivament i regular per
assistir als oficis i a les celebracions religioses.
A partir de les dades que ofereix el contracte de construcció, podem
obtenir una mena de “retrat robot” de l’orgue en qüestió. S’estipula que
la seva alçada serà de deu pams (aproximadament, uns dos metres), men
tre que l’amplada haurà de ser proporcional segons dita altària requer.
El joc de façana, o sigui, la part exterior, que és la més vistosa, es farà
amb estany fi, mentre que la mixtura de la part interna serà de plom.(2)
Els principals elements que integren l ’orgue són: el bastiment, la ca
nonada, tres manxes de cordovà, les contrabaixes de fusta, tres castells',
i a més, s’hi haurà de fer un passatge de fusta decorat amb talla, com
requeria la moda o el costum de l’època.
Es important remarcar que el contracte esmenta uns orgues que ja
aleshores es designaven com a òrgans vells, cosa que ens permet afirmar
sense cap mena de dubte que la tradició musical a Verges es remunta,
com a mínim, a mitjan segle XV.(3)
Pel que fa al mestre d ’orgues Joan Dolf, poca cosa en podem dir, atès
que, segons ens confirma el pare Oranias, aquesta és la primera ocasió
en què es documenta l’activitat de l’esmentat orguener. En qualsevol cas,
caldria suposar que aquest mestre d ’orgues gaudia de certa reputació,
(1) Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 21, 2-XII-1538.
(2) Sobre les característiques històriques, musicals i artístiques dels orgues és imprescin
dible apropar-se als treballs del pare Ramon Oranias (OSB).
(3) Potser convé subratllar que l’activitat musical ha m antingut sempre una forta presència
a Verges. Encara que no existeixen estudis especialitzats sobre la qüestió, sí que està docu
mentada la formació i actuació al poble de m últiples cobles, orquestres i orfeons al llarg dels
segles XIX i XX. Actualm ent es manté en plena activitat la Coral Vergelitana. D ’altra banda,
que Verges ha estat històricament “terra de músics”, ho testimonien els nombrosos profes
sionals d ’aquesta activitat que han actuat i actuen encara en les més prestigioses (i també en
les més discretes) formacions musicals del nostre entorn. Cal recordar també que Verges ha
estat bressol de músics i compositors de reconegut prestigi, com ara Miquel Pardas i Roure
(1817-1872), Joaquim Ferrer i A m er (“Quim Gil”, 1921-1996) i el mateix Lluís Llach (1948),
sense esm entar alguna jove prom esa que s ’obre camí amb força. Tot plegat no pot ser fruit de
la casualitat i és m olt possible que tingui les seves arrels en aquells organistes que a finals de
l’edat m itjana o principis de l’època m oderna haurien transmès coneixements, sensibilitat i
afecció per la música.
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com ho fa pensar el fet que hagués estat l’encarregat de construir l ’orgue
d ’un monestir tan emblemàtic com el de Sant Pere de Rodes.
Pel que fa als mètodes i les condicions de treball, veiem que el mestre
d ’orgues tenia la responsabilitat d ’adquirir i treballar els diversos mate
rials necessaris per construir l ’orgue (fusta, estany, plom), i que comp
tava amb l’assistència d ’un mosso. Part de les despeses de manutenció
(menjar i beure) del mestre i del mosso corrien a càrrec dels jurats de la
universitat vergelitana. També pertocava als jurats satisfer els 100 ducats
d ’or que s’havien estipulat com a preu total de l’obra i que s’abonarien
en diversos pagaments, fraccionats en funció de les diferents fases de
construcció (de fet, el 40 % del preu serà pagat quan la feina estigui aca
bada i el resultat sigui satisfactori). Al mateix temps, els jurats exigien
al mestre d ’orgues que designés avaladors que responguessin per ell en
cas que, per la raó que fos, no complís els pactes estipulats. Aquest és el
sentit de la darrera clàusula, on s’estableix que dit mestra Joan age de
dar seguratatper dits dinés a coneguda de dits cònsols. Abans de donar
per conclosa la feina i efectuar el darrer pagament, l ’obra havia de ser
inspeccionada per hòmens sperts (que podien ser altres mestres d ’orgues
0 l’organista del poble o d ’alguna població propera, o personatges lo
cals especialment influents o entesos en la matèria), els quals hauran de
determinar que el nou orgue presenta totes les qualitats de construcció
1 sonoritat que li corresponen. Finalment, cal notar que en el contracte
s’esmenten també altres sinch més faenes que hauria de realitzar el mes
tre Dolf, tot i que a hores d ’ara resulta impossible precisar en què haurien
consistit aquestes tasques addicionals.
Encara que desconeixem fíns quan va estar en funcionament aquest
orgue, sí que ens ha estat possible espigolar algunes breus notícies que es
refereixen a tasques de manteniment de l’orgue de l’església de Verges.
En un protocol signat el 1666 per Narcisa Barber, vídua, natural de la
Selva de Mar, però aleshores resident a Verges, s ’esmenta la cessió de 10
rals de plata a l ’obra de l’església de Verges p er lo valor de qnatra lliures
de estany se avie retingut dit mon fill [Pere Barber] de l ’estany se li avie
entregat per fe r l ’orga de dita isglésia.{4) D ’altra banda, ens consta que
Pere Barber, fill de l’esmentada Narcisa i del difunt Antoni Barber, fami
liar del Sant Ofici, era un magister organum, és a dir, un mestre d ’orgues,
que pels volts de l ’any 1663 exercia la seva activitat a Verges.(5) Podem
inferir, doncs, que vers el 1663 l’orgue de 1538 ja havia desaparegut o, en

(4) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 65, 14-1-1666.
(5) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 63, l-XI-1663. Novament, tal
i com ens ha indicat el pare Oranias, trobem aquí un mestre d ’orgues, Pere Barber, fins avui
desconegut. Queda també per resoldre la possibilitat que el difunt pare d ’aquest artesà, Antoni
Barber, s ’hagués dedicat també a l’art de construir orgues.
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qualsevol cas, s’havia deteriorat fins a l’extrem que va ser necessària una
reconstrucció en profunditat. Més endavant, gairebé un segle després, el
1759, trobem que el Comú de Verges paga la considerable suma de 100
lliures a Josep Busca (Boscà), organista de Barcelona, en concepte del
treball esmerçat en recompondra l’orgue.(6) Si bé no és possible discernir
amb certesa si aquestes dades es refereixen a diverses rehabilitacions
d ’un mateix orgue o, com sembla més plausible, corresponen a instru
ments diferents en cada ocasió (mitjan segle XV, 1538, 1663 i 1759), el
que sí que evidencien amb claredat és la presència permanent d ’aquest ti
pus d ’instrument a l’església parroquial de Verges al llarg de tota l’època
moderna i posen de relleu, insistim-hi novament, la permanència al poble
d’una llarga tradició musical encara viva en l’actualitat.
L’existència d ’un orgue implica també la presència d ’una persona que
en tingui cura i que disposi dels coneixements musicals necessaris per
fer-lo sonar adequadament: és l’organista. Generalment, aquesta figura,
com hem pogut comprovar pel cas de Verges, acostuma a ser un eclesiàs
tic que actua en qualitat d ’obtentor del benefici de l ’orgue i que, en justa
aplicació del principi segons el qual qui altari servit, de altari vivere
debet, ha de poder viure de les rendes amb què està dotat el benefici en
qüestió. Sabem que en una data propera a 1659 un ric pagès de Verges,
Joan Massanet, senyor útil i propietari del mas Massanet de la Corona
(mas de Dalt), va morir sense descendència i en el seu testament, a més
de designar com a hereus dels seus béns aequispartis l’hospital dels po
bres, la lluminària del Corpus i l'obra de l ’església, va estipular la funda
ció d ’una causa p iapulsandi organum, és a dir, en favor de l’organista.(7)
El gener de 1665 el benefici de l’orgue de Verges és atorgat al prevere
Josep Lloret,(8) el qual era obtentor també, des de 1657, del benefici de
Sant Pere de la Vall.(9) Des d ’aquest moment, la documentació reflecteix
sempre una vinculació estreta entre ambdós beneficis. Així, el següent
organista que hem pogut identificar és mossèn Antoni Vaquer, que el
1680 ja servia els dos beneficis esmentats.(10) A partir de 1687 apareix
esmentat com a organista de Verges Jeroni Crespi, el qual obtindrà el

(6) Arxiu Municipal de Verges: capsa 2.3.1.2. “Com ptabilitat del Comú de Verges,17381834”, 7è lligall. El document parla d ’un “organista”, encara que en realitat es volreferir a un
“orguener”. Sobre la nissaga dels Boscà, orgueners catalans d ’orígen valencià, vejeu 1’ article
de R. Oranias a Gran Enciclopèdia de la Música, vol. 1., s.v. “Boscà” .
(7) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 15-1-1687; 27-1-1687; 26IX-1687.
(8) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm.
64, 29-1-1665.
(9) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm.
62, 17-1-1657.
(10) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 69, 30-VIIT-1680.
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benefici de Sant Pere de la Vall l’any 1689.(l,) En aquests mateixos anys,
la documentació fa referència també a Esteve Caselles, que consta com a
organista de Verges, però que no era pas un religiós, sinó que estava casat
i participava en diversos negocis com ara l’arrendament de la taverna o
el subministrament de glaç a la vila.(12) Per cloure aquesta breu nòmina
d ’organistes vergelitans, podríem fer esment de Martí Coll, que apareix
exercint aquest ofici ja vers el 1735.(13)
L’orgue, però, no es pot entendre només com a mer instrument mu
sical. Més enllà de la funció estrictament artística (que, indubtablement,
per sí mateixa ja és d ’una extraordinària importància), tenia implicaci
ons considerables en altres camps. Així, en l’àmbit litúrgic la presència
continuada d ’aquest instrument a l’església correspon a una determinada
sensibilitat i forma d ’entendre el culte. En el terreny musicològic, caldria
parlar de les especificitats de l’organística catalana en el sentit que ho
ha fet el pare Oranias i resseguir l’evolució de les diverses tradicions
constructives, amb criteris estètics i coneixements tècnics en constant
evolució. Quant al terreny econòmic, fixem-nos, per exemple, en perso
natges com el mestre d ’orgues i l’organista. El primer es guanya la vida
exercint el seu ofici de construir orgues (o sigui: treball a canvi de diner).
El segon viu de les rendes que genera el benefici del qual és obtentor (o
sigui: diner en funció d ’uns drets adquirits), i parlar de rendes és parlar
també de relacions de propietat darrere les quals hi ha un ordenament
jurídic, una estructura social, una economia i unes mentalitats concretes
i específiques que són les que defineixen cada període històric. Podríem
dir, doncs, que si des de la perspectiva musical l’orgue es caracteritza per
l’amplitud i la varietat de registres que pot oferir, des del punt de vista de
l’anàlisi històrica aquesta multiplicitat de registres no és pas menor.
2. LES RELÍQUIES DE SANT QUIRZE I DE SANTA JULITA
Els reculls hagiogràfics assenyalen que Julita fou una rica dona que
visqué a la Licaònia (Turquia) entre els segles III i IV. En el context de la
persecució de l’emperador Dioclecià contra els cristians, i amb l’objectiu
d ’apropiar-se del seu important patrimoni, algú va denunciar que Julita
professava la nova fe, cosa que la va obligar a fugir, juntament amb el
seu fill Quirze (que només era un nadó) vers la ciutat de Tars (Cilícia,
(11) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 6-V-1687; núm. 96, 41-1688; 27-IV-1688; 26-X-1688; 6-X-1688; 12-XII-1689; núm. 99, 16-IV-1698; núm.101,
30-IX-1702.
(12) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 96, 2-1-1688; 20-X-1688;
núm. 97, 21 -IV-1691; 8-1-1692; 7-IV-1692; núm 99, 14-HI-1698.
(13) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 17-11-1686 (debitori que
serà cancel·lat el 17-V II-1735 essent-ne testimoni l’esmentat organista).
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(Turquia). Allà van ser apresats
per les autoritats romanes i
Julita va ser martiritzada (l’any
307) davant el seu infant. El nen
no va parar de plorar amb força
sobrenatural fins que un dels
botxins el va llençar violenta
ment a terra i li va provocar la
mort. Aleshores, Julita, malgrat
el terrible dolor que sentia, es
va refermar en la seva fe i va
donar gràcies a Déu perquè li
havia concedit que el seu fill la
precedís en el camí al Paradís.
La tradició diu que, finalment,
Julita va ser decapitada i el seu
cos va ser dipositat, juntament
amb el de Quirze, a la fosa dels
malfactors, d ’on posteriorment
alguns cristians van recuperarlos i van sepultar junts la mare
El reliquiari de Verges

i

fill-

Doncs bé, un document datat
a Verges uns 1.373 anys després
d ’aquests fets situa part de les restes de Quirze i Julita a l’església parro
quial del poble. Efectivament, l’agost de 1680(l4) un notari i un pagès vergelitans, que aleshores tenen 58 i 62 anys d ’edat, respectivament, signen
un testimonial en el qual donen fe que tota la seva vida han sentit a dir i
tingut per cert que les tres costelles, una mica de carn i dos trossos de pell
que es guarden a l ’armari de la plata de l ’església parroquial de Verges
eren relíquies dels gloriosos màrtirs sant Quirze i santa Julita.
Obviant les consideracions que es puguin fer en relació amb l’auten
ticitat d ’aquestes suposades relíquies, el document ens interessa particu
larment com a testimoni de la mentalitat i la religiositat característiques
de l’època moderna.
La veneració de relíquies i imatges sagrades va ser un element clau
en l ’expansió del cristianisme ja des dels primers moments. Malgrat els
importants problemes que plantejava (falsificacions, idolatria, supersti
ció,...), l ’Església reconegué en diverses ocasions -concilis de Nicea II
(787), del Laterà IV (1215) i de Trento (1545-63), entre d ’altres- la ne
cessitat i conveniència del culte a les relíquies i a les imatges sacres, per
bé que establia uns mecanismes d ’autentificació i unes normes d ’ús.
(14) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 71, 24-V11I-1680.
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Per a l’època que ens ocupa, la referència ha de ser el Concili de
Trento, que, pel que fa a l’autenticitat de les relíquies, establia que per a
la seva veneració privada n ’hi havia prou amb la certesa moral d ’alguna
persona seriosa i prudent, però que per a la veneració pública eren im
prescindibles el reconeixement i l’aprovació del bisbe.(l5)
El nostre testimonial de 1680 és signat, precisament, per dues perso
nes que compleixen amb escreix el requisit de ser “seriosos i prudents” :
el notari Joan Ferrer, que per la seva condició de dipositari de la fe pú
blica i el seu estatus rellevant dins l ’estructura social de la vila gaudia
d ’una credibilitat fora de tot dubte (va obtenir, fins i tot, el privilegi de ser
sepultat a l’interior del temple parroquial); i Joan Sixte Vidal, un pagès
i negociant que disposava d ’una bona posició econòmica i que també
era un personatge destacat de la vida local, al qual hem trobat exercint
diversos carrècs en el govern de la universitat de Verges. A més, els declarants basen el seu testimoni en el que havien sentit a dir a una altra
persona digna de tot crèdit, el sagristà Miquel Marunys, que exercí el seu
ministeri a l ’església parroquial de Verges aproximadament entre 1599
i 1642(16). I per acabar de reblar el clau, s’esmenta l’autoritat episcopal,
que segons els declarants hauria reconegut en una visita pastoral que,
efectivament, aquelles restes eren relíquies sagrades, encara que alesho
res no fos possible precisar exactament a quins sants pertanyien."7’Així,
doncs, hauríem de concloure que les relíquies tenien totes les condicions
requerides a l’època per a ser considerades verdaderes. Bé, totes totes no.
En faltava una de primordial: conèixer a qui pertanyien.
(15) Vegeu, per exemple, el Compendio moral salmaticense, Pamplona, 1805, vol. I, p.
281.
(16) A l ’Arxiu Diocesà de Girona: Manuals de Beneficis (1576-1600), D-252, f.39, trobem
que Miquel M arunys (i no Marulls, com diu el testimonial) era originari de Cervià de Ter, i féu
professió de fe el 27 d ’agost de 1598. Al m ateix arxiu, però al fons parroquial de Verges, Bap
tismes 2 (1582-1648), trobem esmentat per primera vegada Miquel Marunys com a sagristà
de la parròquia el febrer de 1599. Com a curiositat podem dir que el 20 d'octubre de 1614
fou mossèn M arunys l ’encarregat de beneir una campana nova, coneguda com a “campana
m itjana”, que segons el sagristà pesava 18,5 quintars (769,6 kg.) i se fe u a gastos de ta vila
de Verges (ibidem, f.95r.). Encara avui es pot llegir la següent inscripció a la llinda de la casa
situada al carrer de l ’Església núm. 2 de Verges: “MIQUEL MARUNYS, SACRISTA, 1616".
D ’altra banda, trobem que, en canvi, el maig de 1642 ja actua com a sagristà de Verges mossèn
M ateu Cellera.
(17) Hem d ’indicar que, una vegada revisades totes les visites pastorals fetes a Verges
entre 1589 i 1682 (Arxiu Diocesà de Girona: Visites pastorals, vols. 74, 75, 76, 78, 80, 81, 87,
88, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 102, 105, 106, més el lligall amb plecs de visites disperses rubricat
“Visites de 1604-1646”), en cap no consta la instrucció episcopal a què es fa referència en el
testimonial, per tant, l ’ordre que “guardassen bé” aquelles relíquies o s ’hauria donat en una
visita anterior a 1589, o bé s ’hauria produït verbalment, sense que constés a l’acta de la visita.
El que sí que s ’esmenta a cada visita és l ’altar o benefici de Sant Quirze, que havia estat dotat
en el testam ent de Pere Bordila, diaca de Verges, l ’any 1390 (Arxiu Diocesà de Girona: Dotalies de Beneficis, D4, f. 163-166).
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Molt possiblement la raó que explicaria la necessitat d ’elaborar el
testimonial de què parlem no és altra que la d ’atribuir definitivament
una identitat a aquelles relíquies que may se són posades en reliquiari
per no estar cers de quins sants podien ser. Per donar més força als seus
arguments, els declarants esmenten que dins l’església, al costat de l’altar
major, existia un altar (actualment desaparegut) dedicat a sant Quirze i
santa Julita i que la seva festivitat, que s’escau el 16 de juny, era fins i tot
més celebrada a Verges que no pas la festa patronal de Sant Julià i Santa
Basilissa (9 de gener). D’aquí s’havia de seguir, doncs, que les relíquies
possiblement pertanyien a aquells sants. Abonaria la tesi d ’aquesta forta
devoció a sant Quirze i santa Julita un fet que no per anecdòtic deixa de
ser significatiu: l’encapçalament de l’acta de la visita pastoral del 2 de
maig de 1614 es refereix curiosament (per un evident lapsus de l’escrivà)
a l’església parroquial Sanctorum Qniriei et Julitae de Virginibus.(18)
Desconeixem si aquest intent de “legalitzar” les relíquies finalment
va tenir èxit, el cert és que fins avui a Verges s’havia perdut completa
ment el record de l’altar de sant Quirze i santa Julita i es desconeixia
l’existència de les relíquies d ’aquests sants a la parròquia. Altra cosa és
que les restes que es conserven actualment al reliquiari de plata corres
ponguin realment a les que es refereix el testimonial de 1680, tot i que ho
considerem molt probable.
3. LA CAPELLA DE SANT ISIDRE I LA DE SANT JAUME I SANTA
LLÚCIA
L’octubre de 1693 la universitat de Verges designà uns comissaris o
delegats que s’encarregarien de tractar i contractar amb Pere Pauqui (o
Pauquí), mestre de cases i picapedrer de Rupià, la construcció de dues
capelles a l’església de Verges.(19) L'una, la més artísticament elaborada,
estaria dedicada a Sant Isidre i a l’altra, annexa a la primera, compartiri
en advocació sant Jaume i santa Llúcia. El cost de les obres ascendí a la
suma de 390 lliures barceloneses, una xifra més que respectable.
S’estipulà que les noves capelles s’obririen a la part de l’Epístola del
temple,(20) i que envaïrien parcialment l’espai que, segurament a l’estil de
(18) Arxiu Diocesà de Girona: Visites pastorals, lligall “Visites de 1604-1646”, plec
“ 1610-1614”.
(19) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 78, 18-X-1693.
(20) A efectes litúrgics, es considerava el temple dividit en dues meitats: l'una correspon a
la part de l’ Epístola (entrant a la dreta, en el cas de Verges), mentre que l’altra es coneix com la
part de l ’Evangeli i gaudeix d ’un rang més preeminent. El batlle de Verges, per exemple, com a
representant que era de l ’autoritat reial, tenia el privilegi de seure al cap del banc de la part de
l ’Evangeli de l’altar major de l ’església de Colomers, cosa que va generar més d ’un conflicte
de protocol amb els procuradors del monestir d ’Am er (Arxiu Històric de Girona: fons notarial,
Verges, núm. 77, 18-XI-1692).
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Capella de Sant Isidre (1693)

Imatge de sant Isidre (Verges)

les sagreres medievals, ocupava fins aleshores la pallissa del domer de
Verges, la qual, però, hauria de ser restituïda posteriorment.
La capella aleshores anomenada de Sant Isidre conserva encara una
imatge de sant Isidre Llaurador, per bé que actualment comparteix espai
amb un Jesús a la Creu, un sant Joan i un sant Sebastià.{21) Segons indica
el contracte, aquesta capella es va construir davant per davant i amb les
mateixes dimensions que aquella que aleshores es coneixia com a capella
del Sant Crist i que podem identificar sense cap mena de dubte amb la
que avui conserva la imatge de la Pietat (a tocar la sagristia).
Igualment, el contracte indica quines havien de ser les principals
característiques estilístiques de la capella de Sant Isidre. A l’entrada hi
hauria un arc de punt rodó amb “cordó” a la base, el qual s’havia de fer
amb pedra degudament tallada procedent de la muntanya del Montgrí.
La volta de la capella estaria coronada per un cimbori amb fornia octo
gonal (fet de rajola i guix) i la clau o peça que clou la volta contindria
un relleu amb la figura del sant. Tots aquests elements, excepte la clau
de volta amb el relleu de sant Isidre, s’han conservat i són perfectament
observables encara avui.
Per la seva banda, la capella de Sant Jaume i Santa Llúcia es va dis
(21)
Dec la identificació de les imatges a la paciència i l'am abilitat de M ercè Roviras, a
qui reitero el m eu sincer agraïment.
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senyar gairebé com una capella dins d ’una capella, ja que s ’hi accedeix
a través de la de Sant Isidre, el lateral esquerre de la qual li serveix
d ’entrada. És per aquesta raó que el contracte assenyala oportunament
que l’amplada de sant Jaume i santa Llúcia serà equivalent a la longitud
o fondo de sant Isidre. Si l’arc d ’entrada i l’altar havien de ser similars
als de la capella que hem comentat anteriorment, l’execució de la volta
presentaria una solució diferent. En aquest cas es féu una volta de rajola
sostinguda per dos arcs, també de rajola i entrecreuats, a la intersecció
dels quals s’hi col·locà una clau amb la imatge de Santa Llúcia. (La imat
ge que actualment s ’observa a la clau d ’aquesta volta no és fàcilment
identificable, però és segur que no correspon a santa Llúcia.) A l ’església
es conserva encara una imatge exempta de santa Llúcia, tot i que ara es
troba en una capella diferent de la que aquí ressenyem. Pel que fa a sant
Jaume, no tenim constància que ens hagi pervingut la seva imatge, en
canvi, sí que tenim notícies entorn al benefici de Sant Jaume, creat pel
reverend Pere Bordila el 1381(22) i que a finals del segle XVII disposava
de diverses terres i altres propietats, particularment una casa aleshores
completament enrunada, situada al carrer Major i que es coneixia, preci
sament, com a casa de Sant Jaume,(23)
Aquestes capelles es van edificar seguint una trassa o esbós dissenyat,
o com a mínim supervisat (és difícil interpretar el sentit precís del verb
“signar” en aquest context), per Baltasar Sagàs, un botiguer de Verges.
També s’estipula la construcció d ’una trona octogonal, amb les per
tinents portes i escala d ’accés, amb baranes de rajola i guix, i amb figu
res decoratives a cada cara. Moltes persones del poble recorden encara
l’existència d ’aquesta trona, que fou enderrocada vers els anys cinquanta
del segle passat. Val a dir que la construcció d ’aquesta trona va obligar
a fer alguns retocs en la distribució d ’alguns elements de l’església, com
ens ho indica la curiosa clàusula que obliga el mestre d ’obres a adobar
ab pich de escoda la piastra de la patxina del cul de la isglésia perquè lo
banch dels capellans puga estar liberament dins lo altar de Sant Quirch,
que no fassa nosa per entrar a la porta de la escala de dita trona.

(22) Arxiu Històric de Girona: fons notarial. Verges, núm. 78, 30-VIII-1693: esm enta que
l ’acta de dotació d ’aquest benefici es trobarà en poder del venerable Pere Barceló de Coma,
notari episcopal de Girona, en data 24-V III-1381, al llibre IV de les dotalies, foli 241. Efec
tivament, a l’Arxiu Diocesà de Girona: Dotalies de Beneficis, D6, f.241 (situat després del
f.2 6 1) consta la creació del benefici de Sant Jaume per part del diaca Pere Bordila.
(23) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 78, 30-V III-1693: l’obtentor
d ’aquest benefici és aleshores el prevere Jeroni Ferrer, doctor en Arts, el qual estableix a
Francesc Cudina, mestre de cases de Verges, tota illa domum dirutam et p e r terra postratam,
sine sustris et tegulatis, que es troba situada intus menias dictae villae de Virginibus et satis
prope las voltas d-en Vila, vocatam la casa de Sant Jaume. Anys després, el 1699, aquesta casa
del cap de las voltas d-en Vila continuava estant completament arruïnada (ibidem, núm.81,
20-X-1699).

166

ORGUES, RELÍQUIES, CAPELLES I RETAULES

Capella de Santa Llúcia (1693)

Imatge de santa Llúcia (Verges)

Entre les tasques que calia realitzar s’esmenta també lo revolt de
rajola i guix que s’havia de fer damunt la barana del cor. Finalment, el
conjunt de les obres s’havia de culminar amb la realització dels acabats
exteriors de les capelles, cobrint-les adequadament, i amb la reconstruc
ció de la pallissa del domer.
Quant a les condicions de treball, el mestre de cases té l’obligació de
fornir tots els materials necessaris per a l ’obra, mentre que els comissaris
es comprometen a facilitar els mitjans de transport, exceptuant els sub
ministrament de calç, que se l’hauria de procurar el mateix Pauqui. A di
ferència del cas anterior, en aquesta ocasió els representants de la univer
sitat no tindran cap obligació de contribuir al sosteniment alimentari de
les persones que treballin a l’obra, és a dir, no els hauran de “fer la vida”.
El termini d ’execució de l’obra és pràcticament d ’un any i el mestre de
cases rebrà el preu acordat en tres terminis iguals: en començar l’obra,
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en assolir-ne la meitat, i en finalitzar-la. A més de les garanties legals
(clàusula d ’escriptura de terç), l ’adjudicatari de l’obra ha de presentar
fermancers que l’avalin, en aquest cas seran Josep Culubret, paraire de
Rupià, i Francesc Cudina, mestre de cases de Verges.
4. EL RETAULE DEL SANT CRIST
El contracte de construcció d ’aquest retaule data del 8 de desembre de
1693 i és subscrit, amb el vistiplau dels jurats i del Consell de la Univer
sitat de Verges, entre els administradors de la Confraria de la Puríssima
Sang de Jesucrist i l ’artista gironí Antoni Barnoya.(24)
Les confraries religioses tenien com a principals objectius fomentar el
culte del sant o patró sota l ’advocació del qual es creaven i realitzar obres
de caritat, assistència i pietat. Eren organitzacions formalment consti
tuïdes, regides d ’acord a uns estatuts i administrades per uns pabordes
que es renovaven anualment. Es finançaven amb les aportacions dels
confrares, les fundacions de misses i aniversaris, i els diversos beneficis
que s’hi poguessin crear. Les confraries més esteses a les parròquies
catalanes foren les del Roser i les del Santíssim Sacrament (o de la M i
nerva), però també les dels Dolors, les del Carme i les de la Sang, cor
responent sovint cada una a un determinat grup social, gremi o ofici.(25)
Algunes confraries realitzaven també funcions especialment rellevants
o que comportaven una important projecció pública; així, les confraries

(24) Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 78, 8-XII-1693. El cognom
d ’aquest artista es pot trobar amb diverses grafies segons la font documental o bibliogràfica
que emprem: “Bam oy”, “B am oi”, “ Barnoia” o “Barnoya”, essent aquesta darrera la més fre
qüentment emprada.
(25) A Verges les confraries de la Sang i la del Santíssim (dita també de la M inerva o del
Corpus) s ’haurien instituït en una data no anterior a 1667. Així, en el testam ent de M aria Puig,
que fou esposa i mare de notaris vergelitans, hi llegim la clàusula següent: “... v u lly man que
en ser arribada la Santa Confraria de la Puríssima Sang de Iesuchrist en esta església, v
fundada aquella, se-m sien fetes dir y celebrar en lo altar ahont serà fundada dita confraria
altres sinch misses resades...” (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 64, 14X-1665). D ’altra banda, al testam ent de M iquel Trió (olim Ministri) hi trobem la disposició
següent: “ ... ítem, vull y man que mon hereu devall scrit, lo die se fa ra n les institutions de
les dos confraries de la Minerva y de la Sanch de Iesuchrist en la dita isglésia de Verges sie
tingut y obligat en fer-m e asentar com a confrare de aquellas y donar la charitat que semblans confrares pagaran de entrada...” (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm.
66, 4-IX-1667). Aquesta darrera referència ens demostra, a més, que les confraries podien
incloure entre els seus m embres alguns confrares d ’ “ultratom ba”, fet perfectam ent raonable
si s’interpreta en clau postridentina i es té present l ’extraordinària preocupació que la gent de
l ’època tenia per assegurar-se la salvació de l ’ànima i fugir del foc etern. Un protocol de 1676
ens informa que aleshores la confraria de la Minerva, recentment fundada a Verges, passaria a
administrar també la Lluminària del Corpus (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges,
núm. 70, 1-III-1976).
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del Santíssim solien ser les encarregades d ’organitzar la processó del
Corpus,(26) i les confraries de la Sang estaven particularment relacionades
amb l’atenció i l'assistència als condemnats a mort. En el cas de Verges, a
més, la Confraria de la Sang hauria estat en el seu moment l ’encarregada
de l’organització de la processó del Dijous Sant i, segons ha assenyalat
Jordi Roca, “la conversió de la Confraria de la Sang en el Patronat de la
Processó es va fer sota el signe de la continuïtat” (Roca, 1986, p.14).
Pel que fa a l’artista, l’escultor Antoni Bamoya, sabem que era ori
ginari de Palafrugell i que s ’instal·là a Girona, i que era membre d ’una
nissaga d ’escultors i pintors gironins l’obra dels quals està en curs de
catalogació i anàlisi per part de la investigadora saltenca M. Àngels
Mir.(27)
També s’esmenta el pintor gironí Francesc Nadal, que actua aquí com
a testimoni del contracte i del qual no hem pogut localitzar cap referèn
cia bibliogràfica. En tot cas, és evident que va treballar en col·laboració
directa amb els Bamoya.
Pel que fa a retaules de l’església parroquial de Verges, fins avui només
s’havia documentat l ’autoria del que realitzà vers 1547 el pintor gironí
Pere Mates (Clara, 1982). Si
aleshores es tractava d ’una
obra d ’estil renaixentista,
el retaule que nosaltres hem
documentat s’inscriu plena
ment dins l’estil barroc.

Actual capella de la Pietat, en què en el s. XVII
s'hi instal·là el desaparegut retaule del Sant Crist
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(26) Tant és així que, sovint, quan
la documentació esmenta la Confraria
del Santíssim, hi afegeix l ’expressió
vulgariter dicta del Corpus.
(27) Agraïm la gentilesa i l'ama
bilitat d ’aquesta investigadora per
tants dubtes com ens ha resolt. Vegeu
el seu article “La mà dels fusters”,
dins Moré (2000, p. 89-91). Una
breu referència als Barnoya es tro
barà a Bosch (1990) i, sobretot, a
Domènech (2001, p. 133, 134 i 389),
que ha localitzat diversos documents
que es refereixen, entre d ’altres coses,
a l’examen d ’Antoni Barnoya per ac
cedir al grau de mestre fuster i també
a les activitats del seu fill Marià, que
seguí l’ofici del pare.
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La veritat és que el document de 1699 no és gaire explícit a l’hora
de descriure físicament el retaule i es remet a la traça que l’artista ha
elaborat.(28) Sabem, però, que entre els diversos elements de l’obra s’hi
trobaven dues imatges, l'una de sant Calixte, papa i màrtir al qual es de
uen les catacumbes més famoses de Roma, i l’altra de sant Roc, protector
contra la pesta. Aquestes imatges flanquejarien la figura o tema central
que, podem afirmar-ho sense temor d ’equivocar-nos, era la representació
d ’un Sant Crist.
El termini previst per a la realització del retaule és d ’uns quatre mesos
i el seu cost serà de 25 dobles, de les quals se’n pagaran 5 a l’acte i les
20 restants quan l ’obra serà acabada y assentada. L’artista treballarà al
seu obrador de Girona i posteriorment el retaule haurà de ser transportat
a Verges per compte dels pabordes de la confraria. Antoni Bamoya, però,
restarà obligat a muntar l ’obra al seu emplaçament definitiu i a corregir
qualsevol defecte que sigui detectat pels pabordes, els jurats o els mem
bres del Consell de la Universitat de Verges. Obtingut el vistiplau i lliurat
el darrer pagament, l’obra es donarà per acabada i la relació contractual
quedarà extingida.
5. CONCLUSIÓ
En el present treball hem aportat notícies sobre dos mestres d ’orgues
(Joan D olf i Antoni Barber) l’activitat dels quals no havia estat docu
mentada anteriorment pels especialistes en organística. Igualment, hem
localitzat notícies inèdites sobre les relíquies de sant Quirze i santa Julita
i hem pogut identificar els autors i les dates de realització de dues cape
lles de l ’església parroquial de Verges, així com també documentar una
obra fins ara no coneguda de l’artista gironí Antoni Bamoya, amb la qual
cosa esperem haver contribuït amb un granet de sorra a un millor conei
xement de la història de l’art a la nostra comarca. Amb tot, des d ’una
altra perspectiva, la de la història “social”, els fets i documents que pre
sentem, encara que en aquest cas es refereixen exclusivament a l ’àmbit
vergelità, ens interessen en la mesura que són representatius de tota una
època i ens il·lustren molt clarament sobre la mentalitat, les creences, les
motivacions i la manera de ser i de fer dels homes i dones que van viure
en aquell període històric que per convenció anomenem edat moderna i
dels quals, en siguem conscients o no, hem heretat força més coses de les
que podríem imaginar.

(28)
Cal suposar que estilísticament havia de ser molt semblant a altres retaules de l ’èpo
ca. Reproduccions de traces, retaules i imatges diverses es poden trobar al llibre de Morè
(2000, p. 223-240).
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ANNEX

(I)
Croquis de les capelles de l’església parroquial de Verges

(NOTA: La representació no és a escala. En cursiva, les designacions antigues i els ele
ments actualm ent desapareguts.)

172

ORGUES, RELÍQUIES, CAPELLES I RETAULES

(II)
Contracte de construcció d ’un orgue a l’església de Verges
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 21, 2-XII-1538).
Capitulació e concòrdia feta entre los honorables En Ioan Arimbau, Pere Bordila e Quirc
Sempol, 1-any present cònsols de la vniuersitat del castell de Verges, en nom e per part de dita
vniuersitat, de vna part; e mestre Ioan Dolf, mestre de òrgans, de part altre, sobre los òrgans en
dita vniuersitat de Verges per dit mestra Ioan faedors en e per lo modo següent:
E primeram ent és pactat entre dits honorables cònsols e dit mestre Ioan, que dit mestre
Ioan ha de fer per dita vniuersitat vn orga de X palms de la bora en amont, ab contrabaixes de
fusta0 ’, ço és, fer canons de fusta per contrabaixes vltra lo dit orga(2>, lo qual orga té ésser de
stany fi, çó és, la cara de dit orga, y la m ixtura de dintra de plom.
ítem , és pactat que dit m estra Ioan posarà tanta mixtura quanta serà menester al orga de X
palms, a coneguda de hòmens sperts en l-art.
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hager<3) fer a dit orga tres manxes,
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hage fer dit orga ple y flautat ab tres castells al modern,
ab talla segons es practica vuy per la terra e segons tal obra requer.
ítem, és pactat entre dites parts que dit mestre Ioan hage de fer les dites manxes de bon
cuyro de cordovà.
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hage fer dit orga de la altària e de la amplària que segons
dita altària requer, e bé e sufficientment, a coneguda de hòmens sperts, com dit és, los quals
hagen a iudicar dit orga aprés que(4) per dit m estra Ioan serà fet, si estarà bé o no aprés, emperò,
dit orga sia posat e a punt, al qual orga hage fer passatge de fusta bé e degudam ent segons serà
m anester per aquí hon estan ara los òrgans vells.
ítem, és pactat que dits honorables cònsols hagen a dar e pagar a dit mestre Ioan per lo dit
orga aprés serà fet, cent ducats d-or, los quals cent ducats li hagen a pagar per terces, ço és, de
present XX(5>ducats(6), e del dia present fins per tot gener prim er vinent altres'71X X (8) ducats, e
com lo bestim ent e canonada serà a punt XX ducats(9), e los restants a compliment de dits cent
ducats tot temps e quant dit orga serà acabat u a punt e iudicat per dits mestres.
ítem, és pactat que lo dit mestra Ioan hage a fer dit orga a totes ses despeses, ço és, fusta
y astany e tot lo que-y sia manester, sens que dits cònsols no hagen haver ància ni cura de res
si no solament de pagar dits cent ducats, e també dits cònsols hagen e sien tinguts pagar y fer
la despesa de m enjar y beura a dit m estra Ioan y a un mosso tot lo temps que tardarà a fer
dit orga, lo qual orga y obra haga fer dit m estra Ioan, en sinch més faenesn0), aprés que haurà

(1) Segueix, ratllat: vltra los dits canons.
(2) Interlineat: vltra lo dit orga.
(3) Sie pro hage.
(4) Interlineat: que
(5) Ratllat: XXX.
(6) Ratllat: e los restants.
(7) Interlineat: altres.
(8) Ratllat: XXX.
(9) Interlineat: e com ... ducats.
(10) Aquest mot apareix ratllat i tom at a escriure posteriorm ent a l’espai interlinear.
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començat, las quals hage com ençar00 encontinent hage acabat 1-orga que fa ara a Sanet Pere
de Rodes.
Ítem, que dit m estra Ioan age dar seguratat per dits dinés a coneguda de dits cònsols.
Quequidem capitula fuerunt firmati et laudati per predictos Ioannes Arim bau et Ciricium
Sempol(l2) et m agistrum Ioannes D olf die II decembris M°D°XXXVIII, presentibus me
N icholao Mercet, notarius, et testibus discreto Ioanne Mercet, presbitero, et Ioanne Ballell
de Vilopriuo.

(III)
Testimonial referent a les relíquies de sant Quirze i santa Julita.
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 71, 24-VIII-1680)
Nos, Ioannes Ferrer, nottarius regius presenti et currenti triennio pro Sacra, Catholica
et Regia Magestate iudex ordinarius curie regiae castri et baiuliae de Virginibus, diòcesis
Gerundae, principatus Cathaloniae, etatis suae, vt dixit, quinquaginta octo annorum, parum
plus vel minus, et Ioannes Sixtus Vidal, agrícola eiusdem castri, etatis suae, vt dixit, sexaginta
duorum annorum, parum plus vel minus, medio iuramento per nos et quemlibet nostrum
insolidum prestito in m anu et posu nottarius publici infrascripti atestamur sequentia, videlicet:
que tres costellas, les quals estan apagades03', en la vna que és la més grossa vn poc de carn
y les altres dos limpias, y dos trosos de pell que de present se nos ensenya, diem y affírmam
que sempre de nostron temps y recort les auem vistes en la isglésia parrochial de Sant Iulià
y Santa Basilissa del present castell de Verges, les quals avem entès a dir a vn sachristà de la
m atexa isglésia, que-s deie M iquel Marulls, que morí m olt vell y tenia més de coranta anys de
cura en la matexa isglésia, lo qual deie y affirmaue aver-les-y ell trobades també y aver entès
a dir a persones m olt vellas de la matexa vila que dites costellas y trosos de pell eran y tenien
per cert ésser relíquies dels gloriosos màrtirs Sant Quirch y Santa Iulita, y axi mateix passant
vna visita del bisbe de Gerona se li ensenyaren dites costellas y trosos de pell, lo qual digué les
guardasen bé perquè eren relíquies de alguns sants, y com nunca se haje vist títol algú ni may
se són posades en reliquiari per no estar cers de quins sants podien ser, sinó que són guardades
en lo armari de la plata de la matexa isglésia, y que sien relíquies de dits gloriosos màrtirs
iudicam ser axi perquè en dita isglésia y al costat del altar major y a vn altar dels matexos
gloriosos màrtirs y se a acostum at m olts anys fer festa igual al patró de la isglésia, y encara
affírmam més que en temps del m ateix patró, lo que diem nosaltres ser axi per auer-o entès a
dir a dit reverent sachristà y a altres persones velles de la m atexa vila. Et vt nequis piam super
his dubitare contingat presentes nostras certificatorias litteras fieri et expediri iussimus per
nottarium infrascriptum in quorum, et cetera.
Testes, Didacus Steva, agrícola, et Raymundus Rostell, sartor castri de Virginibus. Actum
Virginibus die 24 augusti 1680.

(11) Segueix, ratllat: aprés.
(12) Interlineats, els noms d ’aquests cònsols.
(13) Sie pro apegades, és a dir, enganxades.
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(IV)
Contracte de construcció de les capelles de Sant Isidre i de Sant Jaume i
Santa Llúcia a l’església de Verges
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 78, 18-X-1693).
Capitulació.
En nom de Nostre Senyor Déu sie. Amén.
De i sobre las cosas baix scrites per y entre los honorables Baldiri Marimon, Miquel Foxà
y Rafel Falgueres, comissaris elegits per la vniuercitat de la vila de Verges per las cosas baix
scritas, de vna part; y mestre Pere Pauqui, mestre de cases y picapadrer habitant del castell
de Rupià, de part altre, és estada feta, pactada, firmada, lloada y iurada la capitulació ab los
pactes y capítols següents:
E, primeram ent, és pactat y concordat per y entre dites parts que lo dit mestre Pere Pauqui
hage de fer, com ab thenor del present fer y construhir prom et en la isglésia parrochial de Sant
Iulià i Sancta Basilissa de la dita vila de Verges y a la part de la Epístola de aquella, la capella
de Sant Isidro, deuant per deuant y a correspondència de la capella del Sant Christo, ab la
matexa emplària y fondo que té dita capella, posant lo arch de la entrada de dita capella de
Sant Isidro en la forma està lo arch de la capella del Roser de dita isglésia, ab lo cordó bàix al
peu, tot de pedra picada y tallantada, de la pedra de la m ontanya de Torroella de Montgrí; lo
qual arch ha de ser ab punt rodó, ab tota la alsada se li puga donar; y entrant dita capella a la
mà esquerra, enuès lo altar major, y ha de fer altre capella de Sant Iaume i Santa Llúcia, de la
emplària tindrà de fondo la dita capella de Sant Isidro, y de fondo dita capella de Sant Iaume
i Santa Llúcia fins ahont ara se troba lo altar de dits Sant Iaume y Santa Llúcia, en la qual,
entrant, y ha de hauer vn arch també de la mateixa pedra tallantat, ab la m ateixa mollura del de
dita capella de Sant Isidro, y en dita capella de Sant Isidro y ha de hauer vn simbori octauat,
comforme y segons la trassa ha donada dit mestre Pere a dits senyors comissaris firmada de
mà y lletra de Balthasar Sagàs, botiguer de la present vila, en la qual se conté la trassa de ditas
capellas y simbori, la qual se és entregada a dits senyors comissaris; y al capdemunt de dit
simbori y ha de hauer vna clau ab vna figura de Sant Isidro, lo qual simbori ha de fer de rajola
y guix, y a la paret que serà a m igdie de dites capelles ha de tenir quatre palms de gruxa fins
a vn codro(l4), y tot lo defora ab carreu, com axi mateix la dita capella de Sant Iaume y Santa
Llúcia y del cordó en amunt ha de ser de gruxa de tres palms; y en dita capella de Sant Iaume
y Santa Llúcia ha de fer vn arch de rajola, crusero ab vna clau al mig ab la imatge de Santa
Llúcia, ab volta de rajola; y a la part de m igdie de dita capella de Sant Iaume ha de fer vna
finestra per pendrer llum, de la m ateixa pedra picada y tallantada, la qual ha de ser rexada; y
ha de enguixar y enrrejolar ditas capellas comforme està la del Sant Christo y fer los altars de
pedra y cals.
ítem , conué y prom et lo dit mestre Pere Pauqui fer la trona en esta forma, ço és, tot lo peu
de dita pedra picada y tallantada y las baranas de rajola y guix, també octauada, ab vnas figuras
en quiscuna cara de dita trona; y per pujar en dita trona ha de fer vna porta de la m ateixa pedra
picada y tallantada allà ahont vuy és lo banch dels capellans, vn filet y bola, y ha de fer vna

(14) Sie pro cordó.
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escala de la m ateixa pedra per dins la paret, y al exir en dita trona altra porta de dita pedra,
també en la mateixa mollura de la de baix de dita escala.
ítem, se obliga dit mestre Pere Pauqui adobar ab pich de escoda la piastra(15) de la patxina
del cul de la isglésia perquè lo banch dels capellans puga estar liberament dins lo altar de Sant
Quirch, que no fassa nosa per entrar a la porta de la escala de dita trona.
ítem, deffora dita isglésia se obliga fer lo canto de ditas capellas, de la mateixa pedra
picada, fins alt, acompanyant lo simbori a la gràcia és menester.
ítem, promet dit mestre Pere Pauqui cobrir ditas capellas y simbori en la forma de la del
Sant Christo, deixant-las a tota perfició deuhen estar y en la conformitat diran dos mestres.
ítem, prom et fer la pallissa del senyor domer en la m ateixa part ahont és, per lo que se li
ha de pendrer per fer ditas capellas, las quals parets ha de fer de pedra y cals, de dos palms y
mig de gruxa y cubrir aquella prenent lo vassant de dita isglésia y en lo cadè, per lo que no s-i
ature aygua, prom et fer vna clauaguera que trague la aygua a la part del castell. Las parets que
seran dins dita isglésia han de ser de carreu, pedra vista y rebatut lo que conuinga y deffora axi
mateix de carreu sens rebàtrer sinó les iuntures de les pedres.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui promet donar la forma dels rajols se hauran de fer i axi
mateix promet donar y entregar tota la pedra, tant picada com la que ha de paredar, a sos propis
gastos, y durant lo temps de las sobreditas obras ell se farà la vida y se farà de manobre a ell y
demés treballaran en dita obra y adobarà los ferros a sos gastos.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui promet fer lo reuolt de rajola y guix sobre la barana del cor
de dita isglésia.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui se offereix entregar la dita obra, feta com està dit, en esta
forma, ço és: totas las parets a punt de enlluhir y cubertas ditas voltas de assí lo vltim de maig
prop vinent; y fins per tot lo mes de setembre també prop vinent acabada dita obra a tot punt,
y aquella entregarà a coneguda de dos mestres, hu per quiscuna part elegidor, y ditas cosas
promet atendrer, seruar y cumplir sots pena y scriptura de ters, després o sens requesta de dies,
ab salari de procurador de deu sous per quiscun die, i per major seguretat de dites coses, Ioseph
Culubret, parayre de dit castell de Rupià i Francisco Cudina, mestre de cases de dita vila de
Verges, se institueixen fermansés, volenft] ser tinguts y obligats en tot lo que dit principal se
obliga tant en vida com en mort, per lo que ne obligan, tant lo principal com las fermansas,
llurs personas y béns y de quiscú d ells assoles, renuncian[t] als benefficis y drets de diuidir y
cedir les accions nouas, constitucions de Cathalunya, a la epístola de diuo Adrià y consuetut de
Barcelona que parla de dos o molts que in solidum se obligan; y dites fermanses renuncian a
la lley que disposa que primer sie conuingut lo principal que la fermansa, i tots a totes gràcies,
cessió de béns y a son for propi, ab submissió a qualseuol altre for o cort ahont per dites coses
se puga hauer rahó, ab facultat de variar y constitució de procuradors, llargament, en deguda
forma y ab iurament.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts, i los dits senyors comissaris conuenen
y prom eten a dit mestre Pere Pauqui, fer-li aportar tant la pedra com lo demés haurà m enester
per dita obra, a peu de obra, excepto la cals, que aqueixa haurà dit mestre Pere de anar-se-la
a sercar a las bassas.
ítem, los dits senyor[s] comissaris, tenint plena facultat y postestat de dita vniuercitat,
conuenen y prom eten donar y pagar a dit mestre Pere Pauqui per los treballs de fer les obres
sobredites, trescentes noranta lliures, m oneda barcelonesa, pagadores en esta forma, ço és:
en comensar dita obra, la tercera part del preu; en ser a mitja obra, altre tercera part; y la
restant tercera part, acabada y rebuda la dita obra. Lo que prometen atendrer, seruar y cumplir
sots pena y scriptura de ters, després o sens requesta de dies, ab salari de procurador de deu

(15) Sic pro pilastra.
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sous per quiseun die, ab obligació dels béns de dita vniuercitat m obles y immobles, y axi ho
prometen y iuran, llargament, en deguda forma.
E finalment, et cetera. Et ideo nos, dictae partes laudantes, et cetera.
Testes: Hieronymus Nerri, laborator, et Franciscus Martorell, iuuenis laborator dictae villae
de Virginibus.
Actum in Virginibus die XVIII octobris MDCLXXXXIII.

(V)
Contracte de construcció del retaule de la capella
del Sant Crist de l’església de Verges
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 78, 8-XII-1693).
Capitulació.
En nom de Nostre Senyor Déu sie. Amén.
De i per ocasió de la construcció del retaula fahedor en la capella del Sant Christo de
la isglésia parroquial de Sant Iulià i Santa Basilissa, de la vila de Verges, per y entre los
honorables Rafel Peras y Gregori Brunet, lo present y corrent any administradors de la
confraria de la Puríssim a Sanch de Iesuchrist construhida en dita isglésia de Verges, fent estas
cosas de concentiment dels m agnífichs Baldiri Marimon, Feliu Oliuet, lo present y corrent any
iurats y personas de[l] Concell de la vniuercitat de dita vila, baix concentint y firmant, de vna
part; i lo honorable Antoni Bamoy, sculptor de la ciutat de Gerona, de part altre, és estada feta,
pactada, llohada y iurada la capitulació següent:
E, primerament, és pactat y concordat per y entre dites parts que lo dit honorable Antoni
Barnoy hage, com promet, fer y de nou construhir lo dit retaula a thenor y forma de la trassa ha
ensenyada, la qual queda en poder de dit Barnoy, y en dos pasteras o vacuos que y ha de hauer,
vna a cada part de dit retaula, hage, com promet, fer y de nou construhir vna figura o imatge a
quiscuna pastera, la vna de Sant Calixto papa y màrtir, y la altre de Sant Roch, totas de bulto,
de la alsada requerirà; la qual obra prom et hauer feta y treballada y posada a son punt de assí
lo die de Pasqua de Resurrecció pròxim vinent.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts que los dits administradors, en dit nom,
en paga y satisfació de dit retaula, m anifectura y treballs de fer y posar lo dit retaula, prometen
donar y pagar a dit honorable Antoni Barnoy vint y sinch doblas, o lo iust valor de aquellas vuy
corrents, en esta forma, ço és: lo die present, sich dobles per comensar dita obra, y las restants
vint doblas acabada y assentada que sie la dita obra.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts que los dits administradors, en dit nom,
prom eten a dit mestre Antoni Bam oy que ells, o los administradors qui entraran en dita
administració, aniran, a gastos de dita confraria, a sercar lo dit retaula, fet y treballat que sie,
en dita ciutat de Gerona, y dit mestre Antoni Barnoy hage, com promet, venir ab dit retaula en
la present vila a posar-lo en son degut punt per lo preu que sobre li han offert.
ítem , és pactat y concordat per y entre dites parts que acabada que sie dita obra, si apareix
a dits administradors o senyors iurats y Concell de dita vila que aquella no estiga en sa deguda
forma, pugan en tal cas fer visurar aquella y dit mestre Antoni Bam oy hage de esmenar las
faltas y haurà de sos béns.
E finalment, et cetera. Et ideo nos, dictae partes laudantes, et cetera, pacta predicta et
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omnia et singula in eadem contenta pro vt at vtram que partem nostrum se refferunt, pertinent
et spectant, atendere, seruare et complere prom itimus sub scriptura et pena tertii, et cetera,
post tamen requisitionem decem dierum, et cetera, salario procuratoris decem solidorum
barchinonenses pro die, et cetera, vltra sumptus, et cetera, de quibus credatur, et cetera, et pro
his, et cetera, obligamus vna pars nostrum altreris et nobis ad inuicem et vicisim, scilicet, nos
dicti administratores bona dictae confratriae, et ego dictus Bam oy omnia et singula bona et
iura mea et m eorum mobilia et immobilia, et cetera, promitimus, iuramus, et cetera. Et nos
dicti iurati Ioannes Mir, Raphael Falgueras, Petrus Saluius Am atller et Saluator Ministri, de
Concilio dictae vniuercitatis, presentes, concentimus.
Testes, honorablili Franciscus Nadal, pictor Gerundae, et Stephanus Bartha, laborator
dictae villae de Virginibus, de firmi omnium superium nominatum. Testes firma Michaelis
Foxà, alterius de Concilio dictae vniuercitatis, qui etiam concentiit dicto die, sunt reverendus
Hieronymus Ferrer, presbyter, artium doctor, benefficiatus ecclesiae, et discretus Ioannes
Marimon, dictae villae de Virginibus.
Actum Virginibus die VIII decembris M DCLXXXXIII.
CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ. S ’han desenvolupat les abreviatures; s ’ha normalitzat
l’ús de majúscules i minúscules segons la pràctica actual; s ’han introduït signes de
puntuació i d'accentuació per tal de facilitar la lectura i comprensió dels textos; s'ha respectat
escrupulosam ent la grafia original de les lletres “u”, “v”, “i”, “j ” i “y” ; s'han indicat m itjançant
punts volats algunes aglutinacions de l ’original, com ara lany, dor, quey, que es transcriuen,
respectivament, l-any, d-or, que-y.; i s'han col·locat entre claudàtors aquelles lletres o aquells
mots omesos al text original.

El poble de Verges a l'actualitat.
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MARTÍ OLIVER I CRUANYES,
CANONGE DE VILABERTRAN
JA U M E A Y M A R i RA GO LTA

L’ordenació del fons patrimonial del Mas Oliver de la Serra de
Calonge(l) ha permès conèixer millor la figura d ’un eclesiàstic notable
oriünd del Baix Empordà, el canonge Martí Oliver i Cruanyes (Calonge,
1793-Vilabertran, 1862), que va excel·lir en humanitat en uns temps difícils
i moguts. També s ’han pogut descobrir algunes relacions i facècies que
situen millor la seva figura en una època d ’efervescència, de desamortit
zacions i de noves fundacions.
Martí Oliver i Cruanyes nasqué al Mas Oliver de la Serra de Calonge el
25
d ’octubre de 1793 i fou batejat l’endemà.(2) Era fill de Francesc Oliver
i Cama i de Maria Cruanyes, que havien establert capítols matrimonials a
Calonge el 1784. Els padrins foren M artí Molla, pagès, i l’àvia materna,
Maria Cruanyes. El ministre fou Miquel Vilar, vicari de Sant Martí, que li
imposà els noms de Martí, Joan i Pere. La família Oliver apareix vinculada
a l’església de Calonge: el 1796 va obtenir una llicència de sepultura a
l’interior d ’aquest temple davant l’altar de Nostra Senyora del Roser.(3)
D ’altra banda, Josep Oliver i Cama, oncle de Martí, va fundar el 1819
el benefici del Roser i Sant Josep a l’església parroquial de Calonge.(4)
(1) Agraeixo a Pere Vidal i Sardó les facilitats que m ’ha donat per la consulta d ’aquest fons.
Les sigles que usarem són: ADG: Arxiu Diocesà de Girona; ACF: Arxiu Comarcal de Figueres;
APC: Arxiu Parroquial de Calonge; FPO: Fons Patrimonial Oliver de la Serra. Les cartes que
citem són a la capsa núm. 16.
(2) APC. Baptismes, V fol.72.
(3) FPO. Documentació d ’interès personal i/o familiar, 5.
(4) ADG. Beneficis, 195.
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Mossèn Josep era canonge de la Catedral de Girona i va instituir Martí
com a hereu.
En els anys de la infantesa de Martí, el seu pare engrandí notablement
el patrimoni familiar amb la compra de diverses finques.(5)
Martí va sentir de molt jove la vocació sacerdotal(6) i ingressà al Semi
nari Conciliar de Girona. El 1808, quan tenia quinze anys, va esclatar la
Guerra del Francès, que tant va commoure la ciutat de l ’Onyar. Hem de
creure que el nostre biografiat va passar aquells anys difícils a Calonge.
No sabem la data que fou ordenat sacerdot, però deduïm que devia ser
vers el 1816, és a dir, després de l ’esmentada guerra. Posteriorment exercí
el ministeri en diverses parròquies -uns dos anys com a vicari- fins que,
vers el 1820, guanyà les oposicions de canonge de l ’il·lustre capítol de la
Col·legiata de Santa Maria de Vilabertran.(7)
SANTA MARIA DE VILABERTRAN^
La Canònica o Col·legiata de Santa Maria de Vilabertran es troba a
tres quilòmetres de Figueres i a uns altres tres de Peralada. L’església va
ser servida des de 1068 per un capítol de canonges regulars, és a dir, de
clergues que es regien per la regla de Sant Agustí, que portaven vida en
comú (església, refetor i dormitori) i també les rendes. Fou secularitzada
com quasi totes les canòniques pel papa Climent VII el 22 d ’agost de 1592.
Des d ’aquell any fins el 1835, l’església tingué el caràcter de col·legiata
amb un capítol de canonges regit per un arxipreste.
Un dels aspectes més valorats pels canonges de Vilabertran fou la
música. Successivament s’adquiriren millors orgues i es contractaren
organistes després de concursos públics.
El conjunt monàstic presenta encara avui un interès excepcional dins
el context de l ’arquitectura medieval catalana, perquè ha conservat per
fectament la disposició de les diverses dependències entorn del claustre,
construïdes molt unitàriament entre els segles XII i XIII, i la seva ampliació

(5) Una vessana i mitja de terra a Domingo Albertí, anomenada Camp Bas, pel preu de
333 lliures (1798); una vessana i quart de terra cultiva en el lloc anomenat les Boades pel preu
de 255 lliures (1799); tres vessanes de terra cultiva pel preu de 115 lliures 10 sous en virtut
d ’una revenda atorgada per Tecla Salamó i Ponsjoan (1799); tres vessanes i quart de sureda en
el territori anomenat Sant Nazari pel preu de 500 lliures, firmada per Salvi Valmanya (1800);
mitja vessana de terra cultiva situada en el lloc anomenat quintar de Colomer, pel preu de 66
lliures (1802); set vessanes en el terme del castell de Calonge, venudes per Eugeni Paraleda,
adroguer de Besalú (1803), etc.
(6) P.CANER, La Vall de Calonge. Calonge, 1983, p. 155.
(7) P.CANER, op. cit, p. 166.
(8) J.M. M ARQUES, Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Generalitat de Catalunya,
1993; Diccionari d ’Història Eclesiàstica de Catalunya, 2001.
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Fig. 1. Col·legiata de Santa M aria de Vilabertran. Capçalera de l ’església

del segle XIV amb la construcció de la capella funerària dels Rocabertí.
Durant el segle XVIII s’hi afegí un gran pati que incloïa diverses depen
dències com l ’hostal, que era fora del recinte de la clausura.
La creu processional és la més gran de les creus d ’orfebreria de
Catalunya. Sembla que fou obrada cap el 1325.
Cap el 1820 hi hagué intents dels canonges per abandonar el monestir
i instal·lar-se a Figueres, però no reeixiren. Els arxiprestes del segle XIX
foren Baldiri Sagàs i de Terrades (1789-1810), Romuald Dalmau (18241825) i Francesc Queraltó (1826).
El 1827 un important robatori va fer desaparèixer de la casa tota l ’or
febreria que s’havia pogut salvar de la Guerra Gran i de la Guerra del
Francès.
Consta amb certesa per una inscripció que el 1831 Martí Oliver ja era
canonge: “Lo Sr. Canonge Dr. Dn. Martí Oliver me feu fer en lo any 1831.
Mas Murbey”.<9) El 6 d ’agost d ’aquell any, des de Vilabertran escriu una
carta al seu germà Josep, a qui anomena afectuosament “Tapet”, sobre el
malestar que li van produir els comentaris insidiosos d ’una tal Tereseta
Rostolla que li havia fet Paula Negret, neboda del Claver, sobre les enrao-

(9)
La grafia d ’aquest cognom varia: Murbey, Morvey, Morbey. Hem seguit aquesta darrera,
que és tal com figura a la catalogació de l’Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d ’Empordà.
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nies que hi havia a Calonge tocant al capteniment de la família Oliver,
en especial de la seva cunyada i les nebodes. El canonge, en un català
viu, es lamenta de l ’excessiva obertura del mas: Mireu que lo servey vos
abandona per tot; y vosaltres sempre admeteu a casa qualsevol, pobres,
estudiants, gentona, y que se jo qui, estos veuan, sentan, y com corran
per tot vos abandonan à dreta y esquerra, i li dóna consells al seu germà
sobre el seu comportament en el govern de la casa: Tu deurias procurar
saber gobernar la casa, y per axó no es necessari que treballias, que me
apar ne fa s masa ancara, lo verb està, saber manar, ferse oveir, y saber
fe r trabellar (sic), _y saber guardar las cosas, pues que tu may tens cap
diner ni aquí ni a Gerona, si ni tens, luego lo despaxas, y afé que no es
pas que jo ten toquia cap, no entench com tu fas.
Per la llei de Mendizàbal de 1835 l ’Estat es va atribuir la propietat
de tots els béns i les rendes que havien estat de l ’abadia de Vilabertran,
excepte del temple, que continuà essent parroquial. La parròquia, però,
comptava amb mitjans molt limitats per a la seva conservació. Els canon
ges foren traslladats a Albarrassí (Terol), aleshores encara diòcesi. Aquell
mateix any, a Calonge, en un cop de poble, era assassinat el rector de la
parròquia de Sant Martí, mossèn Bernat Torrent. Martí Oliver aleshores
tenia quaranta-dos anys. No sabem si va anar a Albarrasí, amb els altres
canonges, però sí que consta documentalment que va residir un temps a
Mataró, a la dispesa que tenia la senyora Antònia Seguí i Borrell, al carrer
del Carreró número 21, prop de l ’església de Santa Maria. Després visqué
a Barcelona, des d ’on escriví al seu germà Josep el 1842. Aquell, que
havia estat nomenat batlle de Calonge el 1825, havia contret matrimoni
amb Maria Morbey, d ’una família de pagesos del veïnat de Montagut, del
municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès), i havien tingut dos fills, Josep,
l’hereu, i Narcís, que tenia dificultats de pronúncia i d ’oïda.
Per una carta que va escriure Antònia Seguí el 15 de febrer de 1842 a
Josep Oliver sabem que el canonge vivia amb el seu nebot Narcís i que
s’ocupava de la promoció del noi, havent confiat la seva educació al ma
rit d ’Antònia. Aquest, però, hagué de marxar a Montevideo i aleshores
mossèn Martí i el seu nebot Narcís s’establiren a Barcelona. Passat un
temps, M artí va escriure a la senyora Seguí demanant-li si trobaria un
amo per adroguer per tal que Narcís pogués aprendre l’ofici, perquè hi
tenia afecció. Li van trobar bona casa, però hi va estar poc temps per les
dificultats físiques que el noi tenia. Després Antònia li va trobar una altra
botiga a Barcelona, la de Ramon Garriga, que era molt important, però
havia de pagar una pensió de 18 unces d ’or per la vida i l ’ensenyament.
Com que el canonge no les hi podia pagar, la dona escrivia d ’amagat als
pares del noi perquè li aportessin aquesta quantitat.
Entre oncle i nebot no hi hagué bona entesa i el canonge el va treure
de casa, com es desprèn d ’una carta que des de Barcelona, el 16 d ’agost
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Fig. 2. Claustre i cam panar de Vilabertran

de 1842, va escriure Martí al
seu germà, en la qual li diu
que li envia les coses que
el noi havia deixat a casa
d ’ell i li comunica, amb to
dolgut: Compri per mi un
llibre de confiteria y altre
de licors, los que regalo al
teu Fill Narcis, en premi de
haber despreciat y fe t bur
la del cuadern que jo li vas
enviar y lo que he sentit mes
es, que diu lo va esquexar
en tot o en part, lin dono las
gracias de tot. Tambe reme
to las notas que me entrega
lo seu Amo, perque vegi que
jo no vull res de ell.

RETORN A VILABERTRAN
Posteriorment, mossèn Martí va tornar a Vilabertran, on l ’antiga collegiata continuava fent funció de parròquia que fou de primer ascens, amb
rector i cinc beneficiats que vivien en comunitat.
El 1849, a l’església de Calonge, l’hereu, Josep Oliver i Morbey, va
contraure matrimoni amb Engràcia Pallimonjo i Jofra, la qual procedia
d ’una altra família d ’hisendats calongins, amb la qual cosa es va engrandir
notablement el patrimoni familiar. Mossèn Martí es va excusar d ’assistir
al casament en una carta al pare del noi: Apreciadíssim Germa: disimulam si no vas acudir lo dia designat per celebrar la boda del teu Hereu
y obsequiar los Nubis: tu ja sabas que lo meu natural es viure retirat y
de no presenciar cosas festivas y de tabola com son les festes majors y
molt mes las de bodas. Queda persuadit que cada dia vos encomano a
Déu a tots pera que Nostre Senyor vos ompla de benediccions espirituals
y temporals, y axo basta per quedar tots contents del meu comportament
com a sacerdot que som y del bon afecte que vos professo.
DESGRÀCIA FAMILIAR
L’any 1853 hi hagué un fet desgraciat a la família Oliver: després
d ’una baralla, Josep Oliver i Cruanyes va donar un cop de cavic mortal
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a Antoni Palet. Els fets queden descrits vivament en la petició d ’indult
que el fill Josep Oliver Morbey va elevar quatre anys després a la reina
Isabel II:(10)
Que su senor padre D. José Oliver y Cruanas vecino de la misma a los
24 de noviembre de 1853 hallàndose en una finca de su propiedad observo
que Antonio Palet vecino de la misma villa en unión de su m ugery conduciendo un jumento pasaban por dicha finca en ocasión que ya se hallaba
muy bien cultivada y sembrada: y habiendo pretendido que retirasen y no
pasasen por allíporque malograban el sembrado se resistieron aquellos
bajo el pretesto de haber de existir una senda en aquel punto; por cuyo
motivo entraron en disputas y rina algo seria y en el calor de la misma
dicho D. José Oliver y Cruanas mas por via de defensa que con animo de
ofender, descargó en la cabesa del espresado Antonio Palet un golpe de
un pequeno azadón llamado cabit de cuyas resultas quedó herido dicho
Palet habiendo sucedido la fatalidad defallecer después de algunos días
de haber recibido la herida. Celosa la Autoridad Local del cumplimiento
de su deber principio las correspondientes licencias criminales sobre ha
ber se causado dicha herida y como murió el referido Palet y se atribuyó la
muerte a dicha herida, tal vezpor equivocación,fue acusado de homicidio
el padre del esponente y así fu e que por haberse ausentado al vecino
Ymperio,fue condenado en rebeldía a quince anos de reclusión temporal
conpenas accesoriasy en haber de entregar a la fam ilia de dicho Palet la
cantidad de ocho mil reales por via de indemnización con recargo de los
gastos ocasionados y de las costas del juicio, como se ve en el testimonio
de dicha sentencia que se acompana bajo el número 1°.
Per la correspondència familiar sabem que Josep, perseguit per la jus
tícia, havia fugit a Montpeller amb un passaport fals on constava que era
vidu. Des d ’aquella ciutat continuava escrivint-se amb els seus, signant
de vegades, com a Francesc.

(10) FPO, capsa 17.
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És fàcil d ’imaginar com van afectar els fets al canonge Martí i a tota
la família:
Amargós, Senora, amarguísimos han sido y son para el esponente y
toda sufamilia todos los instantes que han mediado desde dicha ocurrència
tanto por ser unafamilia de honor, pacifiquez y de una conducta intachable
como por verse desluztrada con la sombra del crimen y del homicidio sin
haber mediado aquella perversidad de animo que exige el castigo de los
malévolos y sobre todo al considerar que dicho penado Don José Oliver,
a pesar de ser de un caràcter el màs benigno y bondadoso ha parecido
como culpable y criminal a los ojos de la justicia por un acto a que le
condujo la indignación de ver atropellada su propiedady la necesidad de
su defensa al ver la resistencia de Antonio Palet de querer pasar a todo
trance por dicha propiedad del mismo Oliver.
Las solas circunstancias de honradez V hombría de bien que animan
a dicho D. José Oliver y Cruanas acompanadas de su caràcter amante
del orden y de la tranquilidad en términos de haber desempenado varias
veces los destinos de Alcalde y otros del Municipio por ser de los sugetos
màs bien reputados de la Población y muy adicto a los legítimos derechos
de V.M. como lo acredita la certificación de n. 2 °y ofrecen la convicción
que solo un momento de calor y arrebato pudo desviarle de su sensatez
característica e inducirle a una rina provocada por la indiscreción del
espresado Antonio Palet.
Tal vez dicha rina Jue la primera que ha tenido el espresado D.José
Oliver dur ante los días de su vida: y si bien es verdad que con ella se
escedió a causa de la alteración que le produjo la provocación del herido Palet, los maternales sentimientos de V.M. no dejan de conocer la
fragilidad de la naturaleza humana mayormente en los momentos que la
domina una fuerte pasión: por cuyo motivo y atendidos los antecedentes
de dicho Oliver parece que puede ser merecedor de Vuestra Clemencia
Soberana después de haberpurgado su esceso con la indemnización dada
a lafam ilia ofendida y con màs de tres anos de sufrimientos y amarguras
que son consecuentes a la espatriación a un país estrangero.
Por estas razones, Senora, el esponente seguro de que su Sor Padre
cometió dicho desliz no por mala índole si no por un efecto de ira escitada
por el mismo ofendido Palet y no dudando que el piadoso y magnànimo
corazón de V. M. siempre se halla abierto para amparar a sus fieles y
honrados súbditos, se atreve a solicitar la Real Gracia de indulto a favor
del espresado su padre D. José Oliver y Cruanas: y animado de la con
soladora esperanza que ofrece Vuestra Augusta munificència.
Sabem que de maig a desembre del 1871 Josep va complir condemna
a la presó de la Bisbal.
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L’AMISTAT AMB MOSSÈN MARC CASTANER, FUNDADOR
El 30 de gener de 1855, M artí Oliver va fer testament davant del notari
de Figueres Manuel Díaz.(11) Nomenà hereus seus de confiança el rector
de Vilabertran, mossèn Joan Padrosa, prior curat del Sant Hospici de
Girona; el rector de Calonge i el Rnt. D. March Castané Pbre. residint en
la ciutat de Mataró. La figura d ’aquest fundador mataroní, Marc Castaner
i Seda(12) (Mataró, 1815-1878), és molt interessant, com veurem. Oliver
era vint-i-dos anys més gran que Castaner, però en testament escrivia
que li mereixia molta confiansa y satisfacció. No sabem si hi hagué cor
respondència entre ambdós clergues, perquè bona part dels seus arxius
personals s’ha perdut.
Possiblement es van conèixer a Mataró vers el 1835, quan Martí ha
via estat exclaustrat de Vilabertran i Castaner era un jove amb vocació
que havia d ’entrar al seminari de Barcelona l’any següent. La prohibició
als bisbes, per decret del govern, de conferir ordres va fer que Castaner
continués els estudis a Roma, on va ser ordenat el 1839. Allí va conèixer
l ’obra de Sant Felip Neri, que li va causar un fort impacte. El 1845 va
tomar a Mataró, després d ’haver exercit el ministeri a Gènova i a Marsella.
Allí, des de 1846 fins a 1856, va ser director espiritual i visitador de les
concepcionistes.
Altres ocasions possibles de tracte entre ambdós clergues serien els
anys 1851 i 1852, quan mossèn Castaner va viatjar a Girona i a l ’església
de Sant Martí va predicar un tridu sobre l’Escapulari Blau i les seves
referències a la vida cristiana. El van escoltar milers de fidels.(13)
El 1852, mossèn Castaner fou admès entre els residents perpetus de la
parròquia de Santa Maria de Mataró. Castaner, que estava ben relacionat
amb el P. Francesc de P. Amigó, prepòsit de l ’Oratori de Barcelona,(14)
assessorat per Sant Antoni Maria Claret, va planejar la fundació d ’una
congregació femenina inspirada en el sant italià, per a la qual va comptar
amb la seva germana Gertrudis (Mataró, 1824 - Barcelona, 1883). El 1862
van néixer oficialment les Filipenses de l ’Ensenyament, que van obrir
un col·legi a Mataró. Anys després, la revolució de 1868 va portar els
germans Castaner a Roma, on el P. Claret els va aconsellar d ’establir-se a

(11) ACF. Manual de Diaz, 1855 (590) fols. 98-99.
(12) Sobre aquest fundador català, A.BARRIOS M ONEO, cmf., Dos hermanos: un carisma,
una esperanza. El P. Marcos Castaner y Seda y su hermana Gertrudis, Fundadores de las
Religiosas Filipenses. Madrid, 1992; Diccionari d ’Història Eclesiàstica, (DHE) vol. I p. 472
i vol. II p. 175.
(13) BARRIOS M ONEO, ibid., p. 257.
(14) J. LAPLANA, L ’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrim oni artístic i
monumental. Publicacions de l ’Abadia de Montserrat, 1978, p. 254-255.
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Barcelona, cosa que feren el 1870. Mossèn
Castaner va dirigir la fundació fins a la seva
mort i el va succeir el seu germà Segimon,
que era caputxí. Les Filipenses Missione
res de l’Ensenyament es van estendre per
Catalunya i Amèrica.(l5) Ignorem el paper
que mossèn Martí va tenir en l ’itinerari vo
cacional de mossèn Castaner i si va tenir
alguna relació amb la fundació de l’institut.
Cal no oblidar que uns anys abans, un altre
calongí, el P. Josep Paradeda i Sabater, OSB
(Calonge, 1778 - Le-Puy-en Velay, França,
1837), últim abat de Sant Feliu de Guíxols,
Fig. 4. Retrat de mossèn Marc
havia fundat una congregació de religioses
Castaner (M ataró, 1815-1878),
d ’ensenyament de nenes sota l ’advocació
fundador de les Filipenses de
de la Mare de Déu dels Dolors -que el poble
l’Ensenyança, hereu de confiança
anomenava “les beates negres” pel color
de M artí Oliver
del vel que portaven-, que perduraren fins
el 1936, després d ’haver-se incorporat a la Congregació de les Terciàries
Caputxines de la Divina Pastora.(16)
L’ADVOCACIÓ A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
És tradició oral de la família Oliver que el canonge Martí havia disposat
la construcció, en una capella lateral de l ’església parroquial de Sant Martí
de Calonge, d ’un altar dedicat a la Mare de Déu del Remei i que la famí
lia en tingués cura. Aquesta voluntat no consta en el testament de 1855,
ni en el de 1860, però sí que en testament més antic hi ha una afirmació
que s’hi pot referir: es demana amb sigil als seus hereus de confiança que
apliquian los béns del Rnt. Sr. Testador en lo que de paraula y en escrits
los té comunicat en ordre a la sua última voluntat, exonerantlos de donar
compte y rahó a tribunal ni à persona alguna, per la molta confiansa y
satisfacció que li mereixen. Y dona facultat al últim sobrevivint peraque
puga subrogar altre hereu de confiansa en llochy dret del premort, decla-

(15) D esprés d'ubicar-se a Barcelona, Sant Esteve de Palautordera i Breda, l ’institut
s’estengué per Espanya i arribà a obrir cases a Mèxic (1907) i a Cuba (1914). Més tard
també a Xile (1951), Colòmbia (1954), als EUA (1957) i a la República Dom inicana (1975).
Actualment a Catalunya té un col·legi a la Via Augusta a Barcelona i una casa d ’espiritualitat
als Hostalets de Balenyà, dependents del Govern Central de l ’Institut a M adrid (G. SAMPER,
DHE, II, p. 175; JM .LOZANO, Las religiosas de San Felipe Neri. Su origen, misión y espíritu.
Barcelona, 1970).
(16) Sobre el P. Paradeda, vg. J.AYMAR-J.VICENS, “Can Xifró de Calonge” , EBE, n. 14
(1995), p. 208, n. 6.
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Fig. 5. Altar de la Mare de Déu del Remei de Calonge

rarliy revelarli tota la sua disposició observantse lo mateixperpetuament
en lo successiu, de manera que ja may puga ser coneguda dita confiansa,
sino únicament dels hereus aixis substituits.
L’advocació a la Mare de Déu del Remei arrenca del segle XIV, arran
de les calamitats públiques que assolaren Europa. El seu origen sembla que
és italià. La festa se celebra el segon diumenge d ’octubre. A Vic hi ha el
convent franciscà del Remei, que prengué l ’advocació d ’un oratori erigit
el 1327 al cap del pont Nou o pont del Remei. La majoria de santuaris
del Remei tenen el seu origen als segles XV-XVI. En el mas Aroles, prop
de la carretera de Castell d ’Aro a Sant Feliu, hi ha l ’ermita del Remei. El
mas era una propietat del monestir guixolenc. A la llinda hi ha un escut
abacial i la data 1732. L’aplec de la Mare de Déu del Remei és molt con
corregut. A Barcelona, la parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts
va ser erigida canònicament el 1847 i l ’església va ser beneïda el 1848.
L’arquitecte fou Josep Oriol Mestres i Esplugas (Barcelona, 1815-1895).
El temple és bastit en un neoromànic tímid, molt condicionat encara pel
neoclassicisme.
Una possible interpretació del motiu pel qual Oliver va introduir aquesta
advocació del Remei podria ser la protecció contra l’epidèmia del còle
ra que, amb tanta virulència, atacava aleshores Catalunya. En efecte, el
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juliol de 1854 el còlera va entrar pel port de Barcelona i produí 829.189
malalts, dels quals, fins al novembre de 1856, en moriren 236.744. Les
germanes de Sant Vicenç de Paül arribaren per socórrer els afectats. Però
és encara més versemblant que l ’advocació respongués al dissortat fet que
s’esdevingué arran de la mort comesa pel seu germà.
El fet és que, el 1856, en una carta al seu nebot, Josep Oliver Morbey,
datada a Vilabertran el 2 de maig d ’aquest any li diu: Ja tinch la Mare de
Déu del Remey en mon poder, es hermosissima y molt pia; ara vosaltre
matexos quan vulgueu jo ajudaré del tot, jo no temeria res tencada la
porta de la hera..S17).
L’altar que es va construir a l’església de Calonge, a la segona capella
lateral del costat de l ’Epístola, és neoclàssic, fet d ’obra, amb sis columnes
d ’obra, estucades, de fust llis, imitant marbre amb unes aigües rosades i
blavoses, el capitell és compost. Emmarquen una fornícula central amb arc
de mig punt que s ’obre al cambril de la Mare de Déu, al qual s’accedeix
per dues escales a banda i banda, que sostenen un entaulament central
amb un medalló on apareixen pintats, maldestrament, els cors flamejants
de Jesús i Maria, l’un voltat d ’espines i l ’altre traspassat per una espasa,
responent a una de les aparicions de la Verge a la religiosa paüla Caterina
Labouré, el 27 de novembre de 1830. Corona el conjunt una glòria metàllica amb el monograma de Maria. A l ’arcada central hi havia, abans de
1936, uns cortinatges de color blau cel. Les imatges de la Mare de Déu i
l ’Infant anaven vestides amb robes, coronades i amb sengles escapularis.
A les grades de l ’altar hi havia sis canelobres de fusta i un quadre que
representava la Verge vencent amb una llança la serp diabòlica. La mesa,
substituïda després del concili, era un gran bloc granític. La imatge i el
parament litúrgic es van perdre en el gran foc de 1936, però l’altar és
l ’únic de l ’església que es va salvar.(18)
En una nova carta datada a Vilabertran el 15 d ’agost de 1856 adreça
da al seu nebot, el canonge Oliver manifesta la seva sorpresa davant les
queixes de l ’ecònom de Calonge, N. Lloberas, perquè no li havia pagat
els seus drets de certificació de baptisme: he quedat fe t una pedra, pues
que lo Procurador de Gerona, Sr. Joaquim Sot me feu pagar lo següent:
Per las agencia de Madrit (que no sen feu cap, perque lo Sr. Bisbe sen
cuydaba) cinch duros: Mes per los drets parroquials sis rals. M er per las
firmas de tres Notaris, a saber del Notari Sabater cuatre rals; del Notari
Pallimonjo cuatre rals; y del Notari Pardeda (sie) gratis; Mes per gastos
de coreu, diligencias y altres gastos, entre tot me costà sobre vuyt duros,

(17) FPO. Correspondència.
(18) J.AYMAR. “L’església parroquial de Sant M artí de Calonge” , EBE 1 (1981), p. 61-62;
“Reformes vuitcentistes a l ’església de Calonge”, EBE, 17, p. 154, fig. 8.
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_y sels va cobrar de la mia asignació. I recomana al nebot que arregli les
coses directament amb l’ecònom, que ell ja li ho pagarà i acaba: Digas à
eix Rt. Economo, que sempre que se li oferesca alguna cosa de mi, sens
cap reparo pot escriurem, que lo serviré ab tota puntualitat, y que perdoni
del meu poch cuydado, de saber si eran ó pagats tots.
ELS DARRERS ANYS
El 5 de maig de 1860 morí la cunyada del canonge, Maria Morbey,
esposa de Josep Oliver, que havia fet testament l’any anterior. El 13 de
juliol d ’aquell mateix any, Martí Oliver va fer un nou testament a Figueres,
davant del notari Manuel Díaz, que revocava l’anterior,(19) en el qual va
nomenar marmessors mossèn Joan Padrosa, prior de l’Hospici de Girona,
i mossèn Jaume Sala, capiscol(20) de la col·legiata. Observem, doncs, que
se seguien usant els títols antics. En aquest testament, Martí féu hereu el
seu renebot, Pere Oliver i Pallimonjo (Calonge, 1850-1912), que aleshores
era un infant de deu anys.(2I) Es cita una casa de la propietat del testador
al carrer de la Barca de Girona. Va disposar també que els hereus de Can
Oliver donessin cada mes mig quartà d ’oli per fer cremar una llàntia davant
la Mare de Déu del Remei.(22) També va disposar que per la festa de la Mare
de Déu del Remei, que s’escau el segon diumenge d ’octubre, paguessin
l’almoina de sis rals per celebrar una missa a l ’altar de la Verge en sufragi
de la seva ànima, dels seus pares i de tots els de la casa Oliver.
De Martí Oliver escriu l ’historiador calongí Pere Caner: “home recte
i bondadós, fou un vertader apòstol de la Bona Nova, accentuat durant la
seva llarga i dolorosa malaltia que el va impossibilitar, transcorrent els
seus últims anys en olor de santedat”.(23)
El 25 de novembre de 1861, el rector de Vilabertran, Martí Pons, en
nom de mossèn Martí escriví una carta a la reneboda, Gràcia Pallimonjo
d ’Oliver, en la qual l’informa que el sr. Oncle de V. segueix poch mes
poch menos com sempre en mitj de las suas dolencias; si be que al Sr.
Facultatiu diu que hi ha un tant de millora, pero als quel visitem tots los
dias no ho creem siga aixís. Lo cert es que ell mateix ja se ha fe t arreglar
al ninxo per quant morirà, senal evident que tampoch dona credit a las
(19) A FPO n ’hi ha còpia.
(20) El capiscol o cabiscol era aquell cantor que als oficis religiosos tenia la funció d ’entonar
el començam ent d ’una peça.
(21) Sobre Pere Oliver vg. J.M OLLA-J.BAUTISTA, “La vinya i el vi a la conca de la riera
del Tinar (Calonge)”, EBE, 17 (1998), esp. p. 196-205.
(22) Els hereus van complir aquesta disposició fins que un rector els va dir que l'única llàntia
que havia de crem ar era la del Santíssim. Des d ’aleshores subministren el vi de missa.
(23) P. CANER, loc. cit.
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suas millor a s ”. I els reco
mana que cuidin bé “al que
serà nou beneficiat de casa
Oliver.
El 21 d ’abril de 1862
en una nova m issiva de
m ossèn Pons a G ràcia
Pallimonjo li diu: Al citat
sefíor oncle de V. poch mes
menos segueix ab la sua
poca agilitat y poch delit, y
me encarrega tambe que de
part sua saludia a V .y familia y sobre tot que tractian
y....a Musen Esteve [ Oliver
Pallimonjo] beneficiat que
serà del benefici de casa
Oliver...
La darrera carta escrita
Fig. 6. Esteve Oliver i Pallim onjo, renebot del
en vida de mossèn M artí
canonge M artí, beneficiat de l ’església de Sant M artí
està datada a Vilabertran
de Calonge (FPO)
el 17 de juliol de 1862 i
és també de Martí Pons a
Maria Gràcia Pallimonjo; s'hi parla d ’una certa revifalla: Al Sr. Canonge
son oncle, apar que fa miracle en vida en ordre a la sua decantada salut
y es que te bona gana, dorm y tots los dias se lleva o alsa del llit, y esta
llevat fins a las tres horas de la tarde Uevantse a las set horas del mati,
cuant antes no estaba mes que una tres horas llevat.
Una carta datada a Vilabertran el 3 d ’octubre de 1862, de mossèn Joan
Padrosa, l ’hereu de confiança, a Maria Gràcia Pallimonjo, ens informa que
el canonge ja era mort (llustre sefíor difunto) i urgeix a Josep i a la seva
esposa que es presentin a Vilabertran per tal de poder arreglar el tema del
benefici de la Mare de Déu i Sant Josep, l ’obtentor del qual és el fill d ’amb
dós, Esteve: les suplico de todas veras vengan Vs. por hacerles entrega de
tanto bien para el obtentor su hijillo (...) vengan pronto, pronto, porque
me conviene marchar a Gerona, y marcharía si Vs. vinieran, y el mal no
recaería sobre mi, sino sobre un pobrecito inocente. Que dadiva esta es
Sra. Mia, para su família, la que han hecho los dos dijuntos muy llustres!
Ya lo veran. V con los papeles, y tambien no olvide sobre todo de consul
taries con el benemerito Sefíor Cura Regente de Calonge, y cumpliendo
como en ellos exactamente consta no se les apropierà el Gobierno...
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Martí Oliver va ser enterrat al cementiri de Vilabertran, en un nínxol
darrere l ’església de la col·legiata. La seva làpida encara es conservava
fa uns anys. Després, les restes foren exhumades i traslladades al nou
cementiri de la població.
El 3 de febrer de 1871, Lluïsa Massat de Masdevall, de Figueres, escriví
a Josep Oliver, per encàrrec de una pobre muger de mi pueblo, aquien
aprecio por su anrradez (sic), Rosa Camó, que fou criada del canonge
Oliver, la qual hallandose...poco menos que en la indigència li reclama
cinquanta lliures que, segons ella, el canonge li havia deixat en testament,
més els interessos. De fet, la tal Rosa Camó no apareix ni en el testament de
1855 ni en el de 1860, potser hi hagué un testament o codicil posterior.
El maig de 1939, la família Sardó-Oliver va fer donació a la parròquia
de Sant Martí de Calonge d ’un Rituale Ecclesiae et diòcesis Gerundensis de Mandato Exmi. Ilmi. Ac Rmi. D.D. Florentii Lorente et Monton...
(Girona, 1851) i d ’una Missae in agenda Defunctorum tantum deservientes
ex Missali Romano... (Roma, s/d), amb gravats, ambdós pertanyents al
canonge Martí Oliver, la signatura del qual consta.
A l ’església de Sant Martí de Calonge, l ’altar de la Mare de Déu del
Remei, testimoni silenciós de la voluntat reparadora del canonge Martí
Oliver, espera pacient una restauració plena.
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«LA DEGOLLACIÓ DE
SANT JOAN BAPTISTA»,
UN DRAMA BÍBLIC
REPRESENTAT A FOIXÀ EL 1904
E N R IC PRAT i PE P V IL A

L’escriptor nord-català Carles Bosch de la Trinxeria (Prats de Molló,
1831 - la Jonquera, 1897), autor d ’un dels llibres més significatius de la
Renaixença: Records d ’un excursionista(l) (1887), i de diverses novel
les, narracions costumistes i proses de viatge, va publicar a l’anuari de
VAlmanach de l ’Esquella de la Torratxa{2) un article, «Misteris», en el
qual, entre moltes notícies sobre passions i altres obres de teatre religiós
representades a Catalunya i al Rosselló, afirmava el següent: «fa alguns
anys, uns 26, que en [un] vilatjet del Baix-Empordà, Foixà, en una era,
vaig veure representar lo Degollament de San Joan Baptista». Recordem
que el seu pare, de nissaga empordanesa, era fill de la Bisbal i sabem que
tenia un parent i amic a Rupià que li donava hospitalitat per llargues tem
porades. Potser aquests lligams familiars li van fer conèixer aquest sec
tor de l ’Empordà, on encara es representaven velles peces de teatre català
en festes religioses de molta solemnitat. Bosch de la Trinxeria havia vist
també la Dansa de la Mort a Verges i a Rupià, associada a la processó del
Dijous Sant, i diverses obres en pobles nord-catalans.
(1) Obra que conté, dins el tema que ens ocupa, l ’article «La processó del Dijous Sant a
Rupià» (Records d ’un excursionista, Barcelona, Selecta, 1983, pàg. 284-288).
(2) Barcelona, 1875, pàg. 51-55.
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La Bisbal. Personatges de la representació de la Passió de l'any 1932

De l ’obra citada per Bosch, n ’hem pogut veure un manuscrit de 136
pàgines, molt ben copiat per Enric Pontonet Matas, a dues tintes (les rú
briques amb vermell), custodiat en una casa particular de Foixà (Casa
Marcel·lina), i estem preparant l ’estudi i l’edició del text sencer, d ’un
gran interès, dels quals aquest article pretén ser un primer tast. Devem la
coneixença i la fotocòpia de La degollació de sant Joan Baptista. Dra
ma ab un pròleg i vuit actes, al senyor Jaume Torrent, propietari del res
taurant Can Quel, que sempre s’ha interessat per la cultura i que treballa
incansablement perquè el poble no perdi les seves arrels. Li regraciem
públicament les seves atencions.
Fa molts segles que els teòlegs s’han valgut de procediments teatrals
(tant durant la predicació com a través de les representacions a dins i fora
dels temples) per transmetre i fer entendre millor el missatge religiós. La
història de les relacions entre el cristianisme i el teatre és relativament
ben coneguda.(3) Des del segle xiv i fins a l ’actualitat, el teatre de la pas
sió/4*el veterotestamentari (drames basats en històries extretes de l’An
tic Testament), i el de sants*5' sempre han tingut molt de predicament a
(3) Vegeu, per exemple, l ’obra del professor de teologia suís Bernard R e y m o n d , Théàtre et
christianisme, Labor et Fides, Ginebra, 2002.
(4) Llegim en el llibre de Susanna P a r a l s i M. D. F i g u e r e s , E l teatre d ’aficionats a la Bis
bal: un segle de vida (Ajuntament de la Bisbal d ’Empordà, 1997, pàg. 108), que el 1792 ja es
representava el drama de la Passió en aquesta vila.
(5) Francesc Xavier B u t i n y à publicava el 1871 la peça sobre sant Martirià, patró de la vila
de Banyoles: La venjança del martre. D ’aquesta obra n ’hi ha una edició crítica preparada per
Júlia B u t i n y à J i m é n e z (Centre d ’Estudis Comarcals de Banyoles, 1996).
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Catalunya, amb un públic fidel i entusiasta. En èpoques més recents, hi
ha, per exemple, documentació sobre el fet que des del segle x v i i i es re
presentava a Torroella de Montgrí, en castellà, l’obra d ’Andreu Sabat:
La Comèdia fam osa de la Gloriosa Verge y Màrtir Santa Catherina.{6)
Una segona representació feta pels afeccionats del mateix poble s’esde
vingué el 1803. Segons explica Rosa Maria Angulo Velasco en el seu tre
ball «Una nova història del Fill pròdich»,(7) aquesta obra es representava
a mitjan segle xix a Camallera i a Palau Sator. El 1887 s’editava a Olot
un altre drama sobre aquesta temàtica.(8) Encara, a principis del segle xx,
la impremta Llach de Girona publicava una altra versió d ’aquest passat
ge bíblic, l ’obra anònima Lo fill pròdich. Comèdia en sis actes. Essent el
patró de Perpinyà, al Rosselló la figura de Joan Baptista ha donat lloc a
moltes obres de teatre, que ara no prendrem en consideració.
Sobre l ’origen d ’aquella representació concreta que Bosch va veure
a Foixà i que és el tema del nostre treball, podem aventurar una hipòtesi.
A l’església de Sant Joan del Castell de Foixà es va fundar al segle xvi(9)
una Confraria del Benaventurat Sant Joan Baptista, que celebrava una
festa en la diada de la degollació. Possiblement un membre devot de la
confraria va escriure aquesta obra en un moment posterior que, ara per
ara, no podem determinar.
Si Bosch va escriure aquest article el 1875 i havia vist la representa
ció 26 anys abans, això vol dir que va ser a Foixà pels volts de 1849.
El manuscrit que ens ha permès conservar l ’obra va ser copiat per En
( 6 ) Josep V e r t i P l a n a s , Un acte sacram ental i el teatre vuitcentista. Edició d ’autor amb l a
col·laboració de l’Ajuntament de Torroella de M ontgrí i la Diputació de Girona.
(7) Dins el llibre col·lectiu Els Balls Parlats a la Catalunya Nova (Teatre Popular Català),
El Mèdol, Tarragona, 1992, pàg. 256-257.
(8) Lo Fill pròdich. Dram a biblic-moral en quatre actes y en vers, original de F. T. y M.,
prevere. Sos cants posats en música per l ’aficionat jove Josep C a r b o n e l l , Olot-Ripoll, Llibre
ria de Joan Bonet, 1887.
(9) A l ’Arxiu Diocesà de Girona, que és on hi ha dipositada la documentació antiga de la
parròquia de Foixà, hi hem trobat el llibre mestre de la Confraria del Benaventurat Sant Joan
Baptista (1577-1740), agrupació que celebrava la seva festa el dia 29 d ’agost (festivitat de
la Degollació) de cada any amb un dinar de germanor. Encara que al llibre no hi ha constàn
cia escrita del foment d ’aquesta representació, aquest document dóna fe del culte al sant, que
l ’hauria motivada. En una de les pàgines de l ’obra llegim: «A llahor y glòria de Nostro Senyor
Déu Jhesucrist y de la gloriosíssima Verge Maria, mare sua, y del benaventurat sant Joan Bap
tista, patró de la sglésia de Foxà, comensa lo present libre de la Confraria del dit benaventurat
sant Joan Babtista, fundada en la dita sglésia de Foxà, la congregatió de la qual se fa y se selebra en lo die de la festa de la degollatió de dit benaventurat sant Joan Babtista, la qual fa santa
mare sglésia catòlica a xxvim del mes de agost, lo qual libre és stat comprat per Pere Pi, major
de dies, Gaspar Reig àlias Balla de Cruells, pagesos de Foxà y Antic Pefarrer, pagès del lloc
de Sant Llorens de les Arenas, del terme del Castell de Foxà, pabordres de dita confraria en lo
present y corrent any a[l]s [ m J d l x x x v i i , en lo qual libre se continuaran prim er los canalars dels
censals de dita confraria vuy en die reb».
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ric Pontonet l’any 1904 amb motiu d ’una representació durant la festa
major del poble, el 28 d ’octubre. No sabem si n ’hi ha d ’altres còpies més
antigues. Enric Pontonet, que actuava de consueta, és a dir, d ’apuntador,
va preparar el manuscrit per convertir-lo en un guió útil per a la represen
tació indicant-hi vestuari, música i cant hi va afegir observacions sobre el
moviment dels actors i alguns arranjaments propis (que molt conscienciosament anota i justifica).
Hem de pensar que, com preveia Bosch el 1875 («eixos dramas sa
grats avans tan sovint representats en nostra terra, van desapareixent, y
aviat ens ne restarà sols lo record»), la representació vista el 1849 s’ha
via deixat de fer en algun dels anys successius, i la seva represa, l’any
1904, amb l’acompanyament d ’una orquestra que va costar 315 pessetes
d ’aleshores, ja va ser excepcional i un xic arqueològica, i és això el que
també motivà 1’«edició» que en va fer Pontonet.
Encara, doncs, que només en conservem una còpia del 1904 i que
contingui intervencions i comentaris del consueta de la representació que
es va fer aquell any, l ’obra original podria ser de final del segle xvn o de
principis del segle x v i i i , tant per la llengua com perquè conté molts ele
ments de la preceptiva i de la dramatúrgia del Barroc.
A les pàgines finals del manuscrit (de la 133 a la 136) llegim aquest
text que reproduïm sencer:

H. Bosch: M editacions de sant Joan Baptista, s. XV
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MEMORIAL
El diumenge dia 28 d ’agost de 1904, vigília de la festa major de Foxà, a las 4 de
la tarda la orquesta Els M ontgrins va tocà sardanas a la plassa pública, i a las 10 de la
nit, los actors feren, ab dita orquesta, ensaig general d'aquest interessant Drama de
sant Joan.
A las 2 de la tarde del dilluns dia 29 del expressat mes i any, i prim er dia de la
referida festa, fou posat en escena i representat el mencionat Drama, baix el reparti
ment següent:
- Felinas: Francisco Pi Condom
- Rifar: Josep Casas Ferrés
- Aquias: Joan M asaller Vilà
- Diarabias: Francisco Torras Ponsatí
- Medina: Joan Fàbrega Terrats
- Mudara: Jaum e Canals Dalmau
- Pinobello: Pere Pons Gallart
- Sàbach: Joan Prats Terrats
- Aran: Francisco Casellas M ercader
- Mesa: Joan Marsal Vidal
- Capità: Josep Fort Pagès
- Rosauro: Joan Oliver Avellí
- Brito: M iquel M ostera Dutres
- Magdalena: Pere Carbonell Frigola
- Músic: Pere Mas Prats
- Diego: Joan Roig Pons
- Dimoni: Miquel M artí Ros
- Botxí: Joan M artí Ros
- Ajudants: Josep Viladrosa Carol
Joan Pi Serra
- Consueta: Enric Pontonet Matas

-Director de escena: Josep Fort Pagès
-Prologuista: Joan Casas Prats
- Àngel de la Guarda:
Josep M assanas Carbonell
- Angelets:
Joaquim M artí Mateu
Josep Paretas Casadellà
Josep Alabau Grau
Joan Torrent Carrier
Joan Pi Casas
Josep Condom Prats
Francisco Agustí Vivas
- Sant Joan: Jaume Solés Ros
- Tadeo: Cosme Brugués Solés
- Just: Sebastià Galià Alabau
- Marcelo: Joan Condom Vila
- Elim: M iquel Majó Rotllant
- Cristo: Joaquim Torró Prats
- Rei: Josep M artí Casellas
- Herodias: Joan Casellas M ercader
- Salomé: Josep Casellas Oliveras
- Carmela: Ramon Pons Teixidor

La representació del Dram a se verificà en toldo instalat a la plassa i en presència de un
extraordinari número de personas, ab la llorejada orquesta mencionada, Els Montgrins, de
Torroella de M ontgrí, composta de 12 intel·ligents músics i baix la direcció del distingit i ar
reu conegut professor Pere Rigau, à[lies] Barretó.
Per el 28, dia del ensaig general i per los altres 2 dias i nits, 29 i 30, de la festa major, el
lloguer de la orquesta importà 315 pessetas.

Hi intervingueren, doncs, 41 persones, comptant-hi el consueta i el di
rector d ’escena, que va ser Josep Fort Pagès. Veiem que els papers feme
nins eren interpretats per homes, com era habitual («Lo fill del masover
del mas feya d ’Eva», explica també Bosch referint-se a una representació
vista a Serrallonga de l’Alt Vallespir). I a més hi van intervenir els músics
d ’Els Montgrins i les cantants (es parla en concret de dues tiples).
LA INTERVENCIÓ D ’ENRIC PONTONET
D ’Enric Pontonet Matas, sabem que havia nascut a Sant Gregori el 28
d ’octubre del 1865 i que la seva dona era de Foixà, on ell va morir l ’any
1942. Ens reca que Pontonet, que es dedica a anotar el text amb preci
sions històriques, doctrinals i escèniques, no doni cap informació sobre
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l ’origen i l’antiguitat del text. Ens diu, en canvi, de quins llibres ha extret
la informació històrica que ens proporciona i veiem a partir dels comen
taris que les seves referències culturals són catòliques (sempre esmenta
l ’autorització eclesiàstica pertinent en els llibres que cita) i molt tradici
onalistes, ja que fa la impressió d ’identificar-se totalment amb els punts
de vista de l ’obra.
Sorprenen avui dia, per exemple, les seves dades sobre l ’antiguitat del
món, que ell xifra en prop de 6.000 anys, ja que afirma, amb tota segure
tat i precisió, que sant Joan va néixer el 24 de setembre de l ’any 3999 i
Jesús, a les 12 de la nit del 24 de desembre del 4000.
Però és molt d ’agrair la consciència amb què fa la seva feina, ja que
gairebé sempre podem distingir les seves aportacions del que devia ser el
text original. Quan hi introdueix algun canvi, ell mateix l’explica en una
nota i el justifica. En citem dos exemples:
a) El papissoteig («ceceixant») de Salomé i el seu oblit momentani
del nom de Joan provenen, ens diu, de Flaubert (del conte «Hérodias»,
que ell cita per coneixença indirecta). En aquesta ocasió Salomé l’ano
mena Joakannan (en Flaubert hi ha, de fet, Iaokanann) i Pontonet anota:
«del Baptista sant, deia antes el Drama».
b) També és seu el canvi del mot bacsavé per batxiller, ja que segura
ment ell, com tampoc nosaltres, no entenia el mot original.
Pontonet ens explica detalladament en què va consistir (o havia de
consistir) el vestuari de cada actor durant la representació del 1904. Tam
bé reproduïm aquest text sencer, pel seu gran interès:
Prologuista [hi ha unes línies en blanc, com deixades per a la descripció que
hi manca].
Àngel de la guarda: casco, blonda, samarreta de coló de carn, túnica corassina, mantó [espai en blanc; com si hi manqués un m ot] dorat, pantalon
colanft], espasí i sandàlias.
Angelets: blonda, túnica [blanc], escapularis, faldillas, mitjas blancas i san
dàlias.
Sant Joan Baptista: cabellera, barba, samarreta de coló de carn, un vestit aspre
teixit de pèls de camell, apretat i ajustat ab un cenyidor de cuire alrededor de
la cintura, pantalon colanft], un bastó ab una creu-pendó a la mà, i descals.
Deixebles: túnica blanca cenyida a la cintura ab un cordó blanc, capas de di
ferents colors, que pasadas sa extremitat inferió volti pel costat dret cap a da
vant, arrossegan-se un poc; sient sostinguda dita extremitat al costat sobre-1
bras esquerra i envers la cintura, i sandàlias.
Cristo: túnica o vestit llarc blanc, tot d ’una pessa, cenyit a la cintura ab una
corretja, un mantell blanc que li penji dels muscles, un vel també blanc al
cap, lligat al fron|t], que li arribi als muscles; barba curta, cabellera llarga,
dividida en dues parts enmig del fron[t], un món per a portar a la mà, i san
dàlies [.y/c].
Herodes: corona, blonda, dalmàtica, faixa vermella de seda ab borlas doradas, cartera, mànegas, pantalon i sabates de malla, espasa, manto blanc de
seda i cetro.
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Herodias: corona de reina, túnica de satí rosa brodada de or, manto blanc de
seda, brodat de las vores de igual metall, cinturon de coló de rosa molt brodat
de or, arrecades, collars llarcs de perlas i sandàlies blancas brodadas de or.
Salomé: corona plana, túnica blanca de llana fina, manto blanc, una i altre
voltats de plata, cinturon del mateix metall, arrecades, collar de perlas curt i
sandàlies blancas brodadas de plata.
Damas: fils de perlas que-ls hi voltin el pentinat, el qual ha de fer-se al mig
del cap, túnica blanca llisa, manto blanc, cinturon de coló blau cel i sandàli
es blancas.
Consellers: perruca, barba, dalmàtica, cinturon, espasa, mànegas, pantalon i
sabates de malla.
Patges: casco, dalmàtica, líctor, cinturon, espasa, mànegas i pantalon colan[t]
i sandàlies.
Pinobello: trajo [de] bufó, ab el qual els reis antics fèyan representà als seus
bobos, o bé el trajo Rigoletto.
Missatgers: casquet ab borla negra, perruca, barba, túnica negra, cinturon, un
bastó ab borlas i sandàlies.
Capità: casco, barba, dalmàtica, corassa, cinturon, sabre, mànegas, pantalon
i sabates de malla.
Rosauro: casco, bigoti, perilla, dalmàtica, líctor, cinturon, espasa, mànegas i
pantalon colanft] i sandàlies.
Brito: barret hongo ab cinta de coló, perruca, brusa, cinturon, pantalon curt,
mitjas blancas i sandàlies.
Magdalena: peplus i faldillas de aldeana, i sandàlies.
Músic: barret hongo ab cinta de coló, blonda, brusa, cinturon, pantalon curt,
mitjas blancas i sandàlias.
Diego: perruca i barba blancas, túnica de frare cenyida a la cintura ab un cor
dó blanc i sandàlias.
Dimoni: un trajo ab qua i una forca, la qual sia tot de coló de foc del infern.
Botxí i ajudants seus: perruca, barba, brusa, cinturon, mànegas i pantalon
colanft], una daga pel botxí i sandàlies.

ARGUMENT
El drama consta d ’un pròleg i de vuit actes, i d'una divisió paral·lela
en 14 jornades(10) una mica arbitrària. Es van alternant les escenes en què
es pretén adoctrinar el públic amb explicacions teològiques, òbviament
del tot anacròniques, amb d ’altres que l’han de distreure (i aquí cal citar
la intervenció del graciós Pinobello, que és el típic bufó a partir del qual
s ’expressen veritats aparentment paradoxals que representen la mena de
seny amb què el públic més popular podia sentir-se identificat). Assistim
a un episodi que després de mostrar-nos la venalitat d ’Herodes, ens per
met veure com Salomé va aprendre el ball que li permeté més tard de
manar el cap de sant Joan (un ball popular!). Hi ha fins i tot la insinuació
d ’una història amorosa amb referències a un capità que està enamorat de
Salomé. Per la resta, l’argument segueix la història tal com la presenten
els evangelis.
(10)
Jornada és, segons el DCVB, «acte o part de certa extensió en què es divideix una
obra dramàtica». El DCECH de Coromines i Pascual defineix el terme com «acto de una obra
teatral (1517, Torres Naharro)».
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LLENGUA
Però tant l’estil com la
llengua de l’obra correspo
nen clarament al segle xvn o
principis del xvni. Bosch de la
Trinxeria diu, referint-se a una
obra d ’aquesta mena (La vin
guda del món) que havia vist
representar a Serrallonga (Alt
Vallespir): «Fa temps que vaig
al darrera dels textos d ’eixos
vells dramas escrits en català
dels sigles passats; no he tin
gut encara la sort de trobals;
no hi ha dubte que deuhen
contenir modismes y mots ben
Degollació de sant Joan Baptista. Catedral
de Perpinyà

c a ta la n s p e r n o s a lt re s desCOn e g U tS » .

Aquí esmentarem només
superficialment i de manera
provisional uns quants aspectes, sense tenir en compte allò que ens sem
bla que és atribuïble a la llengua de Pontonet.
Encara que avui ens sorprengui en gran manera, correspon a l ’estil li
terari de l ’època la gran abundància de castellanismes, usats sense cap
mala consciència, només amb la finalitat de fer el text més «literari». Són
aquests (en aquesta classificació tenim en compte només l ’origen del
mot, no la seva admissibilitat en català actual):
acato (fer acato), acert, acertarà, aficionat, ageno, agraviar, aguardaba, àlamos, alma (i ànima), alocar (‘fer tor
nar boig’), ameno, antes, apoyan(t)-se, arrastra, arrebol,
arrepentiment, assentar-se (en un sol cas seure), assento
‘seient’, assiento, ausència, ausents, baix de ‘sota’, bissarro, blancura, blando, blasfemo, bobo ‘bufó’, brutos, càliz,
carinyo, cerca ‘a prop’, ciego (també cego), ciervo, contento ‘satisfacció’, cortesanos, cuidados, derramada, derritit, desafio, desatino, me clesman (de desmandar), despediu-vos, después (també després), desditxa, divino, donaire,
emplea, empleo, enfado, enseguida, entregar (també des
lliurar), envidiós, esmeraldas, fea, fe r o , foller (pel cast.
fullero ‘trampós’), gallardó ‘guardó’, gallego, garbo, gar200
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ganta, gosau ‘gaudiu’, grave, hasta, hermosa, hermosura, indiano, infiel, ingeni ‘enginy’, limpiar-se, linda, livià
(moralment), llagadas, llama ‘flama’, llamada ‘flamarada’,
llastimat, llimpiant, lliviandat, loco (també boig), luego ‘de
seguida’, malditas, malesas ‘bardisses’, medi ‘m itjà’, menos, muecas, nécios, ninyo, olvidar, olvido, olvit, otorgar,
palàcio, pendència, plumas, pues, quadriller, querida, quitar ‘prendre’, rapàs ‘noi’, rato, regalo, reinar (també reg
nar), de repente, lo resto, restos mortals, rinya, risuenya,
ruïdo (i fressa), sauces, sellant-lo, sombras, sossego, sossiego, súcios, sust, templada, ternura, tierno (hi ha un cas
d ’enternir), torpe, tras de, treta, trono, triünfant (també hi
ha triümfar), vellacaria, vellacos, villans, villanas.
D ’entre les paraules catalanes significatives, citem: aucells, bravament ‘en gran m anera’ (segons el DCVB, és mot característic de
l ’Empordà), cercar (mai buscar), cor (de veus), eixir (mai sortir), verdader, alternança d 1hòmens i homes, de ma senyora i misenyora, te aco
modes ‘t ’amistancis’, enter ‘sensat’, milions,proceint ‘procedent’, boig i
plural boits, noms de colors poc usuals (naronja, purpuril, brasil, daurat,
emplatallat, lo color del fum , la llamada del llum), competents ‘compa
rables, capços de competir’, sobrègia ‘superi’, colp ‘cop’ (un únic cas,
també hi ha cop), desnua ‘nua, despullada’, escorpits,
Pel que fa als articles, alternen els masculins lo (també neutre) i el (so
vint escrit al); la forma femenina, la, no apostrofa mai davant de vocal.
Hi apareixen tota mena de possessius, encara que hi predominen els
àtons: mon, ton, son, mos, tos, sos, la mia, la tua, la sua, nostra i la nos
tra, vostre i el vostre, etc. Es distingeix entre son i llur.
Hi predominen els subjuntius en —ia: abàtia, alàvia, anúl·lian, crèguia, díguia, dónia, dòrmia,fàssia, hàgias, plòrian, pújia, sàpia, absòlguian, resòlguian, sàpia, vàgias, etc. Altres formes: te acomodes, estiga,
haja (també escrit hage), puga, siga (i sia), tinga...
MÚSICA
Pel que fa la música que segurament l’any 1904 era la tradicional, hi
ha 15 peces a més del Cant de Simeó i de In exitu Israel de AEgypto. En
coneixem les lletres, però no la música. Són cantats per una sola veu de
tiple o, en dos casos, a duo per dues veus de tiple.
Es especialment interessant l ’escena en què Magdalena ensenya a ba
llar a Salomé ( F i l l a : Oh, aldeana querida!, / ^sabs, per ventura, ballar?
M a g d a l e n a : Ballar, i també dançar!) pels nombrosos noms de balls que
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hi apareixen. Salomé els anomena i la rústica (aldeana) Magdalena en
fa un comentari a propòsit: la bretanya («encara que aldeana, / dama, no
la sé ballar»), las follias («estas ja comunas són, / pues se bàllan tots los
dias»), lo canari, lo villanó («no, que no só villana, / encara que só alde
ana»), una que diuen sonsó («no és per ma condició»), lo minuet «Con
de Claros», la xarabanda («molt vella és»), la xacona («dolenta és»), el
«Padre del alma» («mon estat encara no és / de haver-me de confessar»),
lo xaraman («aquest sí, que és molt valent / i jo só molt temerosa / de
aquell gran ay, ay, ay! / Té un no sé què en lo món, / pues que se queixa
tothom / de las cosas que en ell [h]ay, [h]ay, [hjay»), gust me dóna una
pavana («que estos són balls de amors / i de cortesanos favors / que a
totas donas agràdan»). Finalment, «un violí toca un ball qualsevol i Mag
dalena i la filla de Herodias bàllan».
VERSIFICACIÓ
La major part de l ’obra és escrita en versos heptasil·làbics, molt irre
gulars, que rimen en quartets creuats i encadenats, però també hi trobem
versos apariats i versos sense rima. Moltes rimes són assonants o simple
ment aproximades. Quan assaja versos més llargs demostra la seva imperícia, ja que la varietat de síl·labes i accents és molt gran.
MISOGÍNIA
Un aspecte constant és la misogínia («deixa donas simples i vanas»,
«pecador afeminat»), no tan sols pel paper que hi té Herodies. Sor
prèn perquè les escenes de la vida familiar d ’Herodes són sempre idüliques, tant en les seves relacions amb Herodies com amb la seva fillastra
Salomé. Per a l ’autor, és clar, la condemna de la relació amb la dona del
seu germà Felip es basa únicament en el seu caràcter desordenat i il·lícit
i no necessita cap altra justificació. Un exemple:
A q u ia s :
Dona va esser la primera
que discòrdia als mortals posà
i la que en la terra llansà
per a tots molta quimera.
Dona ensenya lletras ab las quals
totas las cièncias enclou;

dona que a rendir al home mou
posant a las ànimas senyals.
Dona fou inventadora de la guerra
i ab sa flaquesa abrassa al món,
de ciència i virtut no té gran nom,
ans bé fa pèrdrer la terra.

I encara, indirectament, també en forma part la insistència en la virgi
nitat de Maria («quedant Maria, sens dupte, / pura i verge antes del part,
/ en lo part verge també / i també després del part»).
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APÈNDIXS
a) Acte I, Jornada Segona
Ix Sant Joan i tres deixebles seus: Tadeo, Just i Marcelo, los dos prim ers a la dreta i el
tercer a la esquerra del sant.
S ant Joan:

Assentau-vos, mos deixebles arnats,
(los deixebles se asséntan en las rocas mencionadas en la primera jornada)
junt ab mi, mos deixebles volguts,
que si en la terra vos veix maltractats,
en el Cel vos veuré ben regalats.
Estas pompas de reis poderosos
són de la terra vasos trencadissos,
fabricau per Déu vasos massisos,
pues se veu clar que Herodes és boig.
Escoltau-me, amats deixebles, un poc:
«Déu és un acte pur inseperat,
és esprit i també etern,
amant i de si mateix amat
ab dolça forsa de amor intern.
Se coneix a si i de aquí ha engendrat
un Fill, com Ell mateix sempitern,
que ama al que engendra de amor tant
proceheix00 de los dos un amor Sant.
Un Déu i tres personas són, sens dupte,
Pare, Fill i Esperit Divino,
llur divina essència no se muda
ni pot patir, qui és desatino
dir que Déu pateix, ningú ho dupta,
de ahont diu "Só Déu que no me mudo".
I qui als cels i terra va formar
és Déu, que en Ell no hi ha cos, peus ni mans,
ossos, cara, boca, espatllas ni pits,
perquè estos són membres humans,
dels quals Déu ha fet als hòmens,
i afírman los profetas soberans
que, essent Déu incomprensible,
no pot estar en estos membres comprensibles.
Deixebles, no vos espàntia,
que si Déu los té, és Déu i home,
pues diu David que los ossos a ell contaran
Escenes medievals de la vida
i així mateix las mans i peus li foradaran
de sant Joan Baptista

(11)
procel·ieix: enteneu ‘que procedeix’ (és a dir, de tant que el Pare estim a el Fill que en
gendra, d'ambdós se’n desprèn un Amor Sant).
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las ànimas ingratas i corf .s j perversos,
i sas espatllas, dic, que portaran
la creu per salvar lo univers,
i que los mateixos a qui Ell la vida donà
fel i vinagre per beguda li han de presentà.
També per Isaïas nos declara
donarà112) son cos als quïl feriran
i la sua alegre i hermosa cara
darà també a aquells que matar-lo voldran.
I ab son poder, de magestat rara,
foren creats los cels i la terra,
hòmens, donas, racionals,
cada un en sa esfera.
Així mateix també creà
animals brutos i fïeras,
uns per descansar als homes
altres per dar-los-hi tormenta,
i estos fou per subjectar-los,
perquè no se ensupervèscan,
pues que la ditxa o desditxa
ve de la mà sempiterna».

Escenes medievals de la vida de
sant Joan Baptista

T a d e o (se alsa i diu):
Oh mercè no merescuda!

(se alsa i diu):
Oh favor que en mi no cap!
Just

(se alsa i diu):
Senyor, perquè vos alàvia
dau-me gràcia i dau-me vida.
M a rc e lo

(Los tres deixebles perm anèixent alsats)
S ant Jo an:

Voleu-vos tots batejar
baptism e de penitència?
T adeo:

Pare Joan, per vostre clemència
batejau estos vostres fills.
S ant Jo an:

Agenollau-vos tots aquí
(los deixebles se agenòllan)
Pere Garcia de Benavarri, Banquet
d'Herodes, c. 1470, tècnica m ixta sobre
taula. 1,98 x 1,25 m. Barcelona, Museu
Nacional d'Art de Catalunya (M NAC/
MAC 64060)

(12) donarà: ‘que donarà’.
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i en senyal de arrepentiment
donau-vos cops al pit.
(Los deixebles se dónan un cop al p it ab la mà cada vegada que diuen: «Sí, Pare»).
S a n t Joan:

^Creyeu en Déu Pare i en son Etern Fill i en aquell que de Ell proceheix?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant J o a n :

Creyeu que fou de Verge concebuda?
T ots t r e s :

S í , pare, en lo part.
S ant J o a n :

Creyeu que antes del part i després del part fou verge?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Joan:

Creyeu que nasqué de Maria Verge, morirà i baixarà als llims?
T ots t r e s :

S í , pare.
S ant J o a n :

Creyeu que ressuscitarà i pujarà als Cels?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Jo a n :

Creyeu que ab son Etern Pare assentat, allí als cels estarà?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Joan :

Creyeu que judicarà los vius i los morts?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Joan :

Creyeu la Comunió i junta de tots los Sants?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Jo an:

Creyeu ab la resurrecció i eterna vida?
T ots t r e s :

Sí, pare.
S ant Joan:

Pues anem ahont vos siga concedit i gosau de la aygua del baptisme.
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b) Acte II, Jornada 4
Ix el Rei, Herodias, sa filla Salomé i Rosauro i los patges Medina i Mudara. Los quatre
prim ers se asséntan. Quant ja estan assentats, entra Pinobello i diu:
P in o b e l l o :

R o sa u ro :

À!, senyor Rei Herodió,
me ha de consentir de dar
luego sa benedicció
perquè jo m e’n vull anar
ni en son palàcio vull estar
per esser son servidor
—per això, de Saragossa
vaig venir ab sa carrossa—.
No vull estar més aquí,
pues no-s recorda de mi
después que té la mossa.

Jo asseguro des de ara
que és la infanta, ma senyora,
per son gentil garbo i cara,
de la terra la més hermosa.
P in o b e l l o :

Mentiu, que és horror del món.
R o sa u ro :

Per fin Pinobello lo ignora.
P in o b e llo :

Quan seria(14) tan hermosa,
hi ha altre cosa en lo món
que ho és més.

R e i:

Què te han fet, Pinobello?

R e i:
P in o b e l l o :

I què és?

Estos, que me han enfadat.

P in o b e l l o :

La salut,
i més que ella la virtut
i la m uller vergonyosa,
i lo or que al Rei adorna
és més hermós, a dir torno
que és més hermós un anyell
quan ix de dintre del forn
essent jo al seu entorn
i afarrant las dents a ell.

M e d in a :

Calla!
P in o b e l l o :

Jo ho diré aviat.
M udara:

No coneixes que ets mal parlat?
R o sa u ro :

M ata’n algun.

R o sa u ro :

P in o b e l l o :

^Qui sinó un boig, senyor,
podria a vós contradir-vos
veritat de tan valor?

Sí que-1 mataré!
M udara:

Si parlas, te matarè.
P in o b e l l o :

Ara vull jo arguhir-vos,
magnífic i gran doctor,
equina és la més rica cosa?

H e r o d ia s :

M anau que ningú li péguia.
P in o b e l l o :

Mània vostè, senyora tia,(13)
que és molt gran vellacaria
pegar-me sens saber per què.

R o sa u ro :

M udara:

Vós mentiu, que al reduir
aquell que no té sossiego
més rica cosa se pot dir.
La dona descansa prest,
pues en breu vull dir ab est
quantas cosas té hermosas
lo art de viure bé.

La honesta i casta dona.
P in o b e l l o :

Que no vols tenir sossego?
P in o b e l l o :

Callau-vos, que sou mig cego.
R e i:

Que hermosa és nostre filla!
(13) senyora tia: potser l ’original deia senyora m ial
(14) quan seria: ‘encara que fos’.
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ab un home poderós,
si lo escribà és contrari.

H e r o d ia s :

D eixa’t tu de tantas cosas.
P in o b e l l o :

R o sa u ro :

Pues jo las reduiré.

No hi ha altre més trist estat?

R e i:
P in o b e llo :

Diga-las i acaba.

Etiam('b) amar i no esser amat

P in o b e l l o :

Lo tenir bona conciència,
bona sang i calitat,
bon tall i bona presència,
bona salut i amistat,
bona opinió en ausència
las riquesas i poder,
i no haver de menester
ningú per víurer, de manera
que no falti fins a hora derrera
tenir honrada muller.

H e r o d ia s :

Qual és la major locura?
P in o b e llo :

Ser un supervo en la ventura
i el que és sempre desditxat.
H e r o d ia s :

No hi ha altre cosa?
P in o b e llo :

Discretament.

Cert és que en casa de hisenda
gran locura hi pot haver:
deixar en al ric sens renda,
corrent tras de una muller
anant consum int sa hisenda.

R e i:

R e i:

Ab mi ara has de argüir.

Qual és la major discreció?

R e i:

Diu bé.
H e r o d ia s :

P in o b e l l o :

P in o b e llo :

Ab vós i altres cent.

Servir a Déu del Cel i terra,
que Ell dóna lo gallardó,
i donar al rei de la terra
obediència i afició.
No pèndrer ofici ageno,
diu un discret que és molt bo.

R e i:

^Qual és la m ajor senyora
del món, generalment?
P in o b e l l o :

La veritat.
R e i:

R o sa u ro :

Bé has parlat.

Qui més descansat ho passa?

P in o b e l l o :

P in o b e llo :

Està al m ón(l5) en trist estat,
la mentida lo resisteix.

Qui governa sol sa casa,
de pau i riquesas ple.

R o sa u ro :
R e i:

Qu-és lo que més entristeix?

Pues no és bo governar?

P in o b e llo :
P in o b e llo :

Dem anar diner deixat.

Bo si acàs Déu no hi fos,
qui ha de venir a judicar,
que aleshores a més de dos
lo govern fa tremolar.

R o sa u ro :

Altre cosa no hi haurà?
P in o b e llo :

Lo món variable està:
lo tenir un plet forçós
és negoci temerari

H e r o d ia s :

Qual és lo major plaer?

(15) «/ m ón: per el món.
(16) «Etiam, conjunció advervial llatina equivalent a cic ‘sí’.» (N. d'Enric Pontonet)
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P in o b e l l o :

H e r o d ia s :

esser dos bons casats
que se asséntan a menjar
i de dos fills rodejats,
tres homes i sa muller.

Quin és lo més blando llit?

L

o

P in o b e l l o :

Jo ho posaré en escrit:
la conciència i bona fama,
la pau i no dèurer res,
no aborrir ni voler
ni tenir dona agena per muller.

R e i:

En quan has dit me acontentas.
H e r o d ia s :

La m uller que casada està,
ab què més contenta estarà?

R o sa u ro :

Qual cosa ha estat en lo món
menos tem uda en la vida,
sent-o(l7) més que altres no són.

P in o b e l l o :

En esser ben estimada,
ben vestida i ben calçada,
i lo demés... allà, allà,
que entre ells dos se compondrà.

P in o b e l l o :

Tres cosas a dir he oït:
esser jutge, pare i marit.

R o sa u ro :

R e i:

Què cosa és més perillosa?

No digas més, que ja passa
de los teus límits de boig,
que lo teu cap és de carbassa.

P in o b e l l o :

Lo fer de fals testimoni,
de tothom lo parlar mal,
tenir pacte ab lo dimoni
i tenir la llengua infernal.

P in o b e l l o :

Antes,(l8) per saber tan poc,
tinc de servir en sa casa.

(17) sent-o: per essent-ho.
(18) antes: ‘al revés, precisament per això’.
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RADIOGRAFIA DE DOS ARXIPRESTATS
EMPORDANESOS AL COMENÇAMENT
DE LA II REPÚBLICA
(LA BISBAL i TORROELLA DE MONTGRÍ)
JO SE P C L A R A

Des de la segona meitat del segle XIX, les diverses parròquies del bis
bat foren organitzades, territorialment i administrativa, en demarcacions
superiors que prenien el nom d ’arxiprestats i eren presidides per un rector
arxipreste. A començament dels anys trenta del segle XX, concretament,
el bisbat de Girona era dividit en catorze arxiprestats, centrats a Arenys
de Mar, Banyoles, Besalú, la Bisbal d ’Empordà, Blanes, Camprodon,
Castelló d ’Empúries, Figueres, Girona, Olot, Peralada, Santa Coloma de
Farners, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.
Entre les obligacions dels rectors arxiprestes, regulades pel codi de
dret canònic, hi havia les de vetllar perquè els eclesiàstics del districte
ajustessin la conducta a les normes dels cànons i complissin els deures
de residència, predicació, catequesi i assistència a les persones moribun
des; de vigilar si observaven els decrets del bisbe i de la visita pastoral;
si aplicaven les cauteles degudes en el sacrifici eucarístic; si guardaven
diligentment la cura i l ’esplendor dels temples i dels objectes sagrats; si
celebraven les funcions sagrades conforme a les normes de la litúrgia; si
administraven curosament els béns eclesiàstics; si duien al dia els llibres
parroquials...
Per tal de poder controlar tots aquests detalls, l’arxipreste havia de vi
sitar les parròquies del seu àmbit en el temps assenyalat pel bisbe. D ’altra
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Els banys estiuencs a la platja de l’Estartit eren considerats pel rector de Torroella de M ontgrí
com un perill per a la moralitat (Foto Zerkowitz)

banda, segons l ’article 449 del Codi de dret canònic, els arxiprestes eren
obligats, periòdicament, a donar compte al bisbe de la situació de la demar
cació. En l’informe escrit, no solament havien de fer-hi constar les coses
bones fetes durant l’any, sinó també els mals que s’haguessin introduït,
els escàndols comesos i els remeis aplicats per a reparar-los, així com allò
convenient a fi d ’extirpar-los de rel.(1)
D ’acord amb aquesta normativa, el bisbe de Girona Josep Vila Martí
nez, el maig de 1932, va urgir als arxiprestes el compliment de la visita i la
redacció de l’informe reglamentari. Després de feries visites corresponents
i d ’aplegar la informació necessària per a resumir l ’estat religiós de llurs
parròquies, els responsables de cada arxiprestat enviaren, durant el mes
d ’agost, el document elaborat a les oficines de la cúria, quan el prelat ja
no gaudia de les condicions necessàries per a llegir-lo.(2)

(1) L. MIGUÉLEZ, S. ALONSO, M. CABREROS, Código de derecho canónico. Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1951.
(2) Josejb Vila M artínez va m orir a València el dia 1 de setembre de 1932. Bisbe de Girona
des de 1926, es remarcà com a anticatalanista i favorable a les tesis de Primo de Rivera. Ja es
m anifestà en sentit antirepublicà abans de la proclamació de la República. Vegeu J. CLARA,
“Els bisbes de Girona davant la dictadura de Primo de Rivera”, dins La dictadura de Primo de
Rivera. Estudis sobre les comarques gironines. Girona, Cercle d ’Estudis Històrics i Socials,
1992, p. 75-101.
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La lectura d ’aquests informes era útil, perquè permetia de tenir alhora
una visió particular de cada demarcació, i general de la diòcesi, sobre
aquells assumptes que ja estaven reglamentats i sobre allò que, en aquelles
circumstàncies, preocupava des del punt de vista pastoral, administratiu
i de govern.
Ara i ací, ens limitem a presentar dos informes redactats pels arxiprestes
que afecten les terres del Baix Empordà: el de la Bisbal i el de Torroella de
Montgrí. Si no fem referència al de Sant Feliu de Guíxols, com seria lògic,
és perquè no l’hem pogut localitzar en el fons de l’Arxiu Diocesà.(3)
LES DUES DEMARCACIONS
Els arxiprestats tenien una extensió i una delimitació particular que
no coincidia ni amb els partits judicials ni amb les comarques establer
tes per la Generalitat republicana. El de la Bisbal comprenia un total de
quaranta-vuit parròquies, la població de les quals -segons dades de fonts
eclesiàstiques de l ’any 1935- era la següent:

(3)
Arxiu Diocesà de Girona, Memorias de Visita Pastoral. A part dels de la Bisbal i Torroella,
hem pogut llegir els informes d ’Arenys de Mar, Besalú, Olot i Santa Coloma de Farners.
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Per la seva banda, l’arxiprestat de Torroella de Montgrí abraçava un
total de trenta parròquies, les quals relacionem tot seguit:

ELS REDACTORS I LA CIRCUMSTÀNCIA
L’informe de la Bisbal, molt sintètic, va ser signat per Agustí Planas,
de 65 anys, que era rector des de 1897. El de Torroella, més detallat, fou
obra de Narcís Camps Pericay, nascut el 1865 al si d ’una família molt
arrelada a Bellcaire, que era rector des de 1912 i que el 1936 va ser un
dels clergues assassinats a la demarcació. Corresponen, doncs, a la men
talitat de dues persones grans, que havien cursat els estudis sacerdotals
a l ’època de la Restauració, quan l’Església diocesana estava dividida
en “mestissos” i “cimarrons” i els capellans es formaven en la teologia
tomista i la moral jesuítica,(4) a càrrec d ’un professorat que era tingut per
no gaire competent.(5)
L’any 1932 la situació de l’Església catòlica no era gens còmoda.
Acostumada a estar vinculada al poder civil, als partits monàrquics i de
dreta, els quals la finançaven amb càrrec als pressupostos de l ’Estat, la
Constitució republicana de 1931 havia declarat, en canvi, la llibertat de
cultes i de consciència, i la separació de l ’Església i l ’Estat. El redactors
es refereixen a la nova situació quan parlen de “las críticas circunstancias

(4) J.M. MARQUÈS, “Estructures i m entalitats a l ’Església gironina (1875-1900)”, dins
Revista de Girona, 75-76-77 (1976), p. 135-141.
(5) En un informe de 1891 sobre els seminaris espanyols, el nunci deia, pel que fa al
professorat del de Girona: “No se reconoce mucha com petencia en los profesores; pero nada se
advierte sobre la ejemplaridad y asiduidad” . Vegeu V. CÀRCEL ORTÍ, León X IIIy los católicos
espanoles. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, p, 1988, p. 426.
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L’església de Peratallada, dedicada a sant Esteve, era el centre de les activitats religioses
d ’una petita comunitat rural de l’arxiprestat de la Bisbal (Foto Riera)

por que atravesamos” i a les campanyes propagandístiques de les esquer
res, les quals solien recórrer a l ’anticlericalisme, també amb una llarga
tradició comarcal.(6)
Tanmateix, cal assenyalar que la deserció popular era força anterior
a la proclamació del règim republicà i a les manifestacions més directes
dels partits d ’esquerres. El canonge Cardó explica que, acabat d ’arribar
a Girona, el bisbe Vila Martínez, en temps de la dictadura de Primo de
Rivera, “restà desolat davant les esglésies empordaneses quasi buides i
es preocupà de cercar la manera d ’omplir-les de fidels. Li fou dit que un
home que podia informar-lo bé era Marian Vinyes, fabricant de Sant Feliu
de Guíxols i catòlic exemplar. Martínez [sic] el cridà i li demanà parer
sobre el problema que l’anguniava. Vinyes li exposà com el fanatisme
tancat de la clerecia carlina havia allunyat de l’Església aquelles gents de

(6)
Sobre les arrels i l’evolució històrica de l’anticlericalism e al Baix Empordà, vegeu A.
JIM ÉNEZ, “L'anticlericalism e a Sant Feliu de Guíxols i com arca a l ’època contem porània”,
dins Església i societat a la Girona contemporània. Girona, Cercle d ’Estudis Històrics i Socials,
1993, p. 5-61.
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caràcter obert i amant de la llibertat, com són en general els habitants de
les planes i les costes marines, i com, per contra, la clerecia jove, alliberada
pel catalanisme d ’aquella malura, havia comprès el poble i se l ’havia atret,
de resultes de què una represa de vida religiosa era des de cert temps ben
albiradora; que, per tant, el remei consistia a combatre la superstició carlina
i afavorir els clergues a qui el fet d ’haver-se’n deseixit havia permès de
tenir un esperit comprensiu i apostòlic. Però aquesta clerecia s’esqueia
ésser catalanista i el Sr. Vila Martínez aplicà el criteri del senyor Vinyes
exactament al revés”.(7)
CONSTATACIONS PRINCIPALS
El rector de la Bisbal va fer constar, en el document transcrit, que tots
els capellans de la seva demarcació complien els deures corresponents,
però el de Torroella no deixà d ’apuntar que la fredor i la indiferència
també s’encomanaven. A més, a l ’hora de parlar, concretament, dels de
la població de Torroella, matisà que “los curas se portan relativamente
bien, aunque no seamos lo que deberíamos”.
La indiferència religiosa que comportava unions matrimonials, enterra
ments i naixements al marge de l ’Església era ben palesa a les poblacions
més significatives de la costa pertanyents a l ’arxiprestat de la Bisbal:
Calonge, Palafrugell, Palamós, Pals, Vila-romà... Hom constatava un
comportament de fredor similar a l ’Escala, l ’Estartit i Torroella de M ont
grí. A l’Escala, també, ja hi havia hagut enterraments i matrimonis civils,
i infants sense batejar, fenomen que no trigaria a ser més general.
En les parròquies rurals de l ’interior, la relaxació de costums era
inferior, i el nivell de compliment religiós solia ser més alt. El control
de l ’Església hi era més fort, però en gairebé totes les poblacions no es
respectava la festa dominical ni el malparlar.
L’Església, en general, no tenia problemes per a la celebració del
culte, però topava sovint amb l’autoritat civil a l’hora dels viàtics o dels
enterraments, perquè els alcaldes consideraven que, en un país oficialment
laic, no podien tolerar-se càntics ni manifestacions públiques de caire
religiós. Com un cas especial és citat el de l’Escala, on eren més paleses
les limitacions. Parlar de persecució religiosa, sense matisacions, seria,
però, excessiu.(fí)
(7) C. CARDÓ, EI gran refús. Barcelona, Claret, 1994, p. 42-43.
(8) La persecució dels capellans no va ser un fet evident fins el 1936. Aleshores el bisbat de
Girona sofrí la baixa per assassinat de 195 capellans, quinze dels quals pertanyien a l’arxiprestat
de la Bisbal i dotze al de Torroella. Vegeu-ne la relació en el número extraordinari del Boletín
Oficial Eclesiàstico del Obispado de Gerona (novembre de 1942), sota el títol “Sacrificios,
ruinas y despojos de la Iglesia gerundense durante la dominación marxista” . Els arxiprestats de
la Bisbal i de Torroella se situen en la franja m itjana de les víctimes. El de Figueres n ’enregistrà
vint-i-una, i el de Camprodon cap.
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Per tal de superar el contratemps, l’Església només confiava en el triomf
de les dretes i feia la simplificació de les esquerres, car no distingia entre
el reformisme de l ’Esquerra Republicana i el caràcter revolucionari del
Bloc Obrer i Camperol o l’anarquisme.
En el territori dels arxiprestats de la Bisbal i de Torroella existien
comunitats evangèliques, derivades de les predicacions del segle XIX o
vinculades a la presència d ’estrangers: l’Escala, l ’Estartit, Palafrugell,
Palamós, etc.(9) Les notícies que hi fan referència en els informes dels
arxiprestes són, però, mínimes.
Els documents transcrits posen en relleu comportaments individuals
i col·lectius diferenciats a l ’hora del compliment religiós, la fredor ja
assenyalada de les poblacions més grans de l ’Empordà, però també
ens traslladen les pors de la institució davant d ’un sistema democràtic i
aconfessional, de pluralitat de partits, al qual no estava acostumada. I la
manera parcial d ’entendre la moral: només són citats com a fets negatius
el cinema, les platges, les modes, etc., però no hi ha cap referència que
connecti amb una visió més àmplia de l ’evangeli. Es tractava d ’una
Església que tenia consciència de la riquesa artística i el valor arqueològic
dels objectes de culte (com els retaules de Canapost, Cruïlles o Púbol),
preocupada pels ritus seculars, el control de les persones i la cultura, però
amb poca sensibilitat social, poc disposada a reconèixer les culpes pròpies,
i a interrogar-se sobre l’allunyament popular o la dissidència.
Cal no oblidar que l’Església catalana, com la d ’Espanya en general,
era una institució ancorada en el passat monàrquic, preocupada per la
pèrdua de poder terrenal i endarrerida en molts sentits. Un autor gens
suspecte de cap extremisme, per la seva vinculació a la mateixa institució
religiosa, com Càrcel Ortí, ho afirma així: “La Iglesia en 1931 estaba en
Espana muy retrasada con respecto al progreso alcanzado en otros países
de tradición cristiana, como podían ser Italia, Bèlgica y Francia. No pueden
ocultarse las deficiencias del clero en general, que no estuvo preparado
para afrontar los grandes retos de un catolicismo moderno. Prevaleció
en él una conducta pasiva y una metodologia superada e ineficaz”.(10) El
P. Miquel Batllori ja ho havia escrit abans, de manera semblant: que els
catòlics moderns i més moderats eren només una minoria, tant a Catalunya
com a la resta d ’Espanya.(11)
(9) J. CLARA, “Un informe sobre els protestants a la diòcesi de Girona l ’any 1930”, dins
Revista de Girona, 100 (1982), p. 247-254.
(10) V. CÀRCEL ORTI, La persecución religiosa en Espana durante la Segunda República
(1931-1939). Madrid, Rialp, 1990, p. 66-67.
(11) Pròleg a R. COMAS, Gomà-Vidal iBarraquer: dues visions antagòniques de l'Església
del 1939. Barcelona, Laia, 1975, p. 7.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
/. Informe sobre l'arxiprestat de la Bisbal
Excmo. y Rdmo. Sefíor
El infrascrito Cura-Arcipreste de La Bisbal, en cumplimiento a lo ordenado por Su Excia.
en la C ircular de 20 de mayo del corriente ano, visité durante los meses de julio y agosto todas
y cada una de las parroquias comprendidas en este arciprestazgo, según las normas trazadas
por los cànones 447 y 448, y dando cumplimiento con el canon 449, con la presente memòria.
Ademàs de lo consignado en los cànones, se han hecho a aquellos curas a quienes podia interesar
las once preguntas anadidas por Su Excia. en la meritada circular.
Me complazco en constatar que, en general, todos los pàrrocos se esmeran en el cumpli
miento de sus deberes: aseo y lim pieza de la iglesia, altares, sagrario, fuentes baptismales,
ornamentos sagrados, alhajas y conservación de objetos preciosos, como son los retablos de
Púbol, San M iguel de Cruilles, Corsa y Canapost, y los ternos de Púbol y Palafrugell. Cumplen
con la residencia, predicación e instrucción catequística para los adultos y ninos, etc., etc.
En cambio, es doloroso consignar que algunas parroquias de este arciprestazgo son víctimas de las críticas circunstancias por que atravesamos. La propaganda contra la religión y sus
ministros no sólo se ha hecho por escrito, sino de viva voz por las propias autoridades locales.
Consecuencia de ello son los verdaderos atropellos que se cometen, sobre todo en los entierros,
no permitiéndose la presencia de los sacerdotes, aunque hayan fallecido en el seno de la Iglesia.
Las parroquias afectadas por los entierros civiles y uniones civiles tantum, son las siguientes:
Vilarromà, desde enero a agosto de los corrientes, no se ha hecho ningún entierro católico;
todos han sido civiles o laicos. También ha habido m atrimonios civiles y nacidos sin bautizar,
aunque no puede precisarse el número.
Palamós, unos veinte entierros civiles, tres matrimonios idem y seis o siete nacidos sin
bautizar, la mayoría hijos de protestantes.
Calonge, entierros civiles ocho, matrimonios dos, y sin bautizar seis.
Palafrugell, quince entierros civiles, siete mixtos (en éstos los sacerdotes después de haber
cantado el responso en la casa mortuoria, presiden con manteo el duelo) y no pueden precisar
los matrimonios civiles, aunque supónese que alguno ha habido.
Pals, de seis defunciones, tres entierros laicos.
Llofriu, un entierro civil, y finalmente
La Bisbal, ha habido tres entierros civiles y tres laicos contra la voluntad de las difuntas,
por carecer de papeleta. No ha habido ningún matrimonio civil, ni divorcio, ni nacidos sin
bautizar.
Éstas son las notas màs salientes de la visita practicada, que tengo el honor de elevar a Su
Excia. para los efectos consiguientes.
La Bisbal, 30 de agosto de 1932.
Agustín Planas, Arcipreste
II. Informe sobre l'arxiprestat de Torroella de M ontgrí
Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diòcesis de Gerona
Exmo. Sr.: Cumplimentando lo que V.E. ha tenido abien ordenar sobre visita alas parroquias
del arciprestazgo, tengo el honor de comunicarle que, visitadas todas por el suscrito durante
este verano, he de manifestarle el siguiente informe que, para no repetir conceptos, he dividido
en dos partes, notando en la primera lo que me ha parecido común a todas, y en la segunda, lo
particular de cada una.
En cuanto a la primera, tengo la satisfacción de decirle que me he llevado buen concepto del
clero, entendiendo que vive una vida honesta y que cumple con sus obligaciones de residencia y
demàs, tanto por lo que toca a la Santa Misa, preparàndose y dando gracias, como por lo demàs,
de confesarse cada 8 o 15 días, hacer meditación y demàs propio del sacerdote. Indudablemente,
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el tener que vivir en esta comarca, fría e indiferente, influye en que participemos un tanto del
ambiente; pero he de decir que me he edificado al ver las buenas relaciones y armonía en que
viven los pàrrocos unos con otros y el buen espíritu que se nota en ellos. Me ha parecido que
se guardan las leyes canónicas y decretos del Ordinario; que con toda diligència se procura
asegurar la m atèria del Santo Sacrificio. Sea que sabían antes que debía pasarse la visita, o lo
que fuere, he encontrado los sagrarios, sacristías, iglesias, alhajas y demàs del cuito todo limpio
y bien guardado; las rúbricas se observan, según dicen los pàrrocos; los libros parroquiales bien
escritos y guardados, como también se administran los pocos bienes eclesiàsticos que haya y
se guardan los documentos referentes a cosas de Iglesia. Como cosa de notar, màs o menos
en todas las parroquias, es una disminución en el número de los que cumplen con el precepto
pascual y de la Santa Misa, efecto durante este ano de los mítines y propagandas que se han
hecho, sobre todo en parroquias de màs habitantes, como ésta, La Escala y las cercanas a éstas,
no habiéndose podido oponer mítines de derechas como correspondía por haberse impedido. En
las demàs, sobre todo distanciadas de centros, ha repercutido menos la propaganda.
En cambio, debemos dar gracias a Dios por la muerte cristiana y enterramiento en ésta del
diputado Sr. Q uintana,12 que ha desilusionado a muchos; así como por haber podido impedir
la instalación también en ésta de una casa de mujeres públicas, de las que todavía nos vemos
libres.
Excepción hecha de La Escala, como se dirà màs abajo, en ninguna parte se encuentran
obstàculos para practicar el cuito; ni directamente se propagan libros obscenos ni impresos,
como no sea lo que resulta de las campanas políticas de izquierdas. No ha habido enterramientos,
ni matrimonios puramente civiles en lo que va de ano, ni nacidos sin bautizar màs que dos o
tres casos, como se vera.
Por lo demàs, se ve que los pàrrocos y en general los sacerdotes se prestan a oir confesiones y dar la comunión, aunque la poca
frecuencia de sacramentos en los pueblos
de pocos habitantes de una manera especial,
haya creado la costumbre de no estarse en
los confesionarios màs que en las fiestas,
antes y después de la misa. En La Escala,
aquí en Torroella y en los pueblos de mayor
núm ero de habitantes se procura que los
fieles sean atendidos; así como con màs o
menos frecuencia se lleva la comunión a los
delicados o enfermos, sin que se haya tenido
que recurrirse a la comunión privada. Aquí,
cuando menos en todos los primeros viemes,
se lleva a todos los que lo desean.
El catecismo se ensena en todas las pa
rroquias en los días festivos, y en algunas
hasta durante la sem ana; en los pueblos
de menos habitantes se lo hace el pàrroco
halagando a los ninos con premios; en los
demàs se divide en secciones, ayudando
los sacerdotes y algunos ninos y ninas
mayores; se les proporcionan excursiones.

L’índex de com plim ent religiós, a Jafre,
era força alt, car s ’acostava al noranta per
cent (Foto Martí)
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En La Escala, como se vera, celebran un certamen a fin de curso; en ésta exàmenes públicos
para los de Comunión Solemne, pràctica ésta de la comunión solemne que se conserva en
todo el arciprestazgo, y como se les prepara antes, resulta que todos a los 12 anos saben lo
imprescindible de religión.
Los padres así como no los hacen bautizar hasta los 8 o 15 días de nacidos, tampoco cuidan de ensenarles el catecismo generalmente, pero no se oponen a que lo haga el pàrroco. Los
maestros seglares son católicos con alguna excepción rara, que se nota màs abajo. En ninguna
parròquia he encontrado Congregación de la Doctrina Cristiana, como no sea en La Escala,
en donde funciona una Junta de administración de la Catequística; en ésta se ha reorganizado
con un centenar de inscritos que pagan una pequena cuota mensual. Tampoco hay colegios de
religiosos màs que en ésta, en La Escala y en Verges, todos bastante concurridos.
Las conferencias eclesiàsticas, divididas en 5 centros, se celebran también aquí y en Verges
en todos los meses correspondientes, y los demàs centros aprovechan la ocasión de hallarse
reunidos en alguna parròquia.
No se llevan libros de encargo de misas por no haber colectores, ni tampoco de adm inis
tración de funerales y demàs del cuito, por ser costumbre hacer las distribuciones en el mismo
día en que se celebran, excepción hecha de La Escala, y de ésta de Torroella en que se paga a
los curas por trimestres y se lleva administración de todo.
Finalmente, en ninguna parròquia he encontrado pila bautismal de piedra porosa, todas
constan de una sola parte bien cerradas, y dos o tres no màs que vayan dentro cancel, lo que
viene ya notado en los datos particulares, lo mismo que lo referente a objetos preciosos.
Por lo que toca a lo particular de cada parròquia:
TORROELLA
Es de costumbres relajadas por las modas, tres grandes cines y banos inmorales en las
playas de Estartit, la juventud muy entregada al vicio; se blasfema y trabaja en los días festivos; se resiente de un modo especial del cambio de régimen por los mítines anticlericales y
de sabor protestante celebrados sin que haya podido oponerse otros de derechas por amenazas
de perturbación del orden. Para contrarrestar todo esto, se ha abierto un cursillo de Religión
o conferencias, a cargo de los Rdos. Viver(l3) y Tura,(l4) en local propio de la parròquia; se ha
constituido también un Casal Social por seglares católicos en donde puedan reunirse los buenos,
darse conferencias y demàs; funciona un cine católico con caràcter de obra postescolar para los
ninos, bajo la dirección de los sacerdotes antedichos, con lo que y propaganda de periódicos
buenos se hace lo que se puede.
Es de notar el buen efecto producido por la muerte cristiana y enterramiento en ésta del
diputado Sr. Quintana, desilusionando a estas izquierdas; así como el buen criterio de estas
autoridades, que no sólo han tolerado todo los actos del cuito, sí que también han estado prontos
para impedir cualquier desmàn en lo pasado. Nos hemos podido librar de una instalación de
mujeres públicas. No ha quedado màs que un niíïo sin bautizar, ni ha habido enterramientos
civiles, ni divorcios, ni m atrimonios puramente civiles.
Los curas se portan relativamente bien, aunque no seamos lo que deberíamos. Respecto al
cumplimiento de los preceptos de Dios y de la Iglesia por estos feligreses, tengo la pena de deber
decir que Torroella es la parròquia de menos cumplimiento relativo, pues que de unos 3.000
obligados a dichos preceptos cumplen el precepto pascual unos de 6 a 700. Hay unas 30 o 40
comuniones diarias; un centenar de semanales, practicàndose los Siete Domingos y primeros
viernes por un número bien regular; se lleva la comunión cada mes a los delicados o enfermos
y con màs frecuencia si lo desean; unas tres cuartas partes de los enfermos se viatican.
(12) Albert de Quintana de León, diputat per Esquerra Republicana, mort a Madrid el 1932,
però enterrat a Torroella.
(13) Francesc Viver Puig (Torelló 1876-Torroella de M ontgrí 1955), beneficiat i capellà de
l ’hospital, que excel·lí com a poeta.
(14) Josep Tura, beneficiat.
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De 8 profesores públicos, los 6 son católicos, uno totalmente indiferente y una profesora
de ideas màs o menos avanzadas. Hay dos colegios de religiosas, de la Divina Providencia uno,
y de monjas del Sagrado Corazón de Jesús el otro, bastante concurridos.
Y por último, de entre varios objetos del cuito, me parecen preciosos una custodia gòtica,
de plata dorada, de valor de unas 3 a 4.000 ptas., es de reciente construcción; otra custodia
también de plata dorada de menos valor, época del Renacimiento; un cupón y dos càlices de
plata dorada con otro sin dorar barrocos; y tres coronas de la Virgen una con 7 espademas, un
terno encarnado de tisú de oro del siglo 17 todo, y de plata las coronas y espadas, no pudiendo
dar màs detalles sobre estos objetos por no haber podido estudiar durante el verano, en que
hasta el rezo se me prohibió por enfermedad de la vista.
ALBONS
Costumbres bastante relajadas, se blasfema y trabaja en la fiesta. Hay un ecónomo activo
que consigue que una buena parte de los ninos celebre los primeros viernes, así como un número
regular de personas grandes; de 400 obligados al precepto pascual cumplen 300; hay de 20
a 30 comuniones semanales; ha hecho obras de consideración en la iglesia, como un cancel,
bancos nuevos, organizado excursiones y fomentado el espíritu religioso. Com alhaja preciosa
no se ve màs que una custodia de plata dorada, de la época del Renacim iento, bien guardada y
notada en el inventario de la parròquia.
ARM ANTERA
Costumbres un tanto relajadas, se blasfema y trabaja en las fiestas; de 800 obligados a los
preceptos de la Iglesia cumplen la mitad; unas tres cuartas partes mueren con sacramentos; hay
de 15 a 20 personas de comunión frecuente; aquel celoso Cura pàrroco ha creado una biblio
teca parroquial para contrarrestar las malas lecturas. Se resiente bastante aquello del cambio
de régimen. Como objeto precioso hay allà una imagen de Santa Cristina del siglo 13, según
los peritos, es de plata y va colocada en un cestillo también de plata, para recaudar limosnas;
item un càliz de plata dorada del Renacimiento, todo custodiado y notado en el inventario de
la parròquia.

L'església rom ànica de Sant Joan de Bellcaire era inventariada com a obra arquitectònica
que calia preservar (Foto Sans)

219

JOSEP CLARA
AM PURIAS
Población de pocos habitantes y labriegos éstos. Son indiferentes en general, blasfeman
y trabajan en las fiestas. Hay banos de m ar inmorales; de 110 obligados cumplen unos 50 los
preceptos de la Iglesia; no hay personas de comunión frecuente; una mitad mueren sin sacramentos. M urió aquel Cura pàrroco y cuida de aquello el de La Escala.
BELLCAIRE
Costumbres un tanto relajadas, se blasfem a y trabaja en las fiestas. Se resiente m ucho de los
mítines de izquierdas celebrados allà. Tiene un ecónom o excelente, que ha sabido oponer sus
condiciones de predicador y propagandista a lo malo de allà; de 420 obligados a los preceptos de
la Iglesia cumplen 320; tiene unas 30 comuniones frecuentes; se celebran los primeros viernes
y los enfermos generalmente se secramentan todos. No hay objetos preciosos màs que unos
candelabros de hierro, a los que se atribuye mérito por lo raros y antiguos, ignoràndose de qué
época sean; item una iglesia romànica dentro del cementerio, que todavía sigue parroquial, con
unas pinturas murales en el interior del absis, restaurada en dicha parte con fondos de V.E.I.,
quedando sin restaurar la bóveda, lo que seria conveniente para conservar el edificio.
CALABUIG
Costumbres morigenadas por estar separado de centros; no obstante, se trabaja un tanto
en las fiestas y blasfema. Cumplen los preceptos generalmente todos; algunas comuniones fre
cuentes, no muchas; todos se sacramentan al morir. Tiene la pila bautismal dentro cancel bien
cerrado. Como objetos preciosos hay una cruz procesional, una Veracruz y un càliz dorado,
todo de plata y del Renacimiento. Ha muerto aquel Cura pàrroco después de larga enfermedad,
con todos los sacramentos y demàs ausilios y asistencia conveniente.
CAM ALLERA
Costumbres bastante morigeradas, tam bién no obstante se blasfem a y trabaja en las fiestas;
de 320 obligados al cumplimiento cumplen unos 290; hay de 15 a 20 comuniones semanales;
aquel cura pàrroco ensena catecismo todos los días durante el curso. Entre otros objetos de menos
valor hay una gran cruz procesional y unos bordones de plata, todo al parecer del Renacimiento
y bien custodiado y notado en el inventario de la parròquia.
CANET DE VERGES
Población de 12 o 13 familias y labriegos. Costumbres morigenadas; blasfeman un poco y
trabajan también en las fiestas; mueren todos con sacramentos; de 50 obligados al cumplimiento
cumplen 45; alguna que otra comunión frecuente y no hay objetos preciosos.
COLOM ÉS
Costumbres un tanto morigenadas; también se blasfema y trabaja en las fiestas; de 300
obligados cumplen unos 270; unas 5 o 6 comuniones semanales; mueren generalmente todos
con sacramentos; el pàrroco ensena doctrina en 3 o 4 días la semana. El maestro es indiferente,
la maestra catòlica. Entre otros objetos de menos valor hay un relicario gótico, de plata; una
cruz procesional y un incensario, también de plata, y dos càlices de plata dorada, todo del
Renacimiento. No pudo visitarse, por falta de tiempo, una custodia que se guarda en la casa
Quintana. Todo figura en el inventario.
ESTARTIT
Costumbres un tanto relajadas sobre todo por los banos de verano inmorales; son pesca
dores y dejan generalmente la Santa M isa; algo también blasfeman; de 550 obligados cumplen
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unos 70; hay unas 8 o 10 comuniones frecuentes; una mitad mueren sin sacramentos; hay un
nacido sin bautizar durante este ano; aquel ecónomo procura esforzarse y hace lo que puede.
No hay objetos preciosos.
GAHUSAS
Costumbres morigenadas, con màs o menos trabajo en las fiestas; de 140 obligados cum 
plen 136; hay unas 8 o 10 comuniones frecuentes; se ensena la doctrina en tres días la semana;
generalmente todos mueren con sacramentos. Como objetos preciosos hay una gran cruz pro
cesional de plata del Renacimiento, avalorada en 7.000 ptas.; item una imagen de la Virgen
de alabastro del siglo 11, según los peritos avalorada en 6.000, todo custodiado y notado en el
inventario parroquial.
GARRIGOLAS
Costumbres m origenadas, con màs o menos trabajo en las fiestas; de 200 obligados cumplen
los preceptos de la Iglesia unos 170; hay algunas personas, no muchas, de comunión frecuente;
los enfermos generalmente se sacramentan. Entre otras cosas de menos valor hay dos bandejas
con imagen de la Virgen de plata, del Renacimiento; item un escudo de una capa, ya renovada
ésta, con una imagen de San Saturnino, calculado del siglo 13, conservado todo y notado en
el inventario de la parròquia.
JAFRE
Costumbres morigenadas blasfemàndose màs o menos; de 450 obligados a los preceptos
de la Iglesia cumplen unos 400; cada mes comulgan de 30 a 40 personas; todos mueren ge
neralmente con sacramentos; se ensena el catecismo todos los días y se practica por un buen
número de personas la devoción de los Siete Domingos. Hay dos càlices de plata dorados, que
constan en el inventario, ambos del Renacimiento.
LA ESCALA
Costumbres relajadas por los cines, modas y banos inmorales en verano; se blasfema y
trabaja en las fiestas; actúa allà un grupo màs o menos anticlerical al que opone aquel celoso
cura pàrroco otro grupo totalmente adicto con buenas lecturas y otros medios al alcance. Es la
única parròquia en que no se permite por aquel alcalde el cantar en los viàticos e ir acompanado
de fieles, como tampoco en los entierros cantar las absoltas por las calles; unas 600 personas
cumplen el precepto pascual de las 2.000 obligadas; hay unas 30 comuniones diarias, y cada
fiesta unas 80; se viatican una tercera parte de los que mueren; acostumbra tener el catecismo
floreciente, dividido en secciones, y para fomentar la asistencia celebra un certamen cada ano;
tiene ademàs una Caja Catequística con bastante fondo, que administra el pàrroco con dos o tres
seglares; hay un colegio de la Sagrada Familia de religiosas de Ensenanza, bastante concurrido.
En lo que va de ano hay dos nacidos sin bautizar, un entierro civil y un matrimonio también
puramente civil. Como objetos de algún valor hay una custodia, dos bordones y un incensario,
todo de plata y que consta en el inventario.
LA TALLADA
Costumbres un tanto morigenadas, si bien se blasfema y trabaja en las fiestas; de 240
obligados al precepto cumplen 220; cada mes se reparten unas 50 comuniones; los enfermos
se sacramentan. Hay allà una imagen de la Virgen del siglo 14, según los peritos, es de madera
bien labrada y conservada; item una Veracruz de plata dorada del siglo 12; y una preciosa
cruz procesional, una custodia e incensario, todo de plata, bien custodiado y consignado en el
inventario de la parròquia.
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LLAMPAYAS
Costumbres morigenadas, con màs o menos trabajo en la fiesta; de 135 obligados al pre
cepto pascual cumplen unos 120; hay alguna que otra comunión frecuente; los enfermos se
sacramentan. Como alhajas de algún valor hay una cruz procesional, un cupón, una Veracruz,
un incensario, un càliz dorado, todo de plata y del Renacimiento, custodiado y notado en el
inventario de la parròquia.
M ARENÀ
Costumbres morigenadas, trabajàndose bastante en las fiestas y también se blasfema; de
140 obligados cumplen unos 120 los preceptos de la Iglesia. Hay unas 15 o 20 comuniones
mensuales. En el interior del absis de la iglesia hay unas pinturas bastante conservadas del siglo
13; son sobre misteriós de la Santa Misa y vida del patrón S. Esteban. Nada màs se ve allà; los
enfermos mueren con sacramentos, y el pàrroco, que es celoso, procura hacer lo posible para
fomentar el catecismo y conservar lo bueno que hay.
MONTIRÓ
Costumbres un tanto morigenadas; se blasfema no obstante y trabaja en las fiestas; de 120
obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen 75; hay una cuantas comuniones frecuentes, no
muchas; mueren generalmente todos con sacramentos. De objetos del cuito que tengan algún
valor no se ve màs que una custodia de plata del Renacimiento bien guardada y que consta en
el inventario.
SALDET
Es parròquia de pocos habitantes, menos que en la anterior, un tanto morigenada, pero que
también se blasfema y trabaja en las fiestas; de 55 obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen
unos 35; hay 3 o 4 comuniones diarias; mueren con sacramentos. Lo màs saliente de las alhajas
es una corona de la Virgen del Remedio y otra de los Dolores, del Renacimiento.
SAN MORI
Costumbres pacíficas y no hay vicios marcados; de 200 obligados cumplen unos 180; hay
de 15 a 20 personas de comunión frecuente. Hay una cruz procesional al parecer gòtica, unos
bordones y un cestillo con una Virgen del Renacimiento, todo de plata, bien custodiado y notado
en el inventario parroquial. La pila bautismal va dentro cancel y bien cerrado.
SAUS
Costumbres morigenadas, blasfemàndose también un poco y trabajàndose en las fiestas. El
pàrroco, delicado de salud de vez en cuando, no puede cumplir con la predicación, de lo que
dice él que està ya enterado V.E.I. De 140 obligados al cumplimiento cumplen 120; hay 10 o 12
personas de comunión frecuente; los enfermos mueren con sacramentos generalmente. Como
objetos preciosos hay una cruz procesional gòtica, según los inteligentes, del siglo 14, y dos
bordones del Renacimiento, todo de plata.
ULLÀ
Costumbres relajadas por la proximidad a Torroella; se blasfema y trabaja en las fiestas;
de 390 obligados cumplen los preceptos de la Iglesia unos 260; hay unas 15 personas de co
munión frecuente; los enfermos generalm ente reciben los sacramentos; el cura pàrroco, celoso
e inteligente, con su buena posición y relaciones ha conseguido renovar todo el interior de la
iglesia, adquiriendo ademàs para la misma objetos y alhajas de valor considerable; ha aumentado y sostenido el espiri tu religioso de la parròquia. Entre los objetos del cuito sobresalen
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dos càlices de plata dorada, una imagen pequena de la Virgen de plata, item dos candelabros
también recubiertos de plata, dos bordones de item, una corona de la Virgen de la Fossa, todo
del Renacimiento; hay ademàs una custodia de plata dorada gòtica y muy bien labrada de
construcción reciente; una casulla morada de relativo mérito por su antigüedad; y finalmente
en el altar m ayor una Virgen titulada de la Fossa, a la que dan mucho mérito los inteligentes
suponiéndola del siglo 11; la pila bautismal està dentro cancel bien cerrado, estando bien custodiadas las alhajas y notadas en el inventario.
VENTALLÓ
Hay un ecónomo corto de carrera, pero muy celoso y practico; las costumbres un tanto
morigenadas, se blasfem a no obstante un poco y trabaja en las fiestas. Se celebra allà comunión
reparadora en los primeros viernes concurriendo a la misma unas 60 personas en invierno y de
unas 30 a 40 en verano; se ha entronizado la imagen del Sagrado Corazón en unas 70 familias
de un centenar que hay en la población, incluso en la casa del Ayuntamiento; se pasa también en
un buen número de casas tres capillas de la Milagrosa. De 350 obligados cumplen los preceptos
de la Iglesia 314; hay de 5 a 8 personas de comunión frecuente; se ensena el catecismo todos
los días con bastante concurrència. No hay objetos preciosos.
VERGES
Costumbres un tanto relajadas; se blasfema y trabaja en las fiestas; de 1.000 obligados
cumplen unos 700 los preceptos de la Iglesia; hay unas 40 comuniones semanales y alguna
que otra diaria; los enfermos generalmente mueren con sacramentos; funciona allà un colegio
de ensenanza de Hermanas Dom inicas bastante concurrido; en lo que va de ano ha habido un

A Verges hi havia mil feligresos, però només set-cents complien els deures religiosos (Foto
Martí)

223

JOSEP CLARA
matrimonio puramente civil de gitanos. Entre otras alhajas sobresalen una Veracruz gòtica, bien
labrada, de plata dorada, ignoràndose a qué época pertenece; item una custodia de plata dorada
y una Virgen del Rosario con dos relicarios de plata, todo del Renacimiento, bien custodiado
y notado en inventario de la parròquia.
VILADEMAT
Costumbres un tanto relajadas por la proximidad a La Escala; se blasfem a y trabaja en las
fiestas; de 350 obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen 200; hay unas 10 comuniones
frecuentes; generalmente todos los enfermos se viatican. Como objetos preciosos hay una cruz
procesional, una custodia y un cestillo para recoger limosnas, todo de plata y del Renacimiento,
bien guardado y notado en el inventario de la parròquia.
VILAHUR
Costumbres morigenadas; se blasfem a un tanto y trabaja en las fiestas; de 140 obligados
cumplen 120 los preceptos de la Iglesia; no hay comunión frecuente; los enfermos se viatican
todos; hay un maestro seglar que no cumple ningún precepto. Entre otros objetos de menos
valor hay una cruz procesional, dos relicarios y una Veracruz, todo de plata y del Renacimiento,
bien custodiado y notado en el inventario de la parròquia.
VILARROBAU
Costumbres algo morigenadas; se blasfem a y trabaja en las fiestas; de unos 90 obligados
cumplen 80 los preceptos de la Iglesia; hay de 30 a 40 comuniones en las fiestas principales;
los enfermos se viatican; no hay objetos preciosos.
VILOPRIU
Población aislada de centros; costumbres morigenadas, algo se blasfem a y trabaja en las
fiestas; generalmente todos cumplen los preceptos de la Iglesia y se viatican; hay unas 3 o 4
comuniones diarias y unas 45 cada mes. Como objetos preciosos hay una cruz procesional,
una custodia, una Veracruz, un cupón y dos càlices, todo de plata, uno de éstos dorado, y todo
del Renacimiento; la pila bautismal va dentro cancel cerrado, y las alhajas bien custodiadas y
notadas en el inventario de la parròquia.
VALLDEVIÀ
Es una barriada de 5 o 6 casas de Vilopriu, en la que no hay nada de particular.
VULVERALLA
Costumbres un tanto morigenadas; se blasfema un tanto y trabaja en las fiestas; de 90
obligados cumplen 70 los preceptos de la Iglesia; hay unas 10 o 12 comuniones semanales y
generalmente se viatican; aquel Cura pàrroco, celoso, se esfuerza en fom entar la piedad, celebrando con una regular concurrència los meses de mayo y octubre, cosa que se va generalizando
en la mayor parte de las parroquias, incluso en los días de trabajo, y que inadvertidamente he
dejado de consignar. No hay en Vulveralla objetos preciosos.
Es lo que, de màs o menos importancia, ha parecido al suscrito deber m anifestar a V.E.I.,
a quien Dios guarde muchos aííos para bien de la Diòcesis.
Torroella de Montgrí, 31 agosto de 1932.
Narciso Camps, Pbro. Arcipreste
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M ERCÈ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de l ’Empordà. 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). JAUME 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 BAGUÉ, Les activitats
auxiliars a la indústria surera. LLUÍS COSTA i FERNÀNDEZ, La contradicció delspom ells
de jo ve n tu t amb la l a dictadura en el context de Begur. MANUEL LLANAS, Figures i
paisatges guixolencs en l'obraperiodística de Gaziel. SALOMÓ MARQUÈS, 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 Pla 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 ’A ro). 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 i proposta 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 M onestir 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
p artit jud icia l de la Bisbal (1948).

Núm. 16. (1997). LLÜIS PALLI i BUXO - 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-M ARIA CORREDOR i PLAJA, Topònims
baix-empordanesos del segle XVII: Una incursió a les propietats del castell de Palau-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'ajuntam ent de
Sant Feliu de Guíxols p e l control de la caritat a finals del segle XVIII. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. PEP
VILA, Lletres de M ossèn A.M. A lcover 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'Ardenya
ifo rm 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. MARQUÈS, 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 la conca de la riera del
Tinar (C alonge). PEP V ILA , «Em porion», una revista de la Bisbal, d ivu lg a d o ra de
l ’avantguarda daliniana. JOSEP CLARA, Gironins davant el TÜP: 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 ’Aro mitjançant radiocarboni.

Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l'entorn de Marenyà
(La Tallada dEm pordà). FRANCESC AICART, JOSEP M a 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 Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. M A R
QUÈS, Construcció de les esglésies de Palafrugell i Mont-Ras (1588ss). MARIA VILAR i
BONET, L'escut dels ducs de Sessa del Castell de Calonge. ANNA-M ARIA CORREDOR i
PLAJA, Notícies disperses sobre algunes edificacions fortificades de Pals. PEP VILA, Sobre
un manual de sastreria català del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d'Aro. GEMMA
PUJOL-BUSQUETS 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). JAUM E AYMAR i RAGOLTA, Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els
Sivatte-Vilar de Calonge. MONTSERRAT 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 ROQUÉ, Un aflorament volcànic inèdit al massís
del M ontgrí: el volcà de l'Aixart de la Conca. FRANCESC AICART i HEREU, El final del
món ibèric a la Vall d A ro i Sant Feliu de Guíxols: estat de la qüestió. XAVIER ROCAS i
GUTIÉRREZ - JOAN BADIA-HOM S, Excavacions al Castell Palau de la Bisbal (anys 19931994). Troballa d'un capitell romànic. JAUM E AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerònim s i
Carles 1. MARIA 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 MOLAS 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 Montagut 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 DO
MÍNGUEZ, Una llàntia tardoantiga amb decoració de tema cristià procedent de la vil·la romana
de Pla de Palol (Platja d'Aro, Baix Empordà). JAUM E 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,
Els interiors de les cases de Calonge (1750-1800). BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu
de Guíxols, 1815-1826. MONTSERRAT DEL POZO DE FERRER i MARISA MOLINAS
DE FERRER, Xavier de Ferrer al centenari de les dunes. JOSEP CLARA, Les vocacions m i
litars al Baix Empordà: l'exemple de Lluís Jovell i Vilar. PEP VILA, Unes pàgines de folklore
palamosí. JORDI TURRO i ANGUILA, L'arxiu de la parròquia de Palafrugell: Els registres
sacramentals. ALBERT VILAR i MASSÓ, La capella de Sant Jordi de Calonge

Núm. 21 (2002). NÉSTOR SANCHIZ i GUERRERO, Constatació d'un assentament humà
prehistòric al Puig Gros de l'Ardenya (Sant Feliu de Guíxols). XAVIER ROCAS, CARLES
ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, Els clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): Anàlisi geoarqueològica. JOSEP M ARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA, Excavacions
arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Calonge. JOSEP CLARA, La població de Torroella
de M ontgrí segons el tall de 1648. AN NA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, El repartiment de
les terres comunals de Pals. MARC AULADELL i AGULLÓ, L'incendi de la cúria reial de
Sant Feliu de Guíxols la nit del 31 de desembre de 1815. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Es
plendor i decadència de la flota mercant guixolenca (segle XIX). JORDI TURRÓ i ANGUILA,
La justícia municipal a Palafrugell (segles XIX-XX). PEP VILA, La visita dels Felibres a La
Bisbal (1868). JOAN BUSQUETS i BIARNÉS, Apunts sobre la vida i l'educació en el món
rural a final del segle XIX i principi del segleXX. A propòsit del llibre Cosas de casa (1906) de
M iquel Torroella i Plaja. JOSEP VILAR i BONET, Recull de fets de salut i vida a Calonge en
la primera meitat del segle XX. M IGUEL SOLANA i SOLANA, Població i poblam ent al Baix
Empordà durant el segle XX: Cent anys de creixement i concentració espacial de la població.
MARIA VILAR i BONET, Els escuts heràldics de Calonge.
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- Biblioteca del Departament de Prehistòria, Història antiga i
Arqueologia. Universitat de Barcelona
- Biblioteca Josep Ma. Domènech (Terrassa)

- Centre d'Estudis de Valldoreix (Barcelona).
- Consorci de les Gavarres
- Grup d ’Estudis Sitgetans (Sitges)
- Museu-Arxiu de Santa Maria (M ataró).
- Institut d ’Estudis Penedesencs (Vilanova i La G eltrú)
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