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UNA PREMSA DE VI
ROMANOREPUBLICANA A
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
FE R R A N C O D IN A

RESUM: Les excavacions d ’urgència realitzades al nucli urbà del poble de Bellcaire d ’Empordà
van posar al descobert unes estructures d ’època romanorepublicana que corresponen a una
premsa destinada a la producció de vi. Aquest jaciment arqueològic és un element més a tenir
en compte per a l ’estudi de la romanització al nord-est de Catalunya a partir de la fundació
de la ciutat romana d ’Empúries.
PARAULES CLAU: Romanització, premsa, viticultura.

INTRODUCCIÓ
Entre els dies 19 de gener i 11 de febrer de l’any 2000 es varen
dur a terme quinze dies d ’excavació d ’urgència al poble de Bellcaire
d ’Empordà. La intervenció arqueològica concretament es va realitzar
en un solar situat al bell mig del poble, en l ’encreuament dels carrers
M ajor i Migdia, un dels punts més elevats del turó on s’inicia la vessant
cap a ponent. Aquest solar fins fa unes dècades corresponia a l’era de
Can Llapart, lloc on s’ha dut a terme tot tipus d ’activitats pròpies del
món agrícola i de la construcció. En el moment previ a les excavacions
era un solar pràcticament en desús que servia bàsicament d ’abocador
de deixalles i rampoines; un cop finalitzada l’excavació torna a tenir el
mateix ús.
El motiu de la intervenció va ser motivat per la intenció de construir
en aquest solar cinc cases unifamiliars. Veïns de la vila, coneixedors de
l’existència de suposades restes arqueològiques, varen alertar l’Ajunta
ment, cosa que propicià l ’inici de les excavacions. L’objectiu de les ex
cavacions era esbrinar si es tractava realment de restes antigues, de quin
tipus, de quina època i quina importància tenien abans no es realitzessin
les obres.
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Coordenades UTM: X: 0507885, Y: 4658870, Alt: 21 m.s.n.m.,
Segons el mapa 1:5000 de l’I.C.C “Bellcaire d ’Empordà 296-7-5
(311-93)”
SITUACIÓ
Al nord de la comarca del Baix Empordà trobem el poble de Bellcaire
d ’Empordà. Situat al bell mig de la plana empordanesa s’assenta sobre

Fig. 1. Mapa de situació del Bellcaire d’Empordà.
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Fig. 2. El poble de Bellcaire vist des del massís del Montgrí.

un turó de 35 metres d ’alçada sobre el nivell del mar a l’extrem nord
occidental del massís del Montgrí. El municipi a ponent limita amb la
Tallada d ’Empordà, al nord amb Albons i l’Escala, al sud amb Ullà i al
sud-est amb Torroella de Montgrí (figures 1 i 2).
La geografia d ’aquesta zona es caracteritza per una plana dedicada
al conreu de regadiu amb una escassa vegetació formada per arbres de
riu i fruiters. Suaus turons coberts de pins donen relleu a aquesta plana
empordanesa que s’estén al nord fins a TAlbera.
Antigament, en època romana, la zona de Bellcaire formava part
d ’una unitat geogràfica que tenia com a límits el mar, els aiguamolls de
l’Empordà i el Montgrí, en el rerepaís emporità. Geogràficament, aquest
territori no era gaire diferent de com avui el coneixem, tot i que han
desaparegut aiguamolls i estanys que inundaven la plana. A redós de la
ciutat romana i establerts en els turons i vessants de les muntanyes, hi
havia disseminades petites estacions agrícoles com ara la del Camp del
Bosquet (Camallera) i l’Olivet d ’en Pujol (Viladamat) i vil·les rústiques
com els Tolegassos (Viladamat) i el Mas Gusó (Bellcaire d ’Empordà)
que s’havien instal·lat amb l ’arribada dels colons itàlics a la ciutat roma
na d ’Empúries i amb el nou marc polític i econòmic que afectava aquest
territori. Es en aquest context que hem d ’entendre l’establiment romà
republicà que centra l’atenció d ’aquest article.
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DESCRIPCIÓ DE LES RESTES EXHUMADES
El solar en el qual es troben les restes arqueològiques, d ’uns 480
m2 aproximadament, és anomenat l’era de can Llapart. Quan es van
iniciar els treballs arqueològics es varen identificar i separar dues zones.
La zona 1 correspon a la part baixa del solar i és on es tenia noticia de
l’existència de les restes antigues. La zona 2 correspon a la part alta del
solar. Aquí en un principi no hi havia indicis arqueològics, però, com
que també estava afectat per la construcció dels immobles, es va decidir
efectuar-hi unes cales.
ZONA 1

En aquesta part del solar es va portar a terme una excavació en exten
sió d ’uns 81 m2. Aquesta intervenció va donar com a resultat la desco
berta de quatre àmbits corresponents a una antiga premsa de vi. Aquestes
tres unitats arquitectòniques són: sala de premsat (àmbit 1) habitació/ma
gatzem (àmbit 2) dipòsit de recollida de líquids (àmbit 3) i magatzem
(àmbit 4) (figures 3 i 4).
Per sota d ’un amuntegament de deixalles i terra orgànica molt flon
j a ^ l’àmbit 1 es va localitzar un paviment de signinum de molt bona
qualitat, molt fi, resistent i impermeable, que corresponia a una sala de
premsat. Se’n conservaven els límits nord, est i sud. El costat oest estava
arrasat. En els límits nord, est i sud d ’aquest paviment es podia observar

Fig. 3. Fotografia general de la zona 1.
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Fig. 4. Planta dels quatre àmbits que conformen la premsa de vi.
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Fig. 5. Detall de la sala de premsat.

l’inici de l ’arrencament del revestiment del mateix signinum en els murs
perimetrals. D ’aquest revestiment, en el costat est se’n conservava una
alçada d ’uns 30 cm. Al centre d ’aquest paviment que amidava 350 cm
per 385 cm hi havia la base o area sobre la qual s’efectuava la premsada.
Aquesta feia 150 cm de diàmetre i una alçada d ’entre 5 i 8 cm. El pa
viment presentava un pendent descendent cap a ponent i dues vessants
suaus que anaven dels costats nord i sud cap al centre (figura 5).
Dins d ’aquest àmbit es va localitzar un altre element clau per a
identificar l ’edifici com a premsa, es tractava d ’una pedra sorrenca
que mesurava 80 cm de llargària per 37 cm d ’amplada amb dos forats
rectangulars, foraminae, inclosa dins el signinum i coberta per aquest.
Els forats d ’aquesta pedra feien 19 cm de llarg, 11 cm d ’amplada i 12
cm de profunditat, i entre ells estaven separats a una distància de 30 cm.
Aquesta pedra, situada en el costat nord de l’habitació, marcava un eix
nord-sud juntament amb el centre de la base circular alçada (figura 6).
L’únic mur conservat en aquest àmbit és el que separava aquesta
estança pel costat sud amb una altra habitació (àmbit 2). Aquest mur
orientat est-oest estava fet amb pedres calcàries lligades amb fang i cons
truït directament sobre la roca mare sense banqueta de fonamentació.
Amidava uns 50 cm d ’amplada i se’n conservaven 310 cm de llargada i
una alçada màxima de 45 cm. Per la cara sud, estava revestit per una fina
capa de morter de calç.
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Fig. 6. Detall de la pedra que pennetia sostenir la premsa.

A ponent l’àmbit 1 finalitzava de manera sobtada. L ’opus signinum
estava rebentat i no tenia cap continuïtat. Entre la sala de la premsa i
l’aljub només es va documentar l’aflorament de la roca mare coberta per
un estrat format per una terra argilosa de color marró fosc amb restes de
material d ’època moderna.
A l’àmbit 2 per sota del superficial es va documentar un potent estrat.
Estava format per una terra de color marró fosc amb taques de color ta
ronja i contenia restes de ceràmica tant d ’època antiga com moderna.
Per sota d ’aquest estrat va aparèixer un paviment fet d ’una fina capa
de morter de calç d ’uns 3 cm de gruixària. La superfície d ’aquest pavi
ment, en molt mal estat de conservació, feia 300 cm per 330 cm. Estava
construït sobre la mateixa roca mare. El nivell de circulació d ’aquesta
habitació era a uns 28 cm per sota de la sala de premsat. No se'n conser
vaven els límits dels costats est, sud i oest; per tant, no en podem conèi
xer les dimensions reals.
A ponent de l’àmbit 1 hi havia el dipòsit, el lacus, que defineix l ’àm
bit 3. Es conservava totalment i s’hi podien observar tots els elements
característics. Amidava 340 cm de llargada i uns 200 cm d ’amplada.
Aquest dipòsit o cisterna estava construït retallant la roca mare i les pa
rets foren aixecades amb el sistema de l’encofrat (figura 7).
La part interna del dipòsit feia 198 cm de llarg, 118 cm d ’amplada
i 110 cm de profunditat i tenia una capacitat d'emmagatzematge d ’uns
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2.500 litres. Les parets internes i el terra estaven revestits per un signi
num similar al de la sala de premsat. Era molt fi, llis i resistent i es con
servava tot. Al centre del mur del costat est hi havia l’obertura de la boca
d ’entrada de líquids. Aquesta estava situada de manera que coincidia
amb l’eix central del paviment de signinum de la sala de premsat. El mur
del costat sud formava una mateixa unitat amb tres graons, també reves
tits pel mateix signinum, que permetien l ’accés a l’interior del dipòsit. Al
centre del fons del dipòsit hi havia una petita cubeta que amidava 48 cm
de diàmetre i que permetia la recollida del pòsit un cop es realitzava la
neteja del recipient.
L’àmbit 4 estava situat a llevant dels àmbits 1 i 2. Es va intuir a partir
d ’un paviment de morter de calç amb una potent preparació de pedres
calcàries lligades amb morter. D ’aquest paviment, se’n conservava una
llargària màxima de 265 cm en sentit nord-sud i una amplada d ’uns 50
cm. No hi havia cap mur que delimités el nivell de calç ni l’àmbit. Pel
costat est es lliurava a la roca mare i pel costat oest no arribava a tocar
amb l ’àmbit 1. L’espai que separava aquests dos àmbits estava farcit per
una terra de color marró fosc, la qual no va aportar cap mena de material
ceràmic (figura 8).
zona

2

En aquesta zona es varen
fer diverses rases que varen
posar al descobert imme
diatament la roca mare.
Aquesta presentava senyals
evidents de les darreres ac
tivitats agrícoles i pròpies
de la vida al camp que s’hi
havien dut a terme (forats de
pal per aixecar un cobert, un
dipòsit per amarar calç i pa
viments de terra endurida).
La roca mare presentava un
fort pendent cap al nord i
cap a ponent amb desnivells
i irregularitats. Justament
a l’angle nord-oest la roca
mare apareixia a una profun
ditat d ’uns 70 cm respecte
al nive11 superficial. És en

Fig. 7. Detall de l’aljub.
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Fig. 8. Seccions de la zona 1.

aquesta part de la zona 2 que es va considerar convenient realitzar un
sondeig ja que hi havia prou potència estratigràfica.
El nivell superficial estava format per diverses bossades de terra i
deixalles que en alguns punts ja cobria la roca mare. Per sota, es va do
cumentar un anivellament del terreny format per sorra molt fina, d ’una
potència d ’uns 30 cm. Aquest estrat no contenia material ceràmic.
Els nivells inferiors del sondeig que cobrien les irregularitats de la
roca mare estaven formats per una barreja d ’argila i sorra de color grisós
que contenien nombroses restes ceràmiques. Malauradament, però, no es
van poder relacionar amb cap estructura arquitectònica.
La roca mare d ’ambdues zones excavades estava formada per unes
argiles de color taronja molt compactes acompanyades d ’aflorament de
la pedra local, conglomerat de còdols, anomenada popularment “pedra
favera”.
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CRONOLOGIA
ZONA 1

Pel que fa a l’estratigrafia d ’aquesta zona i la seva datació, cal desta
car que a causa de les freqüents activitats que s’hi han dut a terme fins
a l’actualitat (llenyer, magatzem de maquinària agrícola i abocador de
deixalles) no es conservava pràcticament cap estrat fiable. Cal assenyalar
que si es coneixia l’existència d ’aquestes restes era perquè el paviment
de signinum de la sala de premsat es veia a simple vista. Els únics es
trats fiables eren els que farcien l’interior del dipòsit (U.E.: 1016, 1018,
1021), els quals corresponien al moment de la inutilització d ’aquest.
Aquests tres estrats van aportar poc material ceràmic, encara que prou
homogeni. L’inconvenient d ’aquest conjunt ceràmic és que no hi ha cap
forma que permeti una datació precisa; la majoria de fragments són in
formes i només podem establir una cronologia aproximada.
Dins aquest conjunt, pel que fa a ceràmica de taula, trobem ceràmica
comuna ibèrica, ceràmica a mà i comuna romana, i, pel que fa a la des
tinada al transport i a l'emmagatzematge d ’aliments, trobem àmfora ibè
rica, àmfora grecoitàlica, àmfora itàlica i àmfora tarraconesa. D ’aquests
tipus d ’àmfora, tot són fragments informes, no es pot dir si pertanyen a la
forma Pasqual 1, o a la Dr-2/4. Prenent com a més modernes les àmfores
itàliques i tarraconeses, l ’abandó de la premsa s’hauria de situar dins de
l’època tardorepublicana i a tot estirar en època augustal.
A aquest argument també hi ajuda el fet que la UE.1004, la qual co
bria el nivell de circulació de l’àmbit 2, encara que es tracta d ’un nivell
contaminat per ceràmica moderna, contenia tres fragments de kàlathos
amb restes de pintura. En la resta d ’unitats estratigràfiques de la zona 1
en què s’ha recollit material, si extraiem la ceràmica moderna, trobem un
conjunt ceràmic que coincideix amb el que s’ha esmentat més amunt. A
part d ’un petit fragment de T.S. Lucente, no hi ha cap tipus ceràmic més
modem que l’àmfora tarraconesa (figura 9).
ZONA 2

La ceràmica recuperada en aquesta zona l ’aporten els estrats que
cobrien directament la roca mare. Es tracta d ’un conjunt dispers, on el
material més antic correspon a un fragment de vernís negre àtic amb de
coració de palmetes que s’emmarca grosso modo en el segle IV a.C. El
conjunt més important està format per comuna ibèrica, grisa emporitana,
ibèrica pintada, ceràmica a mà, àmfora púnicoebusitana, àmfora centre
mediterrània, àmfora grecoitàlica, comuna romana, àmfora itàlica Dr 1
i àmfora tarraconesa. Aquest conjunt, de manera imprecisa, s’emmarca
entre el segle III i el darrer terç del segle II a.C. i a tot estirar a inici del
segle I a.C. (figura 10).
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1; escudella de blau català. 2; comuna ibèrica. 3; ceràmica a torn lent. 4-5; àmfora ibèrica. 6kàlathos pintat

Fig. 9. Conjunt ceràmic de la zona 1.
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1-5; comuna ibèrica. 6; costa catalana. 7 comuna ibèrica pintada.
8-9: ceràmica a mà amb decoració incisa. 10: àmfora indeterminada. 11: àmfora itàlica

Fig. 10. Conjunt ceràmic de la zona 2.
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Aquests estrats no s’han pogut posar en relació amb cap estructura,
la qual cosa fa pensar que corresponen a un anivellament del terreny que
arrasa una antiga ocupació indígena per tal d ’aixecar una nova construc
ció, segurament contemporània a la premsa, però que ha estat totalment
eliminada en època moderna.
Cal destacar que en ambdues zones no s’ha recuperat cap fragment
de vaixella fina d ’importació, com ara ceràmica de vernís negre d ’origen
campanià, o T.S. Itàlica. Aquestes ens haurien ajudat molt més alhora
d ’afinar les cronologies. Segurament, aquest fet es produeix perquè
l’àmbit excavat correspon a una zona de producció d ’aliments i no a un
hàbitat domèstic.
INTERPRETACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA PREMSA
Amb l’excavació del solar de l ’antiga era de can Llapart hem pogut
constatar que en el turó en el qual s’assenta l’actual Bellcaire hi havia ha
gut una ocupació antiga bastant reculada. Les restes més ben conservades
corresponen a una antiga premsa d ’època republicana, però els materials
extrets durant l’excavació evidencien una ocupació d ’època ibèrica molt
anterior, encara que no es pot constatar en quin moment s’origina.
Pel que fa a les estructures de la premsa corresponen a quatre àmbits
amb funcions diferents;
L’àmbit 1 hauria estat la sala de premsat. Recordem que hi hem do
cumentat un paviment de signinum, una pedra sorrenca amb dos orificis,
la qual ens indica que servia per sostenir una premsa de biga orientada
nord sud, i Yarea circular on es col·locarien els cistells amb el producte
a punt de ser premsat. En aquesta base circular alçada s’hi podien obser
var diferents capes de signinum sobreposades, les quals corresponien a
reparacions que s’havien de fer a causa de la forta pressió que es produïa
amb la premsada. Si tenim en compte la distància entre els dos orificis
de la pedra sorrenca i les dimensions de la sala de premsat, ens podem
fer una idea bastant real de les dimensions de la biga. Aquesta devia fer
gairebé 30 cm d ’amplada i entre 4 i 4 ’5 m de llargada. Aquestes dades
ens han de fer reflexionar sobre el pes d ’aquesta biga i la infraestructura
i l'arquitectura necessàries per sostenir-la.
L’àmbit 2 corresponia a una dependència on també hi hauria part de
la maquinària de la premsa. El nivell de circulació d ’aquest àmbit estava
a uns 28 cm per sota de la sala de premsat. Aquest fet ens indica que en
aquesta habitació hi aniria col·locat el contrapès, i per tant, el mur que se
para els dos àmbits no devia ser gaire més alt de l’alçada actual. Aquesta
estança també podia fer al mateix temps la funció de magatzem.
L’àmbit 3 era l’aljub, el lacus, recollidor del líquid resultant de la
premsada, amb una capacitat de 2.500 litres. No es pot assegurar quina
17

FERRAN CODINA

connexió hi havia amb l’àmbit 1. Hi ha la possibilitat d ’un mur divisor
dels dos àmbits, o que aquests formessin una mateixa unitat i el signinum
de la premsa estigués unit amb el dipòsit, possibilitat poc probable si
tenim en compte l’aflorament de la roca mare que hi havia entre els dos
àmbits.
L’àmbit 4 podria ser un magatzem allargat que resseguiria pel costat
est els àmbits 1 i 2. En aquesta estança possiblement s’hi emmagatzema
rien els productes agrícoles abans de ser premsats. D ’aquest àmbit, però,
hem de tenir en compte que només se’n conservava un paviment de calç
amb preparació de pedres en molt mal estat i del qual no coneixem els
límits.
Pel que fa al tipus de premsa, a partir de les estructures excavades,
sabem que seria de tipus horitzontal, també anomenada premsa de lliura.
Malgrat tot, no podem determinar a quin tipus correspondria d ’entre els
nombrosos models que hi havia en època romana. Els models que més
coincideixen al de la premsa de Bellcaire són els C3 i C4 que ha estudiat
J-P. Brun. (Brun, 1986). Aquests dos models són similars, però es dife
rencien per la manera d ’accionar el contrapès.
Es tractaria d ’una biga fixada entre dos fustes verticals paral·leles
(arbores), enclavades al signinum mitjançant els orificis de la pedra sor
renca, i un contrapès, segurament un gran bloc de pedra, situat a l ’extrem
sud de la biga dins de l’àmbit 2. Aquest contrapès es podia accionar amb
una palanca (C3) o amb un tom (C4) (figura 11).
Com que no s’han pogut recollir granes de raïm o d ’oliva i manquen
elements clau com ara moles de pedra, pròpies de les premses d ’oli,
no es pot determinar quin producte es premsava en aquest edifici. Les
similituds arquitectòniques i funcionals entre les premses d ’oli i les de
vi dificulten la interpretació de quin producte s’elaborava en indrets
similars al que ens ocupa. Aquest és un problema generalitzat en l ’ar
queologia, amb l ’agreujant que les premses són un dels elements claus

Fig. 11. Models de premsa segons J.R Brun.
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per entendre aspectes com l’economia i el comerç a l’antiguitat. Pocs
jaciments són els que han permès especificar-ne la producció. Malgrat
tot, per les dimensions de la sala de premsat i sobretot de Yarea, de 1’5
m de diàmetre, sembla més probable que anés destinada al premsat del
vi ja que aquesta producció necessitava més pressió i més força. Aquest
fet explicaria les diferents capes de signinum sobreposades en la base
circular de la premsa, que serien testimonis de les reparacions que s ’ha
vien de fer.
Aquestes estructures corresponen totes a un mateix moment cons
tructiu. De l’excavació no n ’hem pogut extreure si era una construcció
aïllada o formava part d ’una vil·la; de ben segur, amb els resultats de la
zona 2 podem afirmar que es tractaria d ’un edifici més extens i complex
del que s’ha pogut documentar amb l ’excavació, però no es pot anar més
enllà quant a la seva interpretació.
C O N SID ERA CIO N S FINALS

Per poder comprendre la zona de Bellcaire en l’antiguitat ens hem de
remetre a dos tipus de fonts. Una és l’estudi que diferents autors han fet
dels diferents topònims de Bellcaire i l’altre l ’anàlisi de les excavacions
fins ara realitzades a l ’entorn de la ciutat romana d ’Empúries.
El topònim del poble de Bellcaire i els diferents noms que han anat
apareixent als documents al llarg de la història han estat motiu de diver
ses teories sobre el seu significat, la història i l'origen del poble.
Els diversos noms que ha anat tenint el poble de Bellcaire al llarg del
temps són els següents:
881: Bedenga i Quarto quae vocatur Bitinga. En un mateix docu
ment
1303: Bellcayre
1309: Bellicardo
1362: Badenga
Aquestes tres formes es van compaginar fins al segle XVII, un cop es
va establir definitivament el nom de Bellcaire.
Per alguns autors, les formes Bedenga i Bitinga estarien relacionades
amb un passat preromà del poble de Bellcaire. (Bolós, J., Hurtado, V.
1999 i Pericay P., Maluquer, J., 1963).
Segons P. Pericay i J. Maluquer de Motes, els antics topònims Be
denga i Bitinga, trobats en documents del segle IX en endavant, feien
pensar que provenien del nom belbitinco. Aquest topònim apareix en una
inscripció ibèrica incisa en un vas ceràmic d ’importació de l ’Asia Menor
trobat al jaciment del Puig de Sant Andreu d ’Ullastret. En aquesta ins
cripció també apareix el mot Gulnica, que els mateixos autors relacionen
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amb el poblat ibèric d ’Ullastret. Aquesta associació de noms els va fer
aventurar a assegurar que a Bellcaire hi hauria hagut un poblat d ’època
ibèrica estretament relacionat amb el d ’Ullastret. (Badia J., 1981)
Per a Pella i Forgas en la seva Història del Ampurdàn, Bitinga es
relaciona amb Bidinga, un mot ligur d ’època romana que significaria
'sense fons', i que s’emprava per mencionar el riu Po. Segons ell, aquesta
relació lligaria amb el que llavors era geogràficament l’Empordà a l’an
tiguitat “aguas, pantanos y tierras bajas” (Pella J., 1980).
Pel que fa a la forma Quadro o Quarto, per alguns autors també té una
relació amb un passat antic del poble. Concretament J. Bolós i V. Hurtado pensen que el mot Quarto faria referència a un indret situat a quatre
milles de la ciutat d ’Empúries. En aquesta hipòtesi els autors es referei
xen a la situació del poble de Bellcaire dins el recorregut de l ’antic camí
d’Empúries, el qual sortia del sud d ’aquesta antiga ciutat en direcció a
Girona (Bolós, J., Hurtado, V., 1999).
E. Moureu-Rey en el seu llibre Els noms del lloc explica que Bellicadro voldria significar 'camp quadrat' i podria derivar del lloc de parada en
una via romana (Alcover-Moll 1964). En canvi, per Català Roca, inspi
rant-se en la suposició del filòleg E. Moureu-Rey (camp quadrat), el nom
de Bellicadro s’originaria per referir-se al castell de Bellcaire, que és de
planta quadrada, construït a final del segle XIII, i s'expandiria més tard
com a nom de la resta de la població (Català Roca, P. 1969)
Segons un fullet editat conjuntament entre la Diputació de Girona i
la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la inauguració de les obres
de restauració de l’església de Sant Joan de Bellcaire el 1984, després
d ’una complicada hipòtesi sobre l’evolució del topònim, s’afirma que
el nom Bellcayre faria referència a una roca o estany dedicat al culte del
Déu Bel.
Alcover-Moll i Joan Coromines estan d ’acord que el mot Bellcaire
prové del llatí bellicadro. Segons Joan Coromines, el significat de
Bellcaire l’hem de buscar en la seva situació geogràfica, “en sentit pri
mitiu voldria dir; a la bella carena del serrat... Bellcaire d ’Empordà està
situat en la serreta baixa que parteix els aiguavessos del Fluvià i el Ter”
(Coromines, J., 1983)
Encara que algunes són força extravagants, aquestes teories no ana
ven mal encaminades quan atribuïen al poblament de Bellcaire un origen
més antic a l’època medieval i predeien un origen d ’època ibèrica o ro
mana a prop de l’antic camí d ’Empúries.
Les intervencions arqueològiques fins ara realitzades al poble de
Bellcaire han estat molt escasses si tenim en compte la gran quantitat de
material ceràmic que aflora tant a dins del poble com pels seus entorns. A
l'inici dels anys seixanta s ’iniciaren les obres de restauració de l’església
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de Sant Joan de Bellcaire, que foren enllestides l’any 1984. Amb motiu
d ’aquesta restauració es varen realitzar unes excavacions que posaren
al descobert diferents fases de construcció de l’església romànica, pre
cedents possiblement paleocristians, i un cementiri d ’èpoques romana i
medieval que no ha estat mai publicat.
A part d ’aquestes intervencions de les quals tenim poques notícies, ja
s’intüía que pels voltants del poble i a l’interior d ’aquest hi havia d ’haver
restes arqueològiques prou importants. S’havien trobat restes d ’àmfora
grecoitàlica i itàlica al turó situat al N-E del nucli habitat. A sota d ’aquest
turó, en el marge que el separa d ’un camp situat a llevant, encara hi ha
vestigis de paviment de siginum que correspon a un dipòsit, segurament
relacionat amb una vil·la romana.
L’excavació més important realitzada fins avui en el terme municipal
de Bellcaire ha estat la del jaciment del Mas Gusó, indret que es troba
situat en el límit que separa els termes de Bellcaire i Albons.
Per tal de contextualitzar millor el cas de la premsa de Bellcaire, ens
centrarem breument en l’anàlisi de les diferents excavacions realitzades
fins al dia d ’avui en l’entorn immediat d ’Empúries. Són els casos del
Camp del Bosquet, l’Olivet d ’en Pujol, la vil·la dels Tolegassos i la ma
teixa vil·la del Mas Gusó de Bellcaire.
Al Camp del Bosquet (Camallera) es va documentar un dipòsit de
dimensions reduïdes, però, amb les mateixes característiques formals
que l’exemple de Bellcaire. Tot ell estava revestit de signinum amb un
clot al fons i un graó per tal d ’accedir al seu interior. Aquest dipòsit no
es va poder relacionar amb cap altra estructura, però es va suposar que
havia de formar part d ’un centre d ’explotació vinícola (Casas, J., 1980
a). El material arqueològic recuperat a l’interior del dipòsit va permetre
datar el moment d ’abandó d ’aquesta instal·lació agrícola en la primera
meitat del segle I d.C. Molt a prop d ’aquest aljub es va trobar un petit
conjunt d ’àmfores que permetien situar la fundació d ’aquest establiment
romà a la segona meitat del segle II a.C. (Casas, J., 1980 b). Amb aquesta
excavació també es va recollir material ceràmic ibèric, la qual cosa va
permetre intuir que hi havia precedents indígenes anteriors a l’ocupació
romana.
L ’Olivet d ’en Pujol (Viladamat) es troba situat a la falda d’una ser
ralada en un terreny enlairat respecte de la plana. Les excavacions van
descobrir un gran magatzem de dòlia i un petit abocador d ’àmfores. El
moment de fundació d ’aquest establiment se situa a la fi del segle II a.C.
i va perdurar fins al primer terç del segle I d.C. Aquest establiment agrí
cola romà s’assentava sobre un camp de sitges d ’època ibèrica del segle
IV a.C. (Casas, J., 1989 p. 23)
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La vil·la dels Tolegassos (Viladamat), instal·lada a la plana, es troba
molt a prop de l ’Olivet d ’en Pujol. Tot i que s ’han documentat fases
pertanyents a època republicana, coincidint amb l’establiment agrícola
de l ’Olivet d ’En Pujol, Tolegassos és una gran vil·la de la primera meitat
del segle I d.C. amb una continuïtat fins a final del segle II d.C. i l'inici
del segle III coincidint amb la fi de la ciutat romana d ’Empúries. Amb les
excavacions, es van poder conèixer la zona residencial i d ’habitatge de la
casa, la zona d ’emmagatzematge, amb un gran pati per a dòlies, coberts i
dos pous. Molt a prop d ’aquesta vil·la també es va poder excavar un forn
destinat a la fabricació de teules (Casas, J., 1989).
A la vil·la del Mas Gusó (Bellcaire d ’Empordà) les excavacions han
permès conèixer diferents fases d ’ocupació d ’un petit turó que sobresurt
en la plana situada al nord del nucli habitat de Bellcaire. La primera
ocupació del turó es data entre els segles VIII i VII a.C. Aquests mate
rials provenen d ’una fossa situada sota la vil·la alt imperial, però no es
pot relacionar amb cap estructura. Es detecta una presència ibèrica entre
els segles VI i la primera meitat del segle II a.C. a través de sitges i al
gun mur arrasat per les fases posteriors. L’ocupació romana de l’indret
s’inicià en l’època republicana, al darrer terç del segle II a.C. Aquesta
ocupació consisteix en l’edificació d ’una petita vil·la la qual anirà sofrint
ampliacions i remodelacions al llarg dels anys. A mitjan segle II d.C. es
documenten les primeres ampliacions. A final del segle II i a l'inici del
III es va edificar un conjunt termal annex de dimensions molt reduïdes
que perdurarà amb diferents remodelacions fins al moment d ’abandó de
la vil·la, que es data a final del segle III d.C. (Casas, J., 1996)
Com podem veure, doncs, el nostre cas de Bellcaire coincideix plena
ment amb aquests exemples suara comentats; vil·les i estacions agrícoles
d ’època romana que pràcticament totes tenen l’origen en època republi
cana i que es construeixen sobre hàbitats o centres de producció d ’època
ibèrica. És en aquest sentit que s’ha d ’entendre el jaciment de Bellcaire.
Es tracta d ’una edificació de fundació situada de manera poc precisa en
el moment final del món ibèric i a l'inici de la Romanització, destinada a
la producció vinícola i que s’assenta sobre una antiga ocupació ibèrica.
Pel que fa a la cronologia de la zona 1, només podem parlar de quan
deixa de funcionar el dipòsit, i per extensió, del moment d ’abandó de la
premsa. Aquest moment s ’ha de situar en època tardorepublicana i a tot
estirar en el tombant d ’era. No es pot precisar un moment concret a causa
de l ’escassetat del material ceràmic recuperat.
El material de la zona 2 se situa pels volts de final del segle II a.C.
Aquest conjunt té moltes similituds amb el jaciment del Mas Gusó, si
tuat en una zona molt pròxima del poble. De la mateixa manera que al
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jaciment veí pensem que la construcció d ’un edifici tardorepublicà va
remoure tota una estratigrafia anterior corresponent a una antiga ocupa
ció indígena.
Hem de tenir en compte que és a la darreria del segle II que es funda
una ciutat regular, de caire itàlic a Empúries, que permetrà l’explotació
del territori a la manera itàlica, amb l’arribada dels nous colons, amb
nous conreus i noves tècniques de producció i emmagatzematge (Casas,
J. et. a l, 1995). Tots aquests elements ens poden ajudar una mica més a
afirmar que la premsa pertany a la primera fase d ’ocupació romana del
territori
Malgrat tot, la cronologia que podem establir amb l’estudi d ’aquesta
premsa se'ns posa en conflicte amb la producció vinícola en època roma
na a la Tarraconesa. L’inici d ’elaboració d ’aquest producte tan bàsic per
al consum en època romana s’ha establert sempre en la Baixa República
tot i que la seva màxima esplendor s ’assoleix en la primera meitat del
segle I d.C., moment en què proliferen tant els centres productors de vi
com d'àmfores tarraconeses per tal d ’abastir un important mercat itàlic.
Aquest fenomen es produeix, sobretot, en el cas de Catalunya, a la Laietània.
Aquesta contradicció ens ha de fer plantejar a qui anava destinada la
producció de la premsa de Bellcaire. A l’abastiment d ’un mercat mediter
rani o al consum d ’una zona geogràfica molt concreta?
Certament, els materials ceràmics recuperats són molt escassos i, per
tant, poc fiables a l’hora de poder fer una datació molt precisa.1D ’altra
banda, hem de tenir en compte que en el conjunt d ’àmfores recuperades
predominen les d ’origen itàlic per sobre de les de producció local. És
un fet que ens situa en el moment anterior a la gran eclosió del vi de la
Tarraconesa. Tampoc podem saber si aquesta premsa fou substituïda per
una altra situada en un lloc proper, la qual continués aquesta producció.
Hem de tenir en compte que al nord del poble de Bellcaire, hi ha restes
d ’un dipòsit de signinum que correspon a una altra vil·la romana encara
no excavada.
En aquests moments, però, només podem constatar que es tracta d ’un
petit centre productor de vi, situat en una de les zones romanitzades a
partir de la fundació de la ciutat d ’Empúries. Situat a prop de la zona
de conreu de la vinya, aquest petit centre segurament anava destinat a
l’abastiment dels establiments rurals disseminats en el rerepaís emporità
i possiblement a la mateixa ciutat d ’Empúries.
Els interrogants que se’ns plantegen un cop excavades les restes de
Bellcaire possiblement es podran resoldre si es continuen excavant els
jaciments documentats al voltant del poble i si s’estudien conjuntament
amb els del territori immediat en els aspectes cronològic i funcional.
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DUES TOMBES ROMANES
A LLAFRANC
E. C A R R E R A S, J. M . N O L L A , A. B A R T II R. PL A N A

RESUM: El descobriment de dues inhumacions acompanyades d'ofrenes que van ser recupera
des i salvades, permet realitzar un estudi detallat ifixar amb precisió la data dels enterraments
que ajuden a precisar la història de la necròpoli romana de Llafranc.
PARAULES CLAU: necròpoli; alt imperí, funus, ceràmica africana C, ceràmica comuna.

L’existència d ’una necròpoli antiga a Llafranc és un fet conegut des de
fa anys. La descoberta d ’un conjunt de tombes aparentment tardoantigues
en les obres de construcció de la capella de Santa Rosa, l’any 1897, en
seria el fet central, conjuntament amb l’epitafi poètic, també tardà (Fabre
et al., 1991, núm. 187, p. 173-174, pl. LIV, amb bibliografia). Tanmateix,
hi havia altres descobertes més mal conegudes que han exigit un treball
lent i delicat de recerca per poder aplegar un seguit significatiu de dades
que permet precisar l’àrea d ’enterrament i afinar molt millor la cronologia
del cementiri. El resultat d ’aquesta tasca està en procés de publicació,
cosa que ens estalvia fer-ne un resum (Barti et a l, en premsa). En aquest
estudi no pretenem altra cosa que estudiar, amb certa profunditat, dues
tombes descobertes casualment en obres d ’adequació d ’un espai privat
que ofereixen l’interès afegit d ’haver estat documentades en el moment
de la seva localització i dins de les quals, com unes modestes ofrenes,
trobem unes peces ceràmiques que fan possible datar amb certa seguretat
la sepultura, que acompanyaven les despulles del difunt.
LLOC I CIRCUMSTÀNCIES DE LA DESCOBERTA
En un solar que es localitza a la cantonada dels carrers Santa Rosa
i, ara, mossèn Rafael Duran (fig. 1), l ’any 1953, durant uns treballs de
construcció d ’una escala, es va descobrir una tomba de tegulae de secció
triangular (tomba núm. 1). Es va trobar intacta a un metre de fondà25
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Fig. 1. Plànol de Llafranc. L’asterisc assenyala el lloc prop de la capella de Santa Rosa,
marcada amb una creu, on es van trobar aquestes dues tombes.

ria, aproximadament, i acompanyava el cadàver una copa de terrissa.
D ’aquesta troballa, Miquel Oliva, a partir d ’un informe redactat per M.
A. Pélauzy, una estiuejant barcelonina que va recuperar el crani i altres
restes de l’esquelet, en va donar una breu notícia (Oliva, 1954, p. 320).
Anys més tard, el 1961, en aquell mateix solar, a uns 5 o 6 m de distància
de la inhumació anteriorment descrita, però a un nivell lleugerament més
alt, es va localitzar un altre enterrament força malmès d ’antic (tomba
núm. 2). Conservava només part de les extremitats inferiors del cadàver,
al costat de les quals havien estat dipositats dos objectes ceràmics que
es van recollir i s’han conservat. El descobriment d ’uns quants claus de
cabota grossa fa pensar en l’existència d ’un taüt de fusta. Els conjunts fu
neraris de les dues inhumacions trobades en vuit anys de diferència, tres
peces ceràmiques en total, van ser recollits i desats. Aquestes tombes, tal
com es va poder observar en el moment de ser descobertes, van aparèi26
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xer dins d ’un espai que era clos per
uns murs que hem de suposar que
definirien l’àrea funerària i, potser
també, fent de mur de contenció
d ’una zona amb forts desnivells
(sobre aquest espai: Barti et al., en
premsa)
TOMBA NÚM. 1

Fig. 2. Tomba núm. 1. Secció de l'en
terrament segons documenten les dades
aplegades (restitució teòrica).

Aquesta sepultura va ser trobada
l’any 1953. El difunt va ser disposat
sobre una solera de tegulae, tres,
posades l’una al costat de l’altra,
juxtaposant els costats curts i acon
seguint una plataforma uniforme
d ’uns 1,80 m amb una amplada de
0,45 m, atès que cada tegula amida
va 2 peus de llarg per un peu i mig
d ’ample (fig. 2). Per aconseguir
més espai les rebaves van quedar
per sota (fig. 2 i 3). Sobre aquesta
superfície plana es va col·locar el
cadàver versemblantment amor
tallat, decúbit supí. No consta la
disposició dels braços. Entre les
cames, prop del cap dels fèmurs hi
havia una copa de ceràmica comuna
oxidada que descriurem amb detall
a continuació (fig. 2). El conjunt va
ser protegit amb sis tegulae posa
des tres a cada costat i inclinades
de tal manera que creaven un se
pulcre senzill de secció triangular.
Per assegurar la protecció de les
despulles, aquestes tegulae van ser
posades de llarg amb les rebaves
cap enfora (fig. 3). En total, doncs,
9 tegulae (3+3+3). Queda clar que
la capçalera i els peus del modest
sarcòfag no estaven closos. Aquest
fet i les característiques pròpies
d ’aquesta mena d ’enterraments ens
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Fig. 3. Tomba núm. 1. El cadàver disposat sobre una solera de tres tegulae. L’asterisc asse
nyala el lloc on es trobava la copa de ceràmica comuna oxidada (restitució teòrica).

fan pensar que el conjunt va ser col·locat a l’interior d ’una rasa oberta
al subsòl. Les tegulae inclinades del trespol no tenien altra funció que
protegir de la pressió de la terra el cadàver i l’ofrena. Tot aniria colgat i,
versemblantment, algun senyal marcaria l ’existència de la tomba (fig. 2 i
3). La inhumació presentava una clara orientació nord-sud, amb l ’esque
let encarat a migdia (fig. 2).
Aquesta mena de modestes sepultures de tegulae s’han de datar,
preferentment, a partir del segle III i es popularitzen, sobretot, al segle
següent, i són un dels tipus més característics en els cementiris tardans
d ’aquestes contrades i, en general, de bona part del món mediterrani
occidental (vegeu, per exemple, Nolla & Sagrera, 1995, p. 266-269).
Tanmateix, hi ha indicis, cada cop més ferms, del seu ús puntual ja al
llarg de la segona meitat del segle II (Colardelle et al., 1996, p. 284-285).
En aquesta direcció, assenyalaríem una troballa efectuada fa anys a la
bòbila Robert, a Vilassar de Mar (el Maresme), on entre altres coses s’hi
va localitzar una necròpoli que només coneixem molt per sobre. Es veia
la descoberta d ’una incineració, sepultures dins de taüts de fusta i d ’una
tomba de tegulae de secció triangular molt semblant a la nostra. En efec
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te, les teules planes estaven disposades de la mateixa manera, i cap
çalera i peus quedaven oberts. Dues llànties de disc acompanyaven el
difunt. L'una era assimilable a la forma Deneauve VII A, amb marca
CCLO.SVC. La diferència era l’ús de 12 tegulae i no 9 (4+4+4) i que
l’enterrament era acompanyat per dos blocs regulars de pedra, col·locats
simètricament a cada costat, damunt dels quals s’hi havien posat dues
gerretes de ceràmica comuna. Tots aquests detalls provarien que la se
pultura i els blocs de pedra amb els vasets havien estat posats dins d ’una
fossa que, colgada amb cura, hauria preservat el conjunt (Prevosti, 1981,
p. 173-178, fig. 50, 4 a 7). Queda clar que aquesta tomba s’ha de situar
dins del segle II, i és de gran interès lligar, en el mateix cementiri, inci
neracions i inhumacions.
En relació amb el nostre enterrament, recordarem que l’únic acom
panyament del difunt era una copa de ceràmica comuna oxidada que,
recordem-ho, va ser col·locada en el moment de la inhumació, entre les
cames del difunt, a la part superior (fig. 3).
Es tracta d ’un recipient ben conservat, més ample que alt, amb dues
nanses verticals contraposades, de secció el·líptica, que van de la vora
a la carena, de llavi obert cap enfora i amb peu menut ben diferenciat i
anular, amb una carena baixa i molt marcada, que fa molt més alt el coll
que la panxa, cosa que ens permet definir-lo com una copa (calix) (Casas
et al., 1990, p. 33), un atuell de taula usat per beure (fig. 4).

Fig. 4. Tomba núm. 1. Copa de ceràmica comuna que acompanyava el difunt.
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L’argila és de color beix, uniforme, amb presència de petits puntets
brillants i de tacte farinós, sense cap mena d ’engalba o recobriment a
l’interior o a l’exterior que és, tanmateix, prou polit i fí. Per dins, el coll
és lleugerament acanalat i són visibles solcs molt fins sobre la paret ex
terna.
Ens trobem davant d ’una forma comuna i de llarga tradició que po
dem resseguir des de molt antic i que trobem puntualment representada
en contextos baixrepublicans a Empúries (Aquilué et a l, 1984, p. 371,
fig. 128, 3, 4 i 8) o a Girona (Nolla, 1999, p. 187-188, fig. 10, 16 a 18),
en època augustal, amb peces més simples, de línies més fines (Nolla
et al., 2003, p. 49) i que es perllonga al llarg de l ’alt imperi. Recordem,
també, que una part significativa de les formes de les ceràmiques de
parets fines no són altra cosa que copes molt semblants a les que des
crivim.
Però cal ser més precisos. Com a paral·lels immediats citaríem algu
nes peces trobades a Tolegassos (Casas et a l, 1990, p. 286-287, núm.
588), a Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà) (Casas, 1986, p. 30-33, fig.
16,4 i 6; Casas et a l, 1990, p. 288-289, núm. 589, 593 i 596), Vilauba
(Camós, Pla de l’Estany) o Empúries. En l’estudi monogràfic sobre les
ceràmiques comunes altimperials de les comarques nord-orientals de
Catalunya, ja escrivíem que dins d ’aquest primer grup volem destacar
una producció característica que és la de les tasses - i caldria afegir-hi
copes- amb carena molt baixa i un cos allargat. Pensem que aquestes
formes es fabriquen bàsicament en aquest període (segona meitat del
segle II) (Casas et a l, 1990, p. 241-242). El fet que el material estudi
at provingui de contextos cronològics molt segurs dóna fermesa a les
propostes cronològiques defensades. Els nous descobriments no han fet
altra cosa que confirmar les línies apuntades. En efecte, en relació amb
les copes d ’aquesta mena, la publicació d ’unes tombes del cementiri sep
tentrional de la ciutat de Gerunda va permetre reblar el clau. Dins d ’una
de les inhumacions estudiades trobem dues copes d ’aquesta mena, més
esveltes, acompanyades d ’un tupinet de ceràmica de cuina africana de
ferma cronologia, que havien estat dipositades al costat del difunt. Calia
datar l’enterrament a l’entorn del 200, poc abans o poc després (Nolla &
Sureda, 1999, p. 21 i p. 23-25, fig. 3 i 4).
Sembla, doncs, acceptable, proposar una datació de segona meitat
del segle II, potser al darrer terç, per la deposició en aquell cementiri
d’aquesta tomba. Ens trobaríem, doncs, davant d ’una de les sepultures
d’aquestes característiques, ben datada, més antiga.
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Fig. 5. Tomba núm. 2. Dos dels claus de ferro associats a aquesta sepultura.

TOMBA NÚM. 2
Aquesta inhumació hauria estat parcialment destruïda d ’antic. Se'n
conservava només una part (1/3 o % del total), que corresponia als peus
de la sepultura. Quedava clar, tanmateix, que es tractava d ’un enterra
ment en caixa de fusta disposada a l’interior d ’una fossa oberta al subsòl
i després colgada. Es quasi segur que algun senyal hauria marcat el lloc.
La descoberta d ’uns quants claus, de cap molt gran (fig. 5), eren l’únic
que quedava de la caixa. El difunt va ser posat decúbit supí, amb les dues
peces a prop dels peus. La tomba estava orientada de ponent a llevant,
amb el cadàver mirant cap a sol ixent. Anys enrere eren molt poques les
dades segures sobre l ’ús de taüts de fusta en enterraments altimperials.
La precisió, cada cop més gran, en les tècniques d ’excavació i la cura
que exigeix l ’exploració arqueològica d ’una necròpoli han permès iden
tificar un ús significatiu i constant d ’aquesta modalitat que a Tarrogona,
al cementiri del Parc de la Ciutat, documentem com a mínim d ’ençà de
mitjan segle III, i que perdura, en aquell lloc, llargament fins al segle V
(TED’A, 1987, p. 111-114). A les comarques gironines fins ara aquest
tipus d ’enterrament estava molt poc documentat (Nolla, 1997, p. 139).
Cal suposar que, en part, per tractar-se d ’excavacions molt antigues o
poc documentades. En contextos gals, on sovintegen, hi són ben presents
d ’ençà del segle I (Colardelle et al., 1996, p. 273).
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Acompanyaven les despulles del difunt dues peces, una escudella
petita i una llàntia (fig. 6).
Es tracta, en el primer cas, d ’un atuell molt gastat i és més que possi
ble que hagués estat amortitzat com a ofrena quan ja hi mancava una part
petita del llavi. En efecte, una anàlisi acurada de l’atuell permet observar
que la fractura és antiga i, altrament, es va recuperar absolutament tota
la resta de l’escudella llevat d ’aquest fragment. El vernís ha desaparegut
quasi del tot. Només en punts molt determinats del llavi i al seu entorn
podem observar les restes d ’un recobriment prim, uniforme i ben repartit
de color ataronjat molt viu (fig. 6,1).
L’argila, molt alterada potser també pel component granític del subsòl
on va romandre uns 1700 anys, és ataronjada, uniforme, molt ben depu
rada i rugosa.
Malgrat les transformacions químiques i físiques de la peça, és
segur que ens trobem davant d ’una peça de terra sigil·lada africana C
i que hem de classificar sense cap dubte com una petita escudella de
la forma Lamboglia 35 o Hayes 44 (Hayes, 1972, p. 61-62, fig. 10;
Atlante, 1981, p. 70) (fig. 6,1). Ens interessa fer notar que el redactor
de l ’Atlante feia constar com a element definidor de la forma "segnato
talvolta da una scanalatura sul margine superiore esterno" (Atlante,
1981, 70). El llavi, preferentment recte, ja comença, però, a marcar
una inclinació cap a l ’interior, que indica un acostament a la forma
52 A de Hayes, una mica més tardana (Atlante, 1981, p. 70; Hayes, p.
76-78, fig. 13).
Aquesta forma, sense ser rara, no és freqüent i és característica de
contextos del segle tercer, especialment de la segona meitat. Recordem
l ’existència de dues peces descontextualitzades idèntiques, a la necròpoli
de Sant Fructuós de Tarragona (observació personal d ’un de nosaltres, J.
M. N.).
L’altra peça ceràmica que acompanyava el difunt és una llàntia de
disc de dimensions considerables, amb un doble orifici a l ’espai central,
molt escrostonada i gastada, fins al punt que l ’espatlla, que degué tenir
una decoració de perletes o similar, se’ns mostra absolutament erosio
nada sense que sigui possible definir quina mena d ’ornaments l’havien
embellit. Fa també l ’efecte que l’ornamentació en origen devia ser molt
difuminada, potser per haver fet servir un motlle vell o per qualsevol al
tra raó. L’estat actual seria resultat d'ambdues circumstàncies. La nansa
és massissa i el bec fumat pel ble demostra un ús constant de l’objecte
(fig. 6,2).
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Fig. 6. Tomba núm. 2. 1. Petita escudella de la forma Hayes 44 de la t.s. africana C. 2.
Llàntia de la forma Deneauve XIA.
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L’argila és de color beix molt clar, molt ben depurada, uniforme i
ratllable i no presenta cap mena d ’engalba o recobriment.
L’atribuïm a la forma Deneauve X IA (Deneauve, 1969, p. 220-222) i
s’hauria de datar en un moment avançat del segle III o poc més tard. És
un bon indici la nansa massissa que comença a fer-se servir a partir de
mitjan de la tercera centúria per acabar esdevenint una característica de
les lucemes més modernes.
La unió, en una mateixa sepultura, d ’una escudella de t. s. africana C,
forma Lamboglia 35/Hayes 44 i d ’un llum d ’oli tal com el que acabem
de descriure ens permet proposar una datació segura a l’entorn del 300,
poc abans o poc després (fig. 6). La tipologia de l’enterrament, com s ’ha
vist, no contradiu, ans al contrari, aquesta cronologia.
COMENTARIS
El descobriment casual d ’aquestes dues tombes sortosament no va
passar desapercebut. La informació aplegada i la salvaguarda dels ob
jectes que acompanyaven la sepultura ens han permès fer-ne una bona
aproximació cronològica que, altrament, serveix per entendre millor la
dinàmica general de la necròpoli antiga de Llafranc i anar-ne fixant amb
fermesa la cronologia.
Primerament, assenyalaríem la utilització del ritual inhumador d ’en
çà la darreria del segle II, un fet que coincideix plenament amb altres
notícies, ben esparses, com les dues tombes de Girona (Nolla & Sureda,
1999, 19-26) o els indicis assolits en una altra necròpoli rural al Collet
Est, a Sant Antoni de Calonge, encara en estudi. Faria l’efecte que des de
mitjan segle II, en aquest territori seria més usual sebollir que cremar, tal
com passa en molts altres llocs.
Una altra qüestió que cal destacar és la distància cronològica entre la
tomba núm. 1 i la núm. 2, d ’uns cent anys, col·locades l'una i l'altra en
un espai funerari determinat, utilitzat al llarg d ’unes quantes centúries, a
relativa poca distància l'una de l’altra i en un sector que caldria conside
rar un espai perifèric del cementiri. És curiós que, en aquell sector, no es
documentessin altres deposicions. Pensem que és ben probable que, en
origen, n ’hi hagués hagut més, que haurien estat destruïdes. Recordem
que la tomba núm. 2, més moderna, es va trobar en una cota lleugera
ment superior en relació amb la que ocupava la núm. 1. Aquest fet només
s’explica a partir d ’un sòl natural clarament inclinat cap a la riera. Ade
quacions i reformes, i la voluntat de crear feixes i espais plans d ’ús més
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còmode explicarien la destrucció parcial de la tomba núm. 2 i la probable
desaparició d ’altres. La situació baixa de la núm. 1 l’hauria preservat del
tot. Recordem que es va trobar intacta.
Observem la diferent orientació d ’una tomba i altra. Ens interessa
especialment la núm. 2, de ponent a llevant. Recordem que es tracta
d ’una manera de fer molt pròpia dels cristians, que disposaven el ca
dàver de cara a Jerusalem, la Jerusalem Celestial, per on tindrà lloc la
segona vinguda de Crist. Recordem que, en els territoria de les anti
gues ciuitates d ’Emporiae i Gerunda, és un fet sense excepcions en
contextos tardans sebollir d ’aquella manera els difunts (vegeu Nolla &
Sagrera, 1995, p. 247-256; Burch et al., 1999, p. 87-92). En aquest cas
concret, pensem que aquesta orientació té poc a veure amb el cristia
nisme. La datació és massa alta i els indicis semblen, en canvi, marcar
una clara direcció dins de la tradició pagana, tal com ens fa saber la
presència d'un conjunt funerari acompanyant el difunt, un fet que desa
pareix pràcticament del tot entre els cristians. Tanmateix, la voluntat de
posar el cadàver cara a sol ixent podria tenir un altre simbolisme més
antic i molt arrelat: cercar el lloc de la vida (oriens) contraposat al de la
mort (occidens) tan present en moltíssimes cultures. Entre els cristians
les raons són ben diverses, però el seu èxit s ’hauria pogut basar en un
costum vell i molt assumit. Dins d ’aquesta línia, també semblaria con
venient fer esment del simbolisme atribuït a la llàntia, un objecte que
acompanya a la tomba infinitat de deposicions, fins al punt que, moltes
vegades, és l’única ofrena, l’únic objecte present. L’explicació més ac
ceptada i més raonable es relacionaria amb la voluntat d ’”il·luminar”
el viatge dels manes dels difunts cap a les fosques estances, el regne
del silenci i de la foscor o crear una claror mínima dins de la sepultura,
des del moment de la deposició, la domus aeterna, el lloc de descans,
per sempre, de les despulles del difunt i on viu, ensems, aquella part
immortal que romandria lligada al sepulcre, diferent i complementària
del manes, també eterna. Una altra possibilitat que no exclouria la que
acabem d ’exposar simbolitzaria la lucerna apagada, la mort. La vida
seria, doncs, una modesta llàntia encesa que es pot apagar en qualsevol
moment.
En relació amb claus recuperats que hem proposat que assenyalarien
l’existència d ’un taüt de fusta desaparegut, caldria no oblidar una altra
possibilitat, ben coneguda, d ’acompanyar el difunt d ’alguns claus de
ferro que tindrien, en aquesta ocasió, una funció màgica o apotropai-
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DOS DOCUMENTS DELS CRUÏLLES
A LA VILA DE CALONGE
(SEGLE XV)
M A R IA V IL A R B O N E T

RESUM: Aquest estudi es basa en dos documents reials. Un de 143 7, per virtut del qual Calonge
passà de la jurisdicció senyorial dels Cruïlles a la jurisdicció reial. L'altre, de 1463, és un do
cument de Joan II, dirigit a Martí Guerau de Cruïlles, en el qual relata la participació d'aquest
noble en la guerra del monarca. També la derogació dels privilegis de Calonge, a causa de la
seva rebel·lió, i la donació de la jurisdicció de dita vila a Martí Guerau i als seus successors.
PARAULES CLAU: Alfons el Magnànim, Joan II, edat mitjana, Cruïlles, Calonge.

1. INTRODUCCIÓ
Al segle XIII la jurisdicció de Calonge passà a la casa de Cruïlles i
durant quasi tres segles la vila estigué dominada pels senyors d ’aquesta
casa.
Del primer senyor que tenim notí
cies és de Gastó (segle XIII).
Els Cruïlles és distingiren per la
seva gran fidelitat als reis. Prengue
ren part en les campanyes bèl·liques
dels seus monarques, desenvoluparen
importants funcions diplomàtiques,
tingueren alts càrrecs en la cort i ben
sovint trobem estampada la seva firma
en documents de la reial cancelleria
catalano-aragonesa.
Entre els senyors d'aquesta casa
mencionarem Gilabert de Cruïlles, que
es distingí en la conquesta de Mallorca,
Fig. 1. Armes dels Cruïlles. De
a la qual aportà trenta cavallers i els
guies sembrat de creuetes d’argent.
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Fig. 2. El setge de Mallorca. A la dreta de Jaume el Conqueridor, Gilabert de Cruïlles amb
casc marcat amb la creueta dels Cruïlles. Pintura mural (Museu Nacional d ’Art de Catalunya).

seus servidors. Podria ésser el fundador de Calonge de Mallorca, poblet
del municipi de Santanyí.
Aquest il·lustre noble el cita el rei Jaume el Conqueridor en la seva
crònica, com un dels capdavanters que desembarcà a l'illa i que va pren
dre part en el primer combat (fig.2).
L'any 1279 Pere el Gran creà la Batllia de Palamós i posà sota la seva
jurisdicció Calonge, Vila-romà i Vall-llobrega.
En el mateix any es va concedir l'establiment de mercat a Calonge, el
dijous o el dia que es volgués.
2. CALONGE: DE LA JURISDICCIÓ SENYORIAL DELS CRUÏ
LLES A LA JURISDICCIÓ REIAL
Les rendes de la Corona catalano-aragonesa no eren suficients per
atendre les seves necessitats, i els sobirans es varen veure obligats a ali
enar els béns del Reial Patrimoni.
Al segle XV aquests béns disminuiran de tal forma que s'haurà de po
sar en pràctica una política encaminada a la lluïció i reversió a la Corona
del Patrimoni alienat.
Al regnat d'Alfons el Magnànim correspon un dels moments àlgids
del moviment reivindicatori de les jurisdiccions alienades per necessitats
econòmiques.
Els reis no disposaven de diners per recuperar els béns que havien
estat empenyorats i eren les mateixes poblacions les que pagaven dels
seus propis diners la reversió a la Corona.
38

DOS DOCUMENTS DELS CRUÏLLES A LA VILA DE CALONGE (segle XV)

El Baix Empordà va participar activament en el moviment de lluïció
i reversió a la Corona del béns alienats, i la casa de Cruïlles en resultà
molt perjudicada.
Seguint aital política, l'any 1437, el prohoms, la Universitat i sin
gulars de Calonge, per mitjà d'uns capítols presentats al rei Alfons el
Magnànim i aprovats per aquest mateix sobirà, obtenen importants pri
vilegis/^
En els esmentats capítols, els anomenats prohoms, universitat i singu
lars de Calonge ofereixen al rei pagar de llurs propis diners la redempció
de la jurisdicció senyorial de la vila, venuda per Joan I a Berenguer de
Cruïlles l'any 1393 per la quantitat que aquest en va pagar, i li demanen
tota una sèrie de privilegis que el monarca va atorgar.
El primer privilegi concedit és la unió perpètua de Calonge a la Coro
na, de la qual mai més es puguin separar.
Un altre privilegi atorgat és l'establiment de l'ofici de batlle propi,
separat de la Batllia de Palamós. Es fa constar que abans que la jurisdic
ció de Calonge fos venuda l'any 1393 al noble Berenguer de Cruïlles, el
batlle de la vila de Palamós era batlle i exercia jurisdicció sobre el lloc i
terme de Calonge.
S'exclouen de l'ofici de batlle els domèstics o familiars i successors de
Galceran de Cruïlles, senyor de Calonge en el moment de la redempció.
També s'exclouen de l'esmentat ofici, el Antoni Caritat, Nicolau
Foixà i Andreu Blanch, per haver-se oposat a la redempció.
Això ens demostra palesament que a la vila hi va haver una certa re
sistència a la redempció.
Amb el desig que la ciutat de Barcelona asseguri la seva permanència
en el braç reial, Calonge s'uneix a aquella ciutat en forma de carreratge;
és a dir, que el dit lloc i terme siguin i romanguin carrers d'aquella ciu
tat.
Altres capítols fan referència a l'elecció del batlle, a la seva responsa
bilitat, a les atribucions. També es fa esment a l'elecció del consell, dels
jurats, els síndics i els procuradors.
Capítol important és el del jurament dels privilegis de la vila. Estipu
len els capítols que el primogènit, el governador general i tots els oficials
reials que vagin a la vila de Calonge, abans d'entrar a la població, hauran
de jurar els seus privilegis. En el cas que s'hi neguin, l'esmentada vila els
podria denegar l'entrada i defensar aquest lloc sense incórrer en cap pena
civil ni criminal, de les quals romandran absolts.
En les presents estipulacions queden clarament confirmades la força i
(1)
La còpia d'aquest document es conserva a l'Arxiu de la Corona d Aragó, Registre de la
Reial Cancelleria, n. 2767, fol. 149-153, transcrit i publicat per l'autora d'aquest treball a Es
tudis del Baix Empordà, núm. 22. Sant Feliu de Guíxols, Institut d'Estudis del Baix Empordà,
(pp. 101-120), any 2003.
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Fig.3. Medalles d’Alfons el Magnànim (Museu Arqueològic Nacional. Madrid).

la personalitat que va adquirint el municipi de Calonge davant la monar
quia i la preocupació per la salvaguarda dels seus privilegis (fig. 3).
Aquesta sèrie de privilegis pactats entre el rei i els prohoms, la uni
versitat i els singulars, estructura la vida de la comunitat veïnal calongina.
3. MARTÍ GUERAU DE CRUÏLLES: LA GUERRA DE JOAN II
(1462-1472)
Martí Guerau de Cruïlles era fill i hereu de Pere Galceran de Cruïlles.
Heretà del seu oncle Joan Bernat la Baronia de Llagostera. Conseller
reial, fou un eficient parlamentari a les Corts del període 1448-1460.
Participà en l'alliberament de Carles de Viana, fill del primer matri
moni de Joan II amb la reina Blanca de Navarra, empresonat pel seu pare
a Lleida l'any 1460, el qual el nomenà camarlenc i negociador del seu
projectat matrimoni amb Isabel de Castella, la futura reina Catòlica (fig.
4).
L'oligarquia catalana, aprofitant les baralles entre Joan II i el seu fill
Carles de Viana, es llançà a una veritable guerra.
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La Generalitat envià
un exèrcit sobre Lleida,
que sorprengué Joan II
en un moment difícil, ja
que havia de fer front a
la vegada al partit Beaumontès de Navarra i
a l'exèrcit d'Enric IV de
Castella a la frontera.
Joan II hagué de ca
pitular (Capitulació de
Vilafranca del Penedès
(1461)) reconeixent Car
les com a hereu i hagué
de sotmetre's al permís
de la Generalitat per en
trar a Catalunya.
El mateix any 1461
moria Carles de Viana.
Joan II inicià una
guerra per instaurar el
seu poder monàrquic
autoritari i fer reconèi
xer Ferran, fill del seu
segon matrimoni amb la
noble castellana Joana
Enriquez.
pjg 4 gj príncep de Viana. (còdex de la Biblioteca
L'oposició de l'oligarNacional. Madrid),
quia catalana creà un
consell del Principat i
fou molt dura.
El conestable de Portugal fou coronat rei com a Pere IV, i durant el
seu curt regnat donà la jurisdicció del castell de Calonge a Jaume Setantí,
ciutadà de Barcelona, fill d'una família de mercader de la ciutat italiana
de Lucca establerts a Barcelona (fig.5).
L'any 1462 arribava a la ciutat de Girona, procedent de Saragossa,
Martí Guerau de Cruïlles, i tot seguit prenia part en la guerra a favor de
Joan II.
A l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a la sèrie de registre de la Reial Can
celleria, concretament en el registre 3387 (folis 115-117 v°) hi ha la còpia
d'un document del rei Joan II, dirigit al noble Martí Guerau de Cruïlles,
que, per donar prova fidedigna del seu contingut, substitueix àmpliament
l'original, que no hem pogut localitzar, perquè la Reial Cancelleria fou
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Fig. 5. Retaule del Conestable de Portugal. Obra de Jaume Huguet. Segle XV (Museu
d ’Història de la Ciutat de Barcelona).

creada, precisament a mitjan segle XIII, per donar constància de l'auten
ticitat i la veracitat del document expedit.
Hem d'observar que la data del document a què ens referim està esme
nada, perquè té esborrada l'última "X" i el primer "I" "Anno a Nativitate
Domini M° CCCCLXXIIII". La menció que fa el document dels anys del
regnat del rei Joan II ens permet afirmar que l'any és el 1463 (fig. 6).
En l'esmentat document, Joan II es dirigeix al dilecta conseller reial
Martí Guerau de Cruïlles, de qui es diu que és la Baronia de Llagostera i
Calonge "Martinus Gueraldi de Crudillis, cuius esse dicitur baronia La42
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gostera et Calonge" i li manifesta que "vos noble, sempre heu observat
una íntegra fidelitat, obediència i consagració al rei i a la corona.
Amb un ànim invencible vareu lluitar contra els rebels amb armes,
homes i tot el que va Èsser necessari, a la fortalesa vella de la ciutat de
Girona en la que estaven assetjats i empresonats la il·lustríssima reina Jo
ana, caríssima consort nostre i l'il·lustríssim príncep Ferran, primogènit
nostre carissim "Illustrissima regina Joanna, consorts nostra carissima
et illustrissimus prínceps Ferdinandus, primogenitus noster carissimus"
i en un intent de defensar-los, vos amb homes, cavalls i el convenients
homes de cavall i de peu, amb singular constància aconseguireu entrar a
la fortalesa juntament amb altres homes fidels amb grans perills, treballs
i despeses i per la gràcia divina la reina i el primogènit varen ésser alli
berats del setge.
Després, la reina i el primogènit, amb la finalitat de recobrar les viles i
terres que varen intentar apartar-se de l'obediència al rei, vos varen envi
ar a la vila de Sant Feliu de Guíxols amb el fi de que amb la vostra labor
i diligència aconseguiríeu que aquella vila fos novament fidel al rei.
Conegudes aquestes coses per els rebels que comptaven amb un
nombre molt superior de cavalls i homes de peu als vostres, vos us varen
sortir al pas i us varen perseguir i vos fugint d'aquell perill, vos vàreu
refugiar a la vila de Calonge, creient que us seria fidel. Però els habi
tants d'aquella vila amb mal ànim i oblidant-se de la fidelitat obriren les
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portes de la població als rebels. I vos noble, per la perfídia dels homes
de Calonge vàreu ésser capturat i empresonat en hòrrides presons durant
molt temps, imaginant el perill díuna horrenda mort. Tots els vostres
bens de gran valor i preu foren saquejats, i tot el que teníeu en aquella
població passà a mans dels que us tenien empresonat.
I danys més greus vàreu suportar, exposat sempre a morir en mans
dels nostres infidels. Volguéreu evadir-vos i em van explicar que prop
vostre hi havia el lladre que volia matar-vos".
4. DEROGACIÓ DE PRIVILEGIS, LLIBERTATS ICONSESSIONS ATOR
GATS A LA UNIVERSITAT I HOMES DE CALONGE, I DONACIÓ DE LA
JURISDICCIÓ D'AQUESTA VILA A MARTÍ GUERAU DE CRUÏLLES
Seguim la nostra exposició basant-nos en el document de Joan II diri
git a Martí Guerau de Cruïlles.
Per la rebel·lió dels habitants de Calonge i altres rebels que s'hi varen
afegir, Joan II deroga tots els privilegis, les llibertats i les concessions
atorgats a la Universitat i els homes de Calonge.
"En consideració als serveis prestats per vos, noble Martí Guerau
de Cruïlles al rei, la reina i el primogènit, en atenció als perills, danys,
pèrdues i despeses que heu suportat i feta menció que vos noble, teniu la
jurisdicció civil i criminal dels vostres homes propis, a vos i als vostres
successors, us fem donació per lliure i franc alou, perfecte i irrevocable,
que es diu "inter vivos", de la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, mer
i mixt imperi del castell i lloc de Calonge, salvant processos contra crims
de lesa majestad, fabricadors i falsificadors de moneda".
També concedeix la potestat i exercici d'espasa en els dits lloc i castell.
Martí Guerau de Cruïlles, amb una gran fidelitat al rei, seguí lluitant
fins al final de la guerra. Morí l'any 1474.
L’últim senyor de Calonge de la casa de Cruïlles fou Pere Galceran,
fill de Martín Guerau.(2)
El 1471 Joan II pogué assetjar Barcelona, que acabà rendint-se.
L'any 1472 acabava aquesta llarga i dura guerra. Joan II pretenia que
no hi hagués ni vencedors ni vençuts, però la guerra representà la ruïna
econòmica de Catalunya i la seva decadència política.
L'any 1484 Ferran el Catòlic creà el comtat de Palamós i el donà a
Galceran de Requesens, que en fou el primer comte.
L'any 1488, aquest mateix monarca vengué la jurisdicció de la vila de
Calonge a Galceran de Requesens, i posteriorment passà a la seva filla
Elisabet.
L'any 1506, Elisabet de Requesens es casà amb Ramon Folch de
Cardona. Per raó d'aquest matrimoni, els Cardona-Anglesola passaren a
ésser senyors de Calonge.
(2) Pere Caner (1983), La vall de Calonge. Generalitat de Catalunya. Ajuntament de
Calonge, pàg. 107.
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NOVES DADES SOBRE ELS PERDIGÓ,
ESCULTORS BAIX-EMPORDANESOS
DELS SEGLES XVI-XVII
E R IK A S E R N A i SA N TI SO L E R

RESUM: En aquest article s'aporta informació sobre Montserrat Perdigó i Pere Perdigó, dos
membres d'una nissaga de fusters-escultors baix-empordanesos dels segles XVI-XVIII origina
ris de Vulpellac i també vinculats a la Bisbal. Del primer es dóna a conèixer la contractació de
l'obra del retaule de Nostra Senyora del Roser de l'església de Regencós, que se li encarregà
l'any 1594 i del segon, la del retaule de l'església parroquial de Saldet, de 1686.
PARA ULES CLA U: retaules, perdigó, Regencós, Saldet.

La intenció del present article és la d ’aportar noves dades al coneixe
ment d ’una nissaga de fusters-escultors originària del poble de Vulpellac,
que es documenta activa des de final del segle XVI fins a les darreries
del segle següent.
La historiadora de l ’art Dora Santamaría des d ’aquestes mateixes
pàgines, l ’any 1990, ens descobria en un interessant article l ’iniciador
d ’aquesta nissaga Pere Perdigó (Vulpellac, 1559-1639), autor del retaule
major de l’església de Bordils l ’any 1608.(1) Tot i el fet de ser naturals de
Vulpellac, la mateixa autora ens parla de l’estreta relació dels Perdigó
amb la Bisbal, on tenien casa, i l ’esmentat Pere es troba documentat for
mant part del Consell General de la vila, en representació del braç mitjà,
a principi del segle XVII.
L’examen dels llibres parroquials de Vulpellac permeté a aquella au
tora la localització d ’altres membres d ’aquesta família dedicats a aquell
mateix ofici: Gaspar (+1629), Josep (+1671) i un altre Pere (+1694)(2),

(1) Dora Santamaría i Colomer. “Pere Perdigó escultor de Vulpellac (1559-1639)”. Estudis
del Baix Empordà, núm. 9 (1990), p .141-159
(2) Dora Santamaría i Colomer. “Pere Perdigó. Vulpellac, 1559-1639. Els escultors del
Barroc” dins Bisbalencs d ’abans,vol.I, la Bisbal d’Empordà, 1999. p. 34
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Pedra fundaeional de l’actual església de Regencós,
de l’any 1805. Aquesta església no es correspon amb la
del retaule enean-egat a Montsen-at Perdigó el 1594.

encara que de vegades
es fa difícil d ’establir
el grau de parentiu entre
ells.
Nosaltres hem lo
calitzat dos membres
d’aquesta nissaga: Mont
serrat Perdigó, a finals
del segle XVI i Pere
Perdigó i Salom, gaire
bé un segle després (que
és el que mor el 1694).
Mentre el primer trobem
que s’anomena fuster
de la vila de la Bisbal,
el segon apareix com a
mestre escultor del lloc
de Vulpellac. Val a dir
que el nom d ’aquest
segon el trobem associat
a un altre Pere Perdigó,
“menor de dies”, també
escultor de la Bisbal.
En els registres notarials d ’aquests anys de
|e s n o ta r ie s d g ]a B is b a l

i Vulpellac apareixen
sovint referències a membres de la família Perdigó. Per exemple, l ’any
1653, trobem que Pere Perdigó, escultor de Vulpellac, confessa i reco
neix al reverend Josep Abrich, prevere, capellà major de l’església de
Santa Maria de la Bisbal, que té per dita capellania una peça de terra (vi
nya) de dues vessanes i una altra de quatre , en el lloc anomenat Molera,
del terme de Peratallada.(3) Aquest Pere Perdigó seria el segon dels dos
autors que presentem en aquest article, és a dir Pere Perdigó Salom, al
qual s’encomanà l ’obra del retaule de Santa Eugènia de Saldet.
Altres documents, més interessants des del nostre punt de vista,

(3)
AHG- Notaria de la Bisbal, núm. 1838, fragments de 1653-1654 del notari Salvador
Font (17 de març 1653)
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permeten de dibuixar l’entorn familiar, com per exemple el testament
atorgat per l’esmentat Pere Perdigó el 2 d ’octubre de 1694, poc abans de
morir, gràcies al qual coneixem els seus ascendents i descendents més
propers,1(4) així com un codicil fet tot seguit on diu que “deix y llego a
Pere Perdigó scultor de la vila de la Bisbal mon fill tota la ferramenta
y demés mobles...”,(5) Entre aquesta ferramenta s ’hi devien comptar “la
dotzena de ferros de scultor entre xics i grossos” que s’esmenten al final
d ’aquell testament.
A la mort de Pere Perdigó i Salom tingueren lloc una sèrie de desavi
nences familiars que es portaren a dirimir a la cúria ordinària de la Bisbal
i que finalment acabaren amb una concòrdia que hem trobat protocolitzada i en la qual s’inclou un interessant “memorial de la estima dels béns
tenia y possehia Pere Pardigó y Salom primer de est nom, scultor del
castell de Vulpellac”, on es relacionen els béns i deutes que tenia en el
moment del seu traspàs.1(6) L’esmentada concòrdia ens dóna notícia dels
diferents matrimonis d ’aquest personatge i de llurs fills, entre els quals
trobem també dos escultors: Josep i Pere.
Un altre document relacionat amb aquesta família són els capítols
matrimonials entre Narcís Bonet i Baulida, jove pagès del lloc de Fonteta, i Maria Perdigó, donzella, la qual era filla de Pere Perdigó, “quondam
scultor lo dia de son òbit en lo lloch de Vulpellach habitant i de Maria
Pardigó Vidal, vídua de aquell vivint, vuy en la vila de la Bisbal habi
tant”.^
Es tracta, doncs, d ’una nissaga de fusters-escultors baix-empordane
sos que treballà al llarg dels segles XVI i XVII, però de la qual fins avui,
tot i tenir-ne esment, no en coneixíem cap obra, a part del retaule major
de l’església de Bordils, obra d ’aquell primer Pere Perdigó del 1608,
estudiat per Dora Santamaría.
Els retaules que presentem a continuació no són de la categoria del de
Bordils, són obres més modestes, només cal adonar-se dels preus convin
guts en cada cas, quantitats petites comparades al total de 1.390 lliures
de l ’any 1608 corresponents al retaule de Bordils. Tanmateix, pensem
que és interessant de donar-los a conèixer ja que aquestes petites obres

(4) AHG- Notaria de Vulpellac, núm. 36, manual de 1692-1698 d ’Ignasi Ponach (2 octu
bre de 1694). Vegeu l’apunt genealògic de l’apèndix núm.3
(5) AHG- Notaria de Vulpellac, ídem (2 octubre de 1694)
(6) AHG- Notaria de la Bisbal, protocollum de Paulí Mas i Silvestre de 1710-1712,
núm. 1529 (5 de juny 1711)
(7) AHG- Notaria de la Bisbal, protocollum de Paulí Mas i Silvestre de 1710-1712, núm.
1529 (30 d’abril de 1711)
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també contribueixen a un millor coneixement de la producció artística
d ’aquells anys.
El primer dels retaules és obra de Montserrat Perdigó, que, com hem
dit, apareix com a fuster de la vila de la Bisbal. Es tracta del retaule de
Nostra Senyora del Roser de la capella de Sant Vicenç de Regencós,
contractat en data d ’ 11 de març de 1594 per part de Joan Coll, pagès de
Regencós, com a obrer de l ’Obra de l ’esmentada capella. En aquesta èpo
ca l’església de Sant Vicenç de Regencós era sufragània de la parròquia
de Sant Pere de Begur, de la qual no s’independitzà fíns a l ’any 1788.(8)
No és estrany, doncs, que en el contracte de Montserrat Perdigó es faci
referència a la imatge de Nostra Senyora del Roser de l’església de
Begur. Són interessants els detalls iconogràfics, així com el tipus de fusta
emprada (xiprer en la imatge de Nostra senyora i arbre blanc la resta del
conjunt). A diferència
del cas de l’esmentat
retau le de B ordils,
que obligà el seu au
tor a residir en el lloc
durant l’obra, aquí no
fou necessari ja que
queda pactat “que lo
dit Perdigó haie de fer
lo retaula en sa casa,
en la present vila de la
Bisbal”. El preu con
vingut per a la realit
zació d ’aquesta obra
fou de trenta-quatre
lliures.
El temple actual de
Regencós és un edifici
de principi del segle
XIX; per tant, no és
exactam ent el que

L'església de Sant Vicenç de Regencós (segle XIX)
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(8)
Joan Badia i Homs.
L ’arquitectura medieval de
l'Empordà. I-Baix Empordà,
Diputació Provincial de
Girona, 1977, p.343-344.
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Detall de la portada de l'actual església de Regencós, datada l'any 1815.

albergà l ’esmentat retaule. De l’església antiga no en sabem gaire res.
L’obra encarregada a Montserrat Perdigó ens revela la presència d ’una
capella lateral dedicada a la marededéu del Roser ja que l’altar principal,
des d ’època medieval, devia estar dedicat al patró Sant Vicenç.
El segon dels contractes que presentem té com a protagonistes l’es
mentat Pere Perdigó i Salom i el seu fill, de nom també Pere, els quals
són descendents d ’aquell Montserrat Perdigó (potser nét i besnét, encara
que no ho hem pogut confirmar). Aquests escultors, continuadors del
taller familiar de la Bisbal, assumiren el compromís de fer un retaule
per a l’església parroquial de Saldet l ’any 1686. Disposaren d ’un termini
d ’execució de només dos mesos i mig i acordaren cobrar trenta dobles
d’or amb els contractants -quatre caps de casa de Saldet-. Malaurada
ment, parlen d ’una “traça” o dibuix que havien de seguir fidelment, però
que no es va cosir amb l’escriptura notarial, ni tampoc es va descriure,
encara que el notari Francesc Fages de l’Armentera va fer una anotació al
final del document, on expressa la voluntat de fer-ho més endavant, i fins
i tot, deixà un full en blanc al manual per a aquesta finalitat.
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APÈNDIX
I
1594, març, 11. La Bisbal
Capitulació del retaule del Roser de la capella de Sant Vicenç de
Regencós
AHG- Notaria de la Bisbal, manual de 1593-1594 del notari Jeroni
Fina, núm.228, f,141v.l42r.
De y sobre lo retaula fahedor en la capella de Sant Vicens de Regencós terme de Bagur sots
invocació de Nostra Senyora del Roser per Montserrat Perdigó, fuster de la vila de la Bisbal,
lo qual farà fer Joan Coll pagès del lloc de Regencós obrer lo present any de la obra de dita
capella, las ditas pars han transigit y concordat en lo modo y forma següent.
E primerament està capitulat que lo dit Montserrat Perdigó haya de fer así per tot lo mes
de juny prop vinent com de present convé y promet de fer un retaula en la capella de Sanet
Vicens de Regencós sots invocació de Nostra Senyora del Roser conforme la trassa per ell està
donada eo a la atrura de la Imatge de Nostra Senyora del Roser de la isglésia de Bagur, és a
saber que estiga bé y que dit retaula té de batre ab la volta conforme requer dita trassa y volta
de dita capella.
ítem es pactat que dit Perdigó haie de fer bestraura tota la fusta de arbre blanc necessaria
pera dit retaula y tot lo necessari per a dit retaula de son art.
ítem es pactat que dit Perdigó haie de fer com de present convé y promet de fer la figura
de Nostra Senyora del Roser de xiprer ab un sant Domingo de arbre blanc agenollat y ab les
mans plegades en los peus de Nostra Senyora del Roser la qual dita figura de Nostra Senyora
sie de altaria de quatre palms(9) si lo retaula o pora portar y no podent fer de quatre de palms
haie de fer del que pora y que lo Sant Domingo puga ser de abre blanch eo del que aparexerà
a dit Perdigó de altaria de un palm y mig(l0).
ítem és pactat que lo dit Perdigó haie de fer lo retaula en sa casa en la present vila de la Bis
bal y fet que sia dit obrer y sos successos sian obligats de aportaselan en dita capella a despeses
de dita obra de dita capella, y si ninguna cosa se romp per lo camí que dit Perdigó sia obligat
a ses despeses de adobarlo y asentar dit retaula.
ítem es pactat que tant com assentarà dit retaula dit Perdigó lo dit obrer y sos successos sien
obligats en ferli la despesa a gastos de dita obra.
E perquè lo dit Montserrat Perdigó no patesca tant detriment en lo fer de dit retaula lo dit
Joan Coll, obrer predit, convé y en bona fe promet en donar y pagar en lo modo baix scrit trenta
y quatre lliures per los treballs y gastos de fer dit retaula és a saber aia de comptars en presentia
mia y dels testimonis baix scrits set lliures y deu sous barceloneses a ses voluntats sempre que
volrà altres set lliuras y mija y las restants desanou lliures a compliment de dites trenta quatre
lliures feta y acabada y rebuda dita obra de dit retaula y assentat dit retaula lo qual retaula sinó
serà acabat conforme dita trassa y fahena requer que sia a voluntat de dit obrer y de sos succes
sos de ferlo mirar per dos homens experts elegidor cahú per dit obrer y latre per dit Perdigó.

(9) Equival a 0,8 metres aproximadament.
(10) És una alçada de 0,3 metres.
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1686, juny, 30. L’Armentera
Capitulació del retaula de Santa Eugènia de Saldet.
AHG- Notaria de l’Arm entera-rEscala, manual de 1686 del notari
Francesc Fages, núm.22, f. 11 lr.-lllv .
In Dei nomine.
Dc y sobre la fàbrica fahedora en fer lo retaula de Santa Eugènia del lloch de Saldet, lo qual
han donat a fer los honorables Sebastià Llausas, Miquel Clara, Joan Puig y Bernat Sabater, tots
pagesos del dit lloc de Saldet, lo qual an donat a fer y fabricar a Pere Pardigó y Salom, mestre
scultor del lloch de Bulpellach, y a Pere Pardigó, menor de dias, també scultor de la vila de la
Bisbal habitant, ab los pactes següents.
Primo ab pacte que volen los senyors Llausas y los damés dalt anomenats que lo dit retaula
sie fet y posat a son lloch per lo dia de onsa del mes de setembre prop vinent y li prometan
donar per los treballs de dit retaula trenta doblas en or, de les quals trenta doblas ja dits senyors
mestres ne tenen rebudas deu, de una part, y sinch de una altre a bon compte de ditas trenta,
y altres sinch prometan pagar als últims dias del mes de juliol prop vinent y les restans deu, a
compliment de ditas trenta doblas, posat que sia dit retaula en son lloch y que sia estimat per
dos personas pratigas de scultura, ço es, una per part, y que tinga de estar comforme està posat
a la trassa que dits senyors mestres tenen, lo que prometant attendre y complir la una part a
1.altra sots pena y scriptura de ters sens requesta de dias, salaris de procuradors de deu sous
barcelonesos per quiscun die, a més de les altres despesas y las preditas cosas lo que prometan
attendre y complir ne aobligan dits senyors obrers llurs béns propis, y los béns de la obra y
los dits senyors mestres ne obligan persona y béns renuntian al benefici de dividir y cedir les
constitucions de Cattalunya, consuetut de Barcelona parlant de dos o molts insolidum se obli
gan renuncian a llurs for propi ab facultat de variar Y ab constitutio de procuradors llargament
y ab jurament.
Finalment
Et ideo nos dictes partes...
Actum in loco de Ermantera die 30 juny 1686.
Testes Jacobus Gispert et Bartholomeus Abres, agrícola de Ermentera.
(112r.) En lo present full blanch se tindrà de allargar la capitulació de la fàbrica del retaula
si se demana y per axò se és dexat en blanch.

51

Estudis del Baix Empordà.
IN STITU T D ’ESTU D IS D EL BAIX EM PO RD À (Edit.).
Sant Feliu de G uíxols, 2004. Núm. 23, p. 53 a 76.
ISBN: 84-921668-8-6 ISSN: 1130-8524

DESVENTURES D’UN
JOVE DROGUER BARCELONÍ
A LA VILA DE PALS (1620)
A N N A -M A R IA C O R R E D O R
RESUM: L'article es basa en una causajudicial oberta el 1620 contra un individu, Simó Ferrer,
droguer de Barcelona, que havia intentat desprendre's d'unes monedes suposadament falses.
Els fets van passar a l'hostal de Pals, on Ferrer s'havia aturat per fe r nit de pas cap a les illes
Medes. El document, que es conserva en un dels lligalls del Fons Notarial de Pals, reflecteix
la mentalitat pròpia de l'època de la persecució del bandolerisme i el presumpte falsador es
veu embolicat en un llarg procés del qual no se sap, malaluradament, el final. Les deposicions
dels diferents testimonis ajuden a reconstruir una història, de vegades amb matisos còmics,
però que en el fons degué ser ben tràgica.
PARAULES CLAU: moneda falsa, droguer, causa judicial.

Vet aquí una història ben curiosa, i ben real, que hem trobat guardada
en un dels lligalls del Fons Notarial de Pals, a l ’Arxiu Històric de Girona.
Es tracta d ’una causa judicial oberta contra un individu que, de pas a la
vila de Pals, havia intentat treure’s del damunt unes monedes suposada
ment falses, però que ell tenia per molt bones. Aquests fets van passar
l’octubre de 1620. El presumpte falsador va ser detingut a l’hostal de Pals,
on s’havia aturat per fer nit abans d ’arribar a les illes Medes, destinació
final del seu viatge.
El document trobat recull la denúncia i les deposicions dels diversos
testimonis cridats a declarar, així com l’interrogatori fet al presumpte
acusat: cada implicat aporta la seva visió dels fets i, entre tots, es va
bastint una història que no se sap ben bé com acaba, però que no és gens
difícil d ’imaginar si la interpretem situant-la en el context politicosocial
del moment. Un cop de teatre final aporta la sorpresa i el desconcert
al lector actual alhora que presagia el desenllaç fatal que degué tenir
aquell cas sobre el qual plana, com ho veurem més endavant, l’ombra
del bandolerisme.{1)
(1)
Agraeixo l’interès que J. Clara Resplandis (UdG), J. Mascarella (UdG), Mn. Miquel
Gros (Arxiu Episcopal de Vic), Rosa Molins (Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona) i
Sylvie Barrabeig (Lycée Jean de Chelles) han posat en l’elaboració d ’aquest article.
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LA DENÚNCIA DEL PROCURADOR
Trobem en l’inici del document, amb data de dimarts 20 d ’octubre de
1620, el text de la denúncia (vegeu annex I) feta per Francesc Beulovi,
procurador de Sa Majestat el rei(2) a la vila de Pals, contra un tal Simó
Ferrer, jove droguer(3) de Barcelona, del qual ha tingut notícia que “no
ha duptat de gastar reals y sous falsos de plom, stany, bronse y altre
material per la present vila de Pals, y en particular ne ha donats lo dia
de vuy sinch de dits reals a Rafela Bonet (...) y també volgué donar a
Joan Costa, carnisser de dita vila, un real...”. Amb aquests primers mots
ens assabentem, doncs, que es tracta d ’un cas de circulació de moneda
suposadament falsa, en concret, sis rals, tot i que la lectura de “per la
present vila de Pals” pugui fer pensar que el presumpte acusat n ’hagués
fet circular una quantitat molt
més important. Amb el text
de la denúncia sabem també
qui van ser els receptors de les
monedes: Rafela Bonet, muller
de Jaume Bonet, hostaler,
i Joan Costa, carnisser; de
fet, com que Rafela Bonet
havia de donar els cinc rals a
Montserrada Marquesa, aques
ta n ’és la receptora real. Sabem
igualment per quin concepte
Simó Ferrer va donar els cinc
rals a Rafela Bonet: eren per
pagar una camisa que aquesta
havia comprat per encàrrec
seu a Montserrada Marquesa.
Una altra informació que
trobem al text de la denúncia
és el lloc on passen els fets:
l’escenari és l’hostal de Pals,
on el procurador va acudir
amb Montserrat(4) Sen, notari
reial de la Bisbal, per capturar Retrat de Felip II (III d'Espanya).
(2) Felip II (III d’Espanya) va regnar durant els anys 1598-1621.
(3) Els droguers eren anomenats també "mercaders de drogues". La paraula adroguer,
que figura una sola vegada al nostre document, data del segle XVI i, originàriament, sembla
que era emprada tant per designar els mercaders de drogues com els especiers o venedors
d’espècies.
(4) Prenom masculí corrent encara durant el segle XVII.
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el droguer. S’explica quina quantitat de moneda falsa van trobar en
possessió de Simó: “set lliuras y un sou, és a saber, catorse reals
castellans de cap de verga, quatre reals sagovians, quoranta dos reals
cathalans, una pessa castellana de quatre reals, deu sous de molinet y tres
sous philipons”. Es precisa que totes aquestes monedes eren “negrejans
com si haguessen estat entre pólvora” i que, un cop vistes, tots els
presents (encara no sabem qui més es trobava a l’hostal en el moment de
la detenció) van determinar que eren falses “perquè en particular ab los
dits romperen algun sou y ab las dents algun real”. Consta que el droguer
va reconèixer que aquelles monedes eren seves. Es justifica la denúncia
perquè aquestes coses són dignes de “punitió y càstich” alhora que es
demana que es rebi informació del que ha passat.
Es així com, arran d ’aquesta denúncia, comença la investigació amb
la crida dels diferents testimonis (vegeu annex II). Quan va arribar Simó
Ferrer a l ’hostal? D ’on venia? Com hi havia arribat? On anava? Què
hi havia vingut a fer? On estava situat l ’hostal? Les deposicions dels
diversos testimonis i l ’interrogatori al presumpte acusat aniran responent
a aquestes qüestions i aportaran informacions que ens faran conèixer
amb força detall qui era Simó Ferrer i les circumstàncies per les quals es
va veure empresonat.
LA DEPOSICIÓ DE RAFELA BONET<5)
La relació que fan els testimonis comença sempre amb: “Et dient lo
que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiades y de que jo so estada(6)
interrogada és q u e ...”. A continuació, es dóna la data en què van passar
els fets que s ’estan investigant. En aquest cas, Rafela comença explicant
amb força precisió el moment en què un home va arribar a casa del seu
marit, Jaume Bonet, que tenia “posada y hostal” a la vila de Pals: diu
que va ser el dimarts 19 d ’octubre, “a posta de sol”. Explica que Fhome
anava a cavall “ab una cavalcadura”, sense que especifiqui de quina
mena de bèstia es tractava; el que precisa és que l’home no anava sol
sinó que l’acompanyava “un home de peu”. Fins l ’endemà l’hostalera no
va saber que l’home que anava a cavall es deia Simó Ferrer i que era un
jove droguer de Barcelona; de l’acompanyant no en parla més. Segons
Rafela, un cop arribat a l’hostal, l ’home li va demanar si trobaria al poble
algú que li volgués vendre una camisa, amb l ’explicació que arribava
suat i la que portava estava bruta. Aleshores Rafela diu que se’n va anar,
per encàrrec de Simó, a casa de Montserrada Marquesa, per veure si en

(5) Hem transcrit aquesta deposició (vegeu annex III) perquè aporta una visió general de la
història, des del seu inici fins al moment de la detenció.
(6) Canvi per “estat” quan el testimoni és un home.
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Simó Ferrer va fer nit a Pals.

tindria alguna per vendre. La senyora Marquesa li va treure “dos camisas
de canch per home ja usadas”: entenem que “candi” (es llegeix molt
clarament en el document) és çanch, és a dir, sang, i podria fer referència
al color vermell de les camises.1(7) Marquesa li va indicar el preu i ella
se les va endur a l ’hostal, on el droguer en va triar una per cinc rals
i se la va posar immediatament; sembla que va ser en aquell moment
quan va donar els cinc rals a Rafela. Tot seguit, l’hostalera aporta un
element que més tard serà utilitzat pel presumpte acusat per a la seva
defensa: l’endemà al matí Rafela va donar l’altra camisa i els cinc rals a
la seva fillastra, Maria Serra, perquè ho portés tot a la senyora Marquesa.
Segons l’explicació de l’hostalera, al cap de poca estona va veure com el
procurador “en companyhia de molta gent(8) munta alt en la sala de dita
nostra casa” i aquest li va preguntar on era l’home que havia comprat la
camisa. Simó es trobava dins d ’una cambra i, segons Rafela, en cridarlo ella, va sortir de seguida a la sala, on el procurador li va preguntar
per la moneda que portava, ja que els cinc rals que havia fet portar a la
senyora Marquesa eren falsos. Simó va dir que ell no entenia pas que
fossin falsos. L’hostalera explica que el procurador va trobar la quantitat
(7) Hem trobat al DCVB, dins l’entrada sang, l’exemple de “blusa sanch de bou” per
anomenar el color vermell fosc.
(8) Es un dels detalls que es repeteix amb insistència en les diferents deposicions. El
mateix Simó reconeix més endavant que estava atabalat amb tantes persones com van acudir
a l’hostal. Es un element que representa perfectament la mentalitat de l’època: una massa
de gent s’aboca a presenciar els fets, vol veure com es deté un malfactor i, sobretot, com se
l’escarmenta. És l’espectacle alliçonador que tothom espera.
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Peça de cinc rals barcelonesos (mitjans segle XVII).

de 7 lliures i 1 sou “dins del bosich dels balons” de Simó, és a dir, dins
d ’una mena de butxacó que portava als valons.(9) Rafela assegura que les
monedes eren falses per la facilitat amb què es trencaven i pel color “de
plom y stany” que tenien i diu que són les mateixes que li posen al davant
en el moment de fer la deposició. Rafela Bonet acaba la declaració dient
que va veure com el procurador capturava Simó en nom del rei i se
l’enduia “en las presons”.
LA DEPOSICIÓ DE MARIA SERRA
Com ho hem dit anteriorment, Maria Serra era filla de Jaume Bonet
i neboda de la destinatària final dels cinc rals, Montserrada Marquesa.
Maria Serra va fer, doncs, d ’intermediària entre la seva madrastra, Rafela,
i la seva tia, Montserrada. En la seva deposició explica que el dimarts 20
d ’octubre “de matí” era a casa del seu pare, o sigui a l’hostal, i que la
seva madrastra li va encarregar que portés una camisa i cinc rals a la seva
tia.(10) Tot seguit explica que, una mica abans d ’anar a l’hostal, havia anat
a la carnisseria i havia vist que “l ’home de peu” que acompanyava Simó
(com sabia qui era?) havia intentat pagar al carnisser amb moneda falsa i
per això li va dir a la seva tia que mirés si dels cinc rals n ’hi havia algun
de fals. Segons ella, Montserrada Marquesa va veure que eren falsos i va
anar a buscar el procurador i van anar cap a l’hostal “per a fer cobrar los
dits sinch reals al home qui los havia donats y cambiarlos ab altres de
bons”. Després segueix l ’escena de la sala, ja explicada anteriorment.

(9) Els valons eren pantalons que només cobrien les cuixes. S’anomenaven així perquè els
portaven els soldats valons.
(10) No repetirem les informacions vistes en la deposició anterior.
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Imatge de la plaça de la Vila.

LA DEPOSICIÓ DE MONTSERRADA MARQUESA
Era vídua d ’Antoni Marquès, negociant de Pals. Ja coneixem el
seu parentiu amb les dues testimonis anteriors. Montserrada explica
que, alertada per la seva neboda, va córrer a la notaria, on va trobar
Montserrat Sen, notari de la Bisbal, i Francesc Gaspar, prevere de Pals.
Segons ella, el notari va ensenyar els rals al prevere i li va preguntar si
eren bons i aquest va veure al primer cop d ’ull que eren tots falsos. A
continuació, li van preguntar qui els hi havia donat i el notari li va dir
que calia avisar el procurador perquè podria ser que l’home de l ’hostal
portés més moneda falsa. Montserrada explica que va sortir de la notaria
i que de camí cap a casa seva es va trobar el procurador que sortia de
l’església: li va explicar la cosa, li va ensenyar els rals i es van dirigir cap
a l’hostal. Però a l’hostal no hi van arribar sols: “Maria Serra vingué en
ma companyhia y encara de molta altre gent”. Així doncs, segons aquest
testimoni, la primera persona que es va adonar que les monedes eren
falses va ser el prevere.
LA DEPOSICIÓ DE JOAN COSTA
Joan Costa, carnisser de Pals, explica en la seva compareixença que el
dimarts al matí va anar al seu establiment “un home que ell no coneixia y
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Croat o ral de Barcelona (1654).

Ardit o peça de 2 diners (1613).

que li digué que havia acompanyat un senyor que era a l ’hostal”. L’home
li va demanar 20 diners de carn, però ell li’n va pesar 21. Aleshores,
l ’home li va donar 1 sou(ll) i 8 diners i, com que no portava res més, va
dir al carnisser que anés a l’hostal i que el senyor li pagaria el diner que
faltava. Costa va anar a l ’hostal i va trobar el senyor dins d ’un llit. Quan
el carnisser li va reclamar el deute, Simó va treure 1 ral(12) del bossic dels
valons que tenia damunt del llit i li va demanar que li descanviés. Costa
se’l va posar a la mà de la part de la creu i, quan el va girar, va veure que
“de la part del cap ere tot afogat y no li pareixia mollura alguna” i va ser
així com va conèixer que era fals. El carnisser va demanar un altre ral
a Simó i aquest li va donar 1 diner. Costa va tomar cap a la carnisseria
i, segons ell, aquell mateix dia es va assabentar dels fets ocorreguts a
l’hostal.

(11) Un sou equivalia a dotze diners.
(12) Al segle XVII el ral (equivalent a 2 sous) va desplaçar el croat (equivalent a 12 diners)
com a denominació del gros (moneda rica en plata) barceloní.
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LA DEPOSICIÓ DE MACIÀ SPERT
Spert era pagès. Explica que el dimarts es trobava a la plaça pública
i va veure el procurador i la sentinella amb Montserrat Sen, la senyora
Marquesa i Maria Serra. El procurador li va demanar que els acompanyés
a l’hostal. Spert explica el que va passar dalt de l’hostal: Montserrat Sen
és qui va comptar les monedes. Spert confirma que tots els que eren allà
van provar les monedes i van resoldre que eren falses. A continuació, ell
i la sentinella es van endur Simó a les presons.
LA DEPOSICIÓ DE PONÇ COLL
Ponç Coll era també pagès i explica que aquell matí de dimarts,
mentre era a la carnisseria fent la sentinella,1(13) va veure passar davant
de l’establiment el procurador, Montserrada Marquesa, i alguns altres
que no es va adonar de qui eren. El procurador va manar a ell i a altres
sentinelles que el seguissin cap a la plaça de la vila fins a arribar a
l’hostal. Coll explica què va passar a la sala de l’hostal i diu que el
procurador va posar les monedes en un pedrís d ’una finestra de la sala
perquè Montserrat Sen les comptés.
LA DEPOSICIÓ DE PAU HUGUET DEL BOSC
Huguet, un altre pagès, declara que aquell dimarts al matí es trobava
davant la casa de Jaume Bonet i va veure el procurador i Montserrat Sen
a la finestra de la sala, “de la part de migdia y ponent” de la casa, i va
sentir com el procurador deia a un home que era a la sala que acabés de
treure la moneda que portava i com l ’home contestava que no en duia
més. En sentir les paraules, Huguet diu que ell també va pujar a la sala i
que, en arribar-hi, va veure que el procurador havia acabat de treure les
monedes d ’un bossic i les posava damunt del pedrís d ’aquella finestra
on ell havia vist el procurador i el notari mentre mirava des de davant
de l’hostal. Llavors ell també va participar en la comprovació de les
monedes i en particular diu que va trencar “un sou de molinet com si fora
estat de vidre”.
L’INTERROGATORI A SIMÓ FERRER
Abans que comenci l’interrogatori pròpiament dit, trobem en el
document una presentació de l’individu: es diu que s ’anomena Simó
Ferrer, és natural del lloc de Guilo, bisbat de Vic, té 28 o 30 anys, és
practicant de droguer i “fa habitació” a la ciutat de Barcelona. En aquesta

(13) Exemple de doble ofici, força habitual a l ’època.
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Illes Medes: el final del viatge.

presentació veiem que apareixen dues informacions noves: l ’edat de
Simó i el seu lloc d ’origen, Guilo. El fet que s’anomeni el bisbat de
Vic ha facilitat la identificació d ’aquest topònim: es tracta d ’Aguiló,
actualment agregat de Santa Coloma de Queralt i anomenat antigament
Santa Maria d ’Aguiló.(l4)
Durant l ’interrogatori es pregunta a Simó si sap per què està pres,
on es trobava quan li van trobar la moneda falsa, quan va arribar,
què va demanar a l ’hostalera, com li va pagar, quina quantitat li van
trobar dins del bossic, i també si era cert que el carnisser havia anat a
reclamar a l’hostal. Simó diu que “estave tant amoynat de la gent que
acudia hont jo ere que nom recorde que ves ni hoys res del contengut
en dit interrogatori”. Tanmateix, respon a les qüestions i aporta dues
informacions importants: la primera fa referència a les circumstàncies
en les quals suposadament algú li va col·locar les monedes falses que
li havien trobat; el droguer explica que “el dissabte proppassat feu vuyt
dies”, és a dir el 10 d ’octubre, quan venia cap a l’Empordà va trobar
“vora de la creu del lloch de Badalona junt al camí real” un home que no
coneixia però amb qui va encetar conversa. Segons el mateix Simó, ell va
dir al desconegut que portava alguns trentins i que els volia descanviar, i
aleshores l ’altre es va oferir a canviar-li els que volgués. Sempre segons
la seva versió, li'n va canviar 3 “ab reals y sous de plata”, que eren els
que el procurador li havia trobat i que ell tenia per molt bons. La segona
informació interessant la trobem al final de l’interrogatori, on consta “et
(14)
Mossèn Miquel Gros (Arxiu Episcopal de Vic) ens ha confirmat que, efectivament,
aquesta parròquia va pertànyer al bisbat de Vic fins l’any 1957.
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dicit lo testimoni ere vingut a effecte de passarmen a la isla de las Medas
per veurer si allí trobaria comoditat per fer boli armeni”; ara ja sabem la
destinació i també l’objectiu del seu viatge. Veurem més endavant en què
consistia “fer boli armeni”.
LA DEPOSICIÓ DE MONTSERRAT SEN
El notari confirma que aquell matí del 20 d ’octubre es trobava a la
notaria de Pals amb el prevere, quan va arribar Montserrada Marquesa
amb els cinc rals a les mans. Explica que ell va veure de seguida que eren
falsos i que li va dir que tenia l’obligació d ’avisar el procurador; al cap
de poca estona que Montserrada hagués marxat, ell va anar cap a la plaça
i va sentir el que havia passat a l’hostal. A continuació, explica l ’escena
de la sala i diu que ell també va participar en la prova de les monedes,
que ell ja donava per falses perquè n ’havia trencat una amb les dents a la
mateixa notaria. La declaració de Sen aporta un petit canvi pel que fa a
com van ser trobades les monedes: segons la seva versió, Simó portava
la moneda embolicada amb un paper i ell mateix la va treure del bossic i
la va posar damunt del pedrís, i no pas el procurador, com s’ha dit en una
declaració anterior.
LA DEMOSTRACIÓ DE JAUME METGE, PARE I FILL
Jaume Metge, pare i fill, ferrers i amb botiga a Pals, van ser cridats
“a efecte de fer prova y experiència” de les diferents monedes. I així,
s’explica que van posar les monedes “en lo mitg de moltas brasas de
foch posadas dins de una pala de ferro” i demostren que les monedes
suposadament falses “es derriteixen i fonen” mentre que les bones només
queden vermelles.
LA CONTINUACIÓ DE L’INTERROGATORI
Simó va ser interrogat de nou per tal de saber quines ocupacions havia
tingut abans que arribés a Pals. Per això li demanen que digui exactament
per a qui ha treballat, en quin lloc i durant quant de temps. La resposta
de Simó (vegeu annex IV) no només conté noms i cognoms i adreces de
droguers de Barcelona o d ’altra gent per a qui ha treballat a jornal, sinó
que també dóna els noms dels llocs on anava a menjar. Així, explica que,
en arribar a Barcelona, va estar durant quatre o cinc anys a casa de Magí
Vilar, que tenia casa al Born; a continuació, va treballar dos anys a casa
de Miquel Sacristà, que tenia casa als Cambris (?) i, després, es va estar
uns deu o dotze anys a casa d ’Amador Vilar, que primer vivia al carrer
del Carme i, més recentment, al carrer d ’en Corretger. Simó precisa que
mentre treballava a la botiga d ’Amador Vilar anava a menjar a casa de la
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Medes
P a ls

S t. F e liu de G u íx o ls

Trentí anterior a 1622.
Mataró
B ad alo n a

Itinerari amb els noms citats per
Ferrer (croquis d ’Eulàlia Aldrich).

B a rc e lo n a

senyora Mas, pastissera, que vivia al carrer de la Palla. Últimament, Simó
diu que “anave treballar a jornals en las botigas hont me demanaven” i
anomena la senyora Monlleona, que vivia en el cantó de la plaça Nova,
per a qui havia treballat feia uns dos mesos “poch més o manco”. Explica
que darrerament menjava i bevia a casa de Francesc Rigol, taverner, que
estava al cantó del carrer de la Palla.
De l ’explicació del droguer sembla que es pugui deduir que quan
van passar els fets de l ’hostal ja no treballava per a Amador Vilar, que
havia passat els darrers mesos fent feines a jornal, i que la senyora
Monlleona havia estat l’última persona que l ’havia llogat. No obstant
això, quan li pregunten d ’on ha tret els 11 trentins que li han trobat (no
sabem encara ni quan ni com) diu que Amador Vilar li n'havia donat 13
“perquè vingués en aquestes parts y en la isla de las Medas per veurer sis
trobaria comoditat per poder fer boli armeni”; per tant, això fa pensar que
encara estava al servei de Vilar. Simó toma a explicar, que “venint ell de
Barcelona cap a la vila de Mataró y molt cerca de Badalona” es va trobar
l’individu que li va canviar 3 trentins, 2 dels 13 que li havia donat Vilar
i un altre que ell portava.
Es pregunta també a Simó sobre l’home que l ’acompanyava, “l’home
de peu” que, inexplicablement, no va ser cridat a declarar. Si no fos
que els fulls del document estan numerats, semblaria que se n ’hagués
extraviat algun: així, li pregunten a Simó amb quina moneda va pagar
a l’home que el va acompanyar des de la vila de Sant Feliu de Guíxols
fins a Pals amb una cavalcadura i si sap com es diu; també li pregunten
de qui és la cavalcadura i amb quina moneda n ’ha pagat el lloguer. Sobta
que no hi consti el moment en què Simó va dir que venia des de Sant
Feliu de Guíxols i que allà hi havia llogat una cavalcadura. Com se sap
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que venia d ’allà? Una altra cosa estranya és que, d ’ençà de l’episodi de
la compra a la carnisseria, no se sap res més de “l’home de peu”, enlloc
no es diu que tornés a l’hostal ni que ningú el veiés en altres llocs: cal
pensar que va desaparèixer en ensumar el rebombori de l’hostal? Potser
només havien estat llogats, ell i cavalcadura, per acompanyar Simó fins
a P als... però hauria marxat sense acomiadar-se del seu amo i deixant un
deute a la carnisseria?
Simó explica que no coneix el seu acompanyant ni sap de qui és
la cavalcadura, diu que a l’home li va donar 5 sous per la seva feina
d ’acompanyant i de trobar-li la cavalcadura i que per aquesta “paguí
quatre reals al amo de ella en dita vila de Sant Feliu antes de partir de
ella”. El pagament el va fer amb el canvi dels trentins, moneda que ell
tenia per molt bona.
LA MONEDA REQUISADA
Ja hem vist que en el text de la denúncia consta la quantitat exacta
de moneda falsa que s’havia trobat en poder de Simó, 7 lliures i 1 sou.
Després, amb les declaracions dels testimonis, sabem que aquesta
moneda havia sortit del bossic dels valons del droguer; en la primera
part de l’interrogatori s’explica que Simó portava també 11 trentins,
sense especificar si anaven barrejats amb la moneda falsa. Fins al final
de l’exposició de la segona part de l’interrogatori no consta el total de
moneda requisada: 44 lliures, 19 sous i 5 diners. D ’aquesta quantitat,
7 lliures i 1 sou eren en moneda falsa: es tractava de 14 rals castellans
de cap de verga, 4 rals segovians, 42 rals catalans, 1 peça castellana de
quatre rals, 10 sous de molinet
i 3 sous filipons.(15) La resta, 36
lliures i 6 sous eren en moneda
bona; la moneda bona era la suma
de les peces següents: 11 trentins,
16 rals i 5 diners. Cal aplicar les
equivalències següents per fer
quadrar aquestes quantitats: 1
(15) Pel que fa a la nomenclatura, els sous
anomenats filipons fan referència al bust de
Felip II. Els de molinet són els encunyats
amb molí (a Barcelona aquesta tècnica es
va introduir el 1610). Els rals segovians
eren els que havien estat encunyats a la seca
de Segòvia (més endavant se n ’anomenen
també d’aragonesos). No hem trobat cap
referència als rals castellans dits de cap
de verga.
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trentí = 33 rals(16), 1 ral = 2 sous, 1 sou = 12 diners, 1 lliura = 20 sous
(2 monedes de 5 rals o 4 de 5 sous). Els 14 trentins que suposadament
portava Simó en sortir de Barcelona representaven un total de 46 lliures
i 4 sous: la diferència entre aquesta quantitat i la que va ser requisada cal
atribuir-la a les despeses que va fer durant el viatge, entre les quals el
lloguer de “l’home de peu” i de la cavalcadura, i la compra de la camisa
i de la carn.
EL TEXT DE LA DEFENSA
Un cop feta la relació de totes les deposicions i dels dos interrogatoris,
entenem que s’envia la causa a instàncies superiors, que Simó es manté
arrestat i que se li dóna l’oportunitat de defensar-se. La defensa comença
amb “No necessita de defensa Simon Ferrer, droguer de la ciutat de
Barcelona, detingut en los càrcers reals de Pals” i es considera que és
víctima d ’una calúmnia i que no pot estar pres ni ser castigat perquè mai
ha estat difamat per haver comès cap delicte. A més, s’al·leguen diversos
arguments, en primer lloc referents a la seves qualitats de persona
treballadora. Vegem-ne un extret:
De sa juventut de setze anys a esta part a traballat del ofici de droguer
practicant y servint dit offici en differents casas de la ciutat de Barcelona per
espai de dit temps ab molta puntualitat, fidelitat y és ver y fama pública.
Per sa fidelitat y diligència en servir a sos amos, aquells an fet y fan
dell molta confiança fiantli negosis y cosas de molt pes, valor y axí en dita
ciutat com enviantlo diversas vegadas ab diners a comprar diferents cosas
necessàrias o concernents al offici de droguer, y dit Simon Ferrer en execució
de la confiança y comissions ab molta puntualitat y fidelitat donava fi dellas
ab gust y satisfacció de sos amos y és ver y fama pública.

Simó és presentat, doncs, com una persona fidel i complidora a qui els
amos confien responsabilitats i diners. En un altre paràgraf de la defensa
es confirma que Ferrer ha treballat últimament a la botiga d ’Amador
Vilar i que rep “molts diners en grans sumas per anar a comprar drogas
o cosas concernents al offici de droguer”. Amb això es vol demostrar
que Ferrer no és un “home de mala vida y fama” sinó “home de bé, de
bona vida y opinió” i, també, que remenant molts diners es corre el risc
de posseir moneda falsa: “un home que maneja molt diner és molt fàcil
tenir moneda falça”.
(16)
Els trentins o dobles ducats d ’or es van començar a encunyar a Barcelona a principi
del segle XVII, des del regnat de Felip II (III d ’Espanya) i fins a la Guerra dels Segadors. El
seu valor inicial va ser de 30 rals, d’on prové el nom, però amb la puja de l’or, aviat van passar
a valer 33 rals: d’aquí provenen els onzens o peces amb valor d’1/3 de trentí. Si s’apliquen
les equivalències esmentades, es pot comprovar que els trentins de què es parla al document
ja tenien aquest últim valor. A partir de 1622, els trentins porten la lletra B com a marca de
taller.
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Un altre dels arguments que s’esgrimeixen és la poca quantitat de
moneda falsa que li han trobat i el fet que ell no hagi intervingut en la
fabricació. Així, es diu que per poder-lo retenir hauria estat necessari
“de que ell agués sabut en la falsa fabricació de dita moneda, y que fos
major quantitat que la de ditas set lliuras un sou”. També es diu que “no
consta que aja gastat ni un sou fals”, i més concretament, “no consta que
la moneda que donà al home per son lloguer y de la mula fos moneda
falsa, perquè pot serho la que tenia y al revés, boníssima la gastada”. Ara
sabem que Simó va arribar a l ’hostal a cavall d ’una mula.
Un altre argument: en la defensa es dubta de la capacitat del notari,
Montserrat Sen: “ ...per no ser ell expert en la facultat de conèixer
moneda” però també de l’operació feta per Rafela Bonet i Maria Serra.
Segons el text de la defensa, no està demostrat que els 10 sous (5 rals)
en qüestió hagin estat de Simó: el fet que Rafela digui que va donar a
Maria Serra els mateixos 10 sous que va rebrer del droguer no prova res,
perquè “cada una és singular en son dicho y aurian pogut cambiarlos”.
La capacitat del carnisser és igualment qüestionada: “no consta que
aja gastat ni ab ànimo volgut gastar un real fals ab lo carniser, perquè
dit carnisser és únich y singular y no és testimoni capàs per provar la
falsedat de dit real, perquè pot ser veritat que ell lo tingués per fals y que
no u fos”.
Finalment, s ’insisteix que no és delicte desprendre’s de moneda falsa
si no és en gran quantitat i si es fa sense tenir coneixement de la falsedat,
és a dir, si la moneda ha estat rebuda de bona fe. I, evidentment, es
reclamen els 11 trentins que Simó portava en bona moneda i que també
li van ser confiscats. La conclusió de la defensa és la següent: “Per
ditas rahons deu ser relaxat dels càrcers, franch de despesas y se li té de
restituhir dits onse trantins”.
EL COP DE TEATRE
Tot i que desconeixem el funcionament jurídic de l ’època, llegida la
defensa i tenint en compte que poca cosa es podia provar per acusar el
detingut, potser no quedava altre remei que alliberar Simó, empresonat
des de feia aproximadament un mes. Però vet aquí que, de la manera
més estranya, apareix una nova denúncia contra el droguer. La denúncia
es basa en el testimoni d ’una dona anomenada Margarida Martinench,
criada a casa de Jaume Bonet, que assegura que el dimarts 1 de desembre
va trobar un sarró ple de monedes a la cambra on havia dormit Simó feia
més d ’un mes (vegeu annex V). Immediatament, s’engega un nou procés
i es tomen a cridar els testimonis del presumpte delicte, però aquesta
vegada totes les deposicions són similars i no hi ha elements nous que es
vagin afegint a la història aportada per la criada. En la seva declaració,
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Ral aragonès (1611).

Martinench explica que aquell dia quan va anar a fer el llit d ’una cambra
de l’hostal “la qual cambra trau finestra a la plassa pública de dita vila y
en lo qual llit dormí lo dit Simon Ferrer lo vespre antes que Vosa Mercè
senyor procurador lo prengués per haverlo axí jo vist en dita ocasió..
en aixecar la màrfega(17) va sentir que alguna cosa queia a terra i va veure
“un sarró de tela estret, de llargària tres pams poch més o manco, lo qual
estava nuat amb un nu del mateix sarró” i ella va conèixer que contenia
monedes. El va dur a la seva mestressa, el van deslligar, van veure que
contenia moneda falsa i van enviar a buscar Jaume Bonet, i aquest
va avisar el procurador. Es repeteixen els fets: el procurador arriba a
l’hostal amb tot un seguici de gent (entre la qual, el notari i l’escrivent),
fa comptar el contingut del sarró, tothom comprova que la moneda és
falsa. La suma total és de 19 lliures i 16 sous amb “tres pessas de vuyt de
la stampa segoviana, dos pessas de quatre castellanas y lo demés en reals
castellans de cap de verga, segovians, aragonesos, cathalans y sous de
molinet”. Es diu que la moneda “negreja y no està del tot pulida”.
En aquesta ocasió són cridades a declarar les persones següents:
Margarida Martinench, Rafela Bonet, Francesc Portas i Pere Cortinas
(tots dos eren a l’hostal en el moment dels fets), Josep Climent i
Montserrat Prats (cridats a afegir-se al seguici) i l’hostaler, Jaume Bonet.
El droguer és sotmès a un nou interrogatori, molt breu: li pregunten si és
cert que portava el sarró i el va amagar i si sabia què contenia, i també
si les monedes que li ensenyen les considera bones o dolentes. Simó diu
que no sap res “perquè jo no aportave altre moneda més de la que fonch
trobada en mon poder”. Consta que van tomar a intervenir Jaume Metge,
pare i fill, ferrers, per fer la demostració que les monedes eren falses.
Finalment entenem que, com abans, es remet el cas a instàncies superiors
i es dóna un cert temps al presumpte acusat perquè es defensi.
Amb aquesta nova acusació es plantegen certs interrogants: com és
que Margarida Martinench, segons ho explica ella mateixa, va presenciar

(17) Era una tela farcida de palla que servia de matelàs.
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els fets de l’hostal del dimarts 20 d ’octubre i no va ser cridada a declarar
en la primera ocasió? Com és que cap dels testimonis ha parlat d ’ella si
és veritat que era la criada de l’hostal? Com ha pogut passar més d ’un
mes des de la nit que Simó va arribar a l ’hostal (19 d ’octubre) fins al
moment que Martinench fa el llit (1 de desembre) assegurant que cap
altre foraster no havia ocupat aquella cambra?
EL “BOLI ARMENI”
No ha estat fàcil entendre què volia dir Simó quan va declarar que es
dirigia a les Medes per “trobar comoditat per fer boli armeni”, que era un
encàrrec del seu amo droguer, Amador Vilar, que per això li havia pagat
13 trentins.
El diccionari d ’Alcover-Moll registra bolarmeni i cita les variants
bolermini, boli armini i bolo armini, tot provinent del llatí bolus
armenicus. Com a definició, només diu que és una espècie d ’argila
ferruginosa vermellosa i dóna unes citacions extretes de documents
farmacèutics dels segles XV i XVI.
El diccionari de l’IEC recull bol d ’A rmènia: argila provinent d ’Orient
usada per a acolorir diferents substàncies i abans emprada en farmàcia i
medicina.
Aquesta substància és anomenada també en dos inventaris de
farmàcies gironines dels segles XV i XVIII fets per E. Mirambell i J.M.
Pla Dalmau (1975 i 1983, respectivament). En el primer cas (1486), es
tracta de l ’inventari de la farmàcia de Narcís Rovira, a la pujada de Sant
Fèlix: s’hi troba un pot amb una matèria anomenada terra de camell i els
autors expliquen la possibilitat que es tracti de bol oriental o armeni i en
destaquen les propietats hemostàtiques, absorbents i astringents. En el
segon inventari (1741), el de la farmàcia de Narcís Martí de la plaça de
les Cols (actual Rambla), els autors anomenen en la llista de minerals el
lapis arménico i n ’assenyalen les propietats que se li atribueixen per al
tractament de la malenconia i l’epilèpsia. En canvi, no hi ha cap rastre
d ’aquesta substància en un altre inventari del segle XVI fet pels mateixos
autors (1980).
El bol armeni era un dels components utilitzats en la preparació
d ’emplastres (vegeu pàgines web, a la bibliografia), com ara el que cita
el cèlebre cirurgià francès del segle XVI Ambroise Paré,(18) utilitzat per
guarir les ferides dels cavallers que anaven de cacera i es colpejaven o
queien del cavall.
(18)
Ambroise Paré va tenir el càrrec de primer cirurgià reial de la cort de França durant el
regnat d’Henri III (1551-1589) i va escriure algunes obres de medicina, entre les quals trobem
l'obra Discours de la Mumie, des Venins, de la Licorne, de la Peste (1582), amb nombroses
receptes per a preparar remeis.
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Sembla, doncs, que el bol armeni tenia nombroses propietats i que era
una substància prou coneguda en farmacologia i drogueria. Per donarne una referència més, direm que en un tractat de mineralogia del segle
XVII d ’un tal Anselm Boetius de Boodt, es reconeix que el bol armeni
té una aroma agradable i propietats desinfectants, cosa que ens el fa
relacionar amb l’anomenat papier d ’Arménie, producte corrent encara
avui dia a França.(19)
En l’expressió utilitzada per Simó, “fer boli armeni”, cal entendre
que fe r vol dir 'recollir'(20) i per a aquesta feina comptava llogar gent. O

(19) Compost de benjuí, encens i altres perfums naturals, es va començar a fabricar a
París el 1885 amb una recepta que encara es manté secreta. El papier d ’Arménie es fa cremar
lentament i actua com un ambientador desinfectant.
(20) El mateix significat que tindria en “fer herba per als conills” o altres expressions
similars.
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almenys això és el que diu durant la primera part de l’interrogatori, quan
ha de justificar per què va fer canviar els trentins en rals i sous malgrat
que eren més fàcils de portar sense descanviar i que en qualsevol lloc de
Catalunya ho hauria pogut fer: “ ...com jo tingués de menester plata ací
y passar mon camí com encara per pagar las personas que haguera fet
treballar y fer dit boli armeni, li fui cambiar dits tres trentins, és a saber,
dos dels tretze que dit Amador Vilar me havia acomanats y un que jo ne
aportave de meu.”
Desconeixem si el sòl de les Medes era ric en bol armeni. En tot cas,
el testimoni de Simó el que demostra és l’ús d ’aquest mineral com a
component de preparats de drogueria o de farmàcia.(21)
EL SUPOSAT DELICTE DEL PRESUMPTE ACUSAT
Tot el procés contra Simó sembla que anava encaminat a castigar-lo
per tinença de moneda falsa. Com és sabut, en l’antiguitat els delictes
més greus de falsificació de moneda eren castigats amb la mort més
cruel, i els menys greus, amb el desterrament a una illa o la confiscació
dels béns. Durant l ’edat mitjana, un dels càstigs habituals era la pèrdua
de la mà o dels dits, però també s’aplicava la pena de mort per tal de fer
un escarment més gran. En l’època moderna, i fins als nostres dies, la
falsificació de moneda és un delicte perseguit però castigat amb menys
contundència. Hi ha diverses formes de falsificació de moneda, com
poden ser la fabricació de monedes falses, la falsificació de moneda
legal o la seva posada en circulació. Com ho assenyala Botet i Sisó
(1976, vol. I, p. 33), la denominació falsadors de moneda comprèn “no
solament els qui la fabriquen d ’un valor intrínsec inferior al que per
lley o disposició sobirana li correspon, ab llurs còmplix y encubridors
y ab els qui a gratscient la fan córrer, sinó, ademés, els qui de qualsevol
manera alteren son valor, retallantla, llimantla, daurantla, platejantla o
gravanthi qualsevol marca que pugui ocasionar la llua desmonetisació, y
els qui la fabriquen, anc que tingui’l valor intrínsec que li correspongui,
sense autorisació del poder públic”. Una altra expressió, moneders
falsos, és reservada per als que només es dediquen a la fabricació de
moneda falsa.
Sempre se n ’han falsificat, de monedes, però sembla que el segle XVII
i principis del XIX van ser els dos períodes d ’activitat més intensa. J.
Reglà (1966) relaciona amb diversos arguments la fabricació i circulació
de moneda falsa amb el bandolerisme català del segle XVII. No ens

(21)
Com ho expliquen E. Mirambell i J.M. Pla Dalmau (1980) referint-se a un inventari de
1572-73, era corrent que les oficines de farmàcia de l’època tinguessin una secció de drogueria
i de cereria.
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Finestres que potser van ser testimonis dels fets.

estendrem pas aquí a parlar sobre el bandolerisme, fenomen general
que va assolar tota la Mediterrània, però s ’ha de dir que els falsadors de
moneda eren perseguits i tractats com els delinqüents més perillosos.1(22)
El droguer Simó sabia molt bé que en aquell afer potser la vida li
estava en joc, per això es va afanyar a declarar que havia rebut aquelles
monedes de bona fe. I no només això: quan explica per quins amos ha
treballat fins al moment de ser detingut, està intentant demostrar que no
és cap vagabund, detall molt important. Cal pensar que això passava el
1620: s’assenyala el període 1540-1640 com el de màxima virulència
del bandolerisme i de la persecució no només de lladres i criminals sinó
també de vagabunds i passavolants, encara que només fos per allò d'“el
tolerar vagabunds en la terra és criar lladres i bandolers en ella” (Reglà,
J., 1966). Els vagabunds, gent de mala vida, eren considerats l’origen de
tots els mals i, d ’acord amb la mentalitat de l’època, qualsevol foraster
podia ser considerat com a tal fins que no demostrés el contrari. Només
tenint en compte aquest context es pot imaginar fins on podia arribar
aquella detenció.

(22) Crusafont, M. (1990) cita el cas de quatre falsadors que van ser agafats a Reus el 1611:
tres van ser condemnats a la forca, i l’altre, desterrat durant tres anys i amenaçat de galeres si
no complia.
(23) Cf. Corredor Plaja, A.-M. (1996).
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L’HOSTAL DE PALS
Poca cosa sabem de l’establiment on es va allotjar el nostre personatge
el 1620. Trobem una breu referència datada de 1584 en un llibre d ’òbits
de la parròquia del poble, on consta que “morí en casa de Pla, farrer que
tenia ostal, un sarrador estranger”. Es podria tractar del mateix hostal.
En tot cas, el que és segur, per la situació que es dóna de la finestra de la
cambra que va ocupar el droguer, és que estava situat a la plaça pública
o molt a la vora.
No és fins a final de 1784 que trobem una taba per a l’arrendament
de l’hostal: consta que l’hostal de Pals va ser arrendat per un any (de l’l
de gener al 31 de desembre de 1785) i per un preu de 21 lliures a Pere
Pi i Roig. En aquesta taba es recull l’obligació de l’hostaler de vendre
vi negre “bo y rebedor” i de donar allotjament: “...tindrà obligació de
recullir tot pasatger y de donarli tot aconduhiment pagant ell lo que sia,
ja sia de menjar, ja de palla per la cabalcadura, vi y cobert per jaurer, y si
al contrari farà, caiga en pena de tres lliuras com dalt està dit”.
Molt més tard, el 1832, es troben documentats amb les tabes
d ’arrendament corresponents dos hostals,(23) un anomenat “hostal primer
0 sie de la vila” i l’altre “segon hostal o sie de Samària”. Amb això sabem
que el de la plaça, el que estava situat a la part del poble que encara avui
s’anomena la Vila, era el més antic.
SUPOSICIONS
Malauradament, no es pot saber com va acabar la història de Simó,
almenys en el document estudiat. Com s’ha dit anteriorment, sobta
molt la troballa de la criada de l’hostal i planteja diversos interrogants.
Durant la primera part del procés no sembla que hi hagi prou proves per
condemnar Simó i, en canvi, el testimoni de la criada arriba en un moment
idoni per poder mantenir el droguer a la presó i allargar la cosa.
Trobem en un treball de J. Mascarella (1993) un exemple de falsa
deposició que, casualment, data de 1623: el context és diferent i els
protagonistes, també, però no deixa de ser un cas que fa obrir els ulls
a l’hora d ’interpretar la segona part del nostre document. Per a les
autoritats locals, que tenien ordres severes de perseguir els malfactors, és
més que segur que hi havia un gran interès per “caçar” suposats individus
de mala vida. Per tant, en el cas que ens ocupa, es pot suposar que, en
la segona part, hi hagué una prova falsa (el sarró ple de monedes falses)
1 uns quants testimonis comprats que s’haurien limitat a repetir una
història dictada a canvi d ’alguna cosa. En el treball de Mascarella se sap
quin era el preu de la falsa deposició, en el nostre cas no en sabem res.
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Caldria poder localitzar el cas del droguer Simó en algun altre
document de l’època per així anar estirant el fil i mirar de treure’n
l ’entrellat. Si això passés, una segona part d ’aquest treball estaria
assegurada. Mentrestant, ens cal conformar-nos amb el que tenim: una
història amena i intrigant que ens fa viatjar lluny en el temps aportantnos un petit retall de la vida quotidiana del Pals del segle XVII.
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A N N EX I
RELACIÓ DELS FETS OCORREGUTS 1 CORRESPONENT DENÚNCIA DEL
PROCURADOR DE SA MAGESTAT EL REI A LA VILA DE PALS (Acta del notari, Pere
Bou, 20 d’octubre de 1620)
"A notitia mia és pervingut que no ha duptat Simon Ferrer, jove droguer habitant segons
se diu de la ciutat de Barcelona, de gastar reals y sous falsos de plom, stany, bronse y altre
material per la present vila de Pals, y en particular ne ha donats lo dia de vuy sinch de dits
reals a Rafela Bonet, muller de Jaume Bonet, hostaler de dita vila de Pals perquè aquells donàs
a la senyora Montserrada Marquesa, viuda de dita vila, a la qual dita Bonet havia comprada
una camisa per dit Simon Ferrer per los dits sinch reals, y també volgué donar a Joan Costa,
carnisser de dita vila, un real, lo qual dit Costa no volgué pendrer per conèxer com conegué
que ere fals, de las quals cosas tenint notitia Vosa Mercè senyor procurador per medi de dita
senyora Montserrada Marquesa, la qual li anà a dir que dit Simon Ferrer havia donats dits
sinch reals falsos per pagar dita camisa, acudí Vosa Mercè en companyhia de molts, y en
particular de mossèn Montserrat Sen, notari real de la vila de la Bisbal quis trobave en dita
vila de Pals en dit hostal a effecte de capturar com capturà a dit Simon Ferrer, en poder del
qual foren trobades per Vosa Mercè, en presèntia de tota la demés gent quel acompanyave, set
lliuras y un sou, és a saber, catorse reals castellans de cap de verga, quatre reals sagovians,
quoranta dos reals cathalans, una pessa castellana de quatre reals, deu sous de molinet y tres
sous philipons, los quals reals, pessa de quatre y sous negrejans tots com si haguessen estat
entre pólvora, y ocularment foren vistos y reconeguts tant per dit mossèn Montserrat Sen com
per los demés, y tothom se resolgué y experimentà que tots los dits reals eren falsos perquè, en
particular, ab los dits romperen algun sou y ab las dents algun real, la qual moneda en presèntia
de Vosa Mercè senyor Procurador y dels demés, confessà dit Simon Ferrer que ere seua y que
ere estada trobada en son poder, y a dita cauthela exibench lo acte que lo notari y scrivà de la
present Cort lleva de la repertura de dits diners y confessió per dit Simon Ferrer feta que dits
diners eren seus y que se eren trobats en son poder y, com ditas cosas sien dignes de punitió
y càstich, ne fas per ço a Vosas Mercès y a la present Cort la present denunciatió, requerint
que sobre ditas cosas sia rebuda informatió perquè, constant com constarà de la veritat, sia
dit Simon Ferrer punit y castigat segons se trobarà per justítia, fent sempre contra de aquell
instàntia y part firmada, nos drets fiscals sempre salvos."

ANNEX II
RELACIÓ DE TOTES LES PERSONES QUE VAN SER CRIDADES A DECLARAR EN
EL JUDICI CONTRA SIMON FERRER
Rafela Bonet, esposa de Jaume Bonet, hostaler de Pals.
Maria Serra, esposa de Pere Serra, bracer de Pals. Neboda de Montserrada Marquesa i
fillastra de Rafela Bonet.
Montserrada Marquesa, viuda d ’Antoni Marquès, negociant de Pals.
Joan Costa, carnisser de Pals.
Macià Spert, pagès de Pals.
Ponç Coll, pagès de Pals.
Pau Huguet del Bosc, pagès de Pals.
Montserrat Sen, notari de la Bisbal.
Jaume Metge, pare i fill, ferrers de Pals.
Simó Ferrer, adroguer de Barcelona.
Margarida Martinench, criada de l’hostal.
Francesc Portas, bracer de Pals.
Pere Cortinas, bracer de Pals.
Josep Climent, negociant de Pals.
Jaume Bonet, hostaler de Pals.
Montserrat Prats Busquets, ferrer de Pals.
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ANNEX III
DECLARACIÓ DE RAFELA BONET, ESPOSA DE JAUME BONET, HOSTALER (25
d ’octubre de 1620)
"Et dient lo que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiades y de què jo so estada
interrogada, és que dilluns més proppassat que del corrent mes de octubre comptan denou, ja
a posta de sol, arriba en casa Jaume Bonet, mon marit, lo qual té posada y hostal en la present
vila de Pals, un home a cavall ab una cavalcadura y un home de peu quil acompanye, lo qual
home de a cavall, segons entenguí dell mateix lo endemà dimars en la ocasió Vosa Mercè
senyor Procurador lo pren, que se deya Simon Ferrer, jove droguer habitant en la ciutat de
Barcelona, y encontinent que lo dit jove anomenat Simon Ferrer fonch arribat en dita casa y
baxat de cavall me digué si trobaria algú en la present vila qui li venés una camisa, perquè
venia suat y la que aportave ere bruta, y jo li digui que bé entenia se trobaria qui lin vendria y
dientme ell quen miràs a mi en casa la senyora Monserrada Marquesa, viuda de la present vila,
y li digui si volia vendre una camisa per un home que en aquell punt ere arribat en ma casa,
y ella me digué que sí, y encontinent me tragué dos camisas de canch per home ja usadas, y
me digué lo que entenia haveme de quiscuna, y que jo las amostràs al qui las volia comprar, y
axí prenguí ditas duas camisas, y las aportí a casa, y las amostrí a dit Simon Ferrer, y li digui
que triàs la que més li agradaria y ell ne trià una y la prengué en preu de sinch reals, la qual
camisa se posa encontinent lo dit Simon Ferrer, y jo aguardí laltre fins en lo endemà dimars
al matí que doní aquella a Maria Serra, muller de Pera Serra, de la present neboda y fillastra
mia, per a que la tornàs a dita senyora Marquesa, y juntament li donàs los sinch reals havia
concertat per lo preu de aquella, los quals sinch reals me havia donats lo dit Simon Ferrer com
en effecte dita Maria Serra tomà dita camisa y aportà los sinch reals a dita Marquesa. Y al cap
de poch que la dita Maria Serra sen fonch anada de dita ma casa y sagué aportada dita camisa
y los dits sinch reals a dita Marquesa, viu que Vosa Mercè senyor procurador munta alt en la
sala de dita nostra casa, y en ser allí me demana Vosa Mercè senyor procurador a hont ere lo
home qui savia comprada la camisa a dita senyora Marquesa, y jo li digui que ere allí dins de
una cambra y li digui an al dit Ferrer, assí vos demana lo senyor procurador, y ell encontinent
isqué de dita cambra en dita sala y viu y hoy que Vosa Mercè procurador li digué quina moneda
aportave que los sinch reals savia enviats a dita Marquesa per la camisa eren falsos, y ell digué
que no entenia que dits reals fossen falsos, y encontinent Vosa Mercè senyor procurador, en
presentia dels quel acompanyaven y de altres qui allí en dita ocasió se trobaven, regonegne al
dit Ferrer, a bé que ho semblave y trobà que aportave ab ell, dins del bosich dels balons, set
lliuras y un sou entre reals cathalans, castellans de cap de verga, sagovians, sous de molinet y
philipons y una pessa de quatre castellana, tots falsos, y dich lo testimoni que eren falsos per
so que encontinent tots los qui allí se trobaven junts sen resol que tots y feren prova de algun
de dits sous y reals prenent aquells ab las mans y rompentlos amb molta facilitat, y també que
ocularment se veya que dita moneda era de color de plom y stany, y eren los mateixos reals,
sous y pessa de quatre falsos que ara de present me són amostrats dient so dels mateixos reals,
sous y pessa de quatre falsos en la denunciatió del físch y present en questa designats y que
Vosa Mercè senyor procurador trobà com dit tinch en poder del dit Simon Ferrer lo dit dia de
dimarts proppassat y que dit Ferrer confessà després de ésser estat interrogat per Vosa Mercè,
que eren seus y que se li eren estats trobats en son poder per Vosa Mercè dit senyor procurador
y després viu que Vosa Mercè lo capturà en nom del Rey y sel ne aportà en las presons y assó
és la veritat en virtut del jurament tinch prestat."

ANNEX IV
RESPOSTA DE SIMON FERRER QUAN LI DEMANEN QUE EXPLIQUI “EN QUINAS
CASAS HA ESTAT EN LA CIUTAT DE BARCELONA Y QUE LAS DESIGNE Y
ESPECIFIQUE, AXÍ EN LO NOM COM EN LO COGNOM DEL SENOR DE LLAR, Y
EN QUIN CARRER ESTÀ, Y QUANT TEMPS HA ESTAT EN QUISCUNA DELLAS Y
QUANT HA QUE ÉS FORA DE LA ÚLTIMA DE DITAS CASAS”
"Et dicit, jo testimoni, la primera vegada aní en la ciutat de Barcelona per estar en ella fui
ma habitatió en casa de mossèn Magí Vilar, adroguer de dita ciutat, loqual té casa en lo Born
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y en dita casa estiguí per temps de quatre o sinch anys y, després de haver estat per lo temps
tinc dit en casa dit Magí Vilar, aní estar en casa de mossèn Miquel Sacristà també droguer
qui tenia casa als Cambris y en dita casa del dit Sacristà estiguí dos anys, y després men aní
estar en casa mossèn Amador Vilar, també droguer de la mateixa ciutat qui en lo temps tenia
botiga de droguer, tenia casa en lo carrer del Carme y vuy en lo carrer den Corretger, en casa
del qual Amador Vilar entre estar en sa casa y anar a treballar en la botiga de dit Vilar, menjant
jo en casa la senora Mas, pastissera en lo carrer de la Palla, he revingut alguns deu o dotze
anys, y ara últimament menjant jo y bevent en casa de Francesch Rigol, tavamer qui està en
lo cantó del carrer de la Palla, anave treballar a jornal en las botigas hont me demanaven y, en
particular, he treballat últimament en casa la senora Monlleona, viuda qui està en lo cantó de
la plassa Nova que pot haver feria de dos mesos poch més o manco."

ANNEX V
DECLARACIÓ DE MARGARIDA MARTINENCH SOBRE LA SUPOSADA TROBALLA
FETA A L’HOSTAL (3 de desembre de 1620)
"Lo que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiadas, y que per Vosa Mercè senyor jutge so
estada interrogada, és que dimars més proppassat que del present mes de decembre comptave
lo primer, fent jo un llit de una cambra de la casa de Jaume Bonet, hostaler de la present vila
ab lo qual estich jo per criada, y la qual cambra trau finestra a la plassa pública de dita vila y
en lo qual llit dormí lo dit Simon Ferrer lo vespre antes que Vosa Mercè senyor procurador lo
prengués per haverlo axí jo vist en dita ocasió, alsant la màrfega de dit llit, sentí caurer alguna
cosa en lo sòl de dita cambra y de sota lo capsal de dit llit y mirant jo lo que ere lo que havia
sentit caurer sota dit llit, viu que ere un sarró de tela stret, de llargària de tres pams poch més
o manco, lo qual estave nuat ab un nu fet del mateix sarró, y jo cullí aquell y tenintlo en las
mans conegui que dins dit sarró y havia diners y jo encontinent aportí aquell a Rafela Bonet,
ma mestressa, muller de dit Jaume Bonet, y li digui de la manera lo havia trobat, y ella y jo
deslligàrem dit sarró, y coneguérem que la moneda ere dins ell era tota falsa, y ací avisàrem
a dit Jaume Bonet, mon amo, que ere fora casa y, essent arribat, sa muller y jo li comptàrem
lo que havia passat, y ell se mirà dita moneda y encontinent feu avisar a Vosa Mercè senyor
procurador, y Vosa Mercè a cap de poch vingué en casa de dit Bonet en companyhia del scrivà
de la Cort de la present vila, de Joseph Climent y Montserrat Prats y Busquets, de dita vila, y
essent arribat en dita casa, haventli comptat dit mon amo lo que havia passat, haventli posat en
mà dit sarró ab dita moneda, Vosa Mercè dit senyor procurador donà dit sarró ab dita moneda
Vosa Mercè senyor procurador donà dit sarró a dit scrivà y li digui la regonegués y comptàs
y encontinent dit scrivà, en presentia de dits mos amo y mestressa y de dits Joseph Climent
y Montserrat Prats y Busquets, y encara de Francesch Porti y Pere Cortinas, brassers ques
trobaven en dit hostal, deslligà dit sarró, y comptà dita moneda, y trobà que y havia denou
lliuras setze sous, és a saber ab tres pessas de vuyt, dos pessas de quatre y tot lo demés ab reals
y sous conforme en dita denunciatió a mi llegida estan designats, tota la qual moneda per tots
los qui eren presents y la reconegueren fonch tinguda per molt falsa, per ço que negreja tota y
no està del tot pulida que a part sia de plom o stany. Y en dit llit sota la màrfega del qual trobí
jo dit sarró, per estar com tinch dit per criada en dit hostal, dich que de després ensà que lo
dit Simon Ferrer havia dormit en aquell, y fonch lo vespre antes que Vosa Mercè lo prengués,
no y havia dormit altre persona forastera sinó sols ell y eren los mateixos sarró, pessas de
vuyt, pessas de quatre reals y sous falsos que ara de present sem son amostrats, dient so dels
mateixos sarró, pessas de vuyt, pessas de quatre reals y sous falsos que jo trobí sota la màrfega
de dit llit, després foren cayguts en lo sòl de dita cambra en dret lo capsal de dit llit y que Vosa
Mercè feu regonèxer y comptar a dit scrivà en la ocasió tinch dit y assò és la veritat en virtut
del jurament tinch prestat."
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ELS LLORET DE CALONGE
I LA BISBAL
JA U M E A Y M A R

RESUM: La família Lloret fo u una de les més il·lustres de Calonge als segles XVI-XV1II i a la
Bisbal al segle XIX. Entre els seus membres hi hagué eclesiàstics (canonges, beneficiats, reli
giosos) militars, advocats, músics... Va entroncar amb una noble família italiana, els Pizzinali,
i assolí una certa projecció internacional per les seves relacions amb Itàlia.
PARA ULES CLA U: dret, clergue, benefici, escut.

Tot i que el trobador mossèn Jaume Ferrer, en els seus versos, parla
de Pere Lloret, que lluità al servei de Jaume I el Conqueridor a X àtiva/n
els primers Lloret que hem trobat documentats a Calonge són del segle
XVI.
El 22 de febrer de 1589 Joan Lloret, pagès de Calonge, fa patrimoni a
Antoni Lloret, clergue.<2) Aquest mossèn Antoni tenia el benefici de San
ta Elisabet de Palamós, que li fou conferit el 23 gener de 1599.<3) El 17 de
novembre d ’aquell mateix any, jurà la tutoria de Joan i Elisabet Rotllan.(4)
El 1601 era confrare de la nombrosa confraria del Roser de Calonge.(5)

ADG: Arxiu Diocesà de Girona
AFB: Arxiu Ferrer de la Bisbal
AHG: Arxiu Històric de Girona
AHMC: Arxiu Històric Municipal de Calonge
APC: Arxiu Parroquial de Calonge
FPOS: Fons Patrimonial Oliver de la Serra de Calonge
(1) AFB. Certificat de Manuel Pérez Dàvila, rei d’armes de Ferran VII 22/09/1829
(2) ADG, D-246-03935(citem les referències de la magnífica edició informàtica dels fons
de l’Arxiu a cura de J.M. MARQUÈS i P. TRIJUEQUE)
(3) ADG, D-252-06877
(4) ADG, D-253-07130
(5) APC, Llibre de la confraria del Roser
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El nom d ’Antoni era freqüent a la família, per això el seu vas o se
pultura eren a la capella de Sant Antoni de l ’església parroquial de Sant
Martí.
Nebot d ’aquell Antoni, clergue, fou Antoni Lloret, casat amb Anna
Molla, nascuda a Calonge el 1583, del Mas Molla. Es conserven les car
tes nupcials signades a Calonge el 16 d ’abril del 1607. Foren els pares
d ’Antoni Lloret, que es va casar amb Eulàlia Castelló, i de Maria Anna,
que es va casar amb Josep Comadira.
Fill d ’Antoni i Eulàlia foren Joan, prevere; Josep, dit de renom “Lloret
de vila”, casat amb Gertrudis Caimó, i Caterina, casada amb Esteve Presas. A l’Arxiu Parroquial de Calonge els anys 1594 i 1603 s’esmenten
Antoni i Eugeni Lloret, ambdós fusters. El 1611 es menciona un paraire
anomenat Francesc Lloret.(6)
Del 1614 és l’àpoca signada per Miquel Lloret Dalmau, pagès de la
parròquia de Calonge a favor de Pere Albertí del Colomer, pagès de dit
lloc de la quantitat de 24 lliures, a compte d’aquelles 50 lliures. L’escrivà
és Miquel Pujades, notari.(7)
Del 30 d ’agost de 1625 és l’àpoca signada per Joan Rosselló del veïnat
de Massanet, Joan Lloret de Rifret i Antoni (...) com a jurats de la universi
tat de Calonge de la quantitat de 3 lliures i 10 sous de moneda barcelonesa,
que són i serveixen per a la lluïció d ’un censal de pensió anual de 10 lliures
que molts particulars de Calonge vengueren i crearen al reverend senyor
(...) Alrra, canonge de la seu de Girona.(8)
El 21 de desembre de 1632, a Palamós, es va formalitzar la venda feta
per Joan Lloret de la Ribera, pagès de la parròquia de Calonge, a favor de
Joan Pallí, menor de dies, pagès del veïnat de Cabanyes, de l’esmentada
parròquia, d ’un censal de pensió 70 sous i preu o propietat 70 lliures.(9)
PERE LLORET
Un eclesiàstic molt actiu i itinerant d’aquesta família calongina al segle
XVII fou Pere Lloret. A l’Arxiu Diocesà de Girona en trobem àmplia do
cumentació. El 1630 va instituir un personat a convertir en causapia a fa
vor dels nascuts en els masos Lloret de la Ribera, Mercader, Bassa de Ri
fret i Sabater del Forn, dotat amb 340 lliures(10) i després augmentat amb
100 lliures.(11) Aquell mateix any va permutar amb Pere Joan Sabater el
benefici de Sant Antoni de Palamós pel que ell mateix havia fundat.(12)
(6) J. CARGOL, Oficis de Calonge (1573-1615), obra inèdita
(7) FPOS, pergamí 184
(8) FPOS, pergamí 211
(9) FPOS, pergamí 229
(10) ADG, D-285-00078
(11) ADG, D-285-00079
(12) ADG, D-285-0082
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Després va permutar-lo amb Francesc Bellver per la rectoria de Romanyà de la Selva,(13) parròquia on feu professió de fe.(14) El 1634, Pere
Lloret, va permutar aquesta rectoria amb Antoni Saguer, que havia obtin
gut un personat fundat per ell mateix (15) i després canvià aquest benefici
amb Antoni Reverter per la sagristia de Borrassà.(16) No s’hi va estar gaire
temps, perquè el mateix any la va permutar amb Benet Simon a canvi de
la rectoria de Castell d ’Empordà i d ’un personat fundat per Antic Fradera.(17) El 1637, Pere Lloret en qualitat de sagristà de Castell d ’Empordà,
va fundar un personat, destinat a augmentar una causapia que ja tenia
fundada prèviament, i el va dotar amb 140 lliures.(18) Aquell mateix any,
Feliu Pagès i Roger, prevere de Barcelona, permuta el benefici de Santa
Maria de Calonge amb Pere Lloret, que consta com a obtentor de dos
personats.(19)
Benet Bassedas, canonge de la seu de Girona, obtentor de la capellania de Castell d ’Empordà, consentí a la resignació de la sagristia
d ’aquest lloc per part de Pere Lloret el 1637.(20) I Pere Lloret permutà la
sagristia de Castell d ’Empordà amb Gaspar Soler, obtentor del benefici
del claustre de la seu fundat per Leonor Roca, 1637.(21)
Passada la Guerra dels Segadors, el 1641, el vicari general conferí la
rectoria de Pujals dels Pagesos, vacant per òbit de Baldiri Sunyer a Pere
Lloret.(22) El 1641 Pere Lloret, ja rector d ’aquella parròquia, permuta el
benefici del claustre de la seu fundat per Leonor Roca amb Bernat Basart, obtentor del benefici de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià i d ’un
personat fundat per ell mateix.(23) El mateix any, la dama Maria Abrich
consentí a la resignació del benefici del claustre de la seu per part de Pere
Lloret.(24)
El 1643, Pere Lloret, encara rector de Pujals dels Pagesos, funda un
personat, del qual el darrer posseïdor precisarà el destí, dotat amb 100
lliures.(25) El mateix any, aquest clergue calongí obtingué la rectoria de
Vall-llobrega per permuta amb Baldiri Gaya.(26)
(13) ADG, D-285-0083
(14) ADG, D-285-00110
(15) ADG, D-285-01294
(16) ADG, D-289-01491
(17) ADG, D-289-01701
(18) ADG, D-292-02524
(19) ADG, D-292-02527
(20) ADG, D-292-02635
(21) ADG, D-292-02637
(22) ADG, D-296-0365
(23) ADG, D-296-03727
(24) ADG, D-296-03717
(25) ADG, D-298-04133
(26) ADG, D-298-04135
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Del 13 de febrer de 1650 és la revenda feta per Rafel Sunyer, pagès del
mas Vern del terme del castell de Calonge, a favor de Pere Lloret, prevere
i rector de la parròquia de Sant Mateu de Vall-llobrega, en tant que laica
persona, d ’una peça de terra cultiva situada en el pla baix de Calonge, lloc
anomenat la Lluerna, pel preu de 100 lliures barceloneses.(27) El mateix
mossèn Pere Lloret toma a aparèixer en un document del 29 de juny del
mateix any. Es una àpoca signada pels reverends Baptista Pons i Jaume
Esteve, preveres beneficiats i protectors dels aniversaris i misses d ’estaca
de l’església parroquial de Santa Maria de Palamós, a favor de Pere Albertí
del Colomer, pagès del terme de Calonge, i en nom seu a favor del seu
oncle i procurador, l’esmentat Pere Lloret.(28)
El 1654, Martí Caner permuta la sagristia de Sant Feliu de Boada amb
Pere Lloret, rector de Vall-llobrega. El 1661, Pere Lloret, sagristà de Sant
Feliu de Boada, permuta el benefici de Santa Maria de Sant Miquel de
Fluvià amb Pere Martorià, obtentor del benefici de Santa Helena de la
catedral de Girona.(29)
El 1666, Josep Ros, donzell de Girona, consentí a la resignació del
benefici de Santa Maria de les Esquelletes de Calonge per part de Pere
Lloret, sagristà de Sant Feliu de Boada, 1666.(30) I aquest permutà l ’es
mentat benefici amb Pere Martorià, clergue de Calonge, obtentor del
benefici de Santa Helena de la seu.(31) El mateix any, el vicari general
confirma la cessió d ’un personat fundat per Pere Lloret, cedit per Pere
Joan Sabater, prevere de Calonge a favor del repetit Pere Lloret.(32)
El 1667, Isidre Çanou, canonge de la seu, consentí a la resigna
ció de la sagristia de Sant Feliu de Boada per part de Pere L lo re t(33) i
aquest va permutar la sagristia de Sant Feliu de Boada amb l ’esmentat
Pere Martorià, obtentor, com hem vist, del benefici de Santa Maria de
Calonge.(34)
Pere Lloret morí el 1668, ens n ’informa el document segons el qual
Josep Ros, donzell de Girona, presenta Lluc Roger, domer de Palafrugell,
per al benefici de Santa Maria de les Escaletes de Calonge, vacant per
òbit.(35)

(27) FPOS, pergamí 256
(28) FPOS, pergamí 257
(29) ADG, D-316-0296
(30) ADG, D-321-04147
(31) ADG, D-321-04149
(32) ADG, D-321-04230
(33) ADG, D-322-04486
(34) ADG, D-322-04487
(35) ADG, D-323-04649
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Sabem que el mateix any, el vicari general confirma el trasllat d ’uns
personats fundats per Pere Lloret i Bernat Basart, llegats per Pere Lloret
a Pere Martorià, sagristà de Sant Feliu de B oada(36) i conferí un altre per
sonat fundat per Pere Lloret i vacant per mort intestada d'aquest, a Pere
Martorià, sagristà de Sant Feliu de Boada.(37)
JOSEP LLORET DE VILA
El 1723 Josep Vilabella arrendà a Josep Lloret, pagès de Calonge,
les rendes episcopals de Vila-romà i Palamós, per 520 lliures. El mateix
any, Josep de Taverner i d ’Ardena consignà a Josep Ferret, de Sitges, a
complement d ’un deute global de 772 lliures, 520 lliures d ’aquest arren
dam ent/3^ El 1727 Pere Garravet, procurador del bisbe, arrendà a Josep
Lloret, pagès de Calonge, les rendes episcopals de Sant Sadurní per 120
lliures.(39)
Segons el cadastre de 1734,(40) Joseph Lloret “de Vila” tenia un “Magatsem o Botigas que li produeix cada any trenta rals” i la seva casa era
conceptuada de primera qualitat. El 22 de juny de 1740 obtingué llicència
de tenir tomba a l’església parroquial de Sant Martí.(4l) Es va casar amb
Gertrudis Caimó, vivien a “la barrera d ’en Lloret” i tingueren almenys
vuit fills, cinc dels quals seguiren la carrera eclesiàstica, i altres tres es
van casar.
Maria, casada amb Gabriel Sabater; Antoni, pagès de vila, després
apareix com a negociant es va casar en primeres noces amb Caterina So
ler, morta a Calonge el 1743, als 46 anys i enterrada a la capella de Sant
Antoni,(42) i en segones amb Teresa Pla.(43) Va morir el 22 de setembre de
1754 i fou soterrat dos dies després a l’església de Sant Martí.(44) Pau morí
prematurament i sense descendència.
Els altres cinc foren clergues: Marian, que tingué el benefici de la
Mare de Déu de les Esquelletes, de l’església de Sant Martí(45) i que fou
canonge; Joaquim, carmelita; Narcís, canonge a Vilabertran; Eugeni,
prevere beneficiat de Sant Joan de Tordera, el 1728 havia fundat un

(36) ADG, D- 323-04665
(37) ADG, D-323-04747
(38) ADG. D-377-05307 i D-377-05307
(39) ADG. D-381-06117
(40) AHMC
(41) ADG. U-278-04660
(42) J.AYMAR, L ’església parroquial de Sant Martí de Calonge. Estudis sobre temes del
Baix Empordà, 1, 1981, p. 64
(43) Op. cit.
(44) APC, Òbits II, 117 v
(45) AMC, Cadastre, 1734
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personat dotat amb 25 lliures(46) que l’any següent va cedir al seu germà
Marian. El 1728 va permutar el benefici de Sant Joan de Tordera amb el
seu germà Narcís, que era l’obtentor del benefici de Sant Daniel o clau de
Sant Martí de Calonge.(47) El claver o clavari era el tresorer, el qui tenia a
càrrec seu les claus de les arques on es conservaven els diners.
Domènec, misser en dret civil, clergue, beneficiat i rector de Sant
Martí fou soterrat en aquella església el 22 de maig de 1752, tenia uns
cinquanta-quatre anys.(48) Els seus marmessors fundaren el 1780 una
causapia per a donzelles i estudiants del llinatge del seu nebot Pau Lloret,
també de Calonge, dotada amb 625 lliures.(49)
Josep Lloret i Caimó, era fill de Josep Lloret de Vila i de Gertrudis
Caimó. Va ser hereu per haver mort sense successió els seus germans.
Documentat a Roma a partir de 1720, el 15 d ’agost de 1738 el rei Carles
de les Dues Sicílies el nomenà cònsol de les nacions napolitana i sicili
ana, és a dir dues Sicílies(50): “...mando a los Generales y Gefes de mis
Esquadras, capitanes de Navíos y Galeras... que arribaren a aquel puerto
os reconoscan, y respeten por tal consul...”. El 21 d ’agost de 1742 fou
nomenat capità de la Guàrdia del Palau Reial d ’Espanya a Roma (trasllat
de la patent, Pere Màrtir Gaubert, notari de Girona, a 18/04/1791), que
fins aleshores ocupava de manera interina; cònsol d ’Espanya a Roma
(el mateix notari i la mateixa data). El 29 de març de 1738 el cardenal
Acquaviva i Aragón l ’havia nomenat “Cónsul de Espana en esa corte...en
atención a su fidelidad y méritos que concurren en el mismo”. Morí a
Roma, intestat, el 23 o 28 de setembre de 1750, a les dues de la matina
da.
Josep Lloret també es va casar dues vegades, amb dues dames itali
anes, la primera amb Margarida Riulani (Rubini), filla de Josep Rubini
i de Francisca Sognalda. Els capítols matrimonials van ser fets en poder
de Bemardin, notari de Roma en data 6/05/1720. Pertanyia a una família
molt acomodada. Tingué de dot 290 duros de moneda romana. El seu
espòs li va agumentar el dot amb 210 duros més mitjançant escriptura
publica a Roma el 8 de maig de 1720.
BENEDETTA PIZZINALI
En enviudar, Josep Lloret es va casar amb Benedetta Pizzinali, filla
del comte Miquel Pizzinali (documentat el 1671) i d ’Anna Piccoli, famí
lia de Legnago, província de Verona. Benedetta havia nascut a Roma el
(46) ADG, D-382-06407 i D-383-06491
(47) ADG, D-382-06434
(48) Op. cit.
(49) ADG. Causes Pies, 1519: L 25, f. 127; L 28, f. 1
(50) AFB, lligall n. 1
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29 de novembre de 1711 i fou batejada a l ’església de Sant Pere de Portús
el 24 de desembre d ’aquell any. Es va formar al Monestir de Santa Clara.
Josep i Benedetta es van casar a l’església de Sant Eustaqui de Roma el
25 de setembre de 1734. Benedetta va fer inventari de la roba i joies del
seu marit a Roma. Els béns devien ésser molts, perquè el va començar el
27 de setembre i el va acabar el 2 d ’octubre de 1750.
En una nota confessa que sols tenia de dot 100 escuts, que el papa
Benet XIV li donà per caritat, ara, una nota marginal de l’arbre genealò
gic (AFB) aporta un sucós comentari “però en altres cartas de una de las
sebas fíllas, esto de de Dna Francisca Lloret y Pizzinali, se llegeix que
tingué un dot crescut (La verdad en su lugar)”.
Benedetta va fer testament nuncupatiu en poder de Josep Mató i Geli,
notari de Calonge el 16/11/1782, estès per aquest notari el 13/02/178. Va
morir el 16 de gener del 1783 als 71 anys(51) i fou enterrada a l’església
de Sant Martí, a la capella de Sant Antoni, al vas dels Lloret.
Del primer matrimoni de Josep i Margarita Rubini van néixer dos
fills: Pau, nascut a Roma i mort a Calonge el 1788, també enterrat a l’es
glésia de Sant Martí, i Maria, casada amb Pere Paradeda i Xifró de Can
Xifró de Calonge, amb descendència.
Del segon matrimoni amb Benedetta Pizzinali, nasqueren sis fills
que arribaren a adults: Ignàsia, casada amb Agustín de la Plancha;
Hermenegilda (Roma, 1738 - Madrid, 1807), batejada a l ’església de
Sant Andrea delle Fratte el 21/04/1738, casada el 15 d ’agost de 1776 a la
parròquia del Pi de Barcelona amb el napolità Alexandro de Alexandro,
tinent de cavalleria de la companyia italiana de la Reial Guàrdia de
Corps,(52) agregat a la plaça de Barcelona al servei d ’Espanya. Quan era
vídua i es trobava a Seminara, resolgué tornar a Espanya i el seu ger
mà, Josep Lloret, es va oferir per assistir-la (Ramon Sabater, notari de
Calonge, 24/06/1793). Hermenegilda va fer donació al seu germà Josep
de diversos crèdits que tenia. Morí sense descendència
Clementina, casada amb Domingo Albertí del Colomer, pagès de
Calonge. L’àpoca de dot ascendí a 125 lliures (1765);(53) Clara, casada
amb Baldiri Pagès; Josep, nascut vers el 1750, també doctor en lleis,
casat amb Narcisa Cadenet i Sala, de Palamós, i Pau, al qual fou conce
dida la llicència d ’un banc a l’església de Sant Martí, que posteriorment
li fou anul·lada per oposició dels regidors del lloc el 24 de setembre de

1775.(54)

(51) APC, Òbits II 37 v
(52) AFB, lligall n. 9
(53) FPOS, Apoques de dot, 6
(54) ADG. U-284 f.8
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El 26 d ’agost de 1775, Be
nedetta Pizzinali havia adreçat
un memorial al capità general,
marquès de la Mina, a fi que
confirmés els privilegis del
seu càrrec com a vídua de F.
Lloret, cònsol que fou de Nà
pols. Declara que ella es queda
a viure a Calonge i que és tu
tora dels seus sis fills, menors
d ’edat. Reitera que li siguin
reconeguts els privilegis. Hi
ha un decret del capità gene
ral. Hi ha també una descrip
ció del seu possible escut (fig.
1), molt “il·lustrada”:
“El oro (de cuyo noble
metal es el campo de este es
cudo) representa al sol luminar mayor, y Padre universal
de las luzes, denota y afianza
el Novilissimo origen de esta Preclara Familia, pues solo la que sea
notoriamente Ylustre podrà usar este precioso metal, en campo de sus
armas, y por esto acredita en sus Nobles Barones, la lealtad, Nobleza,
Generosidad y Constancia. El Leon (premio principal de este escudo)
exquiere; el arrojo, Valor, Fortaleza, y Valentia de sus Nobles Baro
nes. La espada acredita la justicia, Osadía y leal firmeza, con que han
servido a sus Reyes./ Podrà usar de las armas que le pertenecen, podrà
estamparlas, esculpirlas, gravarlas o pintarlas, en sellos, Anillos, Resposteros, Tapizerias, Casas, Portales, Bajillas (sic.) Postes, Capillas,
Cenotafios, Sepulchros,y Sepulturas, y en las demas partes, y alajas
que le convenga; y entrar con ellas en Batallas campales, Justas, Sortijas, Torneos, Canas y Alcancias, y en todos los actos de honor permitidos a los Cavalleros.”r55;
LES CASES D ’EN LLORET
Segons el Llibre d ’ànimes de comunió de la parròquia de Sant Martí,
sabem que a la casa anomenada “La Barrera d ’en Lloret”, abans de 1746
hi convivien: “Josep Lloret, Gertrudis sa muller, Antoni el seu fill, Catarina sa muller, el Dr. Domingo germà, el senyor Mariano (suposem que
(55) AFB
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l’altre germà, també clergue); un mosso que es deia Martí Saguer i una
criada anomenada Eulàlia”. La casa de la barrera toma a ser esmentada
el 1855.
En canvi, a la casa Lloret del carrer Major, la mateixa època, era la de
la següent generació car hi vivien només : “Donya Benedeta Lloret, amb
els seus fills encara solters, [eren infants] Dn Joseph i Dna Hermenegilda
i “su sirvienta””. És probable que aquesta fos la casa de l’hereu i que
aleshores es trobés a Roma. Crec que és la casa que encara avui es pot
veure al carrer Major, a la cantonada amb el de la Barrera. Es un gran
edifici, orientat al nord, amb planta i dos pisos, amb esgrafiats a la façana
i una finestra en forma d ’ull de bou que, possiblement, corresponia a una
capella i que després va fer interpretar l’edifici com un convent.
No sabem la relació que els Lloret podrien tenir amb l’anomenada
Torre Lloreta, masia fortificada als afores de Calonge, propera a can
Molla.
En un document datat el 21 d ’abril de 1771(56) relatiu a la constmcció
del nou temple de Sant Martí, es diu que “en dicha fabrica han contribuhido todos los vezinos y moradores del mismo castillo segun sus fuerzas
y haveres (a excepción de la Casa de Lloret de vila) y una y otras dos
casas màs”. Ignorem els motius d ’aquesta omissió i també el perquè el
notari féu constar expressament la no-contribució d ’aquesta família, per
d ’altra banda tan vinculada a l’església. En aquella data Josep Lloret
Caimó ja era mort i el fill, Josep Lloret Pizzinali, estudiava lleis fora de
Calonge.
JOSEP LLORET I UNA FITA HISTÒRICA PER A CALONGE
Josep Lloret i Pizzinali fou advocat. Es conserva una certificació feta
pels Reials Consells de Castella i una llicència per poder exercir d ’ad
vocat, signada pel baró de Serrahí el 10 de desembre de 1778.(57) Josep
Lloret va ser un dels tres comissionats de l’Ajuntament de Calonge elegit
per concloure un acord amb el duc de Sessa sobre el tema conflictiu del
pagament del delme per part de la població al senyor del Castell. El duc
de Sessa i baró de Calonge era, des de 1784, Vicente Joaquín Osorio de
Moscoso i Alvarez de Toledo i fou baró de Calonge. Va ser un dels aristò
crates més importants de la seva època. Fou un dels directius del Banc de
Sant Carles (1782), origen de l’actual Banc d ’Espanya. Durant la Guerra
del Francès fou president de la Junta Suprema Central (1809). Goya ens
n ’ha deixat un bon retrat.(58) La seva esposa, una Ponce de León, va mo

(56) AHG. Calonge, vol. 140 fol. 96
(57) AFB, lligall n. 9
(58) MOLAS, op. cit en reprodueix el quadre.
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rir el 1795 i se li feren honres fúnebres a Calonge.(5) L’advocat Lloret va
participar en una reunió amb el representat del duc, Don Antonio Rayón,
celebrada a Palamós, el 5 de juny de 1791. La trobada va arribar a una
important Concòrdia: d ’una banda Calonge reconeixia com a baró el duc
de Sessa, amb drets senyorials, inclosos els delmes acostumats sobre co
llites i bestiar, i renunciava a la seva immunitat total obtinguda a la baixa
edat mitjana. D ’altra banda, el duc de Sessa confirmava la renúncia dels
seus drets senyorials sobre finques determinades, i, a més, renunciava
perpètuament en tot el terme de Calonge a cobrar el delme sobre suro,
aglans, raïm de cep, oli o olives, galda i llana, llevat que a partir de lla
vors es plantessin amb aquests cultius exempts, terres que abans pagaven
delme per altres cultius que hi estaven subjectes.(59)
Antoni Lloret morí a Calonge el 23 d ’abril de 1795, als 45 anys, i fou
enterrat a la tomba de la seva família.(60)
NARCÍS LLORET I CADENET
Fill i hereu de Josep Lloret Pizzinali i de Narcisa Cadenet i Sala fou
Narcís Lloret i Cadenet. Pels mèrits contrets a la Guerra del Francès,
Ferran VII li concedí títol de noblesa per a ell i els seus a Madrid el 22
de setembre de 1809. Es conserva un document lliurat per Manuel Pérez
Dàvila, rei d ’armes del Rei Ferran VII, en virtut del qual manifesta que
Narcís Lloret ha extraviat la seva documentació a causa dels trastorns
polítics i la invasió francesa de les tropes usurpadores de Napoleó, que
afectà la documentació acreditativa de la seva qualitat i demanà de refer
ies. Tot seguit parla dels antecedents dels Lloret des de l’època històrica
dels comtes de Barcelona, basant-se en les dades de l’investigador Xavier
Garmanos, també referides al seu escut d ’armes. Esmenta els mèrits més
reculats dels Lloret.(61)
EL SEU ESCUT ESTÀ DESCRIT CUROSAMENT
"Escudo partido en Pal 1° A la derecha, sobre oro, Laurel arrancado sinople. 2° A la izquierda, sobre guies Leon de Oro. El todo plazado y surmontado del Morrion o Celada, pieza
a la mas honorable en Armeria, de acero brunido, puesta enteramente de perfil mirando a la
diestra en senal de su legitimidad, forrada de guies con la bordadrua de oro, claveteadas sus
regillas del misemo metal, y por la parte pricipal que defiende guamecidsa de lambrequines, y
surmontada de plumas de los varios y diversos colores de que se compone el campo y blasón
de dichas Armas, demostrando los diversos guerreros pensameientos de que se vieron adoma-

(59) Arxiu del Castell de Calonge. Fons de la família Casellas. Cf. J. MOLLA, Tres fites en
la història agrària de Calonge, EBE, 19, 2000 pp. 194-195
(60) APC, Òbits, III 87 rv
(61) AFB, lligall 11. Nobleza y privilegios
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dos los que las consiguieron.
Y de ellas segun quedan
designadas y apaercen en
el escudo con que encavesamos (sic) este Despacho
0 Certificacion, podra y deberà usar nuestro interesado
Dn. Narciso Lloret, como
sus hijos y legitimos descendientes como procedentes
de la incinuada (sic) casa, y
familia, por se propia de ella
sin contradicción alguna. Y a
fin de que así lo hjaga cons
tar dicho nuestro interesado,
quedando en nuestro poder y
archivo, minuta de todo lo
expuesto, damos la presente
firmada de nuestra mano y
sellada con nuestras propias
armas, en Madrid a veinte
y dos de setiembre de mil
ochocientos veinte y nueve=
Manuel Pérez Dàvila= Lugar del sello”.(62)

El 1812, Narcís,
augmentà en 900
lliures el benefici de
Sant Pau i Sant Josep
de l’església de Sant
Martí de Calonge.(63)
Escut de la família Lloret, Madrid 1829.
Estava casat amb la
dama Carme Ponach
1 de Ciurana (1804-?)
procedent d ’aquesta il·lustre família bisbalenca. Segons una carta del 16
de maig de 1831, se la nomena confraressa de la Venerable Confraria de
Nostra Senyora dels Dolors. Segons dues cartes signades pel rector de la
Bisbal, el gener de 1844, se li concedí llicència per una cadira al costat
de son banc davant de la capella de Sant Antoni, havent pagat una almoi
na de 20 pessetes.(64) Per cert, que al segle XVIII dos abats del monestir
benedictí de Sant Feliu de Guíxols havien portat el cognom Ponach:
(62) Loc. cit.
(63) ADG. Beneficis, 187, fol. 104
(64) AFB, lligall 7

87

JAUME AYMAR

Can Lloret -Ponach de la Bisbal, al carrer Raval, amb el jardí enlairat i una palmera altíssi
ma. Just al fons es veu can Ferrer.

Bernat (ho fou dues vegades: 1737-1741 i 1753-1754) i Josep Ramon
(1769-1773).(65)
Narcís i Carme foren els pares de Pietat de Lloret i Ponach, la qual va
maridar amb Melcior de Ferrer i de Manresa (Peralada, 1821- la Bisbal
d ’Empordà, 1884)(66), fill de la cinquena marquesa de Puerto Nuevo. De
Ferrer va estudiar el batxillerat al col·legi dels jesuïtes de Niça, on es
va aficionar a tocar l’orgue. En aquest període d ’estudiant va establir
una bona amistat amb el poeta August Maistre i amb el literat Theophile
Blanc, canonge degà de la catedral de Perpinyà. El mestre Ferrer fou
compositor i autor de nombroses obres vocals religioses, entre les quals
destaquen dues misses de rèquiem, dues de glòria i un Stabat Mater
(1873). Escriví una òpera en dos actes, Guiditta, estrenada l’any 1855

(65) J.M.CERVERA, Història del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Olot, 1984, p. 106.
(66) J.FRIGOLA, Melcior de Ferrer i de Manresa. Peralada, 1821-la Bisbal, 1884. Un
compositor gairebé oblidat, a Bisbalencs d’abans, vol. I, Els llibres d ’EL DRAC, Impremta
Pagès, Anglès, 1999, pp. 165-168
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al Teatre Municipal de Girona i una
sarsuela: Una broma pesada. També
té quatre misses, dues de glòria i dues
de rèquiem i un Stabat Mater, que es
va estrenar la Setmana Santa de 1848 a
Barcelona per la Societat Filhramònica.
Fruit de la seva estada a Itàlia escriví un
llibre de cuina, Guisados escollits de la
cuina estrangera (1864), obra inèdita
que roman a l’Arxiu Ferrer Noguer de
Besalú. El 1881, el papa Lleó XIII li
concedí la baronia de Ferrer. El 1887 la
vídua, Pietat, obtingué indult d ’oratori
privat a la seva casa de la Bisbal(67) i el
1903 refundà el benefici de Sant Pau i
Sant Josep a Calonge, dotant-lo amb
Melcior de Ferrer i de Manresa
20.000 ptes.(68)
(Perelada, 1821-la Bisbal, 1884) com
Melcior i Pietat tingueren vuit fills:
positor cosmopolita i culte, espòs de
Pietat de Lloret i Ponach.
Josep Maria; Francesc Xavier; Baltasar,
que fou jesuïta i estigué en diversos
observatoris d ’Amèrica; Lluís; Dolors,
casada amb el marquès de Muller; N.N. (no identificada); Pietat, que fou
religiosa del Sagrat Cor, i Carme de Ferrer i Lloret (+1915), que es va ca
sar amb el calongí Josep Bou i Paradeda (+1919), conegut a Calonge com
Don Pepe Bou, que havia heredat del seu pare, Modest Bou i Vilanova, la
farmàcia de Calonge del carrer Major en virtut del testament fet davant
del notari Juan Alvarez de Palamós, el 31 de març de 1880.(69) Aquests
esposos no tingueren descendència i per això la documentació de la far
màcia Bou de Calonge va passar a l’arxiu Ferrer Noguer de Besalú.
Francesc Xavier de Ferrer i Lloret (la Bisbal, 1855-Barcelona, 1909),
llicenciat en ciències exactes a la Universitat de Barcelona i enginyer de
“Montes” a El Escorial, autor i executor del projectes de fixació de les
dunes d ’Empúries i del Montgrí. Es va casar amb Júlia Ferrer i Noguer
(la Bisbal, 1865-Barcelona, 1909)
Per motius professionals tingueren una vida itinerant: van fer llargues
estades a la Bisbal i més curtes a Besalú, on fundaren, a l’antic Puig
Comador, una capella dedicada al Sagrat Cor de Jesús, la primera de tot
Espanya. A la Bisbal van donar als pares franciscans el convent proce(67) ADG G. 180-01783
(68) ADG. Beneficis, 213, f. 166
(69) AFB. Agraeixo a la Sra. Núria Ferrer les facilitats que m ’ha donat per consultar-lo.
Vg. M.DEL POZO i FERRER, La farmàcia de Calonge i la família Bou, a EBE, 18, 1999,
pp. 153-178.
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Can Lloret de Calonge -avui Can Escapa- al carrer de la Barrera, dit antigament “la bar
rera d ’en Lloret”, a la cantonada amb el carrer Major. S’observa la finestra en forma d’ull de
bou i els esgrafíats de la façana.

dent de la desamortització per a l’ensenyament de nens i a Besalú van
cedir una part de la seva pròpia casa als germans maristes, que la van
mantenir fins al 1915.
Xavier i Júlia tingueren tres fills que moriren a la infantesa, tres filles
que abraçaren la vida religiosa: Maria, Teresa i Dolors, monges de l’En
senyament i Pietat, de les Germanetes dels Pobres, i dos de casats, que
foren els seus continuadors.
Lluís de Ferrer i Ferrer Noguer, que fou advocat, es casà amb
Joaquima Torró i visqueren sempre a la casa de la Bisbal. La seva filla,
Núria de Ferrer i Torró, vídua Molinas, manté part del patrimoni.
L’altra filla, Maria Josefa de Ferrer i Ferrer Noguer (Lleida, 18861958), casada el 1915 amb Francesc del Pozo i Travy (can Travy de
Palau, Cerdanya, 1881- Barcelona, 1968) de família militar.(70) Ells foren
els pares de Piedad del Pozo i de Ferrer, historiadora, casada amb el no
tari Luís Bobadilla de Alós, (Cascante, Navarra, 1916-Barcelona, 2001) i
de Montserrat del Pozo i de Ferrer, també historiadora i promotora cultu
ral, casada amb Lluís de Mir Clapés i Clapés de Niubó (Lleida, 1915 - la
Garriga, 1955), notari a la Garriga, ambdues amb descendència.
(70)
M.DEL POZO FERRER, “La pairalia Ferrer Noguer de Besalú”. Annals de l ’Institut
d ’Estudis Gironins, vol. XLIV, Girona, 2003, pp. 185-232.
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«LLIBRE DE GUISADOS,
ESCULLITS PARTICULARMENT DE
LA CUYNA ESTRANGERA (1867)».
EL RECEPTARI DE MELCHOR
DE FERRER I DE MANRESA
E ST U D I, T R A N S C R IP C IÓ I N O T E S A C U R A D E PE P V IL A

RESUM: El compositor Melcior de Ferrer i de Manresa (Peralada, 1821 - la Bisbal, 1884) va
escriure en 1867, en català, el Llibre de Guisados, escullits particularment de la cuyna estrangera,
en el qual ens ofereix 83 receptes amb diverses mostres de la cuina italiana ifrancesa d'aquell
moment. El llibre també conté un mostrari de plats de la cuina i de rebosteria catalana.
PARA ULES CLA US: Melcior de Ferrer, cuina segle XIX, italiana i francesa.

LA PERSONALITAT DE MELCIOR DE FERRER I DE MANRESA
Presento als lectors una succinta biografia de l ’autor del Llibre de
Guisados, d ’aquest clàssic de la gastronomia catalana tan oblidat, el se
nyor Melcior de Ferrer i de Manresa, perquè els interessats en aquest mú
sic i compositor, reconegut internacionalment, tenen al seu abast altres
treballs més exhaustius sobre la seva vida i obra. Remeto a la consulta de
l’entrada que sobre aquest personatge figura a la Gran Enciclopèdia Ca
talana, als articles de Jordi Frigola Arpa(1) i de Josep Maria Gregori.(2)
Melcior de Ferrer i Manresa (Peralada, 1821 - la Bisbal, 1884), era fill
de la cinquena marquesa de Puerto Rico. El papa Lleó XIII li va atorgar
(1) Jordi Frigola Arpa, [Nota biogràfica a] Melchor de Ferrer i Manresa. Programa de mà.
Audició de la seva obra musical al Teatre Municipal de Girona (Girona, 17-XII- 1988); íd., “
Melcior de Ferrer i de Manresa, un compositor gairebé oblidat”, Bisbalencs d ’abans, vol. I,
Els llibres d ’El DRAC, la Bisbal, 1999, pàg. 165-168.
(2) Josep Maria Gregori, Notícia biogràfica i compositiva de Melcior de Ferrer i de
Manresa (1821-1884) dins “Amics de Besalú. VII. Assemblea d ’Estudis del seu Comtat”, vol.
II, 1991, pàg. 29-41.
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el títol pontifici de baró de Ferrer que tenia des de 1881. De la seva nai
xença i estada a Peralada no hi ha, ara com ara, constància documental.
De jove se’n va anar a estudiar batxillerat al col·legi dels jesuïtes de
Niça, on es va interessar per l’orgue, instrument pel qual sentia una gran
estima. Més endavant, va anar a ampliar els estudis a Itàlia. La seva afició per la cuina italiana prové de la seva estada a la ciutat de Bolonya, on
estudiava dret. Allí gaudeix dels ambients musicals de la ciutat, coneix i
estudia la música de Verdi i Donizzetti. L’estada en aquesta ciutat confi
gura la seva personalitat humana i musical. Quan va tomar a Barcelona
va perfeccionar el seus estudis amb el prevere Josep Barba, compositor
i mestre de capella de Santa Maria del Mar. A 27 anys era professor de
música, encara que no exercia com a tal. La seva bona situació social
i econòmica li va permetre dedicar-se enterament a la música com un
entreteniment més. Encara el 17 de setembre de l’any 1988 se li va fer al
Teatre Municipal de Girona un homenatge musical. Montserrat Comadira, mezzosoprano, acompanyada de Sofia Cabmja, piano, va interpretar
un concert de cançons de la seva obra.
Es va casar amb la bisbalenca Pietat de Lloret i Ponach, que posseïa
un gran patrimoni, i va anar a viure a la Bisbal, al carrer Raval, a la “casa
Ponach o de la Palmera”, dedicat a l’administració de la hisenda familiar,
a prosseguir els seus estudis musicals. En aquesta vila neixen els seus
fills, participa de ple en la primera renaixença bisbalenca, s’integra en
els cercles culturals i musicals de la vila, dominats per la petita burgesia,
aglutinats a l’entom del Faro Bisbalense. En el llibre d ’empadronaments
de l ’any 1857 figura que tenia quatre fills. A la casa, d ’un burgès ben
estant, hi vivien a més un criat, tres minyones i un capellà que feia de
preceptor i de mossèn de la família. Segons el Boletín Oficial de la Pro
vincià de 1872, consta en el quinzè lloc d ’entre els cinquanta hisendats
més poderosos de les comarques gironines.(3)
A la Bisbal hi escriu bona part de la seva obra musical. Algunes de les
seves obres (les melodies i romanços) es tocaven a les vetllades musicals
de les principals cases de la vila. Durant els darrers anys de la seva vida
passava temporades en un pis llogat de Barcelona. Ferrer és contempo
rani de Candido Molins i Romagueras, un empordanès que en 1868 va
publicar a la Bisbal un tractat de rebosteria molt important: El cafetero
del Ampurdàn. Manual completo de confiteria, pasteleríay chocolatería.
Tots dos reculls presenten receptes semblants de rebosteria, adaptades als
gustos i a les tradicions de diverses cultures.
Melcior de Ferrer és autor de dues misses de rèquiem, dues de glòria i
un Stabat Mater (1848), estrenat a Barcelona per la Societat Filharmòni
ca, que va ser ressenyat al Diario de Barcelona. Va escriure dues simfo(3) Dades extretes dels treballs de l’historiador bisbalenc Jordi Frigola.
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Retrat de Melcior Ferrer i de Manresa.
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nies, una òpera en dos actes (Guiditta){4\ amb llibret de Solera, estrenada
al Teatre Municipal de Girona l’any 1855, i una sarsuela ( Una broma
pesada). També va compondre Primera fantasia (1843), una simfonia
per a orgue i una Simfonia fúnebre. Fou autor d ’una col·lecció d ’himnes
per al peregrinatge de Lorda (1873).
LA CUINA DEL “LLIBRE DE GUISADOS”
Menys coneguda del gran públic és la seva obra de cuina, el receptari
que va escriure a la llar familiar de la Bisbal, després de les seves moltes
estades a l’estranger, especialment a la ciutat de Bolonya (Itàlia), en un
moment en què les fronteres eren molt més decisives que ara, les cuines
regionals més marcades, les influències alimentàries, més restringides.
Ara estem acostumats a una cuina internacional, mestissa, de productes
envasats i congelats. Com fa notar Néstor Lujàn en un dels seus llibres
de cuina, Bolonya era ja en aquella època la ciutat gastronòmicament
de més pes del país. D ’antic l’anomenaven “la Grassa”, per la riquesa
dels seus embotits. De Bolonya també prové la famosa salsa bolonyesa,
indicada per a la pasta cuita “al dente”, especialment la gruixuda, que
“ché cresca in corpo”. A mitjan segle XIX, no tothom es podia permetre
el luxe de viatjar amb comoditats, de conèixer de primera mà una cuina
italiana o francesa artesana que es mantenia sense gaire indústria al dar
rere. A grans trets, hem de destacar que les patates i els cereals figuraven
a la taula de la majoria de les llars, que la modernització de les tècniques
agrícoles, entre elles la de la conservació, abarateixen els principals pro
ductes de consum. El comerç internacional afavoreix l’entrada i el con
sum de productes colonials. La Physiologie du goüt de Brillat-Savarin
apareix en 1825. Ell mateix va deixar escrit que: “La gastronomie est la
connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme en tant qu’il
se nourrit”. La ciència culinària, present en tota la literatura gastronò
mica del segle XIX, dóna nom als plats i a les seves múltiples variants.
S’adjectiven graciosament els elements que entren a formar part de cada
plat: guarniment, salsa, ingredients, mètode de cocció, etc. Augmenta
també el nombre de fórmules amb totes les seves variants. El segle XIX
és el de la revolució tecnològica. Ens admirem de la invenció de les
conserves, de la margarina, de la fabricació industrial del sucre, l’entrada
del fred a les cuines, el perfeccionament dels forns. A poc a poc, hi ha un
maridatge d ’art i de ciència. Es durant aquest segle que la cuina francesa
ateny la seva màxima perfecció. En un moment que França era el centre
d ’Europa, Carème, geni francès, creador d ’aquesta cuina, havia deixat
escrit: “L’art culinaire sert d ’escorte à la diplomatie européenne”.
(4)
Opera per a piano a canto. Manuscrit núm. 47 de la Biblioteca del Seminari Conciliar
de Girona.
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A mitjan segle XIX no hi havia a Espanya una gran literatura culi
nària. La majoria de les descripcions dels plats que ens ofereix Melcior
de Ferrer sorgeixen de l’observació directa, sense gaires intermediaris.
Neixen del fet d ’anar a menjar aquí i allà. Aquest Llibre de Guisados és
una obra que, en passar de pares a fills, mai no va sortir del clos familiar.
Per aquest motiu no va poder exercir cap influència sobre la cuina local.
L’obra tampoc no surt esmentada en els repertoris culinaris catalans,
en les poques històries que posseïm sobre la cuina catalana. Ara bé, un
cop llegit i valorat, ens adonem que al costat de la cuina auctòctona, de
preparacions amb menges de la terra, molts dels plats que transcriu són
una mostra de les primeres mostres culinàries estrangeres que tenim
a Catalunya, especialment italianes, franceses, alemanyes o angleses.
L’obra de cuina de Melcior de Ferrer, escrita en 1867, és interessant des
del punt de vista culinari com també per la llengua. No es tracta d ’un do
cument aïllat. Crec que l’hem de posar al costat d ’altres llibres catalans
de l’època, entre els quals destaco els que, sumàriament, descric a con
tinuació. L’any 1831 la família Balanzó de Barcelona anotava, amb vo
luntat compiladora, les seves receptes de cuina en un llibre que tenia per
títol: Guisados Barios. Modernament ha estat editat per Pere Alcové.(5)
Entre les moltes fórmules del llibre, destaco com d ’influència estrangera
l’Olla italiana, la sopa juliena (sic), el Bacallà a la marsellesa. D ’aquest
mateix any sembla que és el llibre, publicat a Barcelona, Nou manual de
cuinar amb totaperfecció.(6) Aquest receptari bilingüe escrit per P.M.T.I,
unes inicials que no he sabut identificar, conté diverses preparacions de
cuina catalana i espanyola del temps. Es tracta d ’una obra que resumeix
la taula dels menestrals i de les classes senzilles del país. Hi destaquen
els guisats de carn, les verdures, la volateria, les salses i els menjars de
peix. Dels plats de cuina forana destaco la salsa de tomàtec a la france
sa, i la salsa a l’holandesa. D ’entre els licors, el rosolí al modo de Torí i
l’Aniset de Bordeus. En 1835 sortia un llibre molt important, en forma de
quaderns o de fascicles, que va tenir molt èxit, que posava les bases de la
cuina de la Renaixença, i que fou profusament reeditat: La cuynera cata
lana. Reglas útils, fàcils, seguras y económicas per cuynar béS7) El llibre
és un compendi de la cuina que es feia a Catalunya a la fi del segle XVIII
i durant la primera meitat del segle XIX. Al costat de la cuina catalana de
sempre, arcaica i tradicional, hi ha plats d ’origen espanyol i francès: "cunill a la flicacea", "salsa de tomàtech a la francesa", "salsa a la provensala", "salmó a la genovesa", "crema en pastells a la frangipana", etc. Tots
(5) Quadern de cuina de 1831. Barcelona, Edicions de la Magrana. 1987.
(6) Barcelona: Imprenta de Manuel Texero, s/d. Nova edició presentada i prologada per
Lluís Ripoll. Barcelona, Caixa d ’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, 1977.
(7) Facsímil de l’edició de 1851, Barcelona, Altafulla, 1980.
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aquests tres llibres, sorprenent
ment escrits en català, tenen en
comú el gust pel sucre, el dolç, la
utilització d ’espècies i d ’herbes
aromàtiques. Un altre llibre molt
interessant, gairebé contempora
ni de l’obra de Melcior de Ferrer,
és l’obra vigatana: Avisos o sien
regles senzilles a un principiant
cuiner o cuinera, adaptades a la
capacitat dels menos instruïts,
per Felip Cirera à[lies] Felip
de Palàcio (segona edició, Vic,
impremta de Llucià Anglada,
Plaça Major, 1860).(8) Felip Ci
rera (1794-1864), que havia estat
cuiner del Palau Episcopal de
Vic, va publicar, un cop jubilat
del seu càrrec, un petit llibret,
molt reeditat al llarg del segle
Casa Ponach de la Bisbal, on va viure
XIX,
Melcior de Ferrer després del seu casament
burgesa, menestral i popular de
amb Pietat de Lloret i de Ponach.
la plana de Vic. Es tracta d ’un
tractat de cuina més modest que
el provinent de la Bisbal, adreçat a les mestresses de casa, als principi
ants enaquest art.Melcior de Ferrer i Felip de Palàcio comparteixen en
els seus receptaris el gust pels guisats de carn, alguns plats de caça, el
bacallà a la provençal, etc.
A final del segle XIX l’escriptor mallorquí Pere d ’Alcàntara Penya
(1823-1906) va treure a la llum Cuina Mallorquina,(9) Es tracta d ’un
mostrari mallorquí del segle XIX, que conserva preparacions de cuina
tradicional de les Illes de la segona meitat del segle XVIII. A Catalunya
manca encara l ’estudi d ’una gran obra manuscrita,(l0) un tractat de cuina,
de la fi del segle XVIII, escrit en castellà i català, que mostra, però, la in
fluència de la cuina espanyola, italiana, portuguesa i francesa de l’època.
El Llibre de Guisados de Melcior de Ferrer es redacta en 1867. Aquests
cinc reculls de la nostra vella cuina familiar, editats, escrits en català,
són potser els que millor resumeixen la història de la cuina catalana
de mitjan segle XIX, sense oblidar la influència que sobre Catalunya
(8) Edició a cura de Montse Angelats i Pep Vila, Patronat d ’Estudis Osonecs, 2003.
(9) Moll, Mallorca.
(10) Ms. 44 de la Biblioteca de Catalunya, 175 folis útils.
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han tingut les cuines veïnes: castellana, italiana, francesa i provençal.
Manquen encara per estudiar molts receptaris de convents, hospitals,
col·legis, llibretes de cases particulars,00 menús de cases distingides,
per acabar d ’arrodonir els nostres coneixements sobre la cuina catalana
de la fí del segle XVIII i de tot el XIX.
A Barcelona, a final del segle XVIII, la restauració pública de qualitat
estava en mans de fondistes suïssos i italians, influència que es va man
tenir fins a la fi del segle XIX, i que després va passar a mans de cuiners
francesos i gent del país. Menestrals i gent de poble tenien la seva tradicció culinària des de feia segles en la dieta dels quals abundaven nom
brosos plats de pasta. Nèstor Lujàn en el seu llibre El Menjar (12)reconeix
el mestratge de Zanotti amb la seva “Fonda de Santa Maria”; Sanatello,
Dunio, Stema, Maffiolo. I ja començat el segle XIX, Antoni Ardizzi, que
va regentar la seva fonda en 1815, coneguda pel Beco del Racó. Des de
llavors, a Barcelona, moltes fondes o fondistes italians eren anomenats
“becos”.(13) Al carrer Ciutadans de Girona existia, fins ben entrat el segle
XX, el famós hotels Italians,(l4) del qual només en coneixem la història
interna per uns quants menús.05’ La recepta número 10 del nostre reper
tori és “Altre salsa de tomata a la italiana, segons nos la esplicà lo cuyner
de la Fonda de Italians de Girona”, prova evident que el senyor Ferrer
havia freqüentat aquest establiment de Girona, que tenia fama, entre la
seva escollida clientela, de cuinar bé. A principi del segle XIX, tot el nord
d ’Itàlia estimava la combinació de pasta i salsa de tomàquet (ilpomodoro). A Nàpols es coneixia des de mitjan segle XVIII. La combinació més
perfecta era pasta, parmesà, salsa de tomàquet i bona mantega. El recep
tari conté diverses receptes de cuina regional italiana: napolitana (3, 9);
genovesa (15); piemontesa (46); milanesa (1, 16). Sobre la influència de
la cuina italiana a les comarques gironines, és útil la visió que ens ofereix
Josep Pla en el capítol “La pasta, més o menys italiana”, a El que hem
(11) Darrerament hem publicat altres dos receptaris de cuina familiar de la segona meitat
del segle XIX. Tots dos pertanyen a la cuina casolana. El primer figura al fons Blanxart del
Monestir de Sant Joan de les Abadesses. El segon és el receptari ripollès d’Agustí Cavalleria
de Bordallés, metge i farmacèutic de la vila de Ripoll. Llegiu-los a Pep Vila, Tractats de cuina
i de rebosteria catalans, “AIEG”, vol. XLI, 2000, pàg. 324 i ss.
(12) Barcelona, Dopesa, 1979, pàg. 44-45.
(13) Una estrofa d’una cançó popular de l’època fa: “ De la Seu fins al cantó/ anem al Becó
del Recó/ i si el Becó és tancat/ anem a la del costat”.
(14) El cuiner i estudiós de la cuina Antoni Gómez, en el seu article “El menjar i el beure
a les comarques de Girona en tombar el segle XIX, Diari d’un segle. Un segle del Diari de
Girona”, Diari de Girona, 1991, vol. I, núm. 12,[ 1900] pàg. 9, va publicar tres menús de
banquets de l’hotel Italians de Girona.
(15) Fixem-nos, per exemple, en aquest menú servit el 22 d’octubre de 1908 a l’Hotel des
Italiens de Girona: “Hors d ’oeuvres/ Purée Parmantié/ Petit pate a la Rene/ Fumée de perdrix/
Llagouste sause mayonaise/ Filet de boeuf Monglas/ Poulet rotti aux cressens/ Biscuit glacée/
Dessert assortie/ VINS: Rioja, Sauteme, Champagne, Jerez, café, liqueur et tabac”.
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menjat (O.C., vol. XXII).(16) Narcís Comadira, a Fórmules magistrals(17),
també hi dedica uns quants articles molt interessants.
L’altra cuina més ben representada en el recull és la francesa. Al segle
XIX Barcelona tenia grans restaurants francesos entre els quals destaco
el Grand Restaurant de France. Els plats que ens proposa Melcior de Fer
rer són diversos: Purea de patatas (36), espinacs a la crema (37). D ’entre
les creacions de fantasia assenyalo la crema ab montanas (30). Hi fi
guren també les ostres a la bexamel (39). Es tracta d ’un plat d ’imitació,
anomenat “ostres compostes”. En lloc d ’haver-hi marisc, es treballa una
pasta feta amb cervell, formatge, embotit, all, etc., que un cop freda es
posa sobre una petxina buida. Després, es posa a enfomar fins que que
da rossa. Altres representacions de la cuina francesa del XIX són el Vol
au vent (40), Omelette soufflée (42), Salsa a la béchamel (62), Ronons
sotés (65), Galantine de dindon trufé (69), Fromage de cochon (71), etc.
Durant el període d ’entreguerres (1930-1931) un cuiner i pedagog suís,
J. Rondisoni, que va fer classes de cuina a l ’Institut de Cultura de la
Dona Catalana, recupera aquesta cuina burgesa amb moltes receptes de
preparacions franceses, italianes i de cuina internacional. A m és d ’ense
nyar a cuinar, cuidava els continguts dels menús des del punt de vista del
paladar. Algunes receptes transcrites per Melcior de Ferrer les trobem
adaptades en en seu famós llibre Culinària,(18)
LES FÓRMULES DE MELCIOR DE FERRER
Si fem un repàs a l’índex de plats, ens adonem que hi són repre
sentades les cuines regionals més importants d ’Europa, la majoria són
receptes d ’un europeisme reconegut. El seu ideari culinari és complex i
variat. Es la tria d ’un home cosmopolita que també coneix el millor de la
nostra cuina. Al costat de la nostra gastronomia tradicional amb uns plats
i postres genuïns, hi figuren els grans plats de la cuina internacional. Del
contingut del llibre, n ’hem fet aquesta selecció:
Cuina alemanya: cols a la alemana (43).
Cuina anglesa: biftec (14), salsa inglesa (57), charlotte (68).
Cuina i rebosteria catalana: estufat de badella (12), cocas de Cervera
(23), bou estufat, com lo de las fondas (17), panellets (64), neules (67).
Cuina espanyola: relleno de cebas ab carn a la espanola (26), perdius a
la espanola (83).
Cuina francesa: torta de madalena (27), purea de patatas (36), vol au vent

(16) Barcelona, Destino, 1972, pàg. 102-109.
(17) Fórmules magistrals, Empúries-El País-Aguilar, 1997.
(18) J. Rondissoni, Culinaria. Bon Ton, Antoni Bosch editor, 1999, sisena edició.
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(40), omelette soufflée (42), salsa a la béchamel (62), ronons sotés (65),
galantine de dindon trafé (69), fromage de cochon (71).
Cuina italiana: risotto a la milanesa (1), salsa de tomata (2), macarrons a
la napoletana (3), croquetas a la genovesa (13), croquetas a la genovesa
(15), costellas a la milanesa (16), salsa a rosto (18), riso a rosto (19),
macarrons, fideus ab salsa a rosto (20), tallarini (21), rissoto a la milane
sa (25), ravioli (33), bracioletine (35), risotto a la piamontesa (46).
Cuina mallorquina: sopa a la mallorquina (77).
Cuina provençal: patatas a la provensala (24), bacallà a la provensala
(78).
Begudes: orxata d ’ametlles (32), llimonada (51).
Encara que hom afirmi que Melcior de Ferrer va escriure aquest receptari
per iniciar la seva filla Carme en el món de la cuina, el cert és que el nos
tre gastrònom dóna poques precisions sobre els ingredients, les mesures,
les quantitats per elaborar molts d ’aquests plats. Encara que el seu autor
sigui molt detallista, acurat en les descripcions, no és un llibre de cuina
usual, farcit de “détails exacts”. El receptari és escrit en un estil directe i
clar. La gastronomia és un capítol general de la història cultural de qual
sevol país, una literatura que exalta la cuina com a art, producte d ’una
civilització. El llibre és una mostra de cuina burgesa, opulenta, privativa
d ’una classe social, encara que alguns dels plats anotats pertanyin a la
cuina popular. La majoria dels menús pertanyen a una cuina reposada,
lenta, feta amb molta paciència, cuinada al foc de llenya, no ho oblidem.
El bou estufat (17) demanava quatre hores de cocció. Els plats de cuina
francesa són potser els que delaten més aquesta expressió de prestigi
social i gastronòmic. Melcior de Ferrer redacta aquest recull als 46 anys,
potser per deixar constància d ’unes preferències personals, d ’uns plats
escollits, especialment de cuina estrangera, que li han agradat, que ad
mirava per molts de motius. Els plats de postres també són abundants.
La cuina és una altra forma de memòria. Al llibre li escau, a la perfecció,
el títol que Josep Pla va posar a les seves meditacions culinàries El que
hem menjat. La cuina és un pretext per admirar altres pobles i cultures,
mentre era de viatge d ’estudis o de negocis, de gira fent concerts. Com
deia un filòsof grec, el més important no és el que es menja, sinó com es
menja. La cuina és un espai de sociabilitat, que nua llaços d ’amistat entre
pobles. En l ’època de Melcior de Ferrer, només uns quants elegits per la
fortuna freqüentaven els hotels luxosos i les grans fondes. A tot estirar,
la majoria només feia un gran banquet a la seva vida, amb motiu d ’un
casament o d ’un esdeveniment extraordinari molt comptat. Als aplecs, a
les fontades, hostals de pagès o de marina la cuina era molt més senzilla
i monòtona.
D ’entre les contribucions que Melcior de Ferrer fa a la història de la
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Portada de l’edició italiana del Requiem de Melchior di Ferrer, posterior a 1881, quan el
papa Lleó XIII li va concedir el títol de baró.
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cuina catalana, destaco el relleu que en aquest recull hi té la pasta italia
na, amb diverses especialitats. A manca de productes envasats, Melcior
ens explica la feinada que comportava la preparació casolana d ’aquests
plats de pasta. També dóna entrada a un dels símbols de la cuina lombarda: “rissoto alia milanese”, l’arròs daurat de la Llombardia. L’escriptor
Narcís Comadira, bon coneixedor de la cuina italiana, explica la seva
“teoria del risottón en un dels seus llibres: “És una fórmula magistral que
no hem de confondre amb el que, per aquí, quan érem petits, coneixíem
amb aquest nom, amb pèsols i pernil [...] Un risotto és un arròs cuit d ’una
manera especial que té per objectiu que els grans de la gramínia quedin
sencers però no separats els uns dels altres, sinó units per una salseta
melosa, balsàmica, confortable”. (19)
El peix no hi és gaire abundant, ni ben representat. Destaco els rogers
a la llauna (29, 72). A mitjan segle XIX Melcior de Ferrer havia observat
com les cases es fabricaven la pasta de forma artesana. Llegim un frag
ment de la recepta (21) on Ferrer ens explica l’elaboració de la pasta de
tallarina:
“Se pren mitja lliura de farina, se posa sobre una post en forma de
molador, se fa un forat al mitg, posant-hi un mitg vas d ’aigua, sal, dos
robells de ou, un bocí com una nou de mantega, o greix de tocino (y si se
vol per un dia magre, una cullerada y mitja de oli). Després ab una punta
de ganibet, se mescla poch a poch (y si és massa espès, se anadeix un
poch més de aigua), luego se pasta bé ab las mans (com més forta millor)
ab lo corrom de fusta se pica bé, després se reuneix com una pilota, y se
cubreix de paper d ’estrassa calent per mitja hora (per que llevi); quant és
llevat, se pren{20) a trossos la pasta, estirant-la ab lo corrom, que quèdia
més prima de un gruix de duro. Després, entre humida y seca, se plega en
dos o tres fulls, y se talla a tallets prims com fideus gruxuts, y s’estenen
a l’aire, perquè se sèquian per un parell d ’horas (a l’hivern al sol, al istiu
a la sombra).”
La recepta (33) ens ensenya la laboriositat en la preparació dels raviolis. Fixem-nos en el farcit que portaven, ple d ’atractius per als amants
de la bona cuina, i que no té res a veure amb els raviolis congelats, farcits
amb un contingut incert, que, sovint, trobem envasats als nostres super
mercats:
“Se compon de lo següent: Cuatre natas regulars, quatre cervells de

(19) Fórmules magistrals, Empúries-El País- Aguilar, 1997, pàg. 183.
(20) Primer havia escrit “estén” i després ho va ratllar.
(21) Encara que aquesta preparació sigui italiana, la redacció d’aquesta recepta s’allunya
molt de l’estil i de la prosa de Melcior de Ferrer. Més endavant tenim previst donar a conèixer
les receptes d’aquest quadern, avui no editades, algunes de les quals són ben interessants.
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xay, sis escarolas, un manat de borrajas, dos molls regulars de os de bou,
sis ous, vuit onsas de formatge de Parma o de Holanda, y un poch de
marduix, pebre, clavells y sal”.
PREPARACIÓ
Se prenen las escarolas y borrajas, se bullen y cuant són cuitas, se
escorren bé, apretant-las ab un tovalló, y se guàrdan. Després, se pica
lo marduix en un morter, essent picat se anadeix llom de tocino, que se
picarà també; després lo moll de bou, que també se pica; aleshores, se
anadeixen les escarolas y borrajas, y se torna a picar tot plegat; luego se
posa lo cervell que ja se tindrà bullit, y se picarà tot ab lo dit. Cuant serà
tot aixó ben fi, se tirarà dins una cassola gran, y s’i anadeixen les natas,
lo formatge raspat, los ous, lo pebre, sal, clavells, també tot picat per
endavant, y se batarà tot, fins que estarà ben mesclat. Preparat aixís, lo
relleno se guarda, per fer-ne lo ús, que després se dirà.”
No tot el llibre és un mostrari d ’alta cuina, de menges sofisticades,
especialitats franceses i italianes. Melcior de Ferrer coneix i aprecia
també la cuina i la rebosteria del país. L’“estofat de badella” (12) és com
el que feien les nostres àvies. A la recepta número (17) ens ofereix un
“bou estufat”, que aclareix que és com “lo de las fondas”. Pel que fa a la
rebosteria, destaco les coques de Cervera (23). En la recepta núm. 36, en
la qual ens ofereix un guisat de puré de patates, Ferrer ens fa saber que
no fa gaire fi posar-hi al damunt un acompanyament de talls de botifarra
o de salsitxa: “Est plat se pot servir sol o bé fent-lo servir com a salsa y
posar-hi a sobre talls de carn, perquè lo posar-hi talls de botifarra o salchicha, seria molt pagès”.
Quant a les tècniques culinàries, notem que gairebé tots els plats són
cuinats amb greix de porc o mantega de vaca. Només en les receptes de
peix fregit (72, 82) hi hem vist la presència de l ’oli. Moltes preparaci
ons de plats dolços o normals duen, amb més o menys proporció, llet o
mantega (44, 45, 48, 53, 54, 68, 78, 3, 21, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 57,
65, 70). “El vinagre, l ’agre i el such de llimó” serveixen per a la condimentació. La cuina de mitjan segle XIX usava moltes espècies i herbes
aromàtiques: marduix, sajolida, orenga, mostassa, clavells, safrà, nou
moscada, pebre negre o vermell, mostassa francesa (38). Els estris més
usats són la casserola d ’aram, la de terra, el fornillo, el forn de campanya
(portàtil). La cuina feta amb llenya o carbó era molt diferent de l ’actual.
Abans de servir-los, mantenien els plats escalfats amb cendres calentes.
L’orxata no la prepara amb la llavor de la xufa, sinó amb la d ’amet
lles. A la recepta (42) hi posa un raig d ’aiguanaf, una aigua aromàtica,
destil·lada, obtinguda a partir de flors de tarongers i altres herbes. Notem
l’absència de comentaris sobre els vins i altres begudes que s’han de
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prendre en els menús. Melcior tampoc no s ’explica gaire sobre el valor
i la importància de les salses en la preparació de molts plats. A la sopa
consomé (52) per tal de potenciar-ne el gust hi afegeix salsa de rostit. En
la salsa en “sibet de llebre” (79) Ferrer aconsella una picada amb mig
fetge i una presa de xocolata rascada. Notem també el consum de pa mo
reno (77). El pernil dolç (80) perquè ho fos de veritat, es remullava amb
vi de xerès i se servia ensucrat. Hi ha també un gust molt definit per les
menges dolces: “torradas ab rhom” (81), “torta de patatas” (42). Pel que
fa al formatge, hi ha molts plats italians i francesos que en porten. A la
recepta (46) aconsella que: “s ’i tíran 4 onsas de formatje de gruyèra (que
hi dona altre perfum que lo de Holanda)”. Hi ha diverses receptes que
ofereixen diverses salses de tomàquets, una hortalissa que es popularitza
a principi del segle XIX. En la recepta número (18), el tomàquet és cuit
al caliu. Els bolets (60) també hi són representats. Trobem tòfones a les
receptes (50) i (69), moixernons (28). Es en aquesta darrera que en el
farcit de la “galantine” hi afegeix tòfona. Qualsevol persona interessada
per la cuina se sorprendrà de la riquesa d ’ingredients i de matisos amb
què preparaven de molts plats. Fixem-nos en la recepta de com es prepa
raven els embotits (76), la manera de fer les costelles (74) tan allunyada
de l ’actual, la construcció d ’un pastís de patates amb macarrons (28); la
riquesa que s ’observa en el farciment dels raviolis (33), la fabricació de
neules amb un motllo de canya (67), etc.
El Llibre de Guisados és també molt interessant per a la història
de la llengua. Melcior de Ferrer introdueix en el lèxic català molts de
neologismes francesos i italians. Molts de plats apareixen descrits per
primera vegada en la història de la cuina catalana de la ploma d ’aquest
gastrònom empordanès. Malauradament, i com correspon a l’època, els
estrangerismes i castellanismes hi són també molt abundants. Heus aquí
una tria dels mots que m ’han semblat més interessants: Anglicismes: biftec, charlotte. Castellanismes: alrededor, afiadir, antemano, barquillos,
bicarbonato, borrajas, cascos de llimó, centro, cerca, cuydado, chisperetejan, derritida, dorada, empapar, engorrós, enseguida, espuela, friolera, frutera, guisado, jam ón en dulce, jerez, lento, limonada gaseosa,
límpias, marmol, palmas, pastel, pastelillos, picadillo, relleno, restos,
rombo, tamano, tocino, torta. Gal·licismes: bexamel, purea, ragú, frican
dó, vol au vent, omelette soufflé, gruyèra, gelatinas, consomé, bavaruà,
papillota, sibet, sotés (saltats),from age de cochon. Italianismes: rosto,
riso a rosto, peix a la lata, napoletana, tallarini, rissotto, ravioli, bracioletine, mustachonis, napoletana.
No hi ha cap dubte quan afirmem que l’autor d ’aquest receptari per
tany al català oriental per la confusió en posició àtona de les vocals “a/
e”, “o/u”; “b/v”, la pèrdua del fonema r final als mots oxítons i als seus
plurals, sempre que es tracti de substantius o adjectius: “julibert, lluré,
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remanar, fabas, pilotillas, trevallada, llevre, robells, pullastre, rustit, umplirà, subint, rossus, trossus, gabinet, sacalls, llavó”.
Acabem aquesta breu caracterització de la cuina viscuda per Melcior
de Ferrer amb unes paraules de Ferran Agulló i Vidal (1863-1933), autor
del celebrat: Llibre de la cuina catalana (Barcelona, Alta-Fulla, 1978):
“Catalunya, com té una llengua, un dret, uns costums, una història pròpia
i un ideal polític, té una cuina. Hi ha regions, nacionalitats, pobles que
tenen un plat especial, característic. Però no cuina: Catalunya la té, i té
més encara: té un gran poder d ’assimilació de plats d ’altres cuines com
la francesa i la italiana: fa seus els plats d ’aquelles cuines i els modifica
segons el seu estil i el seu gust” (pàg. 11). Catalunya sempre ha treballat
una cuina integradora. Agulló ens dóna la llista, les fórmules i la prepa
ració d ’“alguns plats universalitzats de vàries cuines” molts dels quals
figuren en el llibre de Melcior de Ferrer. En aquest sentit podríem dir
que Ferrer va ser un dels primers a integrar aquests plats tan variats a
la gran cassola de la cuina catalana: “Beefsteak, Beixamel, Consommé,
Veritable arròs a la milanesa, Macarrons a la italiana, Civet de llebre,
Peix a l ’anglesa, Costelles i llomillo a la milanesa, Gigot... etc.” (pàg.
285 i ss).
EL MANUSCRIT
El receptari figura copiat en un quadern, relligat modernament en per
gamí, de mides 160x210 mm. En el llom del volum hi ha la inscripció:
“Cocina. M.P.”. El llibre conté 196 receptes, copiades per diverses mans
i en diverses èpoques. A més de receptes de cuina, n ’hi ha de com fer
salses, composicions de pastisseria, dolços, orxata, etc.
Les 83 primeres receptes copiades a la llibreta l ’any 1867, motiu del
nostre estudi i edició, són, a parer dels primers editors, de Melchor de
Ferrer i de Manresa, Baró de Ferrer. La recepta núm. 84 presenta una
altra redacció. Aprofitant el mateix quadern, les que apareixen a conti
nuació pertanyen a la seva filla Na Carme de Ferrer i de Lloret, encara
que és difícil de saber exactament on acaben les del pare i on comencen
les de la filla. Aquestes i altres receptes posteriors van ser transcrites en
1947 per Na Pilar de Ferrer Rovira, neboda de l’actual propietària, que
no indica les possibles partions de què constava el receptari. Del Llibre
de Guisados escullits particularment de la cuyna estrangera, se’n va fer,
en 1990, una edició no venal de 25 exemplars numerats, per a la família,
a cura de Marisa Molina (Girona 1990), amb un pròleg a títol orientatiu
de l ’historiador bisbalenc Josep Frigola Arpa. Actualment l’obra és pro
pietat de Montserrat del Pozo i de Ferrer de Besalú, besnéta de Melcior
de Ferrer, a la qual agraïm la seva deferència i el permís per deixar-nos
fotocopiar l ’original, i editar de bell nou, comentat, aquest receptari.
104

EL RECEPTARI DE MELCHOR DE FERRER I DE MANRESA

En la transcripció de l’original he adoptat les normes característi
ques de l’edició de textos històrics i filològics. Normalitzo majúscules
i minúscules, desenvolupo les abreviatures, puntuo i accentuo segons la
grafia actual. Utilitzo el guió per separar paraules, i el punt volat per a les
separacions de mots en les quals no serveix el guió.
ÍNDEX GENERAL DEL MANUSCRIT
39. Ostras a la bexamel
40. Vol au vent (Pastelets de carn de pasta
fullada)
41. Torta de patatas (plat dols)
42. Omelette soufflée
43. Cols a la alemana
44. Brunols a la italiana de espinachs
45. Monjetas tendras
46. Risotto a la piamontesa
47. Bunols de vent per fregir
48. Grasoletas de semola
49. Gelatina dolsa de taronja
50. Col y flor trufada per guisado
51. Limonada gaseosa
52. Sopa consomé
53. Altre sopa
54. Bavaruà (plat dols)
55. Pernil dols
56. Fregit de col y flor
57. Salsa inglesa (per peix bullit)
58. Jardinera
59. Puré de llentias (per sopa)
60. Bolets a la papillota (fregit)
61. Salsa remolada per tota cosa freda, peix
bullit, rustit fret de bou, etc.
62. Salsa a la béchamel
63. Llagostins
64. Pastelillos de avellana o millor
“panellets”, dulce per postres.
65. Ronons sotés (ronons saltats)
66. Pastels de pasta fullada y pastelillos
67. Barquillos (fregit, grasoletas en forma
de neula)
68. Charlotte, plat dols inglés.
69. Galantine de dindon trufé
70. Pechugas ab salsa blanca
71. Fromage de cochon
72. Bacallà
73. Dos salsas bonas
74. Costellas
75. Grasoletas de patata
76. Embutit

INDICE
1. Risotto a la milanesa
2. Salsa de tomata a la italiana
3. Altre salsa de tomata per fer los
macarrons a la napoletana
4. Guisado de carn a la ragú.
5. Macarrons a la ragú a la napoletana
6. Fricandó
7. Peix a la lata, a la piemontesa
8. Salsa mayonesa
9. Crema per fregir a la napolitana
10. Altre salsa de tomata a la italiana.
11. Modo de conservar la badella alguns
dias
12. Estufat de badella
13. Badella empanada
14. Biftec
15. Croquetas a la genovesa.
16. Costellas a la milanesa.
17. Bou estufat, com lo de las fondas.
18. Salsa a rosto
19. Riso a rosto
20. Macarrrons, fideus y etc., ab salsa a rosto
21. Tallarini.
22. Tallarini per un dia magre
23. Cocas de Cervera
24. Patatas a la provensala
25. Risotto a la milanesa
26. Relleno de cebas ab carn a la espanola
27. Torta de madalena
28. Pastel de patatas
29. Rogers a la llauna
30. Crema ab montanas
31. Modo de esbechar perdius
32. Modo de fer orxata
33. Ravioli
34. Pasta frolla o sia pasta tova, dulce fàcil
de fer.
35. Bracioletine
36. Purea de patatas (guisado)
37. Espinachs a la crema, com a fregit
38. Carn ab salsa de espinachs

105

PEP VILA
127. Bis. Gateau savarenn
128. Otro puding llamado biscocho a la
inglesa.
129. Otro
130. Otro
131. Sauces pour le plum puding
132. Gateau de pommes
133. Pasta hojaldre
134. Crocan
135. Flan ou tot fait.
136. Requesón blanco
137. Natilla o sea Chantilla
138. Creme au caramel
139. Charlota rusa a la crema
140. Arròs a la emperatriz
141. Arròs a la emperatriz sin natilla
142. Torta a la Margarita
143. Crema rusa
144. Crema rusa ab natilla
145. Vizcocho Madelaine
146. Flam am melindro
147. Golden Pouding
148. Croquetas de berduras ham munjetas
tendras
149. Auberginias farcidas
140. Bunols de bacallà
151. Dulce fasil de fer
152. Custellas a la bechamel
153. Custellas a la gripina
154. Filet de llenguado (merlan)
155. Otro filet de pescado a la remolacha
156. Croquetas de gallina y seso
157. Pastel
158. Lenguado con ostras
149. Pollo fricasse
150. Costillas en gratin
161. Langosta rellena
162. Temera a la moda
163. Bacalao
164. Salsa Robert
165. Salsa a la provenzala
166. Pechugas de gallina
167. Otra salsa olandesa
168. Lenguado Villeroy
169. Croquetas de patatas dulces
170. Modo de guisar temera
171. Salmí (esta salsa sirve para capón,
perdiz y pedazos de asado).
172. Otra ternera con salsa
173. Perdiz a la olla
174. Salsa de anchoas para los asados

77. Sopa a la malllorquina
78. Bacallà a la provensala
79. Salsa en sibet (llevre)
80. Jamon en dulce (fiambre)
81. Torradas ab rhom
82. Picadillo de bacallà
83. Perdius a la espanola
84. Badella a la italiana (am salsa)21
85. Salsa am mantega
86. Altra salsa
87. Altra salsa
88. Pits de gallina ab salsa
89. Sopa a la reina
90. Patatas ab salsa
91. Croquetas de gallina (bexamel)
92. Croquetas de sarvell
93. Peix au gratin
94. Pastel del bullit (carn d’olla)
95. Macarrons a la napulitana per dia magre
96. Puré per dia magre
97. Salsa per peix bullit
98. Salsa olandesa
99. Grasoletas de servei 1
100. Sopa de pa seca
101. Sopa de fideus sechs
102. Sopa de pa y furmatcha
103. Puré de bulalla [volaille]
104. Sopa de carbasa
105. Escarchofas
106. Ravioli per fregit
107. Mungetas ab llumillu
108. Garsoletas de arrós ab llet, farina
109. Pommes de terre au gratin
110. Timbal de biande
111. Mome au verd puré
112. Omard ou langoste en salada
113. Otra langosta en ensalada
114. Perdiz estofada a la francesa
115. Galantina de temera
116. Ros para sopa
117. Croquetas de bacalao
118. Otras ídem
119. Otras ídem
120. Sardinas. Altre manera
121. Turtell de carn
122. Fregit de trosus de pa. Altre manera
123. Granada. Salsa per la granada.
124. Huevos moles.
125. Plum Puding, plat inglés.
126. Torta de Rosa
127. Flan corriente
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175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Garbanzos
Zapatilla o melindros
Raviolis
Cunill aux fines herves
Cunill a la gardinera
Coles para ayuno
Gateau de marrons
Ous remanats
Costillas a la gripina
Pesuls a la inglesa
Pastel de pardiu ou a la chartreuse
Crème au café (au bain marie)
Crème au pistaches (íd)
Crème française aux fraises
Crème française aux pistaches
Croquetas de patatas farsidas
Perdiz en salmí
Dulce de yemas y almendras
Llagostins bexamel
Sopa con bolitas
Bunols. Esta receta està manuscrita por
Dona Júlia de Ferrer y Carreras de Campanera de Don Melchor.
196. Elixir odontológico (para la boca)
197. Xarop de gers
198. Modo de hacer agua de azucar quemado

Venedor d ’ostres italià,

Este cuademo fué empezado por Don Melchor de Ferrer y de
Manresa, Barón de Ferrer, en el ano 1867.
Fue continuado por su hija Dona Carmen de Ferrer y de Lloret. De
ella pasó a su sobrina Dona Pilar de Ferrer Rovira quien lo copió y
conservo cuidadosamente hasta 1947, en que se lo regaló a su sobrina
Montserrat del Pozo y de Ferrer, biznieta de Don Melchor.

Portada del “Llibre de Guisados’
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RECEPTES
LLIBRE DE GUISADOS, ESCULLITS PARTICULARMENT
DE LA CUYNA ESTRANGERA (1867).
Melchor de Ferrer [i de Manresa]
1. R IS0TTO 22) A LA MILANESA'23»
Greix de tocino y eanselada tallada a dauets. Se fa suffregir bé, después s’i tira lo arròs, y
lo arròs ha de suffregir un xiquet, lo primer bull fort, después a poch a poch, que vinga espès,
després quant cuasi est cuit, s’i tira lo formatge.
Nota: Al número 25 hi ha un altre risotto a la milanese, que sens dupte serà millor.
2.
SALSA DE TOMATA<24) A LA ITALIANA
Nota: Al número 10, hi ha altre salsa de tomate, tal vegada millor.
Se pren la tomata, y se trau la llavó; se tira en una casola, anadint-hi ceba, all, llorer y una
poca de frigola, después un poch de julibert y pa enter sensa la crosta. Después s’i tira caldo,
se deixa bullir bé, y se passa después ab un sedàs.
3. ALTRE SALSA DE TOMATA PER FER LOS MACARRONS A LA NAPOLETANA*25»
Se posa aigua a bullir, después s’i tíran las tomatas, al cap de un poch, que ja se poden pelar,
se trahuen, se pèlan, se espremen per tràurer los granets, després se tàllan a tallets, se pòsan
en una cassola a sofregir ab un poch de mantega o greix y, a més s’i tira un poch de julibert y
sal. Cuant és tot sufregit, s’i anadeix un poch de aigua.
4.
GUISADO DE CARN A LA RAGÚ(26)
Se posa carn de xay o de bou o etc. ab una ceba trinxada, sal, y un poch de cansalada tallada
a bocins, un poch de pebre, se sofregeix tot plegat. Després de un rato, se tira un poch de vi
(per tràurer lo baf de la carn) y un poch d’aigua. Cuant la ceba es consumida, se anadeix un
poc més d’aigua. Antes de tirar-hi la aigua se ha de remanar molt subint per fer consumir tota
la ceba. Antes de tirar- hi la aigua, pero después del vi, s’ i tira alguna tomata picada, si ni
ha. Cuan la carn és quasi cuita s’i poden posar algunas patatetas per acompanar la carn o bé
pèsols o fabas.

(22) L’italianisme rissoto ['arròs'] no apareix documentat als nostres diccionaris històrics.
Vegeu Rondissoni, op. cit., pàg. 103.
(23) Vegeu el receptari de Rondissoni, op. cit., pàg. 106.
(24) “A Catalunya, el llibre La Cuynera catalana, publicat el 1835, l’última edició de la
qual és del 1851, no inclou encara tomàquet als sofregits. El tomàquet es troba tan sols a mitja
dotzena de receptes i hi ha una salsa de tomàquet “a la francesa” elaborada amb mantega.”
(Néstor Lujàn, Diccionari Lujàn de Gastronomia Catalana, Edicions La Campana, 1990,
pàg.l 18). Sobre el tomàquet a la napolitana, vegeu Josep Maria Daró, Vademecum del salser,
Edicions Força, Girona, 1995, pàg. 312.
(25) “Salsa de tomate a la napolitana”. Vegeu també Rondissoni, op. cit., pàg. 458.
(26) Del francès ragout, guisat, cuinat de trossos de carn i de llegums que s’han de coure
conjuntament en salsa, sovint picant. El mot ragout ve de gust. Es tracta d ’un plat per desper
tar el gust, un “regust especial”. Els francesos tenen el mot ragoutant que significa 'apetitós,
agradable'. Alexandre Dumas afirma a Mon dictionnaire de cuisine que: “c’est par les ragoüts
surtout que brillait l’ancienne cuisine française; c’est par les ragoüts au contraire que pèchent
toutes les cuisines et sourtout la cuisine anglaise”. Ferrer ja ens adverteix que el “ragú” és “una
salsa de guisado”.
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Programa de mà amb motiu de l’ho-Detall d’una de les obres musicals de Melcior
menatge a Melcior de Ferrer al Teatre
de Ferrer.
Municipal de Girona (1988).
5. MACARRONS A LA RAGÚ A LA NAPOLETANA*271
Quant se tenen los macarrons cuits, se tira la salsa del guisado número 4, y la salsa de to
mata del número 3, sols un quart antes de presentar-o a taula, perquè la pasta pert lo gust si se
fa molt temps antes. Se procura tenir-los calents y se serveixen per sopa. Sobre los macarrons
s’i tira també formatge.
6. FRICANDÓ*2**
Se pren badella, se talla a talls ben prims, se enfarínan, se fa fregir, y cuant són fregits se
tira a la salsa de tomata del número 2.
7. PEIX À LA LATA,(29) A LA PIEMONTESA
Se posa lo peix en una cassola, s’i tira oli, después molla de pa, alls y julibert, s’i tira per so
bre, después foch sobre y sota. Cuant és cuit, s’i fa la remolada,<;,n) que se compon de ceba, all
y julibert, sal oli y vinagre, después cogombres petits. S’i tira esta salsa quant és a la plata.
(27) Vegeu Rondissoni, op. cit., pàg. 115.
(28) Guisat de carn amb salsa i altres condiments. El DCVB documenta aquest mot amb un
exemple de l’any 1934. “El fricadó, malgrat el seu origen clarament francès, ha adquirit —com
els caneloni, rotundament italians— carta de naturalització entre nosaltres, i ambdós han es
devingut, gràcies al geni i l’enginy culinari català, uns plats essencialment populars”. (Néstor
Lujàn, Diccionari Lujàn de Gastronomia Catalana, Edicions La Campana, 1990, pàg, 79).
(29) El peix, un cop cuit, es posava sobre una llauna de lata, abreviació de hojalata.
(30) Gal·licisme. Es tracta de la remoulade, una salsa picant que es fa amb oli, all, mostassa
i herbes. Vegeu Josep Maria Daró, Vademecum del salser, Edicions Força, Girona, 1995, pàg.
279.
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8.
SALSA MAYONESA
Se pren un robell de ou, se posa al morter y ab la mà de morter se remena, y se fa que lligui.
Cuant comença a lligar, se tira oli poch a poch, com qui fa alyoli. Cuant se’n té prou quantitat,
s’i tira vinagre y sal, y después se tira esta salsa sobre lo bacallà bullit, peix, o lo que se vol.
9.
CREMA PER FREGIR A LA NAPOLITANA
Esta crema se fa un dia per l’altre. Se fa crema com per lo ordinari, sols s’i posa tres vega
des més de midó del acostumat. Quant se fa cóurer la crema, si se veu que se gramalloni, se
trau del foch y se remena, después se torna al foch, remanant-la ab la cullera, que sie plana de
baix perquè la farina no se agafí al fons, y se fa bullir. Quant ha bullit uns deu minuts se posa
en las platas. Al die següent, ja se desprèn de la plata. Se posa un poch de farina sobre la taula,
se posa la crema sobre dita farina, y sobre la pasta s’i posa també un poch de farina; se talla
la pasta en pessas petitas, de amplària un dit bo en esta forma [de rombo].(31) Estos trossets se
enfarínan, después se empàpan de robell de ou y se tíran a la paella ab oli(32), o mantega, o greix
ben roent, se ramènan, y a poch se tràuen. Después se pòsin en un colador perquè se escorria
lo oli, y se tíran a la plata, tirant-hi un poch de sucre sobre.
10. ALTRE SALSA DE TOMATA A LA ITALIANA SEGONS NOS LA EXPLICÀ LO
CUINER DE LA FONDA DE ITALIANS DE GIRONA.
Se talla la tomata y se posa en una cassola anadin-t’hi àpit, julibert, ceba, dos cabessas de
alls esclafats, 4 fullas de llorer, un petit broc de frigola, sal, y una copeta de oli. Cuant axó és
ben cuit se pasa ab un sedàs, y se toma a fer bullir lo suc, que cau. Esta salsa se conserva també
alguns dies, tenint la precaució de feria bullir cada dos dies.
11. MODO DE CONSERVAR LA BADELLA ALGUNS DÍAS(33)
Si se vol pel bullit, se pot conservar tres o cuatre dias, bullint-la lo primer dia, y después
se posa en un lloch fresc embolicada ab un drap; lo endemà si pren un petit punt de agre (lo
que no és cap mal) se posa a bullir. Però si se vol per estufat, en lloch de bullir, se pren una
casserola de aram, se talla la badella a trossos de una tersa o mitja tersa, se entachona de
canselada y all, se posa a rostir en la cassola, hasta que siga ben vermella de tots dos costats,
tirant-hi sal. Se ha de rostir ab greix, però s’i va tirant un poch de aigua, perquè no se crèmia,
y si se agafa a la cassola, se remena. Feta axis se deixa, y se pot guardar tres dias, però no se
pot tapar, mentres és calenta.
12. ESTUFAT DE BADELLA(34)
Se pren un[a] casserola de aram, se talla la badella a trossos de una tersa o mitja tersa, se
entachona de canselada y all, se posa a rostir en una cassola, hasta que sie ben vermella de tots
dos costats, tirant-hi sal. Se ha de rostir ab greix, però s’i va tirant un poch de aigua, perquè
no se crèmia, y si se agafa a la cassola, se remena. Se pren la ceba y se trincha tirant-la dins la
mateixa cam, y cuant té lo color del or, se trau la carn y se posa en un altra cassola, y se toma

(31) A l’original hi ha un dibuix que representa un romb.
(32) Primer deia “ ab un poch de olí “. Després va guixar “un poch”.
(33) En Avisos, y instrucciones per lo principiant cuyner, obra del segle XVIII (I. Juncosa,
edit. , Barcelona, Akribos, 1988) trobem una recepta “Per salvar carn de ciervo, badella, bou,
etc.”
(34) En Avisos, y instrucciones per lo principiant cuyner... hi figura un “estufat” com el
que ens proposa Melcior de Ferrer. Rondissoni ens dóna també una recepta sobre aquest clàs
sic de la nostra cuina: ”estofado de ternera a la ampurdanesa”, op. cit., pàg. 505.
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a fer rostir la ceba, que torni quasi com negre, sens tirar-hi aigua, sols lo pur greix. Després se
trau lo greix, quedant en la cassola tant sols la pura substància agafada al cul; aleshores se pren
un petit puny de farina, y s’i tira, se remena ab lo poch greix que queda, y després se tira tres o
cuatre llosas(35) de caldo, hasta que la carn sia cuberta de la salsa. Després se cola lo suc sobre
la carn, fins que queda la sola ceba en lo colador.
13. BADELLA EMPANADA
La carn més fina pel biftec<36) y altres coses és la de la cuixa de la part de dins, y lo filet. Se
talla la carn a talls de la gruxa de un Napoleon(37), se pica ab lo tallant, s’i tira sal, se posa dintre
lo robell de ou debatut, y cuant es empapat del ou, s’i tira per sobre pa ratllat, se fan fregir estos
talls ab greix abundant, y quan té bon color, se trahuen.
14. BIFTEC(38)
Se pren la badella a talls, com en lo anterior número, se dóna un cop de tallant sens picar-o
molt, y s’i tira sal. Se pren la paella ab mitja cullerada de greix, se posa ab molt foch, y s’i tira
la badella del modo que està, se le fa péndrer lo color ros, sens esperar que sie massa cuyta, y
se ha de fer molt de pressa. Treta la badella de la paella, se pren mitja llimona, se esperm sobre
lo suc de la paella, remanant-o ab lo girapeix per desagafar la substància de sota, y se tira sobre
la badella que està en lo plat per servir-ho a taula.
15. CROQUETAS A LA GENOVESA
Se pren llomillo de tocino, y en son defecte de bou o també carn de xay, se trinxa ben me
nuda a la mitja lluna, com també julibert y un poquet de all, cervell, y espècies. Ab tot això se
fa una massa.(39) A axò se anadeix formatge ratllat, una friolera(40) de mordux picat al morter,
y ous fins que quèdia com una pilota. De esta pasta se faran pilotillas regulars que se cubriran
de pa ratllat. Se fregeixen y se serveixen enseguida a la taula. (De un modo semblant se poden
fer també ab salsa).
16. COSTELLAS A LA MILANESA
Se pren llomillo de vadella, y en son defecte la millor carn de bou o xay. Se talla a talls
molt prims, y se pósan estesas en un plat. Después se tira sobre la carn suc de llimó (y en poca
quantitat, julibert all y ceba trinchada), y se deixa de est modo 3 o 4 horas. Luego se prenen
los dits talls de carn sols (sensa lo trinchat de sobre) y s’i tira per sobre sal y espècies; se té
rovell de ou batut, y pa ratllat. Se pàssan ditas talladas, primer pel rovell de ou, y després pel
pa ratllat, y se fregeixen ab mantega de vaca o bé ab greix de tocino.
17. BOU ESTUFAT, COM LO DE LAS FONDAS
Se talla lo bou de la cuixa, a talls grossos com lo puny, se enllarda ab canselada y all, se tira
dins una casserola de aram ab greix, ab foch lento; al cap de mitja hora, se mira si lo bou ha fet
aigua, quant la haurà feta, se posa en un fogó ab molt foch (aleshores vol molt cuydado y no

(35) Llossa. Cullerades grans.
(36) El DCVB documenta aquest mot, sota la forma bistec en una obra de Josep Pla.
(37) Moneda francesa de cinc francs, de la primeria del segle XIX, que estigué en curs a
Espanya amb valor de dinou rals (DCVB).
(38) Alexandre Dumas a Mon dictionnaire de cuisine ens ofereix una recepta de “beefsteak ou bifteck à l’anglaise”, semblant a la que ens dóna Melcior de Palau. Dumas distingeix
entre el bifteck anglès i el francès. Tot depèn del lloc d’on talles el tros de bou o de vedella.
(39) Primer havia escrit “pasta” i després ho canvià per “massa”.
(40) Castellanisme. Cosa insignificant.
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desamparar-lo). Aixís que comensa a petallejar,4,), y fa xic xic<42>, s’i tira un vas de aigua, si és
calenta millor, se deixa al foch, que se bèguia tota la aigua; quant toma a petallejar, se gira lo
bou de sota a sobre, tirant-i un altre vas de aigua; quant se la haurà beguda tota y tomarà a pe
tallejar, se trau lo bou, se posa en una plata, y en aquell suc espès de la casserola, s’i desmarxa
un poc de farina. Quant la farina és rossa, s’i torna a tirar lo bou, y se cubreix de aigua, o millor
caldo, s’i posa un poch de nou muscada o las espècies que se vúlgan, y se deixa còurer, fins que
tot lo bou es cuit, que és tou. Per fer est guisado, se necessítan unes 4 horas, o més. Sobretot,
al principi, vol molt cuydado, perquè si se deixa cremar, té mol mal gust.
18. SALSAA ROSTO(43)
Se pren greix de tocino, y se fon en una cassola, luego de fos, se pren ceba trinchada y tomàtas cuytas, se fa sufregir tot plegat, fins que la ceba y la tomata prenen color de or. Alesores
se pren un tros de cam, y se fa sufregir bé ab tot lo dit un bon rato, procurant que res no se
crèmia; después s’i anadeix aigua y una picada de moxemons(44), y se deixa bullir molt, fins
que queda una salsa regularment espessa, y de color pujat, y alesores, tindrà lo punt.
Nota: Esta salsa puede servir para muchas cosas como, para hacer macarrones, riso arrosto, y
todo lo que se quiere, poniendo a capas con queso y esta salsa, macarrones, arroz, etc., como
se verà después.
19. RISO A ROSTO
Se fa còurer lo arròs ab aigua; a mitg cuit, se escorra y se posa en una casserola de ferro, o
aram,(45) a sostres de mig cantell de dit, y sobre cada capa, s’i tira ab igual quantitat, formatge
ratllat, y salsa sobredita del número 18, després posant igual capa de formatge y salsa sobre y
sota, se posa al foch ab poch foc a sota y molt sobre, y quant farà un crosta dorada sobre, se
trau del foch y se serveix a taula ab la mateixa casserola.
20. MACARRONS, FIDEUS Y ETC. AB SALSA A ROSTO
Se fan còurer los macarrons o bé fideus ab aigua, se escórran y después se colòcan en una
plata de pisa, posant un sostre de macarrons y tirant-hi sobre formatge ratllat y salsa a rosto
del número 18, després altre sostre de macarrons cubert de lo mateix y se presenta a taula. Si
se vol que fàssian crosta, se posaran en una casserola ab foch sobre y sota.
Nota: Estas cosas dehuen menjar-se calentas.
21. TALLARINI(46)
Se pren mitja lliura de farina, se posa sobre una post en forma de molador, se fa un forat al
mitg, posant-hi un mitg vas d ’aigua, sal, dos robells de ou, un bocí com una nou de mantega,
o greix de tocino (y si se vol per un dia magre, una cullerada y mitja de oli). Després ab una
punta de ganibet, se mescla poch a poch (y si és massa espès, se anadeix un poch més de
aigua), luego se pasta bé ab las mans (com més forta millor) ab lo corrom de fusta se pica
bé, després se reuneix com una pilota, y se cubreix de paper de estrassa calent per mitja hora
(perquè llevi). Quant és llevat, se pren(47) a trossos la pasta, estirant-la ab lo corrom, que quèdia
més prima de un gmix de duro. Després, entre humida y seca, se plega en dos o tres fulls, y se
talla a tallets prims com fideus gmxuts, y se estenen a l’aire, perquè se sèquian per un parell
d’horas (a l’hivem al sol, al istiu a la sombra).
(41) Petarrellejar. “Fer un seguit de pets o de sorolls secs” (DCVB).
(42) A l’original apareix subratllat.
(43) Rosto. Italianisme: [da rostiré, arrostro]. Salsa per rostir que es posava a la base de
molts plats de macarrons i arrossos.
(44) “y una picada de moxemons” fou afegit posteriorment a l’interlineat.
(45) Primer havia escrit “de aram”, després guixà la preposició.
(46) EL DCVB admet les formes catalanes tallarí i tallarina, però sense documentació.
(47) Primer havia escrit “estén” i després ho va ratllar.
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Catàleg de pastes alimentàries elaborades a Venècia (1824).
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Feta axis la pasta, se posa una casserola al foch ab aigua o caldo, posant-hi la quantitat de
aigua o caldo, que se coneix, se necessita per la pasta, que hi ha, y quant bull bé, s’i tíran los
tallarini, procurant que no se agàfian al cul de la cassola, y se fan bullir per lo espay de tres
quarts de hora. Se té preparada una cassola de terra ab tres onsas de greix de tocino, o mantega,
ab tres o quatre grans de all tallat fí, y quant lo greix és ben calent, s’i tira lo all, que prenga lo
color del or, y quant té est color, se retira la cassola del foch, se prenen ab una escumadora los
tallarini de dintre lo caldo, y se tíran dins la cassola de terra. Se ralla formatge, dos onsas, un
poch de nou moscada, un pols de pebre barrejat ab lo formatge ( y si se té alguin guisado bo,
se tira ab un colador un poch de such als tallarini) y després se tira lo formatge als tallarini,
remenant-,los ab dos forquillas. S’i quèdan massa espessos, se hi posa un poch de caldo de ells
mateixos dalt dit, o bé such del guisado. Se pòsan sobre cendras calentas, anadint-hi un poch
de foch sobre. També hi va molt bé la salsa al rosto de la pàgina 11. [recepta núm. 18],
22.
TALLARINI PER UN DIA MAGRE
Per ferlos còurer, en compte de caldo, s’i posa aigua, sal sola, y se prepara una anchova
tallada fina, tres grans d’all tallats fins, y tres cullerades de oli. Se tira lo oli dins la paella,
quant bull s’i tira lo all, que no arribi a péndrer lo color del or, y s’i tira enseguida la anchova,
se deixa fregir un poc més perque lo all prènguia lo color del or, y perquè lo oli prènguia lo
gust de la anchova. Quant està bé, s’i tira un raig d’aigua dins la paella del oli, y anchova. Ja
tindreu los tallarini, com dalt se ha dit, dins la cassola de terra, y s’i tira sobre lo dit oli de la
anchova, després formatge ab lo pebre y nou muscada y se remènan ab las dos forquillas. La
pasta de estos tallarini se farà, com se ha dit en lo número 21, per un dia magre.
23. COC AS DE CERVERA<48>
Per una dotsena de cocas se necessítan las quantitats següents: una lliura de llevat, tres
lliuras de farina floret, tretse ous, tretse onsas de sucre, un cuarto de canella, un o dos cuartos
entre matafaluga, y saliàndria, las ratlladuras de una llimona petita, cuatre cuartos vi blanc, y
dos cuartos de ayguardent, y una poca de sal.
Per cada coca, tres onsas de pasta que ha de quedar molt amassada, barrejat ja tot lo dit.
Lo forn no ha de ser molt fort. Per fer la coca, deuhen esténdrer la pasta en las palmas de las
mans, y de aqueixa manera estirar-las, sens que hi púgan trevallar los dits, pues en qualsevol
part de la coca que se conègan, la pasta no puja, y se queda seca. Cuant està estirada, ab la
paleta de la pastera, se fan dos forats, y se fícan al forn. Segons lo fret o calor, la pasta costa
més de pujar.
24. PATATAS A LA PROVENSALA(49)
Cuant seran fregidas las patatas, se posaran en una paella, pendran color ab un poch de oli,
all y pebre, julibert picat fi, y sal, y se serviran ben calentas.
25. RISOTTO A LA MILANESA(50)
Se talla mitja ceba a talls petits, y se posarà a la cassola ab greix, fent-la fregir fins que
tinga un color de or; se posa una lliura de arròs a bullir ab aigua, y se la deixa empapar fins que
(48) Sobre les coques, vegeu el llibre d ’ Eliana Thibaut i Comelada Les coques catalanes,
Barcelona, Proa, 1995. Aquesta coca ensucrada de Cervera és una preparació tradicional de
molts indrets dels Països Catalans.
(49) Alexandre Dumas a Mon dictionnaire de cuisine ens ofereix una recepta, semblant a
aquesta, de “Pommes de terre à la provençale”. Dumas fa coure les patates amb oli d’oliva.
També afegeix l’escorça o la pela de llimona als ingredients emprats per Melcior de Ferrer.
(50) “Un dia mentre en menjava un [de risotto] al Bagutta de Milà, mig tancant els ulls per
assaborir-lo més bé, vaig tenir l’estranya sensació d’estar-me empassant literalment una ària
de Verdi. Bé, un rissoto és això. Un plat inspirat, melòdic, clar, sòlid, ben estructurat, un punt
sentimental.” (Narcís Comadira, Fórmules magistrals, Barcelona, Empúries-El País-Aguilar,
1997, pàg. 184).
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quèdia de una consistència forta; s’i anadeix un poch de safrà, procurant que no se agàfia. Los
milanesos lo ménjan mitg cuit; se hi anadeix mantega, y formatge ratllat. Se retira del foch, se
remena bé, y se serveix ben assahonat, y de bon gust, ab pebre, y un poch de nou moscada.
26. RELLENO DE CEBAS AB CARN A LA ESPANOLA(51>
Se picarà la carn magre, se posarà en una plata ab espècies, pa ratllat, sal, pinons, y un poch
de formatge; se amassarà la pasta molt bé ab ous crusos a proporció de la carn. Verbi gràcia a
cada lliura de carn, se posaran vuit ous, se amassarà antes de fer lo relleno. Los ossos que se
han tret de la carn, juntament ab algun de tocino, se faran còurer ab aigua, que se espumarà.
Ab una punta de ganibet se trauran a las cebas los cascos de dintre, se aniran rellenant y se
col·locaran en un plata, en que estígan espayosas; després ab lo caldo dels ossos se posaran a
còurer, y cuytas se tiraran en salsa de avellanas torradas, ab ous y un poc de suc de llimó. Són
rellenos esquisits.
27.
TORTA DE MADALENA
Se fan escalfar dos onsas de mantega fresca; quant serà derritida, s’i pósan cuatre onsas de
farina, cinc onsas de sucre, mitja pela de llimó rallat, una cullarada de aiguanaf, y tres robells
de ou; se bateran las claras dels ous, y se mescla tot plegat ab una cullera. Després se posa a
còurer en un forn de campana a foch moderat per espay de una hora, y se serveix.
28.
PASTEL DE PATATAS
Pendràs 4 onsas de patatas, las faràs bullir. Quant seran cuytas las picaràs en un morter
juntament ab un ou y algun moxemó. Després tindràs macarrons cuits ab aigua. Pendràs una
casserola, la untaràs ab greix, després colocaràs los macarrons drets que tàpian las parets
interiors de la casserola, y en esta disposició colocaràs un sostre de pasta de patata, y sobre hi
tiraràs formatge y such de guisado, després altre sostre de pasta, y tomaràs a tirar-hi lo mateix
such de guisado y formatge. Per últim posaràs molt foch sobre, y molt poch sota, y cuant fàssia
crosta ho serviràs.
29. ROGERS A LA LLAUNA
Posaràs en la llauna greix y formatge, obriràs los rogers, treuràs la espina, y sobre los rogers hi tiraràs formatge, posan-t’hi foch sobre, y poch sota.
30. CREMA AB MONTANAS
Se pren un porró de llet, mitja lliure de sucre y nou(52) rovells de ou, y se bat tot bé, se posa
luego al foch; y antes de bullir, s’i tíran alguns grans de midó desmarxats ab aigua, y se forma
una crema, que sia molt clara, y luego de feta, se posarà en lo lloch a hont se voldrà posar per
servir-la a taula. Enseguida se prenen las nou claras y se muntan bé, fins que quèdian com
nata<53). Després se tíran dos o tres xicras de llet en una casserola, y se escalfa bé, quant serà
ben calenta, s’i tiraran trossos de clara estufada, y se couran com qui fregeix un ou fent-li
donar voltas, y después de un parell de toms, se colocaran estos trossos de clara cuyta sobre
la crema, de modo que formi com montanas. Com a mesura que se van cobent, se empàpan la
llet, se anirà anadint llet a la casserola.
Nota: al fer la crema, se li anadirà un canonet de canella, y un tros de escorça de llimó ab
un poquet de sal.

(51) En el receptari setcentista de Juan Altamiras Nuevo arte de cocina (Girona, 1770)
hi trobem aquest relleno: “Cebollas rellenas con came”. Al Nou manual de cuinar amb tota
perfecció (1830) hi figura un plat de cebes farcides. Rondissoni actualitza aquest plat en la
recepta “Cebollas rellenas a la casera”, op. cit., pàg. 454.
(52) Abans havia escrit “set” i després ho va ratllar.
(53) Subratllat a l’original.
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31. MODO DE ESCABECHAR PERDIUS'54»
Després de ben límpias, se cohuen ab aigua y sal, y perquè se refrèdian se pósan en una
cassola, y s’i tira tres tassas de oli, y una de vinagre, y si est és molt fort, no se n ’i posa tant,
perquè lo que se deu evitar és que se pósian agres, o se pàssian de vinagre, y se las va tirant
oli y vinagre, fins que quèdian cubertas las perdius. S’i posa ademés fullas de llorer, cascos de
llimó y granets de pebre. Se pósan luego al foch fins que chisperetèjan.
32. MODO DE FER ORXATA(55)
Nou onsas de ametllas cruas, móltas ben finas, y ab dos lliuras de aigua se fa la llet.(56) Se
anadeixen tres lliures de sucre blanc, un poch de llimó ratllat y un cuart de onsa de canella. Tot
axò se posa ab foch lento, fins que la ametlla és cuyta, després se cola y se embotella.
33. RAVIOLI(57)
Són una espècie de pastelets del tamano de mitg duro, són de pasta rellena, y en Itàlia és
menjar molt esquisit, y se serveix per sopa ab suc; però es plat molt engorrós per fer-lo. Primer
se ha de aténdrer a dos cosas, esto és pasta y relleno.(58) Per exemple, per 8 personas se farà
del modo següent:
Relleno
Se compon de lo següent: Cuatre natas regulars, quatre cervells de xay, sis escarolas, un manat
de borrajas, dos molls regulars de os de bou, sis ous, vuit onsas de formatge de Parma(59) o de
Holanda, y un poch de marduix, pebre, clavells y sal.
Preparació
Se prenen las escarolas y borrajas, se bullen y cuant són cuitas, se escorren bé, apretant-las
ab un tovalló, y se guàrdan. Després, se pica lo morduix en un morter; essent picat se anadeix
llom de tocino, que se picarà també; després lo moll de bou, que també se pica; aleshores, se
anadeixen les escarolas y borrajas, y se toma a picar tot plegat; luego se posa lo cervell que ja
se tindrà bullit, y se picarà ab lo dit. Cuant serà tot aixo ben fi, se tirarà dins una cassola gran,
y s’i anadeixen les natas, lo formatge raspat, los ous, lo pebre, sal, clavells, també tot picat per
endavant, y se batarà tot, fins que estarà ben mesclat. Preparat aixís lo relleno, se guarda, per
fer-ne lo ús, que després se dirà.
Pasta
Per la preparació de esta, se necessita una post ben plana, y un cilindro de boix o altra fusta,
vulgarment dit corrom(60). Per fer la pasta pues, se pendran dos lliuras de la farina de flor, se po
sarà en forma de un moladó deixant-i un forat en lo centro. En est forat s’i tiraran sis ous, unas

(54) Llegiu una recepta semblant de 1831 en el llibre de Pere Alcové Quadern de cuina de
1831. Barcelona, Edicions de la Magrana. 1987, pàg. 50.
(55) Durant els segles XVIII i XIX s’anomenava orxates a tota mena de begudes refres
cants fetes amb llavors: “orxata d’ametlles”, encara present a Mallorca, “de llavor de meló”,
“d ’ordi”, “ de midó”, “xufles”, etc.
(56) Primer havia escrit “orchata” i després ho va ratllar.
(57) Mot no documentat en els nostres diccionaris històrics. Vegeu Rondissoni, op. cit.,
pàg. 116 (Raviolis a la italiana).
(58) Pasta i relleno apareixen subratllats a l’original.
(59) “El parmesà, sec, consistent, gustós, un punt picant, cristal·lí, encoratjador d ’estómacs
caiguts, és ideal per ratllar i indispensale en pastes de tota mena, rissoti, sopes i minestroni”.
(Narcís Comadira, Fórmules magistrals, Barcelona, Empúries-El País- Aguilar, 1997, pàg.
246).
(60) Subratllat a l’original. La forma catalana més usual és corro. No he sabut trobar la
variant corrom.
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dos onsas de mantega, se pastarà tot plegat, fins que quedarà una pasta elàstica y dura, com
la que serveix per fer fideus o macarrons. Alesores se tapa y deixa reposar un rato, después se
prenen trossos de pasta del tamano de un ou, poch més o menos, y ab lo corrom se van estiran
sobre la post, fins que quèdia ben prima. Cuant se estirarà la pasta, de quant en quant se tirarà
sobre la pasta algun polset de farina, perquè la pasta no se agàfia al corrom.
Aprimada axis la pasta, se colocarà plana sobre la post, y s’i posarà sobre, lo relleno en forma
de boletas, més o menos grossas, com se voldrà; después se plega la pasta, de modo que cada
boleta fòrmia un pastelet, y alesoras se talla cada pastelet ab una rodeta dentada a manera de
espuela, però més grossa y fístonada en esta forma(úl), de modo que est instrument, al mateix
tems que talla la pasta la retors y doblega. Se anirà continuant esta operació, fins que quedarà
pasta y relleno, advertint, que cada pastelet o ravioli,(62) tinga molt relleno, y sols la pasta
necessària perquè lo relleno no se escàpia. Després se colocaran los raviolis estesos sobre una
taula perquè se sèquian.
Modo de cóurer-los
Se posarà ab un calderó ab aigua al foch, y cuant bullirà, s’i tiraran los ravioli, poch a poch, y
s’i deixaran cosa de mitja hora, poch més o menos, fins que se vègia, que sían cuits. Després
se escorreran en una escorredora de llauna, y enseguida se colocaran en una plata a sostres,
posant entre capa y capa formatge ratllat, y salsa a rosto (vide número 18), y se serveixen
calents.
34.
PASTA FROLLA(63>O SIA PASTA TOVA, DULCE FÀCIL DE FER
Se prenen tres lliuras de farina, una lliura y mitja de sucre, y una lliura y mitja escasa de
greix del tocino o mantega de vaca. Primerament se barreja sobre una taula la farina y lo sucre,
després s’i fa un forat al mitg, y s’hi tira lo greix, un poch de aigua, y sis o set rovells de ou.
Se comença per pastar o fóndrer lo greix ab los ous i l’aigua, després se barreja ab la farina y
lo sucre, pasant-ho tot plegat, advertint que esta pasta no ha de ser molt trevallada. Després se
estén la pasta sobre una taula, del gruix de un duro, se posa en una casserola, (que ja se tindrà
untada de greix), y sobre lo sostre de pasta s’hi posa confitura o bé crema del gruix menor de
un dit, després altre sostre de pasta, y sobre lo sostre de pasta se unta de rovell de d ’ou, y se
posa al foch, que no sie massa fort, perquè se cremaria. Tot això se estufa molt. Això se pot fer
en una sola forma, o bé se poden tallar en pastelets de diferentas forma antes de còurer.
35. BRACIOLETINE(64)
Se pren carn magre de xay, bou, badella, etc. Se talla a talls prims com un duro, se pícan
bé, perque se aprímian, després se pósan plans sobre una taula y, a cada un de per si, s’hi posa
sobre carn trinxada de tocino ab canselada, all y julibert. Després se enrotlla cada tros per si, y
se enfílan ab una caneta prima, lo un detràs de l’altre (per subjectar lo relleno de dintre). Axò
després se posa en una cassola, y s’hi tira un poch de greix, una ceba, un poch de vi, canella,
un poch de pebre, aigua y farina, y per donar-hi color hermós, s’hi posa un poch de pebre
vermell. Cuant se veu que la carn es ja cuita, se trau, y se arràcan les canetas y se toma a tirar
a la cassola. Si se vol, se pot servir esta carn rellena ab la salsa o bé sensa salsa, y alesores se
pot guardar la salsa per fer macarrons o altre guisado.

(61) Aquí hi ha un dibuix rudimentari d ’aquest estri.
(62) Subratllat a l’original.
(63) Pasta frolla: “pasta dolce che si sbriciola facilmente, di fíor de farina, burro, tuorli
d ’uova e zucchero”. (Zingarelli, Vocabolario delia lingua italiana).
(64) Diminitiu de braciola. Costella, llonza. Per extensió, tallada de cam per fer coure a la
graella o a la cassola.
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36. PUREA<65) DE PATATAS (GUISADO)
Faràs bullir las patatas, cuant seran ben cuitas, las pelaràs, després ab una escumadora de
llauna les aniràs apretant y passant, y posaràs la pasta en un plat, hi tiraràs la sal corresponenta.
Després posaràs mantega de vaca o bé greix de tocino a fóndrer en una cassola, cuant serà
fosa, hi tiraràs la pasta de las patatas, aniràs remanant la pasta tirant-hi poch a poch llet, de
modo que quèdia un poch espessa, pues se ha de menjar ab forquilla. Per servir-ho ho posaràs
en una plata, y sobre y tiraràs, salchic[h]as, botifarras o bé llomillo de tocino. Si se vol, se pot
convertir est guisado en un plat dols, tirant sucre a la pasta de las patatas, y aleshores en lloch
de posar-hi sobre butifarra picanta, li posaràs dolsa.
Advertència. Est plat se pot servir sol o bé fent-lo servir com a salsa y posar-hi a sobre talls
de carn (perquè lo posar-hi talls de botifarra o salchicha, seria molt pagès). Quant serveix com
a salsa ha de ser com una salsa espesa. Cuant se serveix sol, se fa espès com al y oli(66), se posa
en un plata, y se li dóna la forma de montana, plantant-hi de cuant en cuant trossets de molla
de pa com mustachonis(61) o de la forma(68) que se vulga com estacas. Esta molla de pa se ha de
pasar antes per una paella ab greix o mantega roenta.
37.
ESPINACHS A LA CREMA, COM A FREGIT
Pendràs espinachs, treuràs los troncs, després los faràs bullir junt ab un poch de julibert,
all, ceba, nou moscada, y sal. Cuant són cuits, se passaran per un colador, y se recullirà la
pasta, y esta se posarà en una casserola ab mantega de vaca o greix de tocino; se va remanant
ab una mà, sempre del mateix cantó, y en la altre s’i tira llet en poca cuantitat, sensa deixar de
remanar. Després se deixa bullir fins que tinga lo punt de l’alyoli, ab poc foch. Cuant és tebi,
se posa esta pasta en un plat y se li dóna forma de montana; després per adornar-ho hi posaràs
trossets de molla de pa, clavats com estacas, fent algun dibuix. Però estos trossets de molla de
pa, los hauràs passat antes per la paella ab greix o mantega roenta.
38.
CARN AB SALSA DE ESPINACHS
Per fer esta salsa, se fa lo mateix que se ha dit en lo número anterior, sols que se dèixan los
espinachs molt més clars. També cuant és la cassola, s’i pot tirar un poch de mostassa fran
cesa com una avellana desmarxada ab vinagre. Colocaràs en una plata cam tallada y sobre hi
posaràs esta salsa. (Esta salsa se fa servir molt per aprofitar los restos de un guisado de cam,
capó, etc).
39. OSTRAS A LA BEXAMEL(69> O SSIA,
IMITACIÓ DE OSTRAS COMPOSTAS (PER FREGIT)
Pendràs cervell, lo bulliràs, treuràs després totas las venas perque quèdia ben blanc, lo
picaràs en lo morter, lo posaràs en una cassola ab mantega o greix y sal, anadint-hi un grill de
all trinxat molt menut, julibert, pa ratllat, un poch de cansalada y parnil tot trinxat, (y si se vol
també butifarra trinxada) las espècias que se vúlgan, y nou moscada, y si se vol, també si posa
formatge rallat. Tot axò posat a la casola, si dóna una remanada y se deixa còurer un poch, que
no arríbia à bullir. Després se trau del foch, y s’i anadeix una clara de ou batuda per acabar
de lligar axò. Fet axò pendràs patxinas grossas, las untaràs ab greix o mantega, perquè no se
agàfía y, a cada patxina, hi tiraràs una cullerada de pasta, aplanant-la després. Tindràs galeta
picada o crosta de pa sech (sense torrar) també picada y passada per un sedàs, y ab lo mateix
sedàs arruxaràs las petxinas, y luego las posaràs al forn o bé ab molt poch foch sobre y sota,

(65) Del francès purée.
(66) Allioli.
(67) El mostatxo era una peça de pasta dolça de forma circular, composta de farina, oli,
sucre i cuita al forn. (DCVB).
(68) “Forma” apareix escrit a l’interlineat.
(69) Salsa no recollida en els nostres diccionaris històrics.
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y cuant se tòmian rossas, las serviràs. Axó imita molt les ostras, de manera que se anomena
ostras compostas.m Si se vol, se pot tirar a la cassola un poch de llet, però alesoras queda més
claret, y en est cas se podria suprimir lo formatge.
40. VOL-AU-VENT (PASTELETS DE CARN DE PASTA FULLADA)(7I)
Pendràs una lliura de farina, la posaràs en forma de molador, hi faràs un forat al mitg, ahont
hi posaràs, sis onsas de mantega, (o greix de tocino) un poch de aigua, (y millor llet) sal, y
dos rovells de ou. Comensaràs per pastar la mantega ab la aigua, los ous y un poch de farina,
y després tot plegat. Cuant serà la pasta prou trevallada, la estiraràs ben fina ab lo corrom, la
untaràs ab mantega o greix y la plegaràs, després la tomaràs a estirar, untaràs de nou per sobre,
tomant-la a plegar (se unta sempre entre plech y plech, perquè després al còurer se separa cada
plech, y forma la pasta fullada). Esta operació de plegar la pasta y estirar-la se fa sis vegadas.
Per últim pendràs un tapador de xocolatera, y tallaràs la pasta en trossus rodons. Posaràs plans
tantas rodonas de pasta, com pastelets vols fer, y al mitg de cada rotllo de pasta hi posaràs una
culleradeta de café de carn trinxada, (cuyta de antemano). Luego los rotllos de pasta que vol
dràs colocar sobre lo primer que conté la cam, los foradaràs al mitg fent-hi un forat com mitja
peseta, y n’i posaràs tants quants voldràs, un sobre lo altre, untant-los primer perquè no se
agàfían lo un ab lo altre, després colocaràs estos pastelets al forn, o bé ab foch sobre y sota.
41.
TORTA DE PATATAS, PLAT DOLS
Faràs bullir patatas, que quèdian ben cuytas, las pelaràs, y picaràs en lo morter, fins que
fàssian fils. En una altre casserola bateràs rovells de ou ab llet, tirant-hi raspadura de llimó,
canella, sucre blanc y aiguanaf o lo perfum que vulguis. Tindràs batudas una o dos claras de
ou, que mesclaràs ab tot lo demés. Després untaràs una casserola ab mantega o greix, e hi
tiraràs las patatas, y lo demés tot barrejat, ho posaràs ab poch foch sota, y molt sobre; deurà
còurer cerca una hora ab cuydado que no s’agàfia, y se serveix.
Nota: si se vol servir ab motllo, se unta lo motllo ab sucre, com cuant se vol fer flam, y se
courà ab lo motllo al fom o al bany de maria, y fret se tomba en una plat, servint-ho fret.
42.
OMELETTE SOUFFLÉE (O SSIA TRUITA BUFADA). PLAT DOLS
Pendràs sis rovells de ou, y posaràs las claras separadas en una gibrella, las bateràs fins que
tombant la gibrella no càiguian. Després posaràs en los rovells sucre blanc, un raig de aigua
naf, o bé altre perfum(72). Després untaràs lo motllo o una cassola ab mantega o greix, tirant-hi
dintre tot lo dalt dit barrejat, ho remenaràs unas cuantas vegadas y luegu hi tiraràs sobre, un
poch de sucre passat, posant-ho en un fogó ab molt poc foch sota (cendra calenta) però molt
foch sobre, y courà cosa de un cuart de hora, servint-ho inmediatament a taula. (Es de advertir,
que lo motllo deu ser alt, perquè axò se estufa molt, y no convé que tòquia la cubertora, perquè
se cremaria).
43. COLS A LA ALEMANA(73)
Pendràs engrunas de pa empapadas en llet, altre tant de salsicha o butifarra desmenussada,

(70) Subratllat a l’original.
(71) El diccionari Robert defineix el vol-au-vent com un entrant d’un motllo de pasta fulla
da guamit d ’una preparació de cam o de peixos en salsa, amb bolets, etc. Aquest entrant, que
durant molt de temps era el preferit per la burgesia per al dinar dels diumenges, fou inventat
pel gastrònom Carème, en un moment en què la pasta es feia a casa. Més endavant es com
prava a les pastisseries.
(72) Melcior de Ferrer hi havia afegit “y un poch de escorça de llimó”. Després ho va
ratllar.
(73) Es tracta d ’una recepta coneguda de col lombarda a l’alemanya.

120

EL RECEPTARI DE MELCHOR DE FERRER I DE MANRESA
tres ous, sal, pebre, nou muscada y escalunas(74); se barrejarà tot plegat. Se fondran 4 onsas de
greix, y 4 de mantega fresca. Se posaran las cols ben trinxades a còurer, que se aniran rema
nant, y quant seran mitg cuitas, se treuran, dexant-las rafredar, y se mesclaran ab las engrunas
de pa preparadas. Després se pren una casserola, y ab las engrunas de pa y la mescla anterior,
se umplirà la dita casserola o motllo, y se farà còurer fins que prènguia color.
44.
BRUNOLS A LA ITALIANA DE ESPINACHS
Posaràs en una cassola mantega, mardux picat fi, sal, espècies, sucre, escorsa de llimó y los
espinachs, que seran cuits anteriorment; mesclat tot, se posarà a un foch lento, y s’hi anadirà
un vas de llet; se farà còurer, fins que sia ben espès, y alesoras s’i anadeixen los ous batuts, y
se pósan a fregir los brunols.
45.
MONJETAS(75) TENDRAS
Trauràs los fils de las monjetas, las rentaràs, y las posaràs dins de aigua que bullia ab sal;
y serà millor que las tàllias a talls petits antes de còure-las; quant seran cuitas se tíran dins del
aigua freda, y si se volen conservar tendras, luego se tràuen y se deixan escórrer. Se posarà
dins de una cassola, mantega, un polset de farina, julibert, ceba picada molt fina, sal, nou mos
cada, un vas de llet o de la aigua ab què se han cuit, y pernil trinxat. Se farà bullir 10 minuts
tot plegat.
Advertència: Si se vol, en lloch del pernil s’i poden posar sobre, robells de ou, y vinagre si no
s’i ha posat llet.
46. RISOTTO A LA PIAMONTESA PER SOPÀ,
EXCEL·LENT PER UN DIA DE CAMP
Se prepara primerament la salsa del guisado del modo següent: se posa una cullerada de
greix en una casola al foch, cuand lo greix és ben roent, s’hi tira la cam, se gira unas cuantas
vegadas, y después una ceba trinxada petita, tres o cuatra pastanagas petitas talladas a talls
grossus, alguna llesqueta de pernil, un pols de pebre, y sal. Se va remanant tot plegat, tirant-hi
poch a poch caldo de la olla. Feta esta salsa, se posa al foch una casserola de aram o de ferro;
quand serà roenta, s’hi tiraran 3 onsas de mantega de vaca. Quand és fosa s’hi posaran 5 xicras
de arròs, se farà tomar ben groch(76), y después se anirà tirant, a poch a poch, caldo de la olla,
fins que es cuit, però que quèdia granal. Se sacseja, però sensa remanar-lo ab cullera perquè
alesoras quedaria pastat. Cuant és cuit, se trau del foch, y se deixa tomar mitg fret. Alesores y,
cinc minuts antes de servir-lo a taula, si tíran 4 onsas de formatje de gruyèra (que hi dóna altre
perfum que lo de Holanda) ratllat y tres xicras de la salsa dalt dita. Se remena aleshores ab una
cullera y 5 minuts después, se serveix a taula ab una plata.
47.
BUNOLS DE VENT PER FREGIR771
Se posa mitg vas de llet, y mitg de aigua al foch; cuant bull, s’hi tíran de una sola vegada,
tres onsas de farina, remanant ben seguit. Al cap de un minut se trau del foch, y se va remanant,
fins que és fret. Alesores, s’i tira sal y dos ous, juntament ab la clara, y se torna a remanar, cosa
de un cuartet. Después se posa la paella al foch ab oli, mantega o greix, y se van tirant trossus
de pasta com una nou, y alesores ells se estúfan molt.

(74) Ascalunyas. Planta liliàcia. En alguns llocs fan un picat d ’escalunyes, que se serveix
amb el marisc.
(75) “El fet és que les mongetes, tal com les coneixem ara, van arribar al segle XVI, també
portades d’ Àmèrica; de la península van passar a Itàlia i d’aquí a França. La mongeta va ser
una menja habitual en el segle XVIII...” (Néstor Lujàn, Diccionari Lujàn de Gastronomia
Catalana, Edicions La Campana, 1990, pàg. 105).
(76) Primer havia escrit “ros” i després ho va ratllar.
(77) L’original diu “fregit”. Corregim segons sentit.
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48.
GRASOLETAS™ DE SEMOLA
Se posa un ansat al foch ab un petit de llet, s’hi tira semola fins que es ben espès, posanthi lo sucre correponent. Cuant la semola és cuyta se estén sobre una fusta o un màrmol, y és
bo deixar-la reposar una o dos horas; después se talla a talls com mustachonis, y se fregeixen
ab mantega.
49.
GELATINA'79»DOLSA DE TARONJA
Se clarifícan nou onsas de sucre de piló(80) ben blanc, y se cola, se cola també lo suc de 5
taronjas. Se barreja y s’hi anadeixen 4 planxetas de cola de peix(8l). Tot junt se fa bullir hasta
que tinga un punt bastant regular; alesoras se posa en un motllo y se deixa rafredar, en un
puesto molt frech, perque se prènguia.
50.
COL Y FLOR TRUFADA PER GUISADO
Primerament se bull la col y flor entera, luego se escorra; se trinxa cam de bou o de moltó,
s’hi mèsclan alguns talls de parnil a dauets, nou moscada, tòfonas a tallets. Se fa sufregir la col
y flor ab un poch de greix, y mantega, se fa donar un parell de voltas, y se colocarà en una plata
un sostre de col y flor, una capa sobre de cam trinxada, altre capa de col y flor, altre vegada
cam trinxada, y per últim col y flor, que formi com una muntanya al centro de la plata. Després
se baten dos clares de ou, que tíngan lo punt del pa de passich y ab esta clara se cubrirà la col y
flor*82». Se picaran bescuits, se passaran ab un sedàs y se ensalzarà la clara de ou. Per últim tot
aixís preparat se posarà en un fomillo ab foch sobre y no sota, fins que quèdia rosset.
51.
LLIMONADA GASEOSA
Bicarbonato de sosa, mitja dracma. Xarop de ponsem, xarop simple o sucre, 1 onsa. Aigua,
6 onsas. Se disol axò y s’i anadeix, àcido cítric o tartàric, un escrúpul.(83) Se mescla y se pren
al comensar la efervescència.
52. SOPA CONSOMÉ
Se prepara un bon caldo, se fa torrar un bon tros de pa al fom ben ros; se tira est en lo caldo
anadint-hi después tomatas, salsa de rostit, y si se vol ceba rossa, sofregida, y que bulli una
hora y mitja. Se passa después lo pa per un colador dos o tres vegadas, y se mescla dita pasta,
que resulta ab dit caldo, y que arrènquia lo bull. Después si pósan pastalets o bé boletas de
gallina. Estas boletas de gallina se fan picolant bé la gallina cuyta, y se enrodoneixen ab pa y
ou (clara y robell).
53. ALTRE SOPA
(Per 12 persones). Se pren mitja de llet, se posa a bullir tirant-hi un poch de pebre, nou
muscada y sal. Quant ha arrencat lo bull, se trau del foch; se prenen 4 ous (clara y robell) una
onsa y mitja de formatge de gruyèra ratllat, y quant la llet és mitg freda, se mescla tot plegat.
Se unta una casserola ab mantega y s’i tira dit compost, luego se fa còurer en lo bany de maria,
y quan té lo punt de flam, se deixa rafredar, y se talla a dauets petits o altre figura; se farà
después purea de cuasevol cosa ab bon caldo, però lo que més hi diu és de arròs, però s’i tirarà
quant bull la salsa de algun guisado o de tomata per donar-li color. També va bé la purea de
tapioca(84). Feta la purea, al moment de anar a taula s’i tiraran los sobredits dauets.

(78) Pastís fet amb pasta fregida, després de barrejar-se amb ou, canyella i sucre.
(79) Del francès gélatine. Preparat de pastisseria no recollit en els nostres diccionaris
històrics.
(80) Sucre de pa, o pa de sucre, o sucre de piló és el que es presenta al mercat en forma de
conglomerats cònics (DCVB).
(81) Substància gelatinosa que s’extreu de la cua d’alguns peixos que serveix per espesseir.
(82) Primer havia escrit equivocadament “pa de passich” i després ho va ratllar.
(83) Vint-i-quatrena part d ’una unça romana: un gram i dos decigrams (DCVB).
(84) EL DCVB documenta aquesta fècula blanca i granulada en una obra de Narcís Oller.
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Recuiteres a la Bisbal. Fotografia d ’Emili Casas (1918).

54. BAVARUÀ(S5) (PLAT DOLS)
Se pren un porró de llet, 8 rovells de ou, sucre corresponent, escorsa de llimó y un poc de
baynilla. Se cola y se posa al foch, y quant és un poch calenta, s’i pósan sis fulls de cola de
peix, remanant-ho sens parar fins que té un poch de punt, que no arríbia a bullir, y alesores
se trau del foch; se remena un rato, se cola, y se posa en un motllo ple dins de aigua freda,
perquè prè[n]guia més consistència. Si se vol, quan se trau del foch, si tíran algunes gotas de
un licor fluix.
55. PERNIL DOLS
Se posa a dessalar un tros de pernil, tenint-lo en remull tot un die. Después se posa a bullir
ab aigua y herbas, com sejolida, orenga y llorer a fins que siga mitg, y se deixa rafredar; despu
és si és per mitg pernil regular s’i pósan 3 petits de vi blanc, y mitja lliura de sucre, y se toma
al foch, y quan se ha begut la mi tat del suc se gira de l’altre costat a fins que se haurà begut tot
lo suc, y aleshoras se trau de la cassola, y que se refrèdia.
56.
FREGIT DE COL Y FLOR
Se bull col y flor, si són los brotets sols millor; después se escorra bé; luego se posa greix al
foch, y quant és ben calent, s’i tira la col y flor, se li fan donar unas quantas voltas, y se trau del
foch; después se pren canselada, que se talla ben menuda, y quan és fosa, s’i tira per una col y

(85)
Bavaroise. Preparació bavaresa gelatinosa que es posava en els entremesos freds,
feta amb una crema anglesa perfumada. Vegeu Rondissoni, op. cit, pàg. 571. La bavaroise
també és una “beguda popular de Baviera, que els prínceps d’aquest país importaren a França
a començament del segle XVIII”. Vegeu Josep Maria Daró, Vademecum del salser, Edicions
Força, Girona, 1995, pàg. 126.
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flor regular dos culleradas de farina, y se fa donar alguna volta, però que no arríbia ser rossa.
Després s’i tira un petricó de llet bullenta junt ab la col y flor, se remena fins que llíguia y
después se trau del foch; se deixa raffredar; luego se posa un poch de farina en lo tallador, se va
prenent una cullera de lo dit compost, se li dóna la forma que se vol, y enseguida se fregeix.
57. SALSA INGLESA (PER PEIX BULLIT)
Se bull un bon peix y se mantén calent. Después se fa la salsa següent: se pren un poch de
greix com també cansalada sumament menuda, ceba com a dos cullaradas ben picoladas, que
casi fàssia aigua (la ceba ha de ser la part blanca). Tot axò se posa a sufregir ab lo greix (però
lo greix(86) ha de ser ja calent). Después s’hi possa mantega y mitja cullerada escassa de farina,
se remena tres o quatre minuts, después, a poch a poch, s’i tira llet, procurant que quèdia una
salsa espesseta, també s’i ha de posar sal. Esta salsa se pot col·locar alrededor del peix o bé
posar-la ab una salsera.
58. JARDINERA
Se fa bullir ab caldo pastanagas y remolacha bermella; después se búllan patatas, se pícan
sumament finas; quant las pastanagas, y remolachas són fredas se tàllan a rodonas, se posa
greix, canselada y ceba a suffregir, y después se cola. Luego, se pren una cullerada de farina, se
fa soffregir junt ab las patatas, se li dónan algunas voltas, y s’i tira llet calenta. Quant és prou
espès per poder-ho amotllar, se trau del foch y antes que se refrèdia se col·loca en un motllo,
esto és, un sostre de patatas, un de pastanagas, altre de patatas y un de remolacha. Luego se
fa una salsa ab un poch de greix, algun gra de all, ceba, un poch de pastanaga, naps, julibert,
fent-se sofregir tot plegat. També s’i anadeix un poch de farina, un poch de caldo, se pícan al
morter dos o tres atmetllas torradas, y un poch de pebre vermell; tot junt bull un rato, luego se
cola; se trau la jardinera del motllo, se coloca en una plata, y s’i tira aquesta salsa. Lo motllo
ha de ser untat.
59. PURÉ DE LLENTIAS (PER SOPA)
Se courà una lliura de llentias ab caldo de la olla, un poch de tocino, dos pastanagas, dos
cebas, y dos clavells. Quant serà cuit se pasarà ab un colador, aprimant lo puré ab caldo, se cou
en una casserola per espumar-lo, y después s’i tíran sobre crostas de pa fregidas à la paella.
Nota: si se vol lo puré per un dia magre, en lloch del tocino s’i posarà oli.
60. BOLETS A LA PAPILLOTA<87) (FREGIT)
Limpiats los bolets y tallats en trossets, se bànan ab greix de tocino o ab mantega de vaca,
se embolícan en papers, barrajant-hi julibert, ceba picada, sal y pebre; se pósan sobre las graellas a foch lento, y se serveixen ab los mateixos papers.
61. SALSA REMOLADA(8S)
(PER TOTA COSA FREDA, PEIX BULLIT, RUSTIT FRET DE BOU, ETC).
Pendràs un o dos ous durs, los trincharàs ab la mitja lluna, después trincharàs una ceba
crua, tot ben menut, y ho posaràs en un plat. Després trincharàs també ab la mitja lluna julibert
ben petit; després de trinchat lo posaràs en lo plat ahont tindràs lo ou, y la ceba, hi tiraràs sal,

(86) Primer havia escrit “foch” i després ho va ratllar.
(87) Del francès papillote. Papillota. Paper amb què hom embolica algun aliment per
coure’l.
(88) Gal·licisme. Es tracta de la remoulade, una salsa picant que es fa amb oli, all, mostassa
i herbes. Vegeu Josep Maria Daró, Vademecum del salser, Edicions Força, Girona, 1995, pàg.
279.
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oli y vinagre, remanant-o bé. Si en lloch de vinagre tens tàparas, que sían ben agres, podràs
posar-las trinchadas en lo lloch del vinagre.
Nota: Lo julibert se ha de trinchar lo derrer, perquè lo such, que trau, te embrutiria lo de
més. Feta axis esta salsa, la pots colocar en una salsera o tassa de pèndrer caldo o bé tirar-la
sobre la vianda freda, que vols preparar.
Advertència: serà molt convenient, que esta salsa se fàssia poch antes de anar a taula, per
què la ceba no se esbràvia, pues la ceba hi dóna molt bon perfum.
62. SALSA A LA BÉCHAMEL<89>
Pendràs un tros de mantega de vaca, se fa fóndrer, s’i tira un poch de farina, ceba, y trossets
de pernil, (que apenas se conègan,) sal, y llet. Se fa còurer poch a poch, remanant-o sempre del
mateix costat; si queda massa espès, se anadirà un poch de llet, y si al revés, queda massa clà
se anadirà un poch de farina. Se fa rafredar antes de posar-la en las croquetas, costellas de xay,
cabrit, llagostins, col y flor (encara que ab la col y flor se pot posar calenta).
63. LLAGOSTINS
Se tíran a la aigua que búllia, se trau lo cap, y la closca, excepte la qua. Se los unta de
bexamel (vide número anterior), se bànan de rovell de ou y molla de pa, y després se fregeixen,
que quèdian daurats.
64.

PASTELILLOS DE AVELLANA O MILLOR
“PANALLETS”, DULCE PER POSTRES
Se pren mitja lliura de sucre blanc molt fi, sis robells de ou. Se remena axò ab una cullera, fins
que las dos cosas estígan ben mescladas, y pren un color de un groc clar. Se tenen preparadas
mitja lliura de avellanas torradas, que se trèncan en tres o cuatre trossos, y se mèsclan a lo
demés. Después se unta ab greix una llauna, sobre la qual se tíran cullaradas separadas de dita
pasta, y se pòsan al forn, vigilant que no se crèmian, pues sols se necessítan cinc o vuit minuts
per coure-las. Se trauhen del forn, se fan rafredar, y se àlsan ab cuydado ab la punta de un
gabinet. Se serveix per postres, colocats los pastelillos a sostres sobre una frutera.
65. RONONS SOTÉS (RONONS SALTATS)
Pendràs dos ronons de xay, treuràs bé lo greix, los tallaràs a rodalletas y treuràs lo dur de
dintre; luego los posaràs en un plat y los salaràs. Se deixan axis dos o tres horas. Pendràs una
boleta de greix (y si vols hi anadiràs un poch de mantega) lo empolsaràs de farina, y se posa
en una paella ab foch un poch fort, tirant-hi un polset de pebre, y mitja xicra de vi bo. Quant
tot axò sarà ben roent, s’i tíran los ronons, se dónan un parell de voltas, y se serveix. Lo poch
de salsa que quedarà, deu ser ni clara ni espessa. Axò se fa al moment de servir la sopa, perquè
deu ésser fet y menjat; del contrari los ronons se tóman durs.
66.
PASTELS DE PASTA FULLADA Y PASTELILLOS
Pendràs dos lliuras de farina de flor, se fa un moladó ab part de ella (cosa de mitja lliura)
sobre una fusta plana. Al mitg del moladó, s’i posa mitja cullarada de greix, un petit raig de
esperit de vi, un poch de sal, y unas % parts de un petricó de aigua freda, y dos claras de ou. Tot
axò se desfà, y se pasta bé, com qui fa pa, que no sia maurat(90). Després se enrodoneix com un

(89) Aquesta salsa mare, de color blanc, la més francesa de les salses, molt emprada a l’alta
cuina fou inventada pel marquès de Béchameil.
(90) Estovat, sense arribar a quedar pastat.
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panet, y ab lo gabinet se talla a quadros, que no arríbian fins a baix, de modo que quèdia enter
dit pa. Fet axò, se tapa ab un tovalló y se deixa reposar una hora o hora y mitja.
Passat dit temps, ab lo corrom, se estira un poch de tots dos costats, que quèdia la pasta
rodoneta, y gruxuda, y alesores posaràs en lo centro, tres onsas de llar, y mitja lliura de mante
ga, colocant-ho tot bé, y planet, y alesoras dels cuatre cantons se dopblega la pasta, que tàpia
enterament lo greix y la mantega, procurant que no súrtia per ninguna part.
Fet axò ab molt cuydado (perque no súrtia lo greix y mantega) se estira ab lo corrom, pri
mer del través; quant estarà un poch estirada, se enrotlla alrededor del corrom, se descargola
després ab molt cuydado, col·locant la pasta sobre la taula, al revés (lo que antes anava a sobre,
ara va a sota), y se toma a estirar en sentit llarch, que quèdia del gruix de un Napoleón. Fet
axò se toma enrotllar alrededor del corrom, y se toma à girar lo de sota(91) sobre. Se toma a
desplegar. Aquesta pasta estirada, se fan tres plechs, y alesores se toma a repetir lo que se ha
dit de la primera vegada, y axò se fa cinc vegadas.
Quant tindràs la pasta feta, colocaràs un plat de boca en baix, y tallaràs un rotllo de pasta
de la mida del plat, qual pasta colocaràs sobre una llauna plana, que antes mullaràs ab aigua.
Colocada la pasta sobre la llauna, ab un pinsell pla, mullaràs ab aigua la pasta per sobre; tren
caràs de la mateixa manera, anteriorment, dita, un altre rotllo de pasta, que colocaràs sobre lo
primer que tindràs a la llauna.
Fet axò, pendràs un plat més petit, lo posaràs boca en baix sobre los dos gruxos rodons de
pasta, y tallaràs una rodona que no arríbia al segon sostre de pasta. Últimament tindràs en un
plat un ou dexatat (clara y rovell) y ab un pinsell untaràs tot lo sobre de la pasta, y ja tindràs
axis preparat lo pastel de sota.
Cubertora del pastel: Tornaràs a péndrer lo mateix plat gran, lo tombaràs de boca en baix, y
tallaràs una rodona de pasta de la mida del plat, faràs un motllo de paper que té fòrmia un mitg
meló, untaràs lo sobre del motllo de paper ab un poch de greix, y sobre dit paper colocaràs la
pasta, que te fàssia de cubertora; untaràs de ou(92) lo sobre de la pasta ab lo pinsell y quedarà
fet lo pastel. En aquest estat, portaràs lo pastel al fom. No és necessari, que el fom siga molt
roent; ab uns deu minuts quedarà c u itm)
Si vols fer pastelillos petits, tallaràs la pasta ab un motllo de la circumferència de un bas;
posaràs dos sostres de pasta, y al mitg del sostre de sobre, hi faràs un forat rodó ab un motllo
petit, perquè púgas tràurer aquella tapa petita, y posar-hi dintra cam trinxada, confitura, o lo
que vulgas. Lo sobre de dits pastelets podràs també untar-los ab lo pinsell mullat de ou.
67. BARQUILLOS (FREGIT, GRASOLETAS EN FORMA DE NEULA)
Una tassa de vi banc, una de oli, un poch de raspadura de llimó y canella picada. Tot axò se
fa una pasta ab farina, que quèdia no massa forta, y se deixa descansar (si no se té pressa) cosa
de una hora. Luego pendràs unas canas de la llargària de un pam; pendràs un trosset de esta(94)
pasta, se aplana ab un corrom, se ne fan trossos llarchs y estrets del gruix de un napoleón, y se
van enrotllant a la cana en forma de espiral, que quèdia tot unit com un canó, peró mirant de
no colocar un gruix sobre lo altre.
Fet axò, tindràs greix, o bé oli ben calent a la paella, y se couen. Tretas del foch, se pósan
a escórrer dretas en una escorredora, y quant són un poch escorregudas se pósan en un plat, se
estíran las canas, y se ensàlsan de sucre.

(91)
(92)
(93)
(94)

Primer havia escrit “sobre” i després ho va ratllar.
L’expressió “de ou” figura escrita a l’interlineat.
Subratllat a l’original.
“Esta” figura escrit a l’interlineat.
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Menús de FHotel dels Italians de Girona (principi del segle XX)
68. CHARLOTTE195’. PLAT DOLS INGLÉS
Pendràs molla de pa (si és sec, millor) la posaràs a remullar ab llet(96); en altre plat tiraràs,
al mateix temps, sis o set sacalls o bescuits dolsos, demenussats grossos y los faràs també
empapar en llet. Pendràs unes quantes pansas (y si pots tràurer los grans, millor) las posaràs à
estobar ab rhom o aiguardent unas cuantas hores antes.
Pendràs un motllo y lo enllardaràs, tiraràs a la pasta del pa remullat, sucre, advertint que
esta pasta no la pots remanar, perquè ha de quedar gremalluda. Luego, posaràs en lo motllo
un sostre de pa remullat, y un altre de sacalls remullats, sembrant-ho tot de pansas, y se van
repartin los sostres que se vol. Després se posa foch sobre y sota, o bé al bany de maria, perquè
ha de quedar com un flam. Si antes de posar-ho a còurer, se veu, que queda massa espès, si pot
anadir un poch de llet.
Advertència: per qui no li agràdia el rhom, se poden remullar las pansas ab aigua y alesores
s’i posa lo perfum que se vol a la pasta, com llimó, etc., però lo més propi és rhom, perquè és
plat inglés.
69. GALANTINE(97) DE DINDON TRUFÉ(98)
Axò se pot fer ab galldindi, ànec o pullastre, però lo més propi és galldindi o ànec, essent
molt convenient, per quedar bé, que sían grassos.

95) El mot charlotte sembla haver estat emprat per primera vegada en 1804. És un plat inspirat
pels entremesos anglesos. Pren el nom de la reina d ’Anglaterra Sophie-Charlotte, esposa de
George III (1760-1810). A partir del plat anglès trobem la derivació francesa, l’anomenada
charlotte parisienne o charlotte riis.se.
(96) A continuació hi va escriure “cuant serà ben empapada”. Després ho va ratllar.
(97) Galantina. Xarcuteria feta a base de carns fredes, sense os, que hom serva en la seva
gelatina.
(98) Llegiu la recepta de “galantina de pavo con gelatina” que proposa Rondissoni, op. cit.,
pàg. 412.
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Primerament se ploma la pessa, sens esquinsar la pell, y si se esmoca, que quèdia la menor
obertura possible. Se tàllan las alas, y camas, se desossa, comensant per lo coll; una vegada
desossat se renta bé, y se axuga; luego se farceix de lo següent: llomillo, butifarra, canselada,
tòfunas, cam trinxada de alguna cosa cuyta lo dia antes (si pot ser) y se va rellenant tot barre
jat, procurant acompansar lo trinxat ab lo demés, que se talla a tiras. Se rellena lo animal, de
modo que sembria<99), que queda vuit(l00). Alesores. se cúsan las oberturas, que se hauran fet, a
excepció de las de las potas y muscles, que se fícan dintre, antes de rellenar, a fi de que no se
escàpia lo farcit. Luego de cusit, se lliga ben lligat pel llarc y través ab fil de empalomar prim,
sensa plàner las lligaduras, de lo contrari, se reventa ab facilitat, advertint que las lligaduras no
han de ser estretas. (Si lo animal és molt fort, com galldindi, que no se púga cusir, se lliga bé,
se embolica en un drap fi com mussolina, y se pot cusir lo drap).
Se posa lo animal axis farcit, com també las potas, las alas, carcanada y una pota de xai
en una cassola, cobrint-ho de aigua ab herbas aromàticas, llorer, orenga, etc., y sal. Axò se
fa bullir tres horas, luego se trau lo animal y se deixa rafredar en una plata. Cuant serà mitg
fret, se tràhuen los fils ab cuydado de no esquinsar-ho. Se cola la aigua aquella ab un colador
súmament espès, y se toma al foch tirant-hi cola de peix, que se haurà rentat antes (cosa de un
cuart de onsa o mitja onsa, segona la, aigua que queda), y se remena fins que la cola és desfeta.
Antes que búllia s’i tira una clara de ou batuda per clarificar-ho, y se deixa bullir, después se
trau del foch, y se deixa rafredar, fins que fàssia un poch de capa sobre; pues aleshores se cola
dos vegadas ab un colador sumament espés y se tira dintre de una plata plana, perque tínguia
poc gruix; se deixa rafredar al ayre libre, y si fa molt calor, se ha de posar ab glas, perquè ha
de quedar pres, de modo de poder-se tallar ab gabinet.
Per servir-ho, se talla lo animal a llonsas, com qui talla butifarra y la gelatina en forma de
mustachonis, y tot se serveix fret. Se colòcan los talls a lo llarch de la plata, que fórmian escata
y se esparrama(l0l) la gelatina per sobre.
70. PECHUGAS AB SALSA BLANCA(102)
Pendràs los blancs de capó, pullastre, gallina, etc. Ab la agulla de enllardar, hi posaràs
bocins de cansalada, y luego arreglaràs una salsa feta del modo següent: posant en una cassola
molta mantega, sal, un poch de ceba, que se farà sufregir tant sols que quèdia lo gust, trebent-la
enseguida, s’i anadeix nou moscada, una xicra de llet, y si queda molt clara s’i posa un xic de
farina blanca de la millor; después se deixa bullir fins que quèdia espessa conforme al gust de
cadahú; después s’i tira un poch de suc de llimona, y se serveix. Se adverteix que esta salsa se
ha de fer un cuart antes de anar a taula. Antes de servir-o a taula s’i tíran dos o tres rovells de
ou batuts, quant ha de ser clara per patatas, naps, etc., però no per carn.
Advertència: Esta salsa se pot servir també posant-i sobre naps, pèsols, xarabias, carxofas,
tot sol sensa cam.
71. FROMAGE DE COCHON<103>
Se posa lo cap de tocino en(l04) una casserola ab aigua. Cuant comensa a bullir, se escuma,

(99) El DCVB recull a la regió oriental de l’Empordà la forma semblia. Sembria és potser
encara més dialectal.
(100) Entenem 'buit'.
(101) Castellanisme que el DCVB documenta en una obra del valencià Llorente.
(102) La salsa blanca es prepara amb mantega, farina, un raig de vinagre i una mica d’ai
gua. Es posa al foc i es deixa reduir. Vegeu-ne una recepta en el llibre Nou m anual de cuinar
amb tota perfecció (1830).
(103) “El formatge de tocino” era un plat conegut a Catalunya. En 1831 la família Balanzó
de Barcelona va transcriure una recepta semblant, en català, en el seu quadem de cuina. Vegeu
Pere Alcové, Quadern de cuina de 1831. Barcelona, Edicions de la Magrana. 1987, pàg. 48.
(104) Primer havia escrit “ab” i després ho va ratllar.
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y s’i tira sal y altres espècies, com són julibert, frigola, llorer, alfàbrega, y ceba, tot molt picat,
y se deixarà bullir fins que sia cuit, (y se coneixerà, cuant la forquilla s’i introdueix fàcilment).
Alesores se trau del foch, se escorra, y se coloca sobre un toballó, se tràhuen tots los ossos, se
trinxa, y se coloca la came aixís trinxada en una casserola rodona, aromatisant-la ab espècies,
sobretot pebre, y se arruxa ab vi blanc, se cubreix ab lo caldo per còurer, però antes se treu la
grassa a dit caldo, passant-lo per un cedàs, y se posa a foch lento.
Cuant se haurà empapat tot lo caldo, se trau y se deixa escórrer; essent tebi se posa en un
motllo de llauna, se tapa, y si posa bastant pés a sobre o se cubreix ab un toballó enrodonint-ho
en cuant se pugui, y posant-hi un pes sobre.
72. BACALLÀ
Se posa lo bacallà en remull dos dias mudant-hi la aigua, y después se cou. Se tràhuen las
espínas; se pícan alls; y se posa en una cassola un poch de oli, y se coloca al foch lento, se fa
fregir un poch, se remena bé. Se tindrà llet, remanant-ho sempre, anadint de cuant en cuant un
poch de llet y oli, y se traurà del foch remanant-ho sempre.
73. DOS SALS AS BONAS
Ira. Cancelada picada, julibert, alls y tomata ben remanat, y galeta picada, pebre, y cuant
quasi est cuit, si pósan algunas tàparas.
2ona salsa. Pendràs xerfull(105), àpit, ceba, tomata cuyta, y se sufregeix tot.
74. COSTELLAS
Se pèlan bé los ossos de las costellas, trebent lo gras y los tendons, y se pícan bé ab un
gabinet mullat per fer-lis péndrer la forma rodona, fent-las bullir antes ab julibert, llorer y sal,
etc., si no hi ha temps; però si sé té temps, se pósan ab oli algunes hores antes.
Mesclaràs la cam ab mantega a parts iguals, ous durs, pebre, ceba, bolets, tot picat fi. Se
pòsan un o dos rovells de ou, si la pasta és massa axuta se empàpan bé las costellas de tot axò,
fent-las pendre la forma rodona, se ensàlsan de pa ratllat o galeta ben fina, y se pòsan al forn.
75. GRASOLETAS DE PATATA
Posaràs a la paella un poch de greix y talls de canselada. Cuant serà fosa la canselada, hi
tiraràs un poch de ceba trinchada. Cuant serà rossa, se trau del foch y se cola. Luego se toma
dit líquit a la paella, y s’i posa patata picada molt fina, que fàssia fils; y per cada lliura y mitja
de patata, una cullerada de farina, tirant-i també poch a poch mitg petit de llet. Se va remenant
fins que tot és ben barrejat, que fòrmia una pasta molt fina, se fa a foch lento. Se trau del foch,
y cuant és fret, s’i tira un raig de llimó, y un poch de mantega. Després se bat una clara de ou,
se fan las grasoletas a la forma, que se vol, passant-las després per la clara de ou ben batuda, y
per bescuit ben picat, y per últim se fregeixen.
76. EMBUTIT
Se pren una lliura de filet de badella, una lliura y mitja de llom de tocino. La mitat de las
dos carns se trinxa bé ab la mitja lluna, y la altre mitat a talls cuadrats del tamano de un cuarto.
Axò se barreja, posant-hi salsa de beco, pebre negre, sal y lo que pren un cuarto de salnitre,
y mitg vas de vi ranci, y se deixa una nit tapat de esta manera. Després se pren un tros de tela
del fetge del tocino, se posa a remullar una estona ab aigua calenta, perquè se pòsia flexible,
y se estén sobre un tovalló, y s’i tira sobre una capa de cam picada, y uns talls llarchs y prims
de canselada que no se tòquian, y de un cap al altre, si coloca altre sostre de cam picada, y
ab la tela del fetge se embolica tot, donant-hi una forma de llangonissa gruxuda. Después se
embolica ab lo tovalló, ahont està estesa la tela, y se lliga ab una beta; luego se posa al foch en
(105) Variant de cerfull.
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una cassola gran, que la aigua ho cobrèsquia, anadint-hi las herbas aromàticas que se vúlgan.
Se deixa estar al foch tres hores. Quant és cuit, se trau del foch y s’i posa un pes sobre, cosa de
mitja hora, y se servirà fret, tret lo toballó.
77.
SOPAA LA MALLORQUINA
Posaràs dos tassas de oli en una cassola, quant serà ben calent, hi tiraràs mitja ceba gran
trinchada, un cuarto de julibert y tres o cuatre grans de all, tot trinchat. Después s’i tiran dos
tomàtas madurs, després de treta la pela, y dos o tres fullas de col gran blanca o trossos de
colyflor, o bé millor las dos cosas. Quant la col estarà quasi cuyta ab lo oli, se hi tira la aigua
suficient, y se fa acabar de còurer ab la aigua. Alesoras s’i tira lo pa, que ha de ser moreno,
(dit de casa) tallat prim. Esta sopa ha de quedar axuta, sensa such però toba, y per axò ha de
estar tapada una estona fora del foch. També s’i posa un poch de pebre negra, o vermell, si no
hi ha tomàta.
78. BACALLÀ A LA PROVENSALA
Pendràs una tersa de morro de bacallà; lo faràs bulir junt ab una patata de onsa o onsa y
mitja; luego treuràs las espinas y la pell, ho picaràs en lo morter tot plegat, que quèdia molt fi,
y mentres se pica, s’hi tira oli de poch en poch (lo necessar-hi per assahonar-ho bé) y s’hi va
tirant també de poch en poch, cosa de una tercera part de un vas de llet.(106) En una cassoleta
posaràs a fóndrer mitja onsa de mantega, mitja cullerada de aigua, y una culleradeta de farina;
se remena bé, y s’hi tira lo bacallà, se remena tot plegat, y s’i va tirant més llet fins que pren
lo bacallà, quedant espès. Si la llet s’hi tira bullida serà millor.
79. SALSA EN SIBET(107) (LLEVRE)
Se agafa la llevre, y no se renta. Se talla a trossos guardant la sang, luego se agàfan dos
sebas grossas, uns quants grans de all y un tros de pernil (gras y magre) picolant-ho al talladó.
Se tira a la paella, que se suffragesqui una mica, sensa ésser massa rossa, y s’i tira la llebre.
Tot plegat se dóna unas cuantas voltas, y s’i va tirant algun polset de farina, y un vas de bon
vi, donant-hi unas cuantas remanadas. Se trau de la paella, y se tira ab una cassola. Se agafa la
sang, y de desliex(108) en vi, y se tira a la cassola, posant-hi un polset de pebre, y que sigui poch
a poquet. Un moment antes de tràurer-lo del foch, se pren lo fetge, se pica al morter y la mitat
de mitja presa de xacolata<l09) rascada, se dóna un parell de voltas, y se trau del foch.
80. JAMÓN EN DULCE (FIAMBRE)(U0>
Se posa 24 horas en remull, después se fa bullir, se escórra bé, y se remülla ab jerez, y ab
un drap se axuga, y antes o después, segons se vol dols. Si posa un poch de sucre, adomant-ho
ab fedeos(lll) (sic) de sucre de adorno.

(106) Abans havia escrit “mitg vas de llet” i després ho va ratllar.
(107) Del francès civet, llebrada. «La lebre és un producte molt rar. Cap fórmula indigena
de la presentació de la llebre no pot superar la francesa del civet, amb les cebetes (échalotes) i
el vi corresponent. Això és un plat antic, feudal, de gran sumptuositat i gran suculència. Però
les llebres, on són? On han anat a parar? Què se n ’ha fet? » (Josep Pla, Sobre la cuina, dins
O.C, VII, Barcelona, Destino, 1968, pàg. 360 ).
(108) Variant de diluir?,
(109) Hi ha llocs que anomenen “empordanesa” a un fondo de cuina en el qual hi entra una
mica de xocolata de coure.
(110) Juan Altamiras, Nuevo arte de cocina (Girona, 1770), ens ofereix un “pernil cocido
com vino blanco”. Afirma que és un plat per anar de viatge.
(111) Fideos.
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81. TORRADAS AB RHOM
Torradas untadas de rovell de ou, si posa sobre almíbar de rhom y sucre cremat.
82. PICADTLLO DE BACALLÀ
Fet arrencar lo bull, y tretas las espínas del bacallà, posat al tallador, lo trincharàs, que quèdian bocins, com atmetllas torradas; posaràs oli a la paella, hi tiraràs lo bacallà, lo sufregiràs
bé ab un poch de all y julibert; cuant sia roset, dexetaràs (aproximadament per cada lliura de
bacallà) un rovell de ou ab un poch de aigua y canella, un poch de agre de llimó, lo remenaràs
y treuràs del foch, cuydado de que no se abràsia.
83. PERDIUS A LA ESPANOLA
Limpiadas las perdius, las sufregiràs ab Uart; quant sían rossas, las treuràs de la cassola, y
ab lo such de la cassola, trinxaràs un poch de canselada, y pernil, a daus petits, anadint-hi un
poch de farina rossa, all...[Recepta interrompuda],

ÍNDEX DE PREPARACIONS
Un fet que crida l’atenció, que no podem passar per alt, és que totes
les receptes de plats de cam són de vedella. El porc que ell anomena “to
cino”, que tanta importància té en l’alimentació actual, servia preferent
ment per a l ’obtenció de greixos per a la cuina. També es concentra en
l’apartat d ’embotits, per fer pemil dolç, “fromage de cochon”, etc. Fa la
impressió que la cam de porc no arribava a la taula en la proporció d'ara.
En aquest apartat notem que hi ha coincidència amb el receptari de Felip
Cirera, Avisos o sien regles senzilles a un principiant cuiner o cuinera,
adaptades a la capacitat dels menos instruïts, per Felip Cirera à[lies]
Felip de palàcio.... En aquesta obra vigatana les receptes fetes amb carn
de porc gairebé són inexistents. El famós plat de llomillo amb mongetes,
present a moltes fondes i hostals, es va popularitzar més endavant. A la
comarca d ’Osona la cam de porc també la reservaven per als embotits
i per la cuina. En l ’obra de Melcior de Ferrer, el xai també hi és poc re
presentat. La cuina de la caça es redueix a la perdiu i el “sibet” de llebre.
Pel que fa al peix, la majoria de receptes són variacions sobre plats de
bacallà. Per contra, els plats dolços, sobretot els destinats a les postres,
són nombrosos. A la Bisbal, terra de pastissers i de rebosters, aquest gust
per les coses dolces era molt accentuat.
Arrossos: 1, 19, 25 , 46
Aviram: 31, 69, 70, 83
Bolets: 60
Carns: 6, 11, 12, 13, 14, 38, 40, 74
Conservació d ’aliments: 11
Costelles: 16
Cremes i salses: 2, 3, 8, 9, 10, 18, 57, 61,
62, 73, 79
Croquetes: 15
Embotits: 55, 76, 80
Estofats i guisats: 4, 6, 12, 13, 17, 38
Formatge: 71
Llimonada: 51

Marisc: 39, 63
Menuts: 65
Orxata: 32
Pastes: 5, 20, 21, 22, 33,
Pastisseria i rebosteria: 23,27, 30, 34,47,48,
49, 54, 64, 66, 67, 68, 81
Patates: 24, 28, 36, 41, 75
Peixos: 7, 29, 72, 78, 82
Relleno o farcits: 26, 35,
Sopes: 52, 53, 58 , 77
Truites: 42
Verdures: 3 7 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ,5 0 ,5 6 ,5 9
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ÍNDEX ALFÀBETIC DE LES RECEPTES
Bacallà, 72
Bacallà a la provensala: 78
Badella empannada, 13
Barquillos (fregit, grasoletas en forma de neula), 67
Bavaruà (plat dols), 54
Biftec, 14
Bolets a la papillota (fregit), 60
Bou estufat, com lo de las fondas, 17
Bracioletine, 35
Brunols a la italiana de espinachs, 44
Bunols de vent per fregir, 47
Cam ab salsa de espinachs, 38
Charlotte, plat dols inglés, 68
Cocas de Cervera, 23
Col y flor tmfada per guisado, 50
Cols a la alemana, 43
Costellas, 74
Costellas a la milanesa, 16
Crema ab montanas, 30
Crema per fregir a la napolitana, 9
Croquetas a la genovesa, 15
Embutit, 76
Espinachs a la crema, 37
Estufat de badella, 12
Fideus ab salsa a rosto, 20
Fregit de col y flor, 56
Fricandó, 6
Fromage de cochon , 71
Galantine de dindon trufé, 69
Gelatina dolsa de taronja, 49
Grasoletas de patata, 75
Grasoletas de semola, 48
Guisado de cam a la ragú,4
Jamón en dulce (fiambre), 80
Jardinera, 58
Limonada gaseosa, 51
Llagostins, 63
Macarrons a la napoletana, 3
Macarrons a la ragú a la napolitana, 5
Macarrons, fideus y etc., ab salsa a rosto, 20
Modo de conservar la badella alguns dias, 11

Modo de escabechar perdius, 31
Modo de fer orxata, 32
Monjetas tendras, 45
Omelette soufflé, 42
Ostras a la bexamel, 39
Pasta frolla, 34
Pastel de patatas, 28
Pastelets de pasta fullada y pastelillos, 66
Pastelillos de avellana, 64
Patatas a la provensala, 24
Pechugas ab salsa blanca, 70
Peix a la lata, a la piemontesa, 7
Perdius a la espanola, 83.
Pernil dols, 55
Picadillo de bacallà, 82
Puré de llentias (per sopa), 59
Purea de patatas (guisado), 36
Ravioli, 33
Relleno de cebas ab cam a la espanola, 26
Riso a rosto, 19
Risotto a la milanesa, 1, 25
Risotto a la piamontesa, 46
Rogers a la llauna, 29
Ronons soltés (ronons saltats), 65
Salsa a la Béchamel, 62
Salsa a rosto, 18
Salsa de tomata a la italiana, 2, 10
Salsa en sibet (llevre), 79
Salsa inglesa, 57
Salsa mayonesa,8
Salsa remolada, 61
Salsas bonas, dos, 73
Sopa, altre, 53
Sopa a la mallorquina, 77
Sopa consomé, 52
Tallarini, 21
Tallarini per un dia magre, 22
Torradas ab rhoms, 81
Torta de madalena, 27
Torta de patatas (plat dols), 41
Vol au vent, 40
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SANT FELIU DE GUÍXOLS, ANY 1868
B E N E T JU LIÀ

RESUM: Per comprendre quina era la vida dels habitants de Sant Feliu de Guíxols a la segona
meitat del segle XIX, hem considerat que l ’any 1868 és molt significatiu. L ’article té en compte
les activitats marítimes, primordialment portuàries, l ’ascens de la manufactura i del comerç
suro-taper, les finances municipals i els aspectes socials i laborals, gràcies a les recerques
efectuades a l ’A rxiu Municipal de la ciutat. Es fa incidència en el panorama polític d ’aquell
moment, en el qual té un notable protagonisme la figura de Pere Caimó.
PARAULES CLAU: Sant Feliu de Guíxols (1868); padró, hisenda, política, activitat portuà
ria.

Començarem aquests comentaris pels aspectes de la vida municipal
de Sant Feliu de Guíxols. La població tenia llavors uns 6.430 habitants i
era regida per l’alcalde Joaquim Masià, a. Jepet dels Bous, segons expli
ca Lluís Esteva, per recordar-nos que aquest personatge, aconsellat per
Rafael Patxot Ferrer, impedí un desastre que s’estava preparant contra el
nostre passeig de Mar.
Representant de la política conservadora del moment, segons el Ma
nual d ’Acords, la seva actuació, a part de la lloable indicada abans, fou
més aviat rutinària pel fet que es va dedicar a aprovar permisos d ’obres.
Destaquen les abundants sol·licituds per obrir noves finestres o ampliar
les que ja hi havia a les façanes de les cases guixolenques. També trobem
normes destinades als pares de família modesta per inscriure els seus
fills a les Escoles. Seguien unes subscripcions per als huracans de les
Filipines i Puerto Rico, i finalitzen amb la creació d ’una Guàrdia Rural
per protegir les persones i els béns dels habitants del camp.

FONTS CONSULTADES:
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AMSFG), Manual d’Acords i documentació
diversa de 1868.
Arxiu Històric de Girona (AHG), Fons Notarial de Sant Feliu de Guíxols.

133

BENET JULIÀ

El Racó de Llevant de la badia de Sant Feliu de Guíxols (1875). Fotografia d’un oli de Jaume
Pons Martí (1855-1931) (Arxiu de l’autor).

Una data destacable fou el 12 de juny, ja que s’implantà el sistema
mètric decimal, però sense calibrar en aquells moments el valor que tin
dria aquesta adopció en el futur.
Es prengueren acords referents a personal. Un fou l’acceptació de la
sol·licitud de jubilació del secretari de l’Ajuntament, Joaquim Roca, des
prés de 32 anys de servei, que, llavors, als 73 anys estava afectat per pro
blemes de la vista. S’acordà passar-li una pensió de 200 escuts anuals.
Un altre acord pres fou nomenar jutge de pau Joan Suris i Carles. Més
endavant, el trobarem entre els benefactors de la vila, juntament amb una
colla d ’altres altruistes com F. Jofre, J. Suris Llorens, els dels 20.000 du
ros per obres de remodelació de l’Hospital; els germans Francesc i Jeroni
Patxot, que, juntament amb Font i Arxer i sobretot amb Anton Vidal,
aportaren 1.060 duros, també destinats al mateix centre. Però d ’entre
ells volem destacar la personalitat d ’Anton Vidal, fill de Sant Feliu de
Guíxols i habitant de Marsella.
Només repassant la llista de donatius a l’Hospital de Pobres local,
trobem que l’any 1819 Anton Vidal entregà 30 lliures, i que repetí amb
15 lliures els anys 1820 i 1821, amb 30 lliures el 1830; i tornà a fer apor
tacions el 1841 amb 54 lliures, 7 sous. Un altre Vidal -Salvador Vidal Ci134
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bil- pagà les reformes de l’escola pública i la renovació de tots els arbres
del passeig públic més els de la plaça de la Constitució. Més tard, encara,
cedí un terreny de la seva propietat per regularitzar la plaça del Monestir,
més una acció i mitja, propietat seva, d ’aigua de la mina d ’Estrada i Cia.
per al servei públic de la població. Però el més important de tot això fou
la informació rebuda de Sebastià Andreu el 19 de maig, amb motiu de
trobar-se a Marsella amb Rafael Baster Llagustera, apoderat de Numa
Vidal, fill d ’Antoni Vidal Calsada, traspassat aquest mateix any 1868 a
la citada població, que li havia encarregat d ’informar l’Ajuntament guixolenc del llegat al seu favor d ’un total de 15.000 francs de renda anual,
destinats 8.000 francs per a almoines i els altres 7.000 francs per a l’en
senyament d ’infants de cases humils. Fou l’origen del conegut Col·legi
Vidal. I encara un nou acte de mecenatge d ’aquesta família, ja que pel
novembre el citat Numa cedí a l’Hospital de Pobres local la meitat de
l’edifici del teatre. Devia tractar-se del teatre dit l’Alzina, construït pel
seu pare.
De l’actuació municipal, poques coses importants podem afegir. Pel
juny, amb motiu d ’obres en una casa del carrer Major antic, es va haver
de desviar la processó de Corpus pel carrer de la Notaria. També hi ha
acords contra els que feien “codolets”, una burla que consistia a tirar
pedretes de nit a les finestres.
PADRÓ MUNICIPAL
L’estudi del padró municipal de Sant Feliu relatiu a l’any 1867, ja que
el de 1868 és incomplet, ens orienta en el coneixement de les activitats
de la seva gent. Voldríem en aquest escrit reduir-nos a comentar sobre els
guixolencs que vivien en la part de la vila vella, és a dir el barri del mo
nestir i els carrers de dintre del recinte de les desaparegudes muralles.
D ’entrada ja trobem anotades unes 189 persones relacionades amb
l’activitat tapera enfront de les 64 dedicades solament a la tradicional
dedicació marinera i pescadora. Petita estadística aquesta, però orienta
dora de la importància que anava adquirint la industrialització del suro.
Segueixen unes 45 persones que, anotades amb diferents denominacions,
podem englobar-les com a jornalers. També hi ha anotats 17 teixidors
dedicats a un ofici que anirà desapareixent a causa de l’ús de les “selfactines”.
A continuació, hi han apuntats nou religiosos i cinc monges, segura
ment Teresianes de Vic que treballaven a l’Hospital des del 1858. Nou
malalts en l’esmentat centre; dues infermeres; una llevadora, Josefa Mas
de Vilaret, que havia denunciat persones que assistien a parteres sense
tenir títol oficial; sis guàrdies civils; dos carrabiners; dos farmacèutics,
etc.
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HISENDA MUNICIPAL
El nostre ajuntament tenia com a dipositari de les seves finances Joan
Roig i Palau, autor d ’un detallat informe aprovat pel governador provin
cial com era preceptiu i on s’englobaven les partides anotades des del
maig de 1866 fins al febrer de 1867. No existeix el que correspondria a
1868, segurament a causa de l’anomalia del moment. I així tenim:
Càrrecs:
Existència de l’any anterior ..................................103 escuts, 744 mil·lèsims
Productes ordinaris p ro p is ...................................... 113 escuts, 441 mil·lèsims
Arbitris i impostos establerts ............................... 4 escuts, 884 mil·lèsims
B e n e fic è n c ia ............................................................. 1.909 escuts, 645 mil·lèsims
Per cobrir diferències ............................................. 8.256 escuts, 033 mil·lèsims
Total ........................................ 21.356 escuts, 914 mil·lèsims
Descàrrecs:
Despeses obligatòries. Despeses de l’Ajuntam ent (secretari, conservació edifici, quin
tes, eleccions, etc.) ................................................. 1.939 escuts, 851 mil·lèsims
Policia de s e g u re ta t......................................................................................... 10 escuts
Policia urbana (arbres, cementiri, il·luminació) . 2.084 escuts, 395 mil·lèsims
Instrucció p ú b li c a .................................................... 2.760 escuts
Beneficència. Despeses p erso n als......................... 867 escuts, 135 mil·lèsims
Id. material ...............................................................1.132 escuts, 511 mil·lèsims
Total ...................................... 1.999 escuts, 626 mil·lèsims
Obres públiques ...................................................... 636 escuts, 300 mil·lèsims
Correcció pública .................................................... 538 escuts, 500 mil·lèsims
Càrregues ................................................................. 371 escuts, 600 mil·lèsims
Impostos ...............................................................................80 escuts, 500 mil·lèsims
Total ..........................................10.410 escuts, 592 mil·lèsims
Existència ................................................................. 946 escuts, 322 mil·lèsims

Abans d ’acabar aquest tema del pressupost municipal, voldríem
remarcar que en les partides d ’arbitris, impostos i productes ordinaris
propis hi tenim com a exemple la subhasta per lliurar l’administració de
l’escorxador, més conegut com el Matadero, amb el preu de 30 escuts
de sortida. La quantitat acceptada podria pagar-se en quatre terminis.
Aquest any, amb l’aprovació del governador provincial, la proposta que
dà rematada a raó de 32 escuts.
Un altre tema inclòs era eldel petroli per a l’enllumenat de la pobla
ció. Es va firmar un acord entrel’alcalde i Manuel Martí Julià, en el qual
s’obligava a aquest, des del juliol de 1867 al juny de 1868, a aportar tot
el petroli necessari per a l’enllumenat dels carrers de la vila a raó de 33
rals de bilió per mallal, 2,25 rals per cada cristall o xemeneia i la mateixa
xifra per cana de metxa torçada.
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ALTRES ACTIVITATS MUNICIPALS
Trobem que pel juliol s’estableixen drets d ’entrada per a aquells pro
ductes que han d ’ingressar a la vila. Exemples: el vi per arrova pagarà
480 escuts; el vinagre, 200 escuts; l’aiguardent i licors per cada grau, 62
escuts; la carn per a cada lliura, 28 escuts; el porc viu 4.800 escuts.
El comerç del vi i dels licors sembla que havia tingut importància,
però ara, havent començat la plaga de la fil·loxera a França, encara més.
S'obre un nou mercat en el país veí per als nostres vinyataires i vinaters
fins al 1893, moment d ’expansió en la nostra terra d ’aquest flagell.
La implantació d ’aquest arbitri podia tenir relació amb la demanda
de la Hisenda de Girona exigint que la contribució de consums locals
havia de pujar fins a 8.000 escuts, cosa que obligà l’Ajuntament de fer el
següent repartiment: vi, 3.627 escuts; vinagre, 50 escuts, 400 mil·lèsims;
aiguardent i licors 31 escuts per unitat; oli d ’oliva 68 escuts per unitat;
petroli, 292 escuts, 50 mil·lèsims; sabó, 6 escuts per unitat; carns, 3.030
escuts, 50 mil·lèsims.
Encara hi hagué més càrregues impositives. Ens ho confirma el se
güent document encapçalat en castellà: "Reparto individual que hace el
Ayuntamiento por los 790 escudos 100 milésimos que importa el décimo
de recargo establecido por la ley del presupuesto para el ano 1867-1868
y premio de cobranza correspondiente del mismo".
I així, a continuació, hi han descrites les contribucions pels immobles,
cultius i bestiar corresponents a l’anualitat indicada.

Un dia de temporal, en una imatge guixolenca del segle XIX (Arxiu de l’autor).
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Riquesa imposable rústica: 5.428 escuts (forasters) i 15.452 escuts
(veïns i gent del camp).
Riquesa imposable urbana: 3057 escuts (forasters) i 32.112 escuts
(veïns).
Riquesa imposable pecuària: 150 escuts.
S'assenyalà de quota de contribució la quantitat de 7.903 escuts, 100
mil·lèsims.
A continuació, hi ha la llista de tots els contribuents amb la quantitat
imposable sobre la qual es gravà el repartiment seguit d ’una classificació
segons la quantitat a pagar, que és la següent:
Fins a 1 e s c u t .................................... 27 persones
d ’l a 2 e s c u t s .................................... 46 persones
de 2 a 3 escuts .................................. 87 persones
de 3 a 4 escuts ................................ 127 persones
de 4 a 5 escuts ................................ 130 persones
de 5 a 10 e s c u t ................................269 persones
de 10 a 20 escuts ............................136 persones
de 20 a 30 escuts ..............................86 persones
de 30 a 50 escuts ............................. 42 persones
de 50 a 100 escuts ........................... 21 persones
de 100 a 200 escuts ........................... 4 persones
de 200 a 400 escuts ............................1 persones
més de 400 escuts ..............................9 persones

D ’aquesta petita estadística ens atrevim a treure la següent considera
ció: Sant Feliu tenia en aquells anys un predomini de població que anava
des d ’una modesta posició econòmica a ciutadans amb un cert benestar.
Són les 662 persones catalogades des de la imposició de 4 escuts fins
als de 100 escuts, mentre que unes 160 persones tenien els ingressos
més migrats i són els catalogats en la riquesa imposable que anava d ’ 1
a 3 escuts. Els de la primera categoria corresponien a una classe mitjana
formada per treballadors amb bons ingressos laborals, juntament amb
elements de petita burgesia, segurament il·lustrada pel contacte amb
l ’estranger, principalment per viatges marítims i altres que provenien de
l’estada en terres americanes com era el cas del nostre Caymó. La ma
joria pertanyien al nucli inicial dels federals empordanesos, gent oberta
a tota idea liberal; certa indiferència religiosa en alguns d ’ells, fins i tot
algun maçó, i amb un esperit d ’associacionisme que motivà crear co
operatives, germandats, casinos, etc., i conformant un tipus de viure o
cultura que podríem anomenar eminentment tapera.
Juntament amb la declaració dels béns de la gent de Sant Feliu,
l’Ajuntament també aportà la seva. Es l ’apèndix al repartiment de la
riquesa imposable d ’aquesta població feta per la Junta Pericial i tempo
ralment de la contribució territorial.
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Exemptes perpètuament:
a) Rústica. Peça de terra, corral i una barraca que pertany als propis
d ’aquest Comú de temps immemorial i declarada dita finca amb R. O.
de 1863 propietat del Comú, exceptuant-la de la desamortització. Usada
com a llatzeret i per amarrar en les seves roques les embarcacions. Valo
rada en 169 escuts.
b) Urbanes
1. Casa propietat de la Vila de temps, etc. Es la casa consistorial que
ocupa l’ajuntament, secretaria, oficines i escola pública de nenes. Valo
rada en 6.745 escuts.
2. Edifici que fou monestir de monjos benedictins; pertany a aquest
Comú per haver-los cedit la Junta Superior de Vendes dels Béns Na
cionals del Regne (20/04/1843). Conté tres escoles públiques de nois;
habitatges per als professors; caserna de guàrdia civil i carrabiners, més
altres dependències d ’utilitat pública. Valorada en 21.333 escuts i 300
mil·lèsims.
3. Hospital de Pobres; habitatges per a les monges i servei. Valorada
en 8.200 escuts.
Total: 36.289 escuts.
Finalitzada la nostra exposició de les despeses municipals més les
dels tributs estatals, hom pensa com tot això repercutiria en l’economia
personal dels caps de família guixolencs. Amb la intenció d ’apropar-nos
a una idea de la càrrega econòmica que això representava, ens atrevim a
exposar que si la suma total de les obligacions del Comú (que sortien de
la bossa dels ciutadans) més les contribucions estatals, ens donen la xifra
total de 19.280 escuts pagats, repartits proporcionalment als 6.410 habi
tants de la vila surt a 2,99 escuts d ’aportació per cap, xifra respectable si
a més ho era de família nombrosa.
ACTIVITAT PORTUÀRIA
La vila guixolenca sempre havia tingut vocació marinera, però,
aquells anys, la seva flota mercant velera s’anava reduint a causa de
la forta competència que anaven presentant les noves cases navilieres
amb les seves naus mogudes a vapor i que oferien regularitat, velocitat
i capacitat.
Però aquest estat de coses també tingué una part positiva en augmen
tar la presència d ’aquestes naus a la nostra badia, car de 387 embarca
cions registrades per fer-hi escala, 64 foren de vapor i en un gran per
centatge relacionades amb el comerç de la indústria surotapera. Perquè
recordem que fou a partir de 1820, que amb la gran expansió de les cases
xampanyeres, aquestes precisaren un gran augment de taps. L'exportació
se situà, el 1865, en 170 milions i passà a ser el quart producte d ’expor
tació nacional.
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Patent de Sanitat del port de Sant Feliu de Guíxols. Any 1868 (AMSFG).
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Per tot això indicat, entre els anys 1820 i 1850, el producte forestal
surer de l’Empordà i la Selva no fou suficient per satisfer la necessitat de
suro dels nostres tapers. Això féu que els comerciants busquessin noves
zones sureres a Andalusia, Extremadura i, fins i tot, el sud de Portugal.
I així, velers com els pailebots portuguesos Silvania, Matilde i Calipso\ el bergantí-goleta britànic Alecto\ les goletes nacionals Vicente,
Cuatro hermanos, etc., descarregaven panes de suro.
Però, com hem indicat, més importància tingueren les escales dels
vapors de la naviliera La Vasco-Andaluza de Sevilla, embarcant sobretot
bales de taps per a l’exportació. Aquesta naviliera fou creada pels Ybarra
l’any 1860 a la citada capital andalusa i dedicada al cabotatge dels ports
de Llevant fins a Marsella. Foren unes 64 les escales que practicaren els
vapors en el nostre port aquell any, destacant d ’entre ells el Guadaira de
339 tones; el Guadiana, de 301, i el Darro de 260, que arribaren a fer
escala a casa nostra al llarg de 10 viatges cada un.
Una altra mercaderia transportada en força quantitat en el nostre port
aquells anys era predominantment el blat, a càrrec de bastiments locals
que procedien dels ports francesos, sobretot de Seta, Port la Nouvelle i
Marsella. Per aquesta activitat trobem documentats uns 12 viatges de
YApoderado d ’Antoni Calsada; 11 viatges del Maria de J. Julià; 8 vi
atges del Pesadilla de J. Arxer, i solament amb 2 viatges el Dolores, de
J. Prat; el Bienvenido, de N. Calsada i el Pepito, de J. Patxot. I encara a
aquesta llista hem d ’afegir algun bastiment foraster que accidentalment
trobem anotat amb 5-6 viatges més.
En total foren uns 40 viatges de llagut que pogueren transportar -am b
totes les reserves- d ’entre 20 a 25 tones d ’aquest cereal cada un. Exposat
això, ens atrevim a insinuar que el blat descarregat al nostre port podria
ser de més de 1.000 tones.
Tampoc podem assegurar que aquesta activitat cerealística fos habi
tual o ressaga de la carestia presentada des de les deficients collites de
l’any 1856-1857 a Castella.
Però, a més d ’aquesta actuació, per a l’alimentació humana hi havia
la destinada al bestiar de càrrega, especialment. Per aquest motiu trobem
anotat el Bella Agustina, d ’Eudald Patxot, que portà a terme 15 viatges;
el Dos amigos, de J. Carreras, que en practicà 4, però per portar tots dos
garrofa, mentre que el Pepito, de J. Patxot, portà palla de Barcarès.
I per acabar aquest capítol recordem també l’arribada d ’algunes em
barcacions valencianes carregades amb productes de la seva horta. Es
troben descrites partides de patates, tomates, arròs, taronges, melons,
etc.
També hi havia carregaments variats, com rajols, transportats pel Be
lla Agustina, d ’Eudald Patxot, i La Union, de Francesc Escura, taulons
de fusta del Pepito de J. Patxot, balca del Joven Ignacio, de Pedro Caldero, i el Soledad, de J. Bufat, de matrícula forastera tots dos.
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La responsabilitat de tota aquesta mercaderia, tant si era carregada
com deixada al nostre port, depenia dels consignataris locals. I així,
aquells anys actuaven Joan Fortó Jordà i Telesforo Izal, sobretot per als
vapors de la Vasco-Andaluza de Sevilla. J. Rifà era consignatari dels
efectes d ’altres vaixells. A Rafael Arxer anaren destinats el blat, la farina
i el vi; per la Casa d ’Andreu i Cia., el blat. Francesc Daltabuit el carbó i
el petroli; J. Muntaner, la garrofa; J. Pla, el suro, i finalment J. Bemich,
efectes de vapors.
Tot això exposat ens fa pensar en un exercici normal de l’activitat
marítima, però a vegades podien arribar certs ensurts provocats per les
greus epidèmies que es presentaven i que obligaren a l’obtenció del
document conegut com a Patent de Sanitat, on s ’informava que la nau
descrita havia sortit de port neta de malalties i amb tripulació (nombre
exacte) igualment sana, etc.
L’arribada de tota nau era sotmesa a un registre pels membres de la
Junta Local de Sanitat, formada pels metges S. Fabre i E. Furest, un se
cretari, un zelador i un patró de la falua desplaçada per a aquesta gestió.
Segons el resultat de l’examen es recloïa la nau i tripulants més els pas
satgers en un llatzeret, però en la majoria de les ocasions només passaven
alguns dies d ’observació.
Durant l ’any que estudiem, arribaren a Sant Feliu informacions trans
meses per les pertinents autoritats que indicaven la presència de focus
contagiosos en diversos ports, sobretot de fora del país. Per exemple,
sobre la possibilitat d ’arribada de naus procedents de Montevideo, on
s ’estenia un brot de febre groga iniciada el mes d ’abril. El maig avisaren
de còlera a Matanzas, de tifus a Orà i Tunis, i a l’agost de còlera a An
glaterra, Rabat i Salé.
ACTIVITAT POLÍTICA
En arribar el mes de setembre d ’aquest any i mentre l’alcalde Sr.
Masià informava que S.S. el Papa havia concedit restablir la festa de
precepte del dia 8 d ’aquell mes, diada de la Verge, ja s’estava incubant la
revolta que es conegué amb el nom de la Gloriosa, que sota la direcció
de l’almirall Topete i els generals Prim i Serrano provocà l ’exili de la
reina i la seva camarilla.
Al cap de pocs dies d ’aquests fets, els guixolencs reberen una pro
clama editada a Girona i que s’encapçala en la forma següent: "Abajo
lo existente. Cortes constituyentes y sufragio universal", i a continuació
aquestes expressions: "El grito de la libertad dado por la Marina de la
nación en Càdiz", etc. El firmaven diverses personalitats de la província,
entre elles, el nostre Pere Caimó Bascós per Sant Feliu de Guíxols.
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D ’aquells dies i, per tant, de l’any 1868, Caimó amb el seu pensament
polític ja conegut passà a ser el cabdill dels republicans federals de la
nostra comarca. Per aquesta popularitat com a polític crec que val la pena
recordar aquí aquest personatge, malgrat haver estat tractat pels nostres
historiadors.
Comencem recordant que els Caimó eren de família tradicionalment
guixolenca. Ja en el segle XVIII hi ha documentats en els escrits de
Marina els mestres d ’aixa Baldiri i Benet, així com els mestres calafats
Francesc i Joan.
A principi del segle XIX també trobem anotat Pere Caimó (pare) com
a patró del falutx San Antonio de Padua, i també el que seria parent per
part de la seva esposa, Joan Bascós, com a patró de la pollacra San Anto
nio. I d ’aquesta branca era la raó social Hermanos Bascós de Mayagüez
(Puerto Rico), lloc on treballaren els Caimó durant la seva estada a dita
illa empesos, com molts catalans, per la crisi del principi d ’aquell segle.
Podem suposar que, a causa de l’atmosfera política de llibertat que
es respirava en les terres americanes d ’aquella època, podia haver estat
el lloc on el nostre Caimó es formés o refermés en les seves conviccions
de llibertat i progressisme, com ho demostrà de retorn a la seva terra el
1853, destacant en el període anomenat “bienni progressista”, quan la
vila hi participà plantant l’arbre de la llibertat a la plaça i creant un nucli
de milícia nacional. Caimó s’hi adherí amb el grau de tinent per passar al
cap de poc temps a capità de la primera companyia de solters.
Es casà el 1855 i a continuació féu testament davant del notari J.M.
Sala de Sant Feliu de Guíxols. Es demostratiu del seu tarannà; traduïm
del castellà, resumides, les principals disposicions:
“Pagar els llegats pius forçosos als Sants Llocs de Jerusalem dispo
sats per les Reials Ordres.
Enterrament comú i marmessora a la seva muller Da Isabel Batalla. Si
mort sense fills disposa de 1.000 duros a Nemesi Caseras Caimó, fill de
la seva germana Nemèsia.
Lliurar 400 duros al negre esclau dels germans Bascós de Mayagüez,
Juan José.
ídem 200 duros a l’esclau mulato Roberto.
Si haguessin mort queda la suma a favor de la seva esposa. També
2.000 duros per dotar noies pobres i honrades de Sant Feliu (10 noies)
per lliurar el dia del seu casament.
ídem 100 duros al Casino La Constància.
ídem 100 duros a la Sra. Anna Llambí i Cubies, veïna de Sant Feliu.
ídem 50 duros als tres fills de Josep Vivas i Maria Llambí.
ídem 50 duros a les dues filles de Ramon Rabell i Victòria Llambí.
El seu rellotge d ’or amb la seva “leontina” a Josep Anglada, tinent
143

BENET JULIÀ

primer de la primera Companyia de la Milícia Nacional de Sant Feliu de
Guíxols.
Id. 100 duros a Feliu Llambí i Bas, fill de Narcís i Victòria.
Al seu cunyat Basili Batalla, el joc de tres botons amb diamants i a
l’altre cunyat Francesc, l’agulla de pit amb brillant.
Deixa hereva a la seva esposa Isabel Batalla. Si hi ha fills serà usufructuària, mentre es conservi vídua, mantenint amb decència els fills
d ’ambdós.” (AHG)
Tomant a la descripció de l’ambient polític d ’aquells anys, tenim que
el 1856 O ’Donnell posa fi al bienni progressista forçant Caimó a exiliarse a França. Passat un cert temps, segurament cap al 1861, retorna a Sant
Feliu. Controlat i vigilat, el 1866 s’escapà de casa seva quan la guàrdia
civil volia detenir-lo. Ens explicava el Sr. Soler Albertí que havia sentit
relatar al seu pare que Caimó, fugitiu, s’ocultà a Sant Pol, a la cova ano
menada de les Rates Penades, segons l’havia informat el pescador que
li portà els aliments. Més tard, descobert a Figueres per un tinent de la
Guàrdia Civil de nom Martí, fou detingut de nou i empresonat, i d'allí
posteriorment l’alliberà la revolta de setembre.
I serà a partir d ’aquests dies quan espontàniament es proclamà i
s ’acceptà Caimó com a cabdill dels republicans federals de la nostra
comarca. A l’ensems, es creà una Junta Provisional Revolucionària que
més tard, el 13 d ’octubre de 1868, es confirmà com a definitiva, formada
per Pere Caimó, que l’encapçalà, acompanyat de J. Lloveras, J. Pascual,
N. Calsada, S. Arxer, J. Fraginals, E. Comas, P. Arbús, D. Maury, J. Rufí,
V. Melchor Petit, J. Vergés, J. Soler, J. Prats, D. Ferran i, com a secretari,
Joan Casas Arxer.
I ens preguntem: qui eren aquests companys de l’aventura revoluci
onària de Caimó? Potser és el repàs del document descrit amb el títol de
“Repartimiento individual” el que pot orientar-nos. Repassant-lo, trobem
les següents quantitats imposables a la majoria d ’ells. Així hi ha anotat:
"Jaume Lloveras Ribas, 98 escuts; Josep Pascual Buxó, 81 esc.; Pere
Caimó, 50; Josep Vila Roger, 44 escuts; Casimir Comas, 42 escuts; Joan
Estrada Bemich, 40 escuts; Joan Pla, 36 escuts; Joan Roig Comadira, 40
escuts; Josep Anglada, 32 escuts; Jaume Prats Aymeric, 29 escuts; Josep
Soler Codolà, 18 escuts; Joan Romaguera Mestres, 20 escuts; Joan Geonès, 12 escuts; Francesc Ferrer, 10 escuts; Joan Rufí, 15 escuts".
Finalment suposem que els que falten devien viure a la casa del seu
pare, i el nom d ’aquest com a cap de família devia ser el que estava
anotat.
Per tot això, i recordant igualment les consideracions que férem en el
capítol del "Repartimiento individual", creiem que la Junta Revolucio
nària guixolenca estava formada per representants de la petita burgesia i
de la menestralia de la vila.
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Convé també fer memòria de l’utòpic idealisme que defensaven: abo
lició de la pena capital, de les impopulars quintes per a l’exèrcit, dels im
postos de consums i estancs, dels guardes rurals, poder disposar d ’armes,
depurar funcionaris i finalment política lliurecanvista per creure que la
crisi de 1866 fou originada per la política proteccionista.
Una de les seves primeres actuacions fou crear una milícia amb la
intenció d ’anar a Girona per falta de confiança amb la guarnició militar
de la plaça, cosa i conducta lògiques ja que feia dos anys del fracàs revo
lucionari en aquella ciutat dels oficials del regiment de Bailén que obligà
la majoria a exiliar-se.
La nova milícia guixolenca posà de capità a Josep Riambau. La for
maven uns 120 homes, dels quals 70 estaven armats amb fusells, baione
ta, cartutxos, cananes, pistoneres, beines, etc. Aquest armament pujava
tot plegat a 398 escuts, 450 mil·lèsims, d ’una partida de 400 escuts que
se’ls oferí a la seva disposició.
A continuació, vingueren destitucions de caps d ’organismes mu
nicipals. Un dels primers fou el director mèdic de la Junta de Sanitat
Local Marítima, el Dr. E. Gibert, que fou substituït pel Dr. Eliseu Furest.
També, com que el monestir dels benedictins era ara propietat municipal
des de 1843 i dintre del seu concepte de laïcització dels organismes de
govern, donaren 8 dies de temps al rector que vivia en aquest convent per
abandonar l ’edifici i lliurar-ne les claus, mentre que dies després haurien
de protegir el dit sacerdot de certs grups fortament protestataris. Després
també derogaren totes les disposicions sobre subvencions voluntàries a
actes religiosos.
D ’aquells primers dies fou el repartiment de 100 pans de tres lliures
ofertes pel Sr. Suris, antic jutge de pau, junt amb 100 rals per als pobres
hospitalitzats. La Junta també hi col·laborà amb 400 pans més.
Pocs dies després començaren a haver-hi desordres nocturns que els
components de la Junta classificaren com a procedents de “clubs de re
accionaris”. Per tant, aconsellaven no acceptar les falses noves que feien
córrer.
A partir d ’ara, tot el que vindrà ja no pertany a l’any que estudiem,
però els fets que seguiren procedien de l’actuació en dita anualitat i, per
això, creiem oportú estendre’ns-hi breument.
Recordem com el canvi total, preconitzat pels republicans sobretot,
no anava en la mateixa direcció de l’altre grup més moderat, que només
amb la revolta aspirava a un canvi de govern, i així començaren unes
diferències indicades per Caimó al començament del seu escrit compost
a l’exili a Mònaco i que comença així: "Blanco de las iras del gobiemo,
el partido republicano federal...", expressions d ’un fort desacord que
portaria a un nou intent revolucionari conegut com els Fets de la Bisbal
de 1869 o El Foc de la Bisbal.
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Així doncs, la nit del 2 al 3 d ’octubre, després d ’ocupar el monestir
i el petit destacament de carrabiners, Benet Planella i Gruart, amb 12
homes, prengué per assalt i sorpresa la tripulació de dos escampavies de
guerra fondejats a la badia i a més 30 carrabiners. De dia, Caimó, amb
400 homes de Sant Feliu i 5 canons, fa camí cap a la Bisbal, on havien
de reunir-se amb altres amotinats fins arribar a la xifra de 2.800 homes,
però fallà l’intent per la captura de Caimó, amb engany. Posteriorment
jutjat i condemnat a mort, fou indultat pel general Prim -potser es conei
xien, car havia estat capità general de l’illa de Puerto Rico l ’any 1847- i
el desterraven a Mònaco, lloc on escrigué la defensa de la seva actuació
i la dels seus homes.
Com sempre, la repressió perseguí els sublevats, fins i tot els que
n ’havien hostatjat. Un altre exemple el tenim amb un edicte del capità
general de Catalunya, pocs anys després, que prohibia als veïns de po
blacions sortir més d ’una hora de camí de la seva localitat. Si precisaven
d ’anar més lluny havien de sol·licitar-ho per escrit al seu alcalde i aquest
a l ’autoritat militar. En cas de no fer-ho així, la multa era de 1.000 pes
setes. Si marxava amb permís havia de deixar la porta de la casa oberta i
amb una persona representativa.
Amb la república, Pere Caimó va poder tomar, va ser alcalde i destacà
en la defensa de la vila de l’atac dels carlins.
Acabem aquí el nostre intent d ’evocar la vida dels avantpassats
guixolencs en un any determinat del segle XIX, el 1868, escollit per la
importància que tingué discretament en el món laboral, marítim i fins i
tot polític de la població.
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LA VIRGINITAT DE MARIA,
QÜESTIONADA A
SANT FELIU DE GUÍXOLS EL 1891
JO S E P C L A R A

RESUM: Un article publicat sota pseudònim, a Sant Feliu de Guíxols, el 1891, va qüestionar
el dogma de la virginitat de Maria. El mestre Rafael Pinol, denunciat com a possible autor de
l'escrit, hagué de comparèixer davant l'Audiència de Girona, la qual va absoldre'l de la incul
pació d'haver escarnit la religió oficial, gràcies al veredicte del jurat popular.
PARAULES CLAU: virginitat, anticlericalisme, Sant Feliu de Guíxols, segle XIX.

El naixement de Jesús a partir d ’una mare verge, fet insòlit des d ’un
punt de vista racional o purament humà, s’incorporà al Credo de la doctrina
cristiana ( “et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine”) i fou
definit com a dogma de fe en el concili de Nicea (325) i ratificat, després,
en el III de Constantinoble (680).
Les fonts més antigues del cristianisme, però, no són concordants a
l’hora de valorar l’esdeveniment. Ni l’evangeli de Marc ni el de Joan no
hi fan cap referència, cosa que també és ignorada per les cartes de Pau.(1)
El reporten, en canvi, Mateu i Lluc, però el primer -p e r tal de demostrar
la veritat d ’allò que narra-, se serveix de la manipulació d ’una profecia
d ’Isaïes. De fet, Isaïes no es referia a Maria, mare de Jesús, sinó a una
altra persona -probablem ent la dona d ’Acaz, rei de Judà-, i no parlava
-segons les traduccions més serioses- de “verge”, sinó de “noia”.(2)
(1) Michael Amheim afirma al respecte de Marc i de Joan: “La única conclusión que
podemos sacar es que estos dos autores o bien no conocian la historia del nacimiento de
Jesús del vientre de una virgen o, en caso de conocerla, no creían en ella. En ambos casos
es un fuerte golpe a nuestra aceptación de dicha historia” Es verdadero el cristianismo?
Barcelona, Crítica, 1985, p. 28).
(2) Mateu (1, 22-23) diu: “Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia
anunciat pel profeta: la verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d ’Emmanuel, que vol
dir “Déu amb nosaltres”. La frase d ’Isaïes (7, 14), en canvi, és aquesta altra: “la noia que ha
d ’infantar tindrà un fill, i li posarà Emmanuel”. Citem per mitjà de la Bíblia catalana, traducció
interconfessional, publicada per l’Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats
Bíbliques Unides, Barcelona, 1993.
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A Sant Feliu de Guíxols es van viure intensament les polèmiques entre clericals i
anticlericals.

En la llarga etapa del pensam ent vigilat, quan les institucions
eclesiàstiq u es controlaven el m ón de la cultura, predom inava
l ’analfabetism e i quan sortir-se de les versions oficials im plicava
una colla de perills i de càstigs físics o psíquics que no es distingien
precisam en t per la suavitat, va haver-hi persones irreflex iv es o
il·lustrades que negaren la virginitat de Maria i que s’exposaren a ser
reprimides per l ’atreviment de pensar diferent, en ser titllades d ’heretges.
El tribunal de la Inquisició, efectivament, va fer feina -to t processant
els protestants (que subratllaven la importància de la figura central de
Jesús i consideraven accidental i exclosa del culte la de Maria) i altres
dissidents- fins al segon decenni del segle XIX.(3)
UNA DISCUSSIÓ PARLAMENTÀRIA
Amb el triom f de les llibertats bàsiques que seguiren a la consolidació
de la revolució política de 1868, la confrontació d ’idees i de creences
suscità discussions en el Congrés dels Diputats. A l’hora dels debats
reglamentaris per a l ’aprovació a la Constitució de 1869, el diputat
empordanès Francesc Suner i Capdevila (Roses 1826-1898), metge de
professió i representant del partit republicà federal,1(4) es declarà ateu
i atacà els dogmes del catolicisme, per tal de defensar la llibertat de
professar qualsevol religió i la llibertat de no tenir-ne cap. Entre altres
afirmacions digué:
(3) J. BLAZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en Cataluna. El Tribunal del Santo Oficio de
Barcelona (1487-1820). Toledo, Arcano, 1990, p. 214.
(4) És un dels personatges biografiats per Carles Rahola a Vides heroiques. Girona, Casa
d’Assistència i Ensenyament, 1932.
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“No hay ninguna religión, Sres. Diputados, que no presente esas concepciones
milagrosas. En la cosmogonía china, por ejemplo, Loni-Tyn, madre de ChaoHao, queda prenada a la vista de una estrella. Fon-Pao concibe a la vista de
una nube milagrosa. Hon-un pasea en la orilla de un río, le sobreviene una
emoción, un arco iris la rodea, y pare a Fo-Hi doce anos después. Y ademàs,
Sres. Diputados, ^Minerva no salió armada de punta en blanco de la cabeza de
Júpiter? Pues qué, ^Venus no nació de la espuma de las aguas?
no se ríen
los católicos y los cristianos de esas concepciones de los griegos y romanos?
^Y queréis que yo, que me precio de dirigirme por mi razón, no me ría a mi
vez de la concepción milagrosa, absurda y extrana de Jesús Nazareno?”.(5)

No cal dir que aquestes, i altres afirmacions del seu discurs polèmic,
suscitaren una forta i apassionada reacció entre els sectors catòlics, els
quals no dubtaren de comparar Suner amb el dimoni i de celebrar actes
de desgreuge. A Girona es remarcà la funció predicada pel pare dominic
exclaustrat Joan Planas Congost, que criticà el diputat Suner i Capdevila
“por haber leído libros que no debiera leer, por haber creído a ciegas
las barbaridades que estos libros contienen, y por haber intentado hacer
creer estas barbaridades a los cultos espanoles”.{6)
EL CAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Un altre cas que va produir molt de rebombori, i que acabà davant
el tribunal de justícia, és el que s’enregistrà a Sant Feliu de Guíxols,
població oberta a les idees avançades i embarcada en l’expansió de la
fabricació de taps de suro, l’any 1891. Va tenir-ne la culpa el periòdic
lliurepensador El Siglo X X /7) que el 9 d ’agost d ’aquell any publicà un
article on es qüestionava, de manera elemental, la virginitat de Maria.
(5) Los diputados pintados por sus hechos. Madrid, Imp. de R. Labajos y companía
editores, 1870, p. 304. Les idees de Suner poden ser ampliades en el fulletó Dios. Barcelona,
I. López, 1869. Les rèpliques no trigaren a sortir: EI lucifer del siglo XIX, o sea, el ateísmo
personifieado en Franeiseo Suner y Capdevila, diputado a Cortes por el distrito de Figueras
en las Constituyentes de 1869, refutado por un eatólico a secas. Barcelona, Librería sucesores
de Font, 1869; F. MESTRES, Creo en Dios con la Santa Iglesia Catòlica Romana. Carta
del P. Franeiseo Mestres, franciscano exclaustrado, a D. Franeiseo Suner y Capdevila, en
contestación a su folleto Dios. Barcelona, Imp. Narciso Ramírez y Companía, 1869; J.
PALLÉS LLORDES-BERTRAN, jjjD ios!!! Refutación catòlica y razonada del folleto que
con igual titulo publicó Suner y Capdevila. Barcelona, Imp. Magrinà y Subirana, 1869.
(6) Discurso apologético sobre la virginidad perpetua de Maria Santísima que en la
solemnisima función de desagravio que fu e celebrada en la insigne iglesia de San Félix de la
ciudad de Gerona el día 16 de mayo de 1869, dijo el R.P.L.D. Juan Planas, dominico. Girona,
Establecimiento tipogràfíco de Gerardo Cumané y Fabrellas, 1869.
(7) Aquest periòdic es va publicar entre els anys 1891 i 1894. Vegeu L. ESTEVA I
CRUANAS i E. ESTEVA I MASSAGUER, “Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979)”,
dins Estudis sobre temes del Baix Empordà, 2 (1980), p. 67-68. En fou l’ànima Narcís Duran
Juera, comerciant, nascut a Sant Feliu el 1867, membre de la lògia Gesoria i futur alcalde la
població entre els anys 1912 i 1916.
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El treball periodístic, sota el títol de “Duda”, era signat amb el
pseudònim de “Satirillas”, i l’únic fragment que a hores d ’ara en podem
conèixer són dues frases que surten a la sentència del judici que se’n
derivà. Són aquestes: “Si la Fisiologia, cuando menos, demostrara la
posibilidad de que la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso
estaba ya resuelto”, i “O bien que Maria antes de la pubertad, a los ocho
anos por ejemplo, hubiera dado a luz a Cristo; mas aguardar que Maria
llegara a la pubertad y casada con José, ya lo veo màs oscuro”.
L’article va ser denunciat, en efecte, pel jutge municipal de Sant Feliu
de Guíxols i mestre d ’obres, Pere Pascual, oncle de l ’escriptor Gaziel
(Agustí Calvet Pascual, nat el 1887), que ens el pinta com “un catalanista
rabiós” i alhora com “un clerical fanàtic, menat per una esposa que
només pensava en miracles, misses, novenes i sants”.(8) I és que el bon
home creia que l’escrit podia constituir un escami de la religió catòlica,
oficial de l’Estat espanyol.(9) L’acusació s’adreçà contra Rafael Pinol,
de 25 anys, originari de Barcelona, mestre laic de la vila marinera,(10)
relacionat també amb la maçoneria, que es corresponia amb la imatge de
l ’heterodox.(!1)
La causa 61 de 1891, instruïda pel jutjat de la Bisbal, es va veure
davant l ’Audiència de Girona, durant dos dies, el novembre de 1892.(12)
Entre el públic no mancaren les comissions de republicans de diverses
poblacions, mobilitzats per demostrar la solidaritat amb el company
encausat.
El magistrat Juliàn Menéndez de Luarca va presidir la sessió. En el
decurs de la vista, el fiscal Juan Fadón qualificà el fet com un delicte

(8) GAZIEL, Sant Feliu de la Costa Brava. Barcelona, Aedos, 1963, p. 88. Pere Pascual
Baguer (Sant Feliu de Guíxols 1848-1926), amic del canonge Collell, fou un dels primers
membres de la Unió Catalanista a Sant Feliu. Vegeu la biografia que li dedica Àngel Jiménez a
J.M. OLLÉ ROMEU (dir.), Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biogràfic.
Barcelona, Rafael Dalmau, 1995, p. 180.
(9) L’article 11 de la Constitució de 1876 afirmava: “La religió catòlica, apostòlica, romana
és la de l’Estat. La Nació s’obliga a mantenir el culte i els ministres. Ningú no serà molestat
dins el territori espanyol per les opinions religioses ni per l’exercici del culte respectiu,
salvat el respecte degut a la moral cristiana. No es permetran, però, altres cerimònies ni
manifestacions públiques que no siguin les de la religió de l’Estat”.
(10) Sobre Pinol, vegeu A. JIMÉNEZ, “Al cinquanta aniversari de Rafael Pinol i Maimí
(Barcelona 1866-Sant Feliu de Guíxols 1932), pedagog, periodista lliurepensador, federal i
cooperativista”, dins Es Corcó, maig 1982.
(11) Rafael Pinol va formar part de la lògia Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols, almenys
des de l'apy 1889. El seu nom simbòlic era “Constelación” i arribà al grau tercer. Vegeu J.
CLARA, “Els maçons de Sant Feliu de Guíxols”, dins Revista de Girona, 111 (1985), p.
164-169.
(12) Vegeu la crònica periodística de l’apèndix I, publicada per Diario de Gerona.
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d ’escarni de la religió oficial i sol·licità, per al processat, la pena de tres
anys, sis mesos i vint-i-un dies de presó, l’accessòria corresponent, així
com una penyora de 250 pessetes, d ’acord amb l ’article 240 del Codi
Penal vigent.(13) L’advocat defensor, Miquel Laporta Mercader, per la
seva banda, demanà l’absolució del seu patrocinat.04' El jurat popular,
que va tenir una influència decisiva en la resolució final, estava constituït
per dotze persones.
En el decurs de la vista, el mestre Rafael Pinol va afirmar que era
redactor d'E l Siglo XX, però negà que fos l’autor de l’escrit denunciat.
Davant del tribunal, tot seguit, van desfilar diversos testimonis de
l ’acusació i de la defensa. Al final, va quedar, segurament, el dubte de si
el treball publicat era obra de l’inculpat o d ’Emili Roig, que havia marxat
a l’Àfrica -segons que explicà la seva m are- perquè tenia por de ser
perseguit pels tribunals de justícia.
El debat va ser viu i respongué a l’expectació esperada entre un públic
que fou nombrós. Un cop el president hagué fet el resum del cas, els
membres del jurat popular es retiraren a deliberar per tal de respondre les
tres preguntes que hom els havia formulat.
Les respostes aportades pel tribunal popular van ser que Rafael Pinol
no era culpable de la publicació de l ’article denunciat, que les frases
examinades no es referien a Maria santíssima ni a sant Josep, i que tampoc
no havien estat divulgades per mitjà de la impremta. En conseqüència, el
tribunal de dret, malgrat que la negativa a les dues últimes preguntes era
inversemblant, dictà també una sentència absolutòria per al processat,(15)
la qual cosa va ser celebrada per ell i tots els seus amics.
FINAL
El judici contra el mestre racionalista Rafael Pinol no es pot deslligar
de les lluites sociopolítiques que hi hagué a Sant Feliu de Guíxols a
final del segle XIX, en un medi urbà proper als 10.000 habitants, entre
el republicanisme reformista i el caciquisme imperant a l’Espanya de la
Restauració, entre el progrés lliurepensador i la tradició conservadora,
dins la dinàmica clericalisme-anticlericalisme. En aquest sentit, la
denúncia s’ha de veure com un pretès escarment als que intentaven de
superar les barreres dominants en el camp del pensament, els quals, per
(13) L’article 240 afirmava: “Incurriràn en las penas de prisión correccional en sus grados
medio y màximo y multa de 250 a 2.500 pesetas [...] 3° El que escarneciere públicamente
alguno de los dogmas o ceremonias de cualquier religión que tenga prosélitos en Espana”.
(14) Sembla que, en un principi, la defensa havia estat confiada a l’advocat i polític republicà
Josep M. Vallès i Ribot, que no pogué encarregar-se’n per causa d’un altre compromís.
(15) Reproduïm la sentència a l’apèndix II, guardada a l’Arxiu Històric de Girona, fons de
l’Audiència, Sentencias de jurado anos 1890 a 1897, volum 794.
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Rafael Pinol fou membre de la lògia Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols. La relació d'inscrits és de 1916.

la seva banda, reaccionaren també amb un atemptat contra el denunciant,
comès el 1892, i del qual resultà il·lès.
Rafael Pinol, donant suport a les idees de progrés, fou -certam ent- un
dels elements que es distingí en el combat contra el fanatisme irracional
i la reacció integrista de la religió i la política. En un article de 1894
denunciava que “la sencillez apostòlica de los primitivos tiempos del
Cristianismo se ha trocado en un paganismo corregido y aumentado ”,
i feia una crida perquè els treballadors prescindissin “del sello que en
todos los actos de la vida del ser humano imprime el clericalismo ” i
“cesen de confiar a éste la educación de sus hijos ”.(16)
El record de l ’acció contra Rafael Pinol va sobreviure al personatge.
L’escriptor saltenc Agustí Cabruja, nascut el 1911, en evocar anèc
dotes i records de personatges de la II República, parla per referències
-recreades i modificades pel pas del temps i, per això, no sempre precises
en els detalls- del judici contra Pinol, en l’apartat dedicat a Josep Iria.
Hi aporta un colofó, no menys significatiu, sobre el caràcter de la lluita
local: “Un cop el mestre Pinol en llibertat, va córrer el rumor que hom
pretenia segrestar-lo i fer-li una mala jugada. Llavors en Romaguer [és
a dir, Iria] va agafar colles d ’homes armats i els distribuí per la carretera
i davant el domicili del seu amic, muntant-hi una guàrdia de nit i de dia.
Aquesta prevenció i vigilància va durar cinquanta dies”.(17)
(16) Citat per A. JIMÉNEZ, “L’anticlericalisme a Sant Feliu de Guíxols i comarca a l’època
contemporània”, dins Església i societat a la Girona contemporània. Girona, Cercle d ’Estudis
Històrics i Socials, 1993, p. 42.
(17) A. CABRUJA I AUGUET, Polítics i escriptors gironins de la Segona República.
Girona, Ajuntament de Salt i Diputació de Girona, 1987, p. 53-54.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

I
Crònica periodística del judici, segons Diario de Gerona, 18 i 19 de
novembre de 1892.
EL JURADO DE AYER
Poco màs tarde de la hora senalada se eonstituyó ayer, en la Audiència, el Tribunal del
Jurado para entender de la causa que, sobre escamio a los dogmas de la religión catòlica, se
sigue contra don Rafael Pinol, como supuesto autor de un articulo publicado en el periódico
libre-pensador El Siglo XX, de San Feliu de Guíxols.
Ocupaba el puesto de la acusación el digno y celoso teniente fiscal don Juan Fadón, y el
de la defensa, el joven y distinguido letrado don Miguel Laporta Mercader, de los colegios de
esta ciudad y Barcelona.
Una concurrència numerosísima llenaba por completo el espacioso local.
Examinado el procesado, que es profesor laico, confesó ser redactor del periódico en que
salió a luz el articulo denunciado, pero negó ser autor del mismo y haber usado nunca el
pseudónimo de Satirillas.
El testigo de la acusación, don Pedro Pascual, Juez municipal de San Feliu de Guíxols,
que fue objeto de curiosidad por parte del público, por ser víctima del petardo que en aquella
villa puso una mano alevosa, en la puerta de su casa, el sàbado pasado, refirió al tribunal
las diligencias que como Juez practico, en virtud de una carta-orden del Juzgado instructor,
manifestando que, por el regente de la imprenta en que se tira el periódico denunciado, vino en
conocimiento de que el autor del articulo, objeto de la denuncia, era el procesado, pues dicho
regente le puso de manifíesto ante el alguacil que le acompanaba, las cuartillas originales que
comprobó, y al pie de las cuales, bajo el pseudónimo de Satirillas, había firmado R. Pinol,
originales que dejó en poder del regente de la imprenta, porque la carta-orden no mandaba su
ocupación. Que el regente llevó al juzgado municipal cuando fue a firmar el acta, manifestando
ante las personas que en el mismo había que de las cuartillas que tenia en la mano, que eran
las originales del articulo referido y firmadas por R. Pinol, no se desprendía de ellas nunca,
porque habían de ser su salvación.
A continuación declaró el testigo don Juan Jener, regente de la imprenta donde se tira
el periódico denunciado, quien manifesto que si bien eran exactos muchos de los hechos
declarados por el senor Pascual, no lo era que el autor del articulo denunciado fuese R. Pinol,
ni que el senor Pascual hubiese visto las cuartillas originales del articulo firmadas por éste,
pues las que le ensenó en el acto de practicar la diligència de ocupación de la tirada y moldes,
con la precipitación que las hubo de buscar, no eran las del articulo denunciado, sino las de
otro articulo del senor Pinol.
A petición del representante del Ministerio Fiscal, se procedió a un largo careo entre los
testigos, senor Pascual y senor Jener, que aquél pidió se diera por terminado cuando el regente
de la imprenta espresó que no recordaba si había dicho al Juez municipal que el autor del
articulo denunciado era el senor Pinol.
A preguntas de la defensa, el testigo Jener manifesto que el articulo objeto de la denuncia
era de un tal Emilio Roig, que en otras ocasiones había usado también el pseudónimo
Satirillas.
El testigo Pedro Espana, alguacil, declaró conforme con lo espuesto por el Juez municipal
Sr. Pascual, en lo que se referia a lo ocurrido durante la diligència de ocupación y secuestro
de la tirada.
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Benito Cros, eseribiente, corroboro lo relatado por el senor Pascual, ocurrido en el local del
Juzgado cuando el regente Jener fue a firmar el acta.
Por hallarse enfermo no se presento a declarar el secretario del Juzgado Municipal D.
Joaquín Clara, como tampoco el director del Siglo XX, D. Salvio Pujol, cuyos testigos fueron
renunciados.
El testigo Alejo Sala, profesor de instrucción pública, declaró que hasta los catorce anos
había tenido como alumno a Emilio Pujol; que no consideraba a éste, al salir de aquélla,
estuviese en disposición de escribir artículos, pero que pudo escribirlos después si se había
aprovechado.
Isabel Juanola, madre de Emilio Roig, a quien se atribuye también el articulo, manifesto
que su hijo se dedicaba a escribir para la prensa en sus ratos de ocio y que marchó a Àfrica
porque temia ser perseguido por los tribunales de justicia por un articulo que había escrito y
publicado.
El testigo de descargo, Pedro Carreras, comerciante, declaró que, en el mes de julio, antes
de aparecer el articulo denunciado en El Siglo XX, hallàndose en un café que hay debajo de
la redacción del periódico citado, se presento un día Emilio Roig preguntando si un tal Duràn
se hallaba en la redacción y que con este motivo le dio a leer una cuartillas que llevaba en la
mano, que contenían el articulo que después fue denunciado; y reconoció que eran las mismas
que obran en autos y que llevan la fecha del mes de agosto.
El testigo Martín Mascort, taponero, corroboro la declaración del Pedro Carreras, pues
estuvo presente a la lectura de las cuartillas, y lo mismo el testigo Jaime Carreró, que se
hallaba en la misma mesa del café.
El testigo Miguel Payretó manifesto que, hallàndose leyendo en una tabema el periódico
denunciado, Emilio Roig, que acudió a la misma, le pregunto si había leído el articulo
“Dudas”, y como le contestara el testigo que no, el Roig le invitó a leerlo, diciéndole que era
suyo y que le gustaria.
El testigo Soler corroboro la declaración del Payretó.
Practicada la lectura de la prueba documental, se suspendió el juicio por cinco minutos.
Reanudada la sesión, al poco rato hizo uso de la palabra el teniente fiscal senor Fadón,
que en elocuentes periodos dirigió su peroración a demostrar que la publicación del articulo
constituye el delito que se persigue y que el procesado es el autor del articulo denunciado.
Si el senor Fadón no tuviera bien sentada su reputación de funcionario celosísimo y de
profundo conocedor del derecho penal, bastaria su acusación de ayer para ganarla.
Después del discurso de la acusación, la presidencia suspendió el juicio hasta las dos de
la tarde.
A las tres menos cuarto volvió a reanudarse el acto, tomando la palabra el abogado
defensor, que en sentidas y correctas frases devolvió el carinoso saludo que el representante
de la ley le había dirigido.
Luego, en brillantes y elocuentes periodos, analizó la acusación e hizo la defensa del
procesado sosteniendo que en el articulo objeto del proceso no existe escamio y que, aun
existiendo, no constituye el delito que se persigue, acabando por sentar que de ninguna manera
podia ser considerado culpable su defendido porque no resultaba probado ser el autor del
articulo denunciado.
El senor Laporta Mercader, que como el senor Fadón mereció la felicitación de sus
companeros por el discurso pronunciado, es un abogado que reúne grandes dotes oratorias y
profundos conocimientos jurídicos, a quien sonríe un brillante porvenir en la carrera del foro.
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Concedida la palabra para rectificar al representante del Ministerio Público, se suspendió el
acto, despues de haberlo verificado en parte, para continuarlo hoy a las nueve de la manana en
que seguirà haciendo uso de la palabra el senor fiscal para terminar su rectificación.
EL VEREDICTO
A la hora senalada constituyóse ayer el Tribunal para continuar la vista de la causa sobre
escamio a los dogmas de la religión, seguida contra D. Rafael Pinol.
El representante del ministerio público continuo su rectificación y después rectifico
también brevemente el abogado defensor.
El Presidente senor Menéndez de Luarca hizo con tanta consición como elocuencia el
resumen del debate, esponiendo con gran claridad los puntos objeto del mismo, y terminó
leyendo las preguntas que se sujetaban a la deliberación de los jueces de hecho.
Acto seguido, los senores Jurados se retiraron a deliberar, y a la hora y media presentàndose
de nuevo aquéllos, leyendo su presidente el veredicto, que fue el siguiente:
A la pregunta primera. Rafael Pinol y Maimó ^es culpable de haber publicado un articulo
titulado “Duda” en el número doce del periódico titulado El Siglo XX, que se publicó el dia
nueve del mes de agosto del ano último, en la villa de San Feliu Guíxols, cuyo articulo que
figura inserto en la primera columna de la segunda llana del citado periódico, contiene los
pàrrafos que a la letra dicen: “Si la Fisiologia, cuando menos, demostrara la posibilidad de que
la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso estaba ya resuelto”. “O bien que Maria
antes de la pubertad, a los ocho anos por ejemplo, hubiera dado a luz a Cristo; mas aguardar
que Maria llegara a la pubertad y casada con José, ya lo veo màs oscuro”? No.
A la pregunta segunda: “Las frases y conceptos que contienen los dos pàrrafos de la
pregunta anterior transcritos, ^,van dirigidos a Maria Santísima y a su esposo San José?”. No.
A la pregunta tercera: “Las referidas frases y conceptos ^fueron emitidos por la imprenta?”.
No.
En vista del precedente veredicto de inculpabilidad, el Tribunal de Derecho se retiró para
dictar sentencia absolutoria, la que fue leída por el senor Magistrado Ponente, terminando el
acto poco antes de las doce.
Poco amigos somos de emitir consideración sobre los fallos de los tribunales, pero nuestra
misión de cronistas nos obliga a manifestar que gran parte del numerosísimo público que
llenaba el local oyó con estupefacción la negativa del Tribunal de hecho a las dos últimas
preguntas negativas que casan mal con la verdad a que deben ajustarse todas las decisiones
de la justicia.
Cúmplenos, antes de poner fin a esa ligera resena, hacer constar que, a pesar de la gran
aglomeración de gente que en el local había, no hubo que lamentar ni el màs pequeno
escàndalo o alboroto, pues aparte de los consiguientes empellones en el momento de entrar
en la sala, durante el juicio guardó el público la màs correcta compostura, dejando sólo oir
aquellos ligeros murmullos que no pueden menos de escapar en determinadas ocasiones.
Por último, la presidencia estuvo acertadísima en todas las ocasiones, dando pruebas de
una rectitud e imparcialidad que contribuyen en esos casos a realzar su autoridad; por lo que
no podemos menos de felicitar al senor Menéndez de Luarca, creyendo así interpretar los
sentimientos del auditorio.
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II
Sentència pronunciada per l ’Audiència de Girona el 18 de novembre de
1892.
En la ciudad de Gerona, a diez y ocho de noviembre de mil ochocientos noventa y dos.
Vista la causa en juicio oral y público, con intervención del Tribunal del Jurado, sobre delito
relativo al libre ejercicio de cultos, seguida entre partes, de la una el Ministerio fiscal, y de la
otra, el procesado D. Rafael Pinol y Maimó, hijo de Juan y Mercedes, natural de Barcelona,
vecino de San Feliu de Guíxols, de veinticinco anos, soltero, profesor de Instrucción primaria
sin titulo, de buena conducta, no penado anteriormente, en libertad bajo fianza, representado
por el procurador D. Salvador Coll, siendo Ponente el magistrado D. Diego Carril.
1° Resultado que el Jurado pronuncio el veredicto siguiente: Los Jurados han deliberado
sobre las preguntas que se han sometido a su resolución y, bajo el juramento que prestaron,
declaran solemnemente lo siguiente: A la pregunta primera: Rafael Pinol y Maimó (',es culpable
de haber publicado un articulo titulado “Duda” en el número doce del periódico titulado El
Siglo 20, que se publicó el dia nueve del mes de agosto del ano último, en la villa de San Feliu
de Guíxols, cuyo articulo que figura inserto en la primera columna de la segunda llana del
citado periódico contiene los pàrrafos que a la letra dicen: “Si la Fisiologia, cuando menos,
demostrara la posibilidad de que la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso estaba ya
resuelto”. “O bien que Maria antes de la pubertad, a los ocho anos por ejemplo, hubiera dado
a luz a Cristo; mas aguardar que Maria llegase a la pubertad y casada con José, ya la cosa la
veo màs oscura”? No. A la pregunta segunda: “Las frases y conceptos que contienen los dos
pàrrafos de la pregunta anterior transcritos <,van dirigidos a Maria Santísima y a su esposo San
José?”. No. A la pregunta tercera: “Las referidas frases y conceptos ^fueron por la imprenta
emitidos?”. No. -Lorenzo Planells.- José Coma. Melchor M u n é - Pedro Vilar - Vicente Soler
Falgueras - José Faxà - Esteban V e rt- Ba[l]diri Marun.- Pedro Pascuals - Juan Condom
Jofre - Pedro Pagés Parich - Pedro Balmana.
2° Resultando que el Ministerio fiscal calificó el hecho de delito de escarnio a Dogma
de la religión Catòlica, que es la del Estado, comprendido en el número tercero del
articulo doscientos cuarenta del Código penal, y de autor al procesado, sin circunstancias
modificativas, incurriendo en la pena de tres anos, seis meses y veintiún dias de prisión
correccional, accesoria correspondiente y multa de doscientas cincuenta pesetas, sufriendo
por insolvència el apremio personal correspondiente y pago de todas las costas, siéndole de
abono la mitad del tiempo de prisión provisional sufrida, solicitando la defensa la absolución
con todas sus consecuencias legales.
1° Considerando que, siendo de inculpabilidad el veredicto, procede absolver al procesado
D. Rafael Pinol y Maimó y declarar las costas de oficio.
Vistos los artículos ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta
y doscientos cuarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento criminal, noventa y seis, y noventa
y siete de la del Jurado.
Fallamos que debemos absolver y absolvemos libremente al procesado D. Rafael Pinol y
Maimó, declarando las costas de oficio.
Cancélese la fianza prestada para la libertad provisional de dicho procesado, remitiéndose
al efecto la pieza de responsabilidad civil al Juez de Instrucción de La Bisbal.
Así, por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
Juliàn Menéndez - Vicente Sangenís A lós.- Diego Carril.

158

Estudis del Baix Empordà.
IN STITU T D 'ESTUD IS D EL BAIX EM PO RD À (Edit.).
Sant Feliu de G uíxols, 2004. N úm. 23, p. 159 a 168.
ISBN: 84-921668-8-6 ISSN: 1130-8524

LA DEFENSA DE CALONGE
DURANT LA GUERRA CIVIL
A L B E R T V IL A R

RESUM: El treball tracta de la defensa militar dels pobles de Calonge i Sant Antoni davant el
possible desembarcament de tropes franquistes a la Costa Brava durant la Guerra Civil. Es un
treball de camp, que explica els punts defensius fets durant el 1937, però també reivindicatiu,
ja que es demana la seva protecció i difusió.
PARAULES CLAUS: guerra, civil, búnquers, Calonge.

La Guerra Civil va comportar canvis polítics, econòmics i socials a
tot el país. I Calonge no va quedar-ne fora, tot i trobar-se a la rereguarda.
Els calongins van passar gana, van haver de donar sopluig a més de 300
exiliats d ’arreu de l’Estat espanyol(1) i van haver de patir la pressió psico
lògica dels bombardejos dels avions i vaixells del bàndol nacional a partir
del mateix any 1936. Uns bombardejos que no van afectar gaire aquest
municipi, ja que el munipi no tenia cap interès militar estratègic. Tot i així,
el fet de trobar-se al costat de Palamós, que tenia un interès pel seu port,
va provocar que algunes bombes arribessin a terres calongines.
El 17 de novembre de 1937 una bomba del vaixell Canarias va caure
a Sant Daniel,(2) que en aquella època formava part de l'acabat de crear
municipi de Sant Antoni de Mar, anomenat poc després Llevantí de Mar.
El nucli de Sant Daniel es deia en aquells anys Bella Vista. Però també
va caure una bomba a la balança de pesar de can Serra que hi havia al
carrer Nou.(3)
Però el fet més luctuós va tenir lloc el 14 d ’octubre de 1937, quan
una bomba va matar el veí de Calonge Venanci Plana i Sabaté.(4) I aquell
(1) VILAR, Albert, La Guerra Civil a Calonge, Girona, 2001, pp 153-163.
(2) Arxiu Municipal de Calonge (AMC), Correspondència d’Alcaldia (CA), 1938, número
316, 31 d ’octubre de 1938.
(3) Martí Camós i Salvador
(4) Registre Civil de Girona (RCG), Secció Defuncions, tom 118, número 475, p 212.
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El niu de metralladores del racó de Torre Valentina, totalment integrat al paisatge actual.

mateix dia, una altra bomba va caure prop de ca l’Espinell i va ferir tres
nois.(5) Les diverses informacions apunten que aquestes dues bombes ve
nien de la defensa artillera del Molí de Vent de Sant Joan de Palamós que
volia batre avions italians que llançaven bombes a Palamós.
El que és molt clar és que els bombardejos tenien un objectiu clar:
minar la moral de la població que hi havia a la rereguarda. I el govern
de la República també pensava que tots aquests bombardejos tenien una
altra intenció, la de preparar una invasió de l ’Exèrcit franquista per mar
a través de la Costa Brava.(6)
Per aquesta raó, a Calonge no apareixen refugis antiaeris; en canvi,
sí que n ’apareixen al municipi veí de Palamós. Però, en tenir litoral ma
rítim, Calonge i Llevantí de Mar van tirar endavant al llarg de 1937 una
sèrie de construccions militars per poder fer front al possible desembar
cament de tropes nacionals. I aquests punts de defensa litoral es poden
trobar al llarg de la costa gironina, de la Costa Brava.
La defensa del litoral calongí i, paral·lelament del seu poble, es pot
dividir en tres grans línies. La primera línia es troba a tocar la platja, el
(5) Ho va explicar Montserrat Gispert i Vilar, que va ser una de les afectades, juntament
amb dos nois de can Medir de Palamós que estaven refugiats a Calonge.
(6) Josep Gonzàlez i Campeny, que va participar activament en la construcció dels búnquers.
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mar. Aquí trobem tres punts al llarg de la badia de Sant Antoni, que es
concreten en tres nius de metralladores o búnquers. Per contra, no apa
reix cap punt de defensa al llarg de les petites cales que hi ha al litoral
calongí, en direcció a Castell-Platja d ’Aro.
El principal niu de metralladores de la primera línia encara es troba en
força bon estat de conservació, a l’extrem de la badia, a Torre Valentina,
enclavat a les roques que tanquen la llarga platja. La defensa es concreta
en dues estructures realitzades amb formigó armat. Per una banda, l’edi
fici principal de la defensa, consistent en dues parets que, juntament amb
les roques, formen un espai tancat. La paret que dóna a l’est s’adapta a
les roques per la banda més marítima. Té una base inicial de formigó i
còdols d ’uns 160 centímetres d ’alçada i després l’estructura de formigó
armat de 190 centímetres d ’alçada. El gruix d ’aquesta paret és de 112
centímetres, segons es pot comprovar a través de les dues espitlleres que
té. Les boques de les espitlleres fan uns 120 centímetres de llarg per uns
30 d ’alçada. Entre les dues espitlleres apareix la data de la seva construc
ció: 1937.
La paret nord és quasi rectangular: fa 360 centímetres de llarg per
uns 190 centímetres d ’alt. En aquesta cara apareix només una espitllera
que té una boca exterior de 100 centímetres de llarg per 60 de fons i 25
d ’alçada. A més, sota l ’espitllera apareix un petit quadrat amb una frase:
"Muera el Fascio". Les dues parets segueixen amunt amb una certa in
clinació, que fa que s ’incrementi l ’alçada entre 80 i 45 centímetres més,
segons sigui la cara est o nord, respectivament. El sostre és una gran base
plana.
La segona estructura de la defensa de Torre Valentina es concreta en
un corredor, que fa d ’accés des de fora a l’interior del niu de metrallado
res i que té una amplada interior d ’uns 108 centímetres. Aquest edifici,

Detall de la data i de l’escrit del niu de metralladores del racó de Torre Valentina.
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amb una certa inclinació de baixada cap al niu, fa uns 590 centímetres de
llarg per 170 d ’alçada. A la paret que dóna a la platja hi ha un total de set
espitlleres amb unes mides més o menys iguals. Així, trobem que la seva
amplada varia entre 25, 26 i 27 centímetres i la seva alçada, entre 18 i 19.
El gruix de la paret és d ’uns 50 centímetres. A la banda oest del corredor
hi ha l’entrada, actualment inaccessible, ja que està tapiada. I la banda est
del corredor connecta amb el niu a través d ’un espai cobert de terra que
té forma d ’ela i té una llargada d ’uns 350 centímetres.
Un altre niu de metralladores a primera línia de la platja es troba al
puig de Santa Maria del Mar del Collet, a la seva part més alta, donant a
la platja, encara que avui dóna davant per davant de l’hotel Aubi. Aques
ta defensa es concreta, per les restes visibles localitzades, en una peça de
formigó armat que fa uns 430 centímetres de llarg per 88 d ’alçada i 78 de
fons. A la cara que dóna a mar hi ha una espitllera molt llarga, que agafa
quasi tota la cara, amb una entrada en biaix d ’uns 60 centímetres de llarg
i després en línia recta fins al final. Els laterals de la boca de l’espitllera
es troben en un molt mal estat de conservació a causa de les inclemèn
cies metereològiques, però també per la vegetació. En alguns punts de
la paret apareix un color marronós o rovellat, com si el búnquer estigués
pintat per camuflar-lo.
En aquest punt, queda el dubte si hi ha algun element més de defensa
militar. Ja sigui al mateix puig del Collet, al costat del que hi ha, que es
pot veure des de la mateixa carretera de Palamós a Sant Antoni, ja sigui a
la península de davant mateix, que es troba separada del puig del Collet
arran de la construcció de l’esmentada carretera.(7) En aquesta península,
a tocar mar, hi ha actualment una mansió, coneguda com l ’Àncora.
El tercer punt defensiu de primera línia marítima es troba a la mateixa
platja. Més que "es troba", hauríem de dir "es trobava", ja que actualment
no es veu. Era un niu de metralladores fet de formigó armat i en forma
de cub. Sembla que el búnquer marítim es va eliminar soterrant-lo a la
mateixa platja, encara que no es pot descartar que es tragués, tot i que ho
veig molt difícil. El que és clar és que aquest búnquer, que es trobava a la
platja de Sant Antoni, davant l ’actual edifici d ’apartaments Serrallonga,
quasi a tocar la desembocadura de la riera de Calonge, es podia veure
durant la dècada dels anys setanta.
La segona línia defensiva davant un possible desembarcament de les
tropes franquistes es concreta en dos punts. L'un, encara força visible,
es troba al costat del mas Sicars, el puig de darrere del nucli urbà de
Sant Daniel. Des d ’aquest punt es divisa tota la badia de Palamós i Sant
Antoni. Aquesta defensa es concreta en dos búnquers, encara que un està
totalment ple de terra i vegetació, i un corredor enmig.
(7) Josep Gonzàlez Campeny
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El búnquer del Collet, on es pot apreciar el mal estat de l’espitllera.

Fotografia on es pot apreciar el búnquer de la platja, a sobre mateix de les lletres de "ben
vinguts" del fotomuntatge.
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El niu de metralladores que dóna a l’oest és el que es pot apreciar més
bé. Està format per cinc parets de formigó que fan uns 300 centímetres de
llargada cadascuna, encara que les dues laterals són més d ’assentament al
terreny i d ’unió a tota el tramat defensiu. Les tres parets centrals compten
cadascuna amb una espitllera. La del mig fa 230 centímetres d ’amplada

Dues imatges de la defensa que hi ha al puig de can Crònics.
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per 52 d ’alçada i 130 de fons. La de la seva dreta, mirant des de mar, fa
250 centímetres de llargada per 40 d ’alçada. I la de l’altre costat fa 190
centímetres de llargada. En algun racó de la construcció també apareix,
igual que el búnquer del Collet, com una pintada marronosa com si s’ha
gués camuflat.
El búnquer té una amplada interior d ’uns 600 centímetres. Darrere el
niu apareixen terra i pedres acumulades, que formen grans clots. I segui
dament apareix una entrada amb graons, que era l ’entrada a la defensa.
Així queda demostrat que aquesta defensa estava coberta, segurament
amb troncs i terra. D ’aquest accés, força malmès, es pot veure el que
era l’entrada, amb una amplada de 120 centímetres i dos costats que fan
entre 70 i 140 centímetres. A les dues parets laterals apareix un rebaix per
permetre el seu cobriment. A més, es poden veure perfectament l’existèn
cia dels dos primers graons que baixen cap al seu interior.
L’altre búnquer es troba a uns 25 metres del primer. No és tan especta
cular com el primer, ja que es troba cobert de terra. D ’aquest niu es poden
veure dues parets que fan 240 i 220 centímetres de llargada i acaba amb
una tercera paret que baixa. Aquesta paret deu ser la que reforçava tot el
sistema defensiu per la banda est, més quan al seu costat apareix terra
per tancar-lo i protegir-lo. A la paret del mig, que fa 220 centímetres de
llargada, hi ha una espitllera d ’uns 200 centímetres. Les parets tenen un
gruix d ’uns 72 centímetres.
Al costat del niu de metralladores est surt un corredor de formigó
armat en direcció al niu oest.
El corredor deu unir els dos
búnquers, encara que només
és visible, per la paret lateral,
al llarg de 14,5 metres. A més,
al principi hi ha una petita es
pitllera amb un forat de 24 cen
tímetres d ’ample. Segurament
si es neteja el corredor aparei
xeran més espitlleres, seguint
una mica el cas del corredor de
Torre Valentina. La coberta es
pot veure a la part central del
recorregut en més de 4 metres,
amb una amplada de quasi 90
centímetres.
I si l ’entrada al búnquer
oest és a través d ’unes escales,
l’entrada al de l’oest és a través
d ’una trinxera corredor. Una
Detall del corredor de la defensa de can
trinxera que va des de la part Crònics.
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Inici de la trinxera del puig de Torre Roura, únic vestigi d'aquest punt defensiu.

de darrere del búnquer est fins a una esplanada que hi ha a la part de dar
rere. La trinxera corredor té un recorregut de més de 30 metres i la seva
amplada varia entre els 90 i els 130 centímetres, com també la seva pro
funditat. El corredor perd alçada a mesura que va arribant a l’esplanada.
L’altre punt defensiu de segona línia es troba al puig de la Torre
Roura. L’actual sistema defensiu gairebé ha desaparegut. Les causes són
diverses, encara que les principals són que, després de la guerra, van anar
a treure els troncs i les fustes de la fortificació i, anys més tard, i va ser
l’actuació més agressiva, es van construir uns edificis d ’apartaments al
mateix indret dels nius de metralladores, i, fins i tot, s'hi va fer un rebaix
del puig.(S)
Tot i així, queda alguna petxa: la més important, l ’inici de la trinxera
corredor d ’accés a la defensa. La trinxera, corbada, fa uns 5 metres de
llargada per uns 80 centímetres d ’amplada i uns 90 centímetres de fon
dària, a la part més pronunciada. La trinxera segueix al costat del pendent
del puig, en direcció a la part més alta i des d ’on es divisa la badia de
Palamós i Sant Antoni. Entre la trinxera i l’esborany per fer-hi els pisos
apareix una sèrie de cavitats al terra, que fan entre 200 i 300 centímetres
de diàmetre, que podrien format part del sistema defensiu. També apa
(8) Martí Camós i Salvador
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reixen un pi i un tronc de pi amb ferros clavats que fan uns 6 centímetres
de gruix per 20 de llarg.
La tercera línia defensiva es troba a tocar el nucli urbà de Calonge.
Es tracta d ’una trinxera de més de 150 metres de llargada que es troba
davant el mas Oliver, entre el passeig d ’Hivern i el rierol que passa pel
costat del camí d ’accés al col·legi públic de la vila. La trinxera s’adapta a
l'orografia del terreny i ofereix una visió general de la plana de Calonge,
encara que avui dia no es pot apreciar gaire a causa dels arbres del mateix
rierol.
La trinxera comença en una esplanada que hi ha sota el camp de da
vant el mas Oliver. I va en direcció nord durant unes desenes de metres
per després trencar cap a l’est. En aquest primer tram trobem diverses
peces trencades de formigó armat, que caldria analitzar si tenen alguna
relació amb la defensa de la Guerra Civil. El tram en direcció est acaba
davant el rierol i, resseguint una mica el camp de davant, fa uns 100
metres de llargada. A més, l’amplada i la fondària de la trinxera varien
segons el punt. Així, al principi fa 80 centímetres d ’amplada per 170 de
fondària i acaba amb una amplada de 100 centímetres i una fondària de
110. Tot i així, aquestes dues mesures varien al llarg del seu recorregut.
Així, trobem que l’amplada de la trinxera pot anar de 60 a 140 centíme
tres i la fondària, de 100 a 180.
La trinxera està feta sobre un terreny de gresa i pedra de poca consis
tència. El material extret era dipositat davant mateix de la trinxera, per
la banda defensiva, per incrementar així la seva alçada de protecció. La
defensa va ser realitzada a pic i pala per voluntaris d ’esquerres del rnu-

Dos detalls de la llarga trinxera a sota del mas Oliver, a tocar el nucli urbà de Calonge.
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nicipi. Però també van participar-hi persones obligades, que eren consi
derades gent de dretes. Aquestes persones havien de treballar-hi els dies
festius, com és el cas del mestre Josep Funallet i Matas.(9)
Al llarg de la trinxera que dóna a l’est apareixen més peces de formi
gó. I també apareixen petites bigues de fusta, que caldria veure si forma
ven part del cobriment de trams de la defensa. S’han trobat dos cairons
rectangulars que fan entre 100 i 120 centímetres de llarg. La trinxera
acaba per la banda est cobrint un petit pendent d ’uns 30 metres de llarga
da abans d ’arribar al rierol. En aquest punt, on sembla que s’ha treballat
la pedra mare per accedir a la defensa, apareix una estaca de ferro de
110 d ’alçada, d ’on surten tres línies de filferro amb punxes. Els filferros
acaben pel mig de la vegetació, però abans passen per una altra estaca,
aquesta, però, és de fusta i d ’uns 90 centímetres d ’alçada.
En acabar la guerra, el nou govern calongí va decidir donar feina a la
gent i permeté treure els troncs i les fustes de les trinxeres, per aprofitarho.(10) La feina de destrucció de les trinxeres va anar a càrrec de la Falan
ge local.(11) Per això s ’entén que les construccions que s’han conservat
han estat només les estructures de formigó.
La conclusió del treball és doble. Per una banda, donar a conèixer
per a la posteritat l ’existència d ’una defensa militar a Calonge durant la
Guerra Civil davant la possible invasió de tropes franquistes per mar. Cal
recordar que algunes defenses actualment ja no existeixen o gairebé es
desconeixen. I més quan durant el mandat passat es va parlar de la possi
bilitat d ’eliminar el niu de metralladores de Torre Valentina amb vista a
millorar la connexió entre el passeig marítim de Torre Valentina i el camí
de ronda que va cap a Platja d ’Aro.
Per altra banda, i agafant el fil de la darrera frase, cal demanar la pro
tecció de tots aquests punts defensius militars. I aquesta defensa s’ha de
concretar en la seva recuperació, excavació i protecció. Així, caldria ade
quar el niu de metralladores de Torre Valentina perquè pogués ser visitat
durant el dia. Caldria mirar de recuperar el búnquer de la platja. Caldria
mirar d ’excavar i protegir el niu del Collet, explorant el seu entorn per
veure si hi ha altres construccions. Caldria restaurar i excavar la defensa
de can Crònics. Caldria recuperar, en la mesura que fos possible, la de
fensa de la Torre Valentina. I caldria recuperar i excavar la llarga trinxera
de sota el mas Oliver. Crec que tot el sistema defensiu pot ajudar a
incrementar encara més el patrimoni històric del municipi de Calonge i
Sant Antoni. I, paral·lelament, s'ha de poder oferir un nou reclam turístic
del municipi amb elements de la nostra història més recent, que no vol
dir menys interessant. Encara tenim la possibilitat de protegir tot aquest
patrimoni.
(9) Josep Funallet i Matas
(10) Llibre d ’Actes de l’Ajuntament de Calonge (LAAC), Ple 6 de juliol de 1939.
(11)LAAC, Ple 14 d ’agost de 1939.
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EMILI VIGO,
VEU CRÍTICA DE LES RELACIONS
ENTRE L’EXILI I L’INTERIOR.
CORRESPONDÈNCIA AMB
JOSEP TARRADELLAS (1944-1952)
JO R D I G A IT X

RESUM: Emili Vigo, originari de la Bisbal d ’Empordà, fo u un dels personatges clau d ’ERC
a l ’exili, tant per haver dirigit La Humanitat, el periòdic portaveu d ’aquell partit a França,
com per les seves lúcides reflexions sobre el significat de la victòria del bàndol franquista en
la Guerra Civil. Vigo es singularitzà en la detecció realista i prematura de les dificultats de la
política de l ’exili, així com de la manca de fluïdesa en les relacions entre aquest i l'interior, la
qual cosa es pot atribuir al seu bon olfacte polític i, ensems, a la seva praxi com a historiador i
investigador. Aquest article recorda aquesta vessant concreta de la seva persona - precisament
quan es compleixen cinquanta anys de la seva mort— a través de la correspondència que va
mantenir amb l'aleshores secretari general d ’ERC, Josep Tarradellas.
PARAULES CLAU: Emili Vigo i Bènia, Josep Tarradellas i Joan, exili de 1939, Esquerra
Republicana de Catalunya, franquisme.

(1)
La col·lecció de cartes creuades entre ambdós es troba dins el fons Josep Tarradellas,
sèrie correspondència amb Emili Vigo (13.4, 1104), de l’Arxiu Montserrat Tarradellas Macià
(AMTM), emplaçat a Poblet. La documentació utilitzada en aquest treball pertany majorità
riament a aquest mateix fons. En les comptades ocasions en què això no és així, s’especifica a
peu de pàgina. En la transcripció dels passatges extrets de les cartes, he optat per corregir to
talment l’ortografia, parcialment els signes de puntuació -allà on es podia perdre el sentit de la
frase-, i mantenir el lèxic propi i la sintaxi.
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PASSIÓ PER LA POLÍTICA
Emili Vigo i Bènia va
néixer a la Bisbal d ’Em
pordà el 21 de setembre de
1917. Fou el tercer fill de
Rossend Vigo i Lluís, sas
tre d ’ofici, i Maria Bènia i
Assumpció, després de les
seves germanes Victòria i
Carme, i abans d ’en Jaume,
en Joan i la Montserrat. De
petit tingué la dissort de
contraure la tuberculosi,
malaltia que arrossegà fins
a la fi dels seus dies i mar
cà el seu devenir de forma
irreparable. De complexió
fràgil, doncs, s ’abocà a un
aprofitament del temps en
carat a la lectura i a l'estu
di dels més diversos aspec
tes.(2)
Fig. L Emili Vigo a França, durant l’època d ’estu
Emili Vigo havia co
diant (arxiu personal de Victòria Vigo).
mençat fent de comptable
en un despatx. A la vegada, i pel que fa a la seva vessant cívica, seguí
les passes del pare, que, juntament amb Ventura Casadevall, havia desta
cat com a prohom de l’entitat politicorecreativa de tall progressista de la
Bisbal, l ’Ateneu Pi i Margall, tradicionalment oposat al més conservador
Escut Emporità. Així, l’Emili es dedicà, els anys previs a la Guerra Civil,
a dues grans facetes de caràcter intel·lectual i polític.
En primer lloc, participà activament a les publicacions El Bisbalenc
-com a col·laborador-, Ciutadania -com a redactor-(3) i La Humanitat
-com a articulista-. En segon terme, fou el secretari personal del guixo-

(2) Si no s’indica el contrari, per als detalls biogràfics generals segueixo la versió que
m ’oferí, 1’1-6-2002 i l’l -12-2003, la germana de l’Emili, VictòriaVigo i Bènia, a qui agraei
xo la deferència.
(3) P a r a l s , Susanna; F i g u e r a s , M. Dolors. “Antoni Crumols. Barcelona, 1902 - La Bisbal
d ’Empordà, 1937. Director de la Secció Dramàtica de l’Ateneu Pi i Margall”, dins Bisbalencs
d ’abans. Volum 1. La Bisbal d ’Empordà: Emili Casas i Genover, 1999, p. 141.
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lenc Josep Iria, amb qui es desplaçava a Barcelona cada setmana. Iria ha
via estat diputat al Parlament català des de 1932 i director general d ’As
sistència Social, d ’ençà de 1933. Posteriorment, fou director general de
Patrimoni i Rendes, el 1937, i president del Parlament de Catalunya, des
d ’octubre de 1938.(4)
Vigo hauria estat secretari d ’Irla amb posterioritat a les eleccions de
febrer de 1936, les quals retornaren el poder a mans de l’ERC i, doncs,
a Iria, després del lapsus encetat amb els fets del Sis d ’Octubre de 1934.
L’Emili va treballar amb Iria mentre aquest era director general de Pa
trimoni i Rendes, l’any 1937. Allò l’apassionava. Segons explica la seva
germana Victòria, ja abans de la guerra l’Emili “era un polític nat; era la
seva vida... Ho vivia tant!”. Aquell mateix any s ’hauria d ’haver incorpo
rat a l’exèrcit, però la malaltia que patia l’eximí d ’aquesta obligació, a la
vegada que l’obligà, també, a deixar la feina amb Josep Irla.(5) A causa
d ’haver estat el seu secretari i, concretament, de les responsabilitats polí
tiques de què podia haver estat acusat per part dels vencedors de la Guer
ra Civil, hagué d ’exiliar-se, i passà a França el febrer de 1939, tal com va
fer el seu pare i la resta dels 464.000 republicans -civils i m ilitars- que
fugien de l ’encalç de les tropes franquistes.
Vigo era, d ’entre els migrants, un dels membres més destacats de
l’elit política originària de la comarca, darrere dels republicans Josep Iria
i Martí Barrera -exconseller de Treball, també nascut a la Bisbal-, el lli
bertari guixolenc Francesc Isgleas -exconseller de Defensa-, o el comu
nista calongí Josep Muni -m em bre del Comitè Central del PSUC-. Vigo
tenia algunes altres especificitats respecte del contingent humà de l’èxo
de: tenia vint-i-un anys, mentre que la mitjana d ’edat de l ’exili es situava
entorn dels trenta; i pertanyia, ideològicament, al republicanisme catala
nista, un sector minoritari de l’emigració, copada pels elements anarquis
tes i, menys, comunistes.(6)
EL PRIMER EXILI A FRANÇA: DELS CAMPS A LA RESIDÈNCIA
D ’INTEL·LECTUALS DE MONTPELLER
Malgrat haver format part d ’una selecta elit d ’exiliats, Emili Vigo re
calà als camps d ’internament que les autoritats franceses havien instal·lat

(4) C a l v e t , Felip; R o i g r o s i c h , Josep M. Josep Iria. President de la Generalitat de
Catalunya a l ’exili. Barcelona: Teide, 1981, p. 153-179.
(5) M a y m í , Josep. Josep Iria , la tenacitat d ’un compromís. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 88.
(6) Vegeu G a i t x M o l t ó , Jordi. “República i revolució. Orígens socials i polítics de l’exili
català de 1939”, dins Revista de Girona. [En premsa].
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per a concentrar-hi els republicans espanyols. Essent-hi, fou sortosament
reclamat per uns parents llunyans, residents a Pià, prop de Perpinyà.
Aquests havien detectat el cognom Vigo a les llistes de reclusos dels
camps que alguns diaris publicaven per tal de facilitar els retrobaments
familiars. Aquesta família, de cognom Auriol, no coneixia directament
l’Emili. Malgrat això, es presentaren al camp, lloc d ’on el van poder
treure. Si no hagués estat així, la tuberculosi hauria pogut jugar un paper
fatalment determinant.
Vigo s’establí amb ells a Pià, lloc on va poder fer una vida assossega
da, gràcies a les atencions dels Auriol. Llegí molt i començà a escriure a
la mare, als germans i germanes, que havien romàs a la Bisbal, sempre
tenint cura de no signar les cartes perquè no fossin intervingudes.
Mentrestant, el seu pare, Rossend Vigo, havia pogut sortir del camp
i havia começat a treballar de sastre a Montpeller. Una vegada pare i fill
s'hagueren posat en contacte, l’Emili es traslladà a la capital de l’Hérault,
on va trobar una col·locació ens uns magatzems. En aquella ciutat també
s’hi havia instal·lat l’anomenada Residència d ’Intel·lectuals Catalans de
Montpeller, creada per l’Entr’aide aux Républicains Catalans pels volts
d ’abril de 1939, a instàncies de la Fundació Ramon Llull. Aplegava polí
tics i brillants figures de la intel·lectualitat catalana. L’Emili fou un dels
escollits per a formar-ne part, com a estudiant, com també ho van ser Fe
lip Calvet, de Sant Feliu de Guíxols, o Heribert Barrera -fill d ’en Martí,
de la Bisbal-, amb els quals compartiria una bona amistat. L’Emili i en
Felip s’incorporaren a les classes de l’Institut des Etudiants Etrangers el
mateix dia, l’abril de 1940.(7) Ambdós també es van inscriure a les clas
ses de batxillerat. D ’aquesta manera -d iu Soldevila-, “les dèries literà
ries i historiogràfiques que dugueren [a Emili Vigo], ben jove encara, a
col·laborar en múltiples revistes i periòdics, trobaven, finalment, el seu
endegament normal a França”.(8)
La vida a la Residència era propícia a les trobades entre els mateixos
refugiats: “s’anava sovint els uns a casa dels altres; els homes es troba

(7) Tal com recorda Teresa Rovira, una de les estudiants exiliades a Montpeller i membre
de la Residència. Segueixo aquí la seva versió, la qual em confià molt amablement els dies 204-2002 i 15-5-2002. Vegeu, en el seu defecte, B l a d é D e s u m v i l a , Artur. L ’exiliada. (Dietari de
l ’exili 1939-1940). Barcelona: Pòrtic, 1976, p. 309.
(8) S o l d e v i l a , Ferran. “Pròleg”, dins Vigo, Emili. La política catalana del Gran Comitè
de Salut Pública. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològi'ca, XVII. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans, 1956, p. 9.
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ven al Gran Cafè de Montpeller o al de PEsplanade [...] i canviaven im
pressions o s’embrancaven en discussions interminables. [Alhora,] la Bi
blioteca Municipal tenia una concurrència assídua”, explica Teresa Rovira.(9) Vigo participava de tot aquest ambient, anant al Grand Cafè de
Montpeller o al més modest A l’Ami Marius, on assistia, els diumenges,
a les tertúlies i lectures poètiques organitzades pel filòsof Francesc Pu
jols. Vigo hi convidà Pompeu Fabra, que llavors també s’estava a M ont
peller, i amb el qual ja hi tenia una molt bona amistat.(10) Molt proba
blement l’Emili va tomar a coincidir amb Josep Iria formant part del
col·lectiu d ’intel·lectuals de Montpeller, atès que, segons apunten Calvet
i Roig, aquest era “un dels gmps amb qui més relació va tenir el presi
dent”.(11)
Amb l’ocupació alemanya de França, el curs 1940-1941 va néixer, en
tre els refugiats, la por als nazis i el temor a la misèria pròpia de la guerra,
factors que havien de sumar-se a la tradicional inseguretat de l’exili. Tan
mateix, Emili Vigo encara va poder realitzar la llicenciatura de Lletres
-secció d ’H istòria- gràcies als ajuts del govern mexicà que rebien els
membres de la Residència. Això, malgrat que aquesta pràcticament dei
xà de funcionar, a causa de l’ocupació definitiva dels nazis sobre França,
el novembre de 1942.(12)
Els professors que va tenir Vigo observaren molt positivament la se
va evolució formativa. Era, doncs, un alumne avantatjat que va merèixer
els comentaris elogiosos de, per exemple, Augustin Fliche, eminent his
toriador de l’Església medieval i degà de la Facultat de Filosofia i Lle
tres de Montpeller. En una ocasió, aquest anotà al marge d ’un treball de
Vigo: “tres bon travail... plein de réflexion, de jugement, de sens historique”.(l3) Vigo acabà la llicenciatura el 1945. Naixia, doncs, un historia
dor, tasca que a partir d ’aquells moments compartiria amb la de director
de La Humanitat.

(9) R o v i r a , Teresa. “Records de l’exili: 1939-1949”, dins Revista de Catalunya, núm. 35
(nova etapa), novembre de 1989, p. 41.
(10) B l a d é D e s u m v i l a , Artur. L ’exiliada, p. 416, 461-464, 486, 496.
(11) C a l v e t , Felip; R o i g r o s i c h , Josep M . Josep Iria..., p. 195.
(12) Els ajuts als refugiats catalans arribaren, llavors, de la comunitat protestant de la ciu
tat. Vegeu: R o v i r a , Teresa. “Records de l’exili...”, p. 45, i M a n e n t , Albert. “Teresa Rovira i
Felip Calvet: travessar el desert de l’exili”, dins Retorn a abans d ’ahir. Barcelona: Destino,
1993, p. 192.
(13) S o l d e v i l a , Ferran. “Pròleg”, p. 10.
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Fig. 2. Montpeller, 1944. Dret, el professor Fliche i estudiants. Asseguts, Emili Vigo i
Felip Calvet, tercer i quart per l’esquerra, respectivament (Arxiu Municipal de Sant Feliu de
Guíxols, Fons Felip Calvet).

LES TRES FRANCÉS D’EMILI VIGO: MONTPELLER, PARÍS I ELS
PIRINEUS
MONTPELLER: ELS ESTUDIS DE LLICENCIATURA (1941-1945)

Emili Vigo va residir a Montpeller fins a l’any 1945, ciutat a la qual
havia recalat el 1940. Des d ’allà treballà en l’edició del rotatiu d ’ERC,
La Humanitat.(U) La tuberculosi i els excessos en les seves ocupacions
l’obligaven a mantenir alguns períodes de repòs. Quan això succeïa, so
lia anar a Cogolin, com va fer el novembre de 1945, des d ’on va escriu
re a Tarradellas:

(14)
davant.

De l’experiència de Vigo al capadavant del diari en parlo, específicament, més en
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“Fins a darrers de la setmana passada vaig tenir una feinada intensíssima en la preparació dels meus exàmens de fi de Llicència. I, entre ai
xò i la feina del diari, no podia pas donar l’abast. Afortunadament, els
exàmens ja s ’han acabat i tot ha anat molt bé. Ja sóc, doncs, llicenciat en
Lletres.”
A Cogolin ben segur que Vigo hi trobà el suport de la família de Josep
Iria i la companyia de Joan Ginesta, un altre dels membres destacats
d ’ERC de la Bisbal els anys trenta. A l'inici de 1946 morí el pare Vigo,
en Rossend. Això obligà l’Emili a prendre’s, de nou, uns dies de descans
a Cogolin i a Estavar, el març i l’agost de 1946. Des del poblet dels Iria i
Ginesta, Vigo es dirigí, de nou, a Tarradellas:
“El metge m ’ha recomanat unes setmanes de repòs per a refer els ner
vis. Comprendreu que la prova ha estat terrible i que només un s’adona
del que representa el pare quan el tens lluny. I el meu, amic Tarradellas,
fou per a mi un home exemplar en tots els aspectes. [...]. D ’ara endavant
la meva vida estarà tota ella orientada a ésser digna de la memòria i de
l ’exemple del meu pare. [...]. Gràcies pel vostre afecte en els moments
més crítics de la meva vida.”
Cinc mesos després, trobant-se ja a Estavar, el visità el seu germà
Joan, que li donà suport en els mesos següents a la mort del progenitor
d ’ambdós.(15) Alhora, quan va poder, l’Emili féu algunes escapades a Pa
rís per tal de col·laborar en la presa de decisions polítiques i donar suport
a Josep Iria, que, de nou, el necessitava com a secretari: “penso venir
aviat a París, car veig que el President em necessita”, deia Vigo el març
de 1946.
PARÍS: EL CAPBUSSAMENT ALS ARXIUS
DE LA CAPITAL FRANCESA (1945-1948)

Des de 1945 començà a viure de forma regular a París, fins a l'inici
de 1948. Aquesta estada tingué l’objectiu fonamental de cercar, en ar
xius històrics de la capital -Archives Nationales i Archives de Guerre-,
les fonts adequades per al bastiment de la seva tesi doctoral, centrada
en l’actuació de la Convenció Nacional francesa sobre Catalunya -e n el
moment culminant de la Revolució Francesa-, encaminada a la creació
d ’una república catalana com a mesura preventiva davant la bel·ligerància
de la monarquia espanyola: “La Convenció i Catalunya. Aquest era el te
ma que volia tractar de desenvolupar”, deia ell mateix: “una visió de les

(15)
La frontera entre Espanya i França restava tancada, de manera que el germà de FEmili
hagué de passar clandestinament.
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nostres coses a través del
que contenien els arxius
francesos i, sobretot, de
la política que la Conven
ció volgué portar a terme a
Catalunya”.(16)
Vigo no pogué satisfer
aquests propòsits i el tre
ball restà inacabat. Tanma
teix, des de París, enlles
tí un petit avançament de
la seva tesi, que col·locà
en forma d ’article al nú
mero 104 de la Revista de
Catalunya, titulat “Robespierre i Catalunya”. En
aquest negà la hipòtesi de
Miquel dels Sants Oliver
segons la qual el dirigent
revolucionari hauria visitat
Fig. 3. Jardins universitaris de la Sorbona, a Paprincipat de Catalunya
ris, vers el 1947 (Arxiu personal de Victòria Vigo).
per tal d ’organitzar una insurrecció. Alhora, féu una
conferència per a Les Amis
de la Langue d ’Oc, tal com feien habitualment altres catalans convidats
per l’entitat, fruit de la col·laboració entre aquesta i l’associació Cultura
Catalana, fundada a París el maig de 1945 i presidida per Lluís Nicolau
d ’Olwer, i de la qual precisament Vigo era el bibliotecari.(17)
Malgrat la impossibilitat de romandre per més temps a París, les es
tades a la capital francesa permeteren a Vigo “rebre la influència de
l’aleshores puixant escola dels Annales,\ segons Enric Pujol. Això es
pot detectar en els articles que va escriure per a la mateixa Revista de
Catalunya l’any 1947, en què cità Marc Bloch com a referència obligada
-e n el número 102- i elogià Pierre Vilar en la recensió que va fer sobre

( 16) V i g o , E m ili. La política catalana del Gran Comitè de Salut Pública. M em òries de la
S ecció F íistòrico-A rqueològica, X V II. B arcelona: Institut d ’E studis C atalans, 1956, p. 15; P u 
j o l C asad em o n t, E nric. “Vigo i B ènia, E m ili”, dins Simon i T a r r é s , A ntoni. Diccionari d ’his
toriografia catalana. B arcelona: E n ciclo p èd ia C atalana, 2003, p. 1187.
( 17) S a u r e t , Joan. L 'exilipolític català. Barcelona: Aymà, 1979, p. 235-237; R o v i r a i V i r 
g i l i , Antoni. Cartes d ’exili. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p. 191.
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la Història d ’Espanya publicada per aquest. Vilar, a més, “li meresqué un
gran respecte intel·lectual i hi mantingué una relació amistosa”.(l8)
Vigo ja havia fet altres recensions, anteriorment, dins del periòdic que
dirigia, La Humanitat. Una de les que va tenir més ressò fou la referent
a la Història de Catalunya de Ferran Soldevila i Pere Bosch Gimpera.
El mateix Vigo deia, l ’agost de 1946: “he fet la nota crítica del llibre de
Soldevila i Bosch i l’he feta amb tota sinceritat. Per tant, queden ben ser
vits”. Efectivament, Vigo en feia una crítica més aviat severa, sobretot en
referència als capítols dedicats a la història contemporània. Per contra, en
la part d ’història medieval del volum, “Ferran Soldevila hi apareix com
el gran historiador i, alhora, l ’excel·lent escriptor que tots coneixem”. Ai
xí doncs, en els capítols corresponents als segles XIX i XX, “els fets apa
reixen com per generació espontània, sense aquest encadenament d ’ante
cedents i causes que és una de les lleis fonamentals de la historiografia”
-deia Vigo-, la qual cosa havia de perjudicar “el llegidor que no coneix
la trama dels fets - i a casa nostra confessem que és el que més abunda-”.
D’altra banda, l’obra aportava llistes excessivament llargues de noms.
Davant d ’això, es preguntava: “no es podia, per contra, escriure uns ca
pítols clars i precisos, de síntesi, amb ben pocs noms, si voleu, però amb
un desig evident d ’explicar -funció essencial de la història- tot el des
envolupament de la política, l ’economia, la civilització catalana contem
porània?”/ 19*Malgrat tot, la sola existència d ’una història de Catalunya,
en format de manual per a diferents públics, constituïa, al seu parer, una
molt bona notícia.(20)
PIRINEUS: LA CONVALESCÈNCIA I LA RECERCA A PERPINYÀ (1948-1950)

La salut de l’Emili es degradà els anys de París -fins i tot fou operat
del pulmó-, per la qual cosa hagué de traslladar-se a poblacions prope
res als Pirineus, des de 1948. Havia estat a Prada, l’any anterior, els dies

(18) P u j o l C a s a d e m o n t , Enric. “Vigo i Bènia, Emili”, p. 1187. Vigo aprofità, sens dubte,
l’any en què la Revista de Catalunya es tomà a publicar -1947-, passat el qual desparegué de
nou. Es publicaren, en aquesta etapa, els números 102 a 104, sota la direcció d’Armand Obi
ols.
(19) Els d efectes ob servats per Vigo podien ser atribuïbles a qualsevol dels dos autors, cap
d ’ells h isto riad o r del m ón contem porani. S oldevila, especialista en història m edieval i m oder
na, havia estat l ’au to r d ’una anterior història de C atalunya (1934-1935 i reedicions) que finia
am b l ’ad v en im en t de la Segona R epública, la qual es refregí p er a crear el text del present v o 
lum . P er la sev a banda, Pere B osch, prehistoriador, s ’en carregà de red actar els capítols co rres
ponents a la R epública, la G uerra i l ’exili. Vegeu: S o ld e v ila , Ferran; B o s c h i G im pera, Pere.
Història de Catalunya. M èxic: C ol·lecció C atalònia, 1946.

(20) V i g o , Emili. “Escrit en català... Història de Catalunya per Ferran Soldevila i Pere
Bosch Gimpera”, dins La Humanitat, núm. 53, 7 de setembre de 1946.
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7 i 13 d ’abril de 1947, amb motiu de la celebració de la Setmana d ’Estu
dis Catalans que havia organitzat la Federació Nacional d ’Estudiants de
Catalunya. Aquells dies es retrobà amb Pompeu Fabra. Passats els actes
de la Setmana, però, retornà a París. Tanmateix, el clima que li convenia
era el fresc i sec propi de les altures, apte per a l’alleugeriment de la tu
berculosi crònica que patia, i això el féu peregrinar per diferents pobles
de muntanya. D ’altra banda, havia d ’anar sovint a Perpinyà, on es feia
“insuflar”, com deia ell mateix.
Malgrat que “la malatia se’l menjava” -d iu la Victòria-, encara va te
nir esma per a continuar la tesi doctoral, mitjançant la consulta dels ar
xius departamentals dels Pirineus Orientals. Aquells anys també freqüen
tà la casa del seu gran amic Santiago Vila, exalcalde de Llagostera per
ERC, el 1937. Aquest s’havia establert a Perpinyà, on tenia fàbrica de sa
bó. La seva casa era el lloc on, els diumenges, es trobaven Vigo, el bisbe
de Perpinyà, Pau Casals i altres contertulis per dinar i conversar.
Aquest mateix any Vigo va tenir alguna recaiguda, que tractà a
Vemet-les-Bains i Sallagosa, però era optimista. Es trobava bé -consi
derava que la seva salut anava millorant-, i estava satisfet d ’haver po
gut veure familiars i amistats “d ’allà baix”, així com també el seu amic
Heribert Barrera:
“Em sembla que l’Heribert ha estat molt afortunat. La seva dona fa
molt bona impressió, se la veu molt senzilla i que se l ’estima i se l’admi
ra molt. A més, pel què vaig parlar-hi, em donà la sensació d ’una xicota
molt intel·ligent. [...] Els seus amics podem estar-ne satisfets!.”(21)
L’any 1949 descansà a Prada -o n pogué trobar el seu amic Pau Ca
sals- i a Pià, a casa dels Auriol, els familiars que l’havien anat a treure,
deu anys abans, del camp de concentració. Segons deia el mateix Vigo,
des de Pià: “vaig menant la vida, calma i tranquil·la. [...]. Afortunada
ment no em manquen els bons llibres ni les ganes de llegir-los”.
Vigo va assistir, fins i tot, al primer dels festivals de música de Prada,
celebrat el juny de 1950 a l’església de Sant Pere amb motiu del segon
centenari de la mort de Johann Sebastian Bach. Amb aquest concert, Pau
Casals tomava a tocar en públic, després d ’un temps de silenci en senyal
de protesta per l’excessiva transigència de les democràcies occidentals
envers el franquisme.(22)

(21) Aquesta carta l’envià Vigo a Víctor Torres Perenya, secretari de Josep Iria. Es troba,
també, a l’AMTM, Fons Víctor Torres Perenya, cartes d’Emili Vigo (exp. 33).
(22) C o r r e d o r , Josep M. Pau Casals. Barcelona: Edicions 62, Cercle de Lectors, 1994,
p. 93-96.
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Fig. 4. Emili Vigo, Pompeu Fabra i dos companys més, a Perpinyà, probablement durant
la celebració de la Setmana d’Estudis Catalans de Prada, l’abril de 1947 (Arxiu personal de
Victòria Vigo).

Tanmateix, cap repòs aconseguí de reestablir la salut de l’Emili. Com
veurem més endavant, aquest mateix any 1950 fou el darrer que passa
ria a l ’exili.
DIRECTOR DE LA HUMANITAT (1944-1948)
Durant les estades a Montpeller i a París, Vigo fou l’ànima del peri
òdic d ’ERC, La Humanitat. Amb l’alliberament de França, el setembre
de 1944, l’edició del rotatiu fou una de les manifestacions visibles de la
reorganització del partit a França. La més que previsible victòria dels ali
ats en la Segona Guerra Mundial feia que hom tingués la certesa gairebé
absoluta que el règim franquista tenia els dies comptats. Calia, doncs, reposicionar-se davant uns moments tan decisius, i el fet de disposar d ’un
òrgan de premsa propi satisfeia les necessitats d ’arribar al gran públic i
guanyar-se’n l'adhesió.
Entre 1931 i 1939, La Humanitat ja havia estat una capçalera al ser
vei d ’ERC, juntament amb L'Opinió. El 1944, doncs, renaixia de les se
ves cendres, i encetava una segona època, que es perllongà entre 1944
i 1953 i estigué composta de 133 números. El primer sortí al carrer el 6
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d ’octubre de 1944, havent transcorregut tan sols dotze dies des de l’alli
berament de Montpeller, ciutat des d ’on s’editava.(23)
La direcció d ’aital empresa anà a càrrec de Martí Barrera, primer,(24)
i del mateix Emili Vigo, després, el qual hauria excel·lit en la seva face
ta d ’intel·lectual, de comentarista polític i, alhora, d ’home de partit, ate
ses la importància i les característiques de la missió que se li encarrega
va. Un equip de persones, menades per Vigo, van fer possible que, més o
menys quinzenalment, aquella publicació veiés la llum.
La confecció de l’òrgan d ’expressió del partit exigia, a parer de Vigo,
que el secretari general d ’ERC, Josep Tarradellas, li prestés un suport in
condicional. Així, el desembre, Vigo li recriminà: “encara és l’hora que
hàgim de rebre cap article vostre. [...]. Cal que per les planes de La Hu
manitat hi desfili tota la gent que té una significació dintre el Partit, pe
rò, cal, sobretot -a l menys a mi em sembla així- que hi figuri la signa
tura del seu Secretari General”. Aquestes ratlles foren escrites per Vigo,
des del núm. 5, rue Raoux, de Montpeller, en la primera de les cartes que
em consta que es creuaren, datada el 31 de desembre de 1944.(25) Malgrat
l’inici accidentat de la relació epistolar, entre Vigo i Tarradellas hi hagué
una comunicació més fluïda a mesura que passà el temps, derivada de
l ’interès mutu en els avatars de la publicació i motivada, lògicament, per
la distància geogràfica entre Montpeller i París, els seus respectius llocs
de residència fins ben entrat el 1945. Tanmateix, aquesta relació epistolar
no depassà mai l’àmbit polític o de partit.(26)

(23) Hi hagué, també, una versió mexicana de La H um anitat , la qual va veure la llum el
1942. Posteriorment a l’edició de Montpeller, aparegueren les de Perpinyà, Tolosa i París, al
llarg de la segona meitat dels anys 40. D’altra banda, des de 1946, se’n va fer una edició clan
destina a Barcelona. La tercera època del periòdic, ja s’inicià el 1976, a Barcelona, en ple pe
ríode de la transició a la democràcia. Sobre l’edició clandestina, vegeu: C l a r a , Josep. La p ri
mera oposició al franquism e. Els grups clandestins a la demarcació de Girona (1939-1950).

Quaderns del Cercle, 18. Girona: Cercle d ’Estudis Històrics i Socials, 2002, p. 98
(24) S a u r e t , Joan. L ’exili polític català, p. 138. Segons aquest autor, ell mateix, Vigo i
Joan Sans n'haurien estat els redactors, en aquells primers moments.
(25) En aquells primers moments de desconeixença personal mútua, Tarradellas envià una
carta a un equivocat Andreu Vigo, que no era altre que l’Emili.
(26) Vigo, en canvi, intercanvià una correspondència ben diferent amb Carles Pi i Sunyer.
Per bé que el nombre de cartes fou quantitativament inferior, en totes sura una admiració
intel·lectual del primer envers l’exalcalde de Barcelona -vegeu els fons dipositats a l’Arxiu de
la Fundació Carles Pi i Sunyer (Barcelona)-. Molt diferent fou la relació que va tenir un altre
bisbalenc, Joan Ginesta, amb Tarradellas, la qual fou d’estreta col·laboració i va atènyer, tam
bé, el pla personal -vegeu l’AMTM-
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Durant tot l’any 1945, des de La Humanitat, s’esperaren altres collaboracions estelars -exceptuant la de Tarradellas-, les quals no acaba
ven d ’arribar. Es va fer pregar, especialment, una de Rovira i Virgili, a
qui Heribert Barrera hagué d ’anar a visitar personalment per insistir en la
petició. L’escriptor tarragoní, però, s’excusà a Vigo: “ja vaig dir a l’amic
Heribert Barrera, dies passats, que una pila de feines que tinc entre mans
em priven, per una temporada, de col·laborar a La Humanitat”.(27) En re
lació amb aquest afer, Tarradellas comentava: “no crec que sigui la feina
el motiu que el privi d ’escriure l’article. Es veu que no pararem mai de
resoldre petits problemes”, i per tal de pal·liar un xic la manca d ’articu
listes de renom, prometia aconseguir una futura col·laboració de Carles
Pi i Sunyer, a qui diferents sectors d ’ERC tenien, com Vigo, una gran es
tima.
També des dels inicis de La Humanitat, Vigo es lamentà dels proble
mes tècnics que tenia el periòdic, els quals persistiren al llarg de la seva
existència: “cal fer el diari a Bèziers i això fa que hom no pugui contro
lar-ne la compaginació com caldria”, deia el desembre de 1944. Gairebé
un any després, Tarradellas exposava: “com jo mateix, deus estar indig
nat per tot el que passa amb el nostre diari”. Els retards en rebre'l havien
provocat les queixes d ’alguns subscriptors. Segons Tarradellas, el canvi
d ’impremta es feia del tot necessari i, alhora, calia reajustar la plantilla de
col·laboradors, intentant convèncer l’Heribert Barrera que deixés l’admi
nistració i aconseguint que en Manuel Companys anés a viure prop d ’on
es tiraria, a partir de llavors, el rotatiu. El resultat de tot plegat fou que
Gual, des de novembre de 1945, començà a tenir cura de la seva compa
ginació, en substitució de Lladó. Dos anys després, sorgiren nous pro
blemes de tiratge. Tanmateix, el mal endèmic de la publicació d ’ERC a
França no impedí que es poguessin imprimir, generalment, 2.000 exem
plars de cada número, 600 dels quals eren per a subscriptors, segons deia
Vigo l’agost de 1945.<28)
Exceptuant els mencionats Barrera i Companys, dins l’equip de tre
ball de La Humanitat hi hagué, més endavant, Santiago Vila, amb qui
Vigo mantenia una molt bona relació en el pla personal, tal com s’ha
dit anteriorment. Aquest era el tresorer i l ’encarregat de recollir, des de
Perpinyà, les noves i els articles que havien d ’aparèixer a cada número.
Per la seva banda, Vigo escrivia les editorials i les crítiques de llibres, a

(27) Carta de Rovira a Vigo, de 10 d ’agost de 1945. L’escriptor tarragoní s’acomiadava
com a “amic i company”. R o v i r a i V i r g i l i , Antoni. Cartes d ’exili, p. 349.
(28) El 1946, l’edició catalana clandestina havia arribat a fer un tiratge de 8.000 exem
plars. Vegeu C l a r a , Josep. La primera oposició..., p. 98.
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més de dirigir tot el procés. Sobre la seva tasca al capdavant del rotatiu,
Tarradellas en tenia una molt bona impressió, tant des del punt de vista
intel·lectual -algun editorial l’enorgullí especialm ent- com des del tèc
nic i de compaginació.
COMENTARISTA POLÍTIC (1944-1950)
Vigo i Tarradellas parlaren extensament sobre les vicissituds de La
Humanitat, objecte que els havia d ’unir forçosament, en tant que direc
tor de la publicació i secretari del partit, respectivament. Malgrat això, a
mesura que la confiança mútua es féu més gran, el gran teló de fons de la
política de l’exili adquirí més presència en les cartes que van trametre’s.
D ’aquesta manera, aquestes es converteixen, avui, en una caixa de res
sonància perenne dels esdeveniments polítics que marcaren aquells anys
d ’exili, exposats sempre segons el criteri del remitent, el qual, com és ob
vi, es trobava mediatitzat per la seva contemporaneïtat als fets.
En aquest sentit, Tarradellas i Vigo van intercanviar parers sobre el
partit en què militaven ambdós, el qual es trobava en plena fase de recomposició després del període d ’ocupació alemanya de França. El 8
d ’octubre de 1944, per exemple, tingué lloc a Montpeller el primer ple
d ’ERC celebrat amb llibertat després de la guerra. En ell, hom instava a
la unitat de forces polítiques catalanes.(29)
Precisament aquest aspecte de la política de l’exili copà algunes rat
lles en la correspondència que analitzem. Tarradellas parlà a Vigo de “la
gran feinada que he tingut per tal de possibilitar la creació d ’aquest gran
moviment català que hem anomenat Solidaritat Catalana”, la constitució
de la qual es féu pública el 6 de gener de 1945. Sobre aquest assumpte,
Tarradellas informà Vigo, mesos després -el setembre de 1945-, que es
preveien les incorporacions de forces polítiques que no hi estaven en
cara representades, com la Unió de Rabassaires, amb en Romà Plana
al capdavant, i el PSUC, partit que havia d ’enviar encara el seu dele
gat. D ’aquesta manera, Tarradellas considerava que la Solidaritat queda
ria “complerta”. S’havien fet, doncs, a criteri de Tarradellas, grans pro
gressos respecte d ’un any abans, en què “hi havia l’Aliança Nacional de
Catalunya, l’Aliança Catalana, els múltiples dissidents i el Consell Naci
onal de Londres”, és a dir, una fragmentació absoluta del panorama po
lític català.
Vigo i Tarradellas també discutiren la presència de les figures més
adequades per als mítings del partit. L’agost de 1945, en les vigílies de la
preparació d ’un d ’aquests actes, Vigo comunicà a Tarradellas la necessi
tat d ’incorporar una dona entre els oradors: “Montserrat Martínez o una
altra”, deia. Es confirmava, d ’altra banda, la presència d ’Humbert Tor
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res, Rovira i Virgili i el mateix
Tarradellas. Molt probable
ment hi assistí també Carles
Pi i Sunyer: “crec que si Pi ve
ens apuntarem un gran èxit”,
deia l’Emili.(29)
En primer lloc, Pi era un
personatge admirat, i tant
Tarradellas com Vigo el tin
gueren sempre en gran esti
ma, excepte en els moments
en què la seva actuació al
capdavant del Consell Naci
onal Català de Londres ofus
cà el sector oficial d ’ERC,
encapçalat per Irla.(30) Pi era,
doncs, el referent ideològic
a seguir un cop hagué aban
donat les seves propostes
Caricatura de Carles Pi i Sunyer, apareguda a
La Humanitat, 2a època, núm. 59, el 29-11-1946
rupturistes sobre la relació
(Arxiu Carles Pi i Sunyer. Autor: J. Rahola).
de Catalunya amb Espanya,
la qual cosa va fer durant el
Congrés d ’ERC de juny de
1945.(31) Així doncs, Pi tornava a ser un dels líders del partit amb el vistiplau de l’executiva. En darrer terme, la seva presència als mítings esvaïa qualsevol ombra de dubte que pogués planar sobre el seu retorn al si
d ’ERC, després d ’haver acatat les tesis legalistes.

(29) Segons Capdevila, Vigo formà part del Consell Directiu d’ERC a França, des del
Congrés de Tolosa, de juny de 1945, junt a Melcior Bassas, Manuel Companys, Miquel
Galceran, C. Duran Guàrdia, J. Garcia Castellet, Joan Tauler, Joaquim Prats i Santiago Vila.
Vegeu: Rovira i Virgili, Antoni. Cartes d ’exili, p. 191, 291.
(30) Carles Pi i Sunyer havia fundat el Consell Nacional Català juntament amb Pere Bosch
i Gimpera. Aquest organisme es creà a Londres, l’any 1940, amb l’objectiu de garantarir la
llibertat d’acció política entre els catalans exiliats, ja que França havia estat ocupada i dividi
da en dos. El seu ideari es basava en la voluntat d’assolir les màximes quotes de llibertat per
a Catalunya.
(31) La Humanitat sempre es posicionà en contra de la postura separatista, fid,el als pos
tulats plasmats en els Deu Punts de Montpeller -de juny de 1943-, signats per Irlà, Rovira i
Virgili, Joan Sauret i Humbert Torres. Els Deu Punts apostaven per una futura restauració de
la República a Espanya i de l’Estatut a Catalunya, evitant, d ’entrada, qualsevol vel·leïtat secessionista.
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L’admiració que Vigo sentia per Pi era equiparable a la que li desperatava Rovira i Virgili, el “capdavanter principalíssim” de tota una ge
neració i “antecedent preciosíssim per al dia de demà”, segons paraules
de Vigo el primer aniversari de la mort de l’escriptor i historiador tarra
goní/3^ També Tarradellas tenia una relació fluïda amb Pi, aquests anys,
molt més que amb Iria. El secretari general sempre preferí utilitzar Joan
Ginesta com a contacte amb Iria, i no pas Vigo, que també hauria pogut
ésser un correu molt vàlid, atès que sovint es trobava amb el president a
Cogolin.(33) Vigo feia, però, d ’enllaç entre Tarradellas i un altre destacat
d ’ERC, Joan Sauret.(34)
D ’altra banda, dins l’esforç que el partit feia per reflotar, després del
naufragi de la Segona Guerra Mundial, hom estrenava nova oficina. Així
se li feia saber a Vigo, des de Perpinyà, l’agost de 1945: “Dilluns gairebé
estarà enllestida l’oficina d ’ERC a França. El lloc és cèntric i reuneix for
ces condicions. Quan vinguis et farem eixugar els peus per entrar”.(35)
Enmig de tot aquest moviment polític, el Govern català estava a
punt d ’eclosionar. Hom partia d ’una situació en què els solitaris presi
dents de la Generalitat i del Parlament, Josep Iria i Antoni Rovira i Vir
gili, respectivament, havien aguantat estoicament els embats del tempo
ral de la guerra europea.(36) El gener de 1945, Iria s’havia envoltat d ’un
Consell Assessor de la Presidència,(37) al qual Vigo havia ofert la seva

(32) J i m é n e z , Àngel. En memòria de Felip Calvet i Costa (Sant Feliu de Guíxols, 1920 Barcelona, 1999). Testimoniguixolenc de l ’exili català de 1939. Sant Feliu de Guíxols: Ajun
tament i Diputació de Girona, 2003, p. 74. Vigo ja havia pronunciat unes paraules el dia de
l’enterrament, el 7 de desembre de 1949, amb Arthur Conte, Humbert Torres i Josep Iria. R o 
v i r a i V i r g i l i , Antoni. Cartes d ’exili, p. 702.
(33) Ja hem apuntat abans quin paper jugava cadascú en aquestes complexes xarxes per
sonals del món de l’exili republicà, especialment pel que fa a la proximitat Ginesta-Tarradellas (vegeu la nota 26).
(34) Tot això, sens dubte, desembocà en la fredor amb què es va fer el traspàs de la Presi
dència de la Generalitat a Tarradellas, de mans d ’Iria, el 1954.
(35) Carta inclosa dins la correspondència Tarradellas-Vigo, per bé que de remitent des
conegut. Penso que, probablement, es tractava de Santiago Vila, pel to amical de la carta i per
indicar, aquesta, la referència geogràfica de la capital del Rosselló.
(36) Després de l’afusellament de Lluís Companys, el 15 d ’octubre de 1940, Josep Iria,
llavors president del Parlament, es va haver de fer càrrec del govern -segons s’indicava a l’ar
ticle 44 de l’estatut interior-, mentre que el vicepresident primer, Antoni Rovira i Virgili, es
devingué president del Parlament.
(37) El Consell era presidit per Antoni Rovira i Virgili i participat pels ponents Pompeu
Fabra, Lluís Nicolau d ’Olwer, Humbert Torres, Claudi Ametlla, Ramon Nogués, Felip de So
là, Ferran Cuito, Martí Barrera, Joan Sauret i Francesc de Paula Jené.
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col·laboració.<38) Rovira i Virgili, el 9 de febrer, observava al respecte:
“el Consell ja ha sortit del forn i rosseja a les pàgines de La Humanitat
d ’avui. L’amic Vigo hi ha donat una certa pompa”(39>.
Des de 1945, Iria treballà, a París, per a la constitució d ’un nou go
vern català. Al seu costat, Vigo tomava a fer-li de secretari particular,
com ja havia succeït el 1937.<40) L’agost de 1945, l ’amic perpinyanenc
d ’Emili Vigo explicava: “el senyor Iria ja fa dies que és a París, i s’espe
ra a Carles Pi i Sunyer a fi de mes. [Tarradellas] em diu que la constitució
del Govern Català és imminent”/ 41’ S’estenien els rumors d ’una dissolu
ció del Consell Assessor i de la creació del govern, la qual cosa succeí
el 14 de setembre. La seva constitució fou molt discutida. En el si de la
Solidaritat Catalana, per exemple, Tarradellas va viure-hi seriosos movi
ments d ’oposició a Iria i de suport al descartat Pi i Sunyer:
“A Solidaritat Catalana [el Front Nacional de Catalunya, el Front de
la Llibertat i l’Estat Català] presentaren una proposició contra el presi
dent Iria, que va produir llargues discussions. Hi hagué moments en què
tot semblava que anava en orris [...]. En una visita que vaig rebre dels
senyors Cornudella, Rahola i Andreu, em varen manifestar que conside
raven a l ’Esquerra i a mi, personalment, responsables del fracàs del seu
líder, que naturalment era el senyor Pi i Sunyer. La conversa amb ells fou
molt agra, anunciant-me finalment que ells reprenien la llibertat d ’acció
per a dir tot allò que creguessin convenient sobre les nostres actuacions,
tot i no voler trencar la unitat per la qual, segons ells, havien fet tants sa
crificis”.
Un cop el Govern va estar constituït formalment, Vigo observà algu
nes reaccions favorables:
“El Govern ha caigut bé, excepte la presència de Comorera. Es molt
difícil fer comprendre a la gent la necessitat de certes coses. Momentà
niament, el Front Nacional no reacciona. Els Pontífexs de l’organització

(38) S a u r e t , Joan. L ’exili polític català, p. 90. Segons Capdevila, Vigo fou vocal a la subponència de Premsa i Informació del Consell Assessor, presidida per Claudi Ametlla -ponent
de Governació-, amb Josep M. Lladó Figueras, Pou i Just Cabot. Vegeu: R o v i r a i V i r g i l i ,
Antoni. Cartes d ’exili, p. 191, 296.
(39) R o v i r a i V i r g i l i , Antoni. Cartes d'exili, p. 188.
(40) S a u r e t , Joan. L ’exili polític català, p. 103. Segons la versió de Capdevila, Vigo se
cundà, juntament amb Joan Tauler, la tasca de Rafael Closas, l’encarregat de portar la compta
bilitat de la institució i sotssecretari de la Presidència. Prèviament, les mateixes tres persones
haurien gestionat, des de Laietana Office - l ’oficina que la Generalitat establí a París, abans de
l’ocupació alemanya de juny de 1940-, la comptabilitat dels fons de la Fundació Ramon Llull,
que prestava ajuts als refugiats i subvencionava la cultura catalana. Vegeu: R o v i r a i V i r g i l i ,
Antoni. Cartes d ’exili, p. 145, 146.
(41) De nou, penso que el personatge sense nom pot ésser perfectament Santiago Vila.
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Fig. 6. Amb el germà, Joan Vigo, a Estavar, l’agost de 1946. Darrere seu, a la paret, els re
trats de Macià i Companys (Arxiu personal de Victòria Vigo).

no han parlat. [...]. En conjunt, però, llevat de la presència de Comorera,
impressió bona”.
Tarradellas i Vigo també van afanyar-se a comentar la formació del
Govern espanyol a l’exili, encapçalat per José Giral, constituït pocs dies
abans que el català. Tarradellas havia estat proposat com a membre, pe
rò refusà d ’entrar-hi. “Malgrat això -d eia -, l’Esquerra hi col·laborarà i,
fins i tot, hi nomenarà un representant”.(42) Un dels candidats proposats
per ERC havia estat Pi i Sunyer, la resposta del qual s’esperava amb im
paciència: “el silenci d ’en Pi em posa d ’un mal humor com no en tens ni
idea. El president també està molt nerviós. Sense adonar-se’n, ja fa gaire
bé un mes que s’està esperant”, deia Tarradellas. A la vegada, el secretari
d ’ERC tenia notícies que el Govern espanyol marxava en bloc a Mèxic,
al qual pressagià “moltes dificultats si vol reeixir”.
Les dificultats, però, les va tenir, tant o més, el Govern català, que
ben aviat es va veure embolicat en les actituds divergents i enfrontades
de l’exili. Vigo constatava, el novembre de 1945, l’existència d ’escome
ses “cada vegada més nombroses i més injustificades des del Front [Na
(42) Finalment, el govern de Giral incorporà dos catalans.
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cional de Catalunya] i del Moviment Socialista. [I] a Londres sembla
que tots beuen a galet, o bé que volen beure-hi”. En aquest sentit, Vigo
es queixà, per exemple, de la requisitòria contra Comerera apareguda a
Lluita -l'òrgan d ’expressió del PSUC a França-.
Tanmateix, també des d ’alguns sectors d ’ERC es promogueren les
friccions amb els comunistes. Les mateixes Joventuts d ’Esquerra Repu
blicana i d ’Estat Català (JEREC) trencaren relacions amb les Joventuts
Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) l’agost de 1946. En Sans, de
les JEREC, havia mostrat, amb anterioritat, alguns brots d ’indisciplina
dins el seu partit, la qual cosa preocupà Tarradellas. Malgrat tot, aquests
s’havien solucionat per la via de la demostració de la fidelitat a ERC, tal
com s’apunta en la correspondència objecte d ’aquest estudi.
Les disputes polítiques a l ’exili van advertir Vigo que, mentre aques
tes continuaven obertes, l ’emigració política perdia l ’oportunitat d ’inci
dir en el panorama a l ’interior de l’Estat espanyol. L’agost de 1946, Vigo
va rebre la visita del seu germà Joan, de la Bisbal, i això el sensibilitzà
especialment cap a la pèrdua de posicions de l’exili en l ’agenda política
de l’interior:
“He parlat molt amb el meu germà de les coses d ’allà baix [...] Co
menço a veure un xic clar les coses. En realitat hi ha molta feina a fer. La
síntesi de tot plegat és que nosaltres continuem comptant amb l ’opinió
del país. [...] Però, al mateix temps, l’organització del Partit no pot ésser
més deficient i embrionària [...] La gent s’ha mantingut gairebé tota fidel
i, al primer toc de cometa, si és ben donat i es parla el llenguatge de reno
vació, dintre la línia liberal, democràtica i catalanista, altra vegada vin
drà amb nosaltres. Però a Barcelona les coses no són tant clares i, si no
es treballa de valent, altres podrien endur-s’ho. La gent també es queixa
que el Govern no hi faci arribar la seva veu i que hi hagi com una mena
de món apart entre l’interior i l’exterior. Quan al Front [Nacional], res.
Cada dia va perdent més llençols.”
Com a director de La Humanitat, Vigo aprofità la seva renovada aten
ció cap als temes de l’interior per publicar “un reportatge d ’en Banús que
estigué allà baix i explica el que ha vist”.
Els mesos següents, els governs català i espanyol, continuaren immiscuïts en picabaralles internes. El mateix 1946, Tarradellas observava que
“la situació política del Govem Giral és més que estranya. [...]. Les coses
no rutllen”. Dos anys després, Vigo era ostensiblement més crític en les
seves declaracions, dins les quals hi havia tota una declaració programà
tica per a la política de l’exili:
“Ja seria hora que acabés aquesta gresca del Govem de la República.
[...] Constituir governs de tipus polític és condemnar al fracàs als qui els
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constitueixen. En definitiva, el que interessaria fóra sortir d ’aquest impasse fos com fos i guanyar allà baix les posicions perdudes. Cada vega
da l’exili apareix com una cosa més estèril i desvinculada de les realitats
profundes de la nostra terra”.
El gener de 1948 finia el govem català d ’Iria per les dificultats de
trobar el consens necessari entre tots els agents implicats. Segons Sau
ret, Tarradellas “havia decidit exigir la dissolució del govem”. Algunes
persones foren cridades a París pel secretari general d ’ERC i Emili Vi
go “fou pregat de dimitir la secretaria que ocupava i Víctor Torres fou
nomenat secretari general de la Presidència”.(43) Uns mesos més tard, el
juliol de 1948, la situació a l’interior de Catalunya tornava a preocupar
Vigo, i així ho feia saber a Víctor Torres, el seu substitut al costat del Pre
sident Iria:
“Parlant amb la gent jove es constata com [n’jestan [de] desplaçats
els sidralistes que es pensen que ací no ha passat res i que a base d ’un ci
nisme dubtós, d ’una demagògia execrable i de quatre tòpics tot s’arranja
rà i tomarem al 1931. Cada vegada estic més convençut que si no es fa un
esforç seriós i sincer, d ’adaptació, tindem molts disgustos. El pitjor fóra
que parléssim un llenguatge que ningú [no] entengués”.(44)
Els moviments destructius de socialistes contra comunistes a l’exili
enervaven Vigo, que proposava a Tarradellas, el novembre de 1949, el
següent: “si en Serra, l’il·lustre mestre en gai socialisme, us empipa, foteu-lo enlaire”.(45) De nou, el maig de l’any següent, Vigo carregava con
tra Serra i Moret i elaborava una teoria que permetia explicar per què
l’ombra del socialista era tan allargada:
“[A aquests individus] ningú no té la valentia de parar-los el peus, car
un dels axiomes de la nostra política és esperar sempre que el rei -o qui
sigui- es cuidi de les feines desagradables i tregui les castanyes del foc.
Per això hem anat tan bé...”.
Alhora, Vigo insistia en la situació de l’interior, de nou davant Tar
radellas, que, en tot moment, sembla que no li va donar gaire importàn
cia:

(43) S a u r e t , Joan. L 'exili polític català, p. 110. Aquest autor atribueix el fracàs del Govern
d’Iria a “l’aversió de Josep Tarradellas a tot organisme oficial”.
(44) AMTM, Fons Víctor Torres Perenya, cartes d’Emili Vigo (exp. 33). Sembla que un
informe d’Heribert Barrera coincidia plenament amb el que Vigo exposava per escrit a Tor
res.
(45) El socialista Manuel Serra i Moret entrà al govem català el juliol de 1946, ocupant
el lloc de Xirau, quan es procedí a fer-ne la primera remodelació. L’enfrontament mantingut
entre Serra i Comorera, el representant del PSUC, fou constant. El gener de 1948, les topades
entre ambdós havien provocat una crisi de govem que acabà provocant la seva dissolució.
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Fig. 7. Homenatge a Pompeu Fabra, en el seu vuitantè aniversari, l’any 1948. Entrega de
la medalla d’or, a la sala de l’Alcaldia de Prada. De dreta a esquerra, d’esquena: Pau Casals,
M. Morer, M. Clerc; asseguts, d ’esquerra a dreta: Josep Iria, Pompeu Fabra, Carles Grandó,
Josep Tarradellas, Josep Carner; drets: Víctor Torres, Santiago Vila, Garcia Castellet, Emili
Vigo, Felip Calvet, Joan Alavedra, Josep Fontbemat, etc. ( C a l v e t , Felip; R o i g R o s i c h , Josep
M. Op. cit., pàg. 192b).

“En tant que catalans, cal esguardar els fets [ocorreguts a Espanya]
sota el seu veritable angle i adonar-nos de llur gravetat i constatar que,
de seguir així, ben aviat no restarà res, si no és un record, més o menys
estantís, de l ’esforç de més de mig segle de catalanisme. Tot això em
sembla d ’una evidència tan gran que ni val la pena de demostrar-la. Al
trament els fets se n ’encarreguen. [...]. Per què no es cerca la manera de
reaccionar?”.
Vigo proposava deslligar els esforços de la “cavalcada grotesca del
republicanisme espanyol” i “partir de zero”, establint una proposta “en
tre catalans i per a catalans”. Aquest projecte havia de superar els esfor
ços d ’“activitats catalanes disperses ací i allà”, un exemple ben notori
de les quals eren els Jocs Florals, “una festa patriòtica que a l’exili té la
seva justificació, però a la qual no cal pas donar una importància exces
siva”/ 46’ Els Jocs, a més, disposaven d ’unes “aportacions per a premis i

(46)
Des de 1941, els Jocs Florals s’havien celebrat a diferents ciutats: Buenos Aires,
Mèxic, Santiago de Xile, l’Havana, Bogotà, Montpeller, Londres, París i, darrerament, Monte
video.
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per a l’organització [gens] negligibles” que no produïen resultats posi
tius de cara a l’interior, pensava Vigo: “aviat les activitats catalanes es
limitaran a ciclostilar unes fulles, forçosament reduïdes, destinades a un
nombre cada vegada menor de lectors. Fins que un dia, ni aquestes fu
lles sortiran”.
Poc després d ’aquestes declaracions, Vigo començà la retirada de la
direcció de La Humanitat i, fins i tot, s’abstingué de fer més comenta
ris de l ’actualitat política. Des de Pià escrigué a Tarradellas dient-li que
es trobava totalment al marge de la situació política. Amb tot, li dema
nava que el tingués al corrent dels successos. Ben aviat seria el mateix
Vigo qui hauria de viure en primera persona la situació a 1‘interior de
Catalunya, atès que, com s’ha dit, l’any 1950 marca la fi de la seva eta
pa d ’exili. Novament, la salut li indicava el camí a seguir, que passava
forçosament per tomar amb els seus, a la Bisbal, per tal de poder gaudir
d ’un repòs que, a França, amb La Humanitat, la tesi doctoral i l ’activitat
política, s’havia fet pràcticament impossible. Vigo marxà també, en part,
per a guardar, juntament amb els seus germans i germanes, el dol per la
mort de la mare, esdevinguda recentment a la Bisbal, i, alhora, per no
abusar de l’ajuda que, els membres de la seva família li prestaven, fins i
tot “per damunt de llurs forces”. El maig de 1950, doncs, ja havia parlat
amb Josep Iria de la possibilitat de tomar a Catalunya i, ara, li ho comu
nicava a Tarradellas:
“És molt probable que no passi gaires setmanes sense emprendre el
camí del retorn. M ’ha costat molt prendre aquesta decisió i l ’acompli
ré amb gran recança, persuadit de tot el que m ’espera allà baix. [...]. Us
agraïré que, per ara, no en feu esment.”
Vigo preparava definitivament, al mes de juny, el que en deia “la me
va propera marxa per YImperio”, que l ’havia de portar a la casa de la
família al carrer de les Voltes, al número disset, després de més d ’onze
anys d ’absència:
“He aguantat tant com he pogut però ve un moment que no es pot més
i cal prendre les decisions, per desagradables que resultin. Comprendrà,
en quin estat d ’esperit m e’n vaig allà baix. En fi... compto tenir la docu
mentació arranjada vers la fi de juny o començaments de juliol”.(47)
El 30 de juny de 1950 deia: “dimecres vinent, si no hi ha res de nou,
penso travessar la frontera -b en a contracor-”. En efecte, Vigo passà
per la Jonquera fent ús d ’un passaport expedit pel consolat d ’Espanya a
Perpinyà.(48) Aquell mateix any tomaven a Espanya, també, els ambaixa
(47) AMTM, Fons Víctor Torres Perenya, cartes d’Emili Vigo (exp. 33).
(48) Sembla que disposava, des de 1946, d ’una autorització per retornar a la Bisbal, ex
pedida per la Direcció General de Seguretat de l’Estat. Vegeu: C l a r a , Josep. “Sobre el retorn
d ’alguns exiliats”, dins Temps de postguerra. Estudis sobre les comarques gironines (19391955). Quaderns del Cercle, 16. Girona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2.000, p. 161162.
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dors que alguns països havien retirat després de la Segona Guerra Mun
dial. I, l’any següent, es signaven els tractats entre els EUA i Espanya.
Les noves relacions Espanya-Occident eren una conseqüència de l’inici
de la Guerra Freda, que situava al bàndol capitalista tots aquells estats
que no donaven suport a la URSS. Paral·lelament a la consolidació del
règim franquista, es produïa l’agreujament de la malaltia d ’Emili Vigo i
el seu retorn. Aquest, doncs, va ser testimoni directe de les dues primeres
etapes de l’exili: la de la Guerra Mundial (1939-1944) i la de la postguer
ra (1944-1951). A partir de llavors, però, s’iniciava per a l ’emigració po
lítica una singladura ben diferent.
EL RETORN: L’ESTULTÍCIA I L’ATONIA
La primera de les missives conservades que Vigo envià des de la Bis
bal es dirigia als “estimats amics”, no estava signada i la seva localització
era, ambiguament, Catalunya.(49) Vigo havia pres totes les precaucions
davant els serveis espanyols d ’investigació i censura. Tanmateix, el con
tingut de la lletra era especialment punyent, sobretot en descriure la rea
litat catalana. A ulls d ’un exiliat que havia estat més d ’una dècada fora, la
cirurgia aplicada per la dictadura havia obrat uns resultats esfereïdors:
“De vosaltres vaig rebre, entre el 15 i el 20 de juliol, un paquet de Fi
gures i Nouvelles Littéraires que em feren d ’allò més feliç, donada l’ab
soluta indigència que ací hi ha d ’aquesta mena de publicacions. [...] Això
és un món apart que res té a veure ni res s’assembla al que nosaltres co
neixem. Sembla mentida que en pocs anys pugui operar-se una tan fon
da transformació en la vida d ’un poble. Però, contra l’evidència, resulta
absurd el desmentiment. [...]. Aquesta realitat, per dolorosa que sigui - i
creieu que ho é s- no pot negligir-se. [Hom observa] la baixa terrible de
tots els valors individals i col·lectius, una crisi de moral i, fins i tot, de
consciència, en aquells que es plantegen encara algun problema; la pèr
dua gairebé total de les noves generacions (d’una estultícia, d ’una igno
rància i d ’una migradesa veritablement atronadores). Es aquesta [la] re
alitat que presideix la vida del nostre poble i que afecta a tots els esta
ments. Afegiu-hi, encara, tot el pòsit de recel, de misèria, d ’impotència i
aquesta ignorància de la major part de les coses que han passat i s’esde
venen al món aquests darrers anys, i podem imaginar quin deu ésser el
lamentable ambient que es respira. I no parlo de com la memòria de la
gent és curta.”

(49)
Com que es troba dipositada dins el fons de Josep Tarradellas (AMTM), hem de pen
sar que el destinatari era aquest.
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Fig. 8. Vista del sector del castell de la Bisbal. Postal enviada per Emili Vigo a Carles Pi i
Sunyer (Arxiu Carles Pi i Sunyer. Foto Puignau, editor: Conde).

Davant de tot això, es refermava en les paraules que ja havia escrit a
Tarradellas, des de l’exili estant. Calia “ tornava a repetir- desestimar “el
llenguatge emprat vint anys enrera” i destacava que “en aquest cas, el
renovar-se o morir fóra d ’aplicació més oportuna”. Al costat d ’un latent
“sentiment de catalanitat [que] no ha pogut ser anul·lat” s’hi veia “una
reculada -e n pocs anys- tan seriosa que fa una certa angoixa de pensar
en el possible agreujament de la malaltia”. Amb aquestes paraules, Vigo
semblava parlar més d ’ell mateix que de Catalunya. Alhora, declarava
enyorar “molt el país que he deixat, envejant sincerament els que teniu la
sort de viure-hi”. Finalitzava la seva carta a Tarradellas amb aquest pas
satge magnífic:
“Pot dir-se, i creieu que no faig pas una frase (per altra banda ja sa
beu que a mi les frases sempre - o gairebé sem pre- m ’han fet viure), que
un no s’adona ben bé del que és la civilització i la llibertat fins que les
ha perdut”.
Vigo resumí els seus quefers habituals - i les seves preocupacions més
m aterials- en una lletra que envià a una altra amistat de l ’exili, Felip Cal
vet, el 1950:
“Surto poc, vaig un parell de vegades al mes a Barcelona, continuo
reposant -fins quan?-, llegeixo força, única manera d ’evadir-me de tantes
coses desagradables. [...] M ’hauràs d ’enviar aquell talonari del compte
192

EMILI VIGO, VEU CRÍTICA DE LES RELACIONS ENTRE L'EXILI I L’INTERIOR

corrent del meu pare, com potser serà possible de fer-ne la reclamació de
manera que costi pocs diners”.(50)
El novembre d ’aquell mateix any, quan ja havia rebut el paquet de Fi
gures i Nouvelles Littéraires corresponent a octubre i novembre, escri
via, de nou, a Tarradellas, malgrat no tenir ni “grans -n i petites- nove
tats” per a explicar:(51)
“En aquest país no passa mai res digne d ’esment. Es viu al dia [...]
d ’una manera trista, sense pena, ni glòria, ni il·lusions, ni esperances. Si
amb algun mot pogués definir-se el conjunt d ’aquesta gran buidor, pot
ser seria amb el d ’atonia. I la llàstima és que àdhuc els que no hi voldri
en caure, acaben igualment per ésser víctimes de l’ambient. Hom no té
més remei que recloure’s en ell mateix i viure -tan t com és possible- una
vida interior que les circumstàncies no fan gaire propícia. O, si no, dei
xar-se endur per la ment i no pensar, poc ni molt, en el que això porta.
[...] Benaurats vosaltres que podeu viure en un altre clima i en un ambi
ent tan diferent!”
Aquest enyor envers França el repetí en altres ocasions. El desembre
de 1951 li deia a Tarradellas: “cal que us digui com enyoro París?”. De
París, precisament, no en rebia noves des de feia temps. En canvi, des de
Perpinyà l’havien escrit Santiago Vila, Josep M. Corredor o Felip Calvet.
Alhora, a Catalunya havia contactat amb Tasis i Xammar. En definitiva,
“hi havia bastants amics que l’anaven a veure”, recorda la Victòria: “hi
anava quasi cada setmana el canonge Cardó; també en Ferran Soldevila,
que ja era aquí”.
Vigo i Soldevila es van conèixer personalment o, si més no, en pro
funditat, després d ’haver tomat, ambdós, de França -Soldevila ho havia
fet ja el 1943-. L’Emili coincidí amb el reconegut historiador quan decidí
de reiniciar la seva recerca i contactà amb la Societat Catalana d ’Estudis
Històrics de l’Institut d ’Estudis Catalans (IEC) -constituïda el 1946-, or
ganisme al qual estava adherit Soldevila, des de 1947.(52) En aquest àm
bit, Vigo establí una estreta relació amb l ’historiador barceloní. Aquest
recordava el primer dia que es van citar:

(50) Carta citada a: J i m é n e z , Àngel. En memòria de Felip Calvet..., p. 74.
(51) No s’havia produït encara, per exemple, la primera de les protestes importants dels
sectors populars contra el govem espanyol: la Vaga de Tramvies, de caràcter general, que tin
gué lloc a Barcelona el 1951.
(52) S i m o n i T a r r é s , Antoni. Diccionari d ’historiografia catalana, p. 1101, 1106, 1187.
Recordem que Vigo havia fet una crítica un xic severa de la Història de Catalunya de Solde
vila i Bosch per a La Humanitat, en la qual ambdós quedaren “ben retratats”, segons havia dit
ell mateix.
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“ [Vigo] havia estat un cert temps al sanatori de Puig d ’Olena i sem
blava sentir-se en vies de recobrament. La seva il·lusió era de poder tor
nar a França a completar les seves recerques i enllestir i presentar la se
va tesi. Havia dut de França moltes notes i ja tenia, fins i tot, redactat un
capítol sencer de la tesi sota el títol de La República catalana i el Gran
Comitè de Salut Pública. Parlava il·lusionat dels seus projectes. Però la
seva veu, d ’un to profund i enèrgic, mostrava de tant en tant senyals de
fatiga, i en la seva mirada hi havia com un tel malaltís”.(53)
Tal com explica Soldevila, Vigo havia hagut de ser ingressat de nou a
causa de la tuberculosi persistent, l’estiu de 1951, tan sols un any després
d ’haver passat la frontera. El sanatori de Puig d ’Olena era una casa de
salut situada a Sant Quirze Safaja -a l Vallès Oriental, tocant al Bages-,
regentada per un metge, la seva muller i les filles del matrimoni, perso
nes a les quals Vigo coneixia de l ’exili. Després d ’un període de remis
sió de la malaltia, que Vigo passà a la Bisbal, aquest va haver de tomar
al sanatori: la capital del Baix Empordà havia estat un mal lloc per a viu
re-hi, a causa del seu enclotament i, doncs, per la humitat persistent. Trobant-se, de nou, a Puig d ’Olena, s ’enamorà d ’una pacient i, altra vega
da, envià cartes a les amistats de l’exili. “Al sanatori hom perd un xic la
noció del temps i de l ’espai”, li deia, l ’abril de 1952, a Víctor Torres.(54)
Soldevila explica quina fou la seva relació amb el malalt a partir d ’aque
lla recaiguda:
“Sentint-se, sens dubte en perill, volgué que almenys veiés la llum
aquell capítol [de la tesi] que tenia redactat, i me l’encomanà. [...]. La
Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, a la qual vaig presentar-lo, cre
gué escaient d ’incloure-la en les seves Memòries. Aquesta nova, que
vaig apressar-me a comunicar-li, fou el darrer goig de la seva vida”.(55)
En efecte, Vigo va morir a Puig d ’Olena el 27 de febrer de 1954, als
trenta-sis anys, pocs dies després que l ’IEC hagués acordat, en sessió
plenària, de 13 de febrer, publicar la seva recerca. Aquesta eixí dos anys
després, dins la col·lecció “Memòries de la Secció Històrico-Arqueolò
gica”, amb el número XVII, sota el títol La política catalana del Gran
Comitè de Salut Pública. Mig any després de la mort de Vigo, Tarrade
llas accedí a la presidència de la Generalitat. El director de La Humanitat
sempre l'havia conegut, doncs, com a secretari general del partit.

(53) S o l d e v i l a , Ferran. “Pròleg”, p. 10.
(54) AMTM, Fons Víctor Torres Perenya, cartes d’Emili Vigo (exp. 33).
(55) S o l d e v i l a , Ferran. “Pròleg”, p. 10.
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CONCLUSIONS
La correpondència entre Vigo i Tarradellas posa de manifest la pers
picàcia del primer en l’observació de realitats polítiques contemporànies
i la seva lucidesa en saber-les interpretar. L’encert en l ’anàlisi de l’entorn
va fer que, sovint, Vigo fos l’únic, dins dels seus cercles de relació habi
tuals, que es percatà de les dificultats que patia la política de l’exili, es
pecialment a l’hora de crear un discurs vàlid per a les noves realitats ge
nerades a l’interior de l’Estat.
L’astúcia de Vigo en el terreny de la diagnosi política es va deure tant
a la seva formació d ’historiador - i a la pràctica com a investigador- com
a allò que en podríem dir pessimisme il·lustrat, és a dir, a la conjunció
entre l’anàlisi freda i desencantada d ’allò que s ’observa, juntament amb
la manipulació de vastos i precisos coneixements per a poder-ho solu
cionar.(56) Justament, Vigo havia destacat pel seu sentit crític: “pleins de
réflexion, de jugement, de sens historique”, havia dit l’emèrit historiador
Fliche dels treballs de carrera d ’Emili Vigo.
També en ciència historiogràfica, el de la Bisbal esdevingué un avantla-lettre. Repensà els mètodes de la història i es deixà seduir per la ten
dència inicial dels Annales d ’Histoire Economique et Sociale, i fou un
dels primers historiadors catalans que acceptà l’escola francesa de Lucien Febvre i Marc Bloch. En aquest sentit, donà la màxima importància a
les causes dels fets - “una de les lleis fonamentals de la historiografia”- ,
a les síntesis -p er comptes dels llistats de nom s-, i a fer comprensiu al
lector el funcionament dels mecanismes del passat, atès que la funció
explicativa en història era del tot essencial. Mai no va teoritzar expres
sament sobre aquestes qüestions, però les exposà en les seves crítiques
de volums historiogràfics a les pàgines de La Humanitat i als articles
que va fer per a la Revista de Catalunya, des de mitjan anys quaranta,
paral·lelament al moment en què Pierre Vilar s’iniciava en l’herència dels
Febvre i Bloch i quan la influència dels Annales havia de trigar encara
mitja dècada a arribar a Catalunya. Això succeí de la mà de Jaume Vicens
Vives, que assistí, el 1950, al IX Congrés Internacional de Ciències His
tòriques de París, que significà el principi de l’hegemonia internacional
de l’escola francesa.
Vigo s’esforçà a aplicar el mateix esperit crític del mètode historio
gràfic al moment històric que li va tocar de viure, intentant de compren
dre el perquè de les realitats presents. El preocupà especialment la manca
(56)

El concepte “pessimisme il·lustrat” el manllevo de Lluís Mascort. Vegeu: M a s c o r t
Lluís. “Josep Vicente, el pessimisme il·lustrat”, dins Revista de Girona, núm. 221,
novembre-desembre de 2003.
F

r e ix a s ,
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de sintonia entre l’exili i l’interior, sobretot a partir d ’haver rebut la visi
ta del seu germà Joan, el 1946, que li féu una descripció detallada de la
Catalunya franquista i que li va fer veure “un xic clar” quin era el pano
rama existent. A causa del fet que una part de la seva família havia que
dat al sud dels Pirineus va rebre sovint noves de l ’interior, la qual cosa
el convertí en un retratista d ’excepció de l ’ambient enrarit que s ’hi res
pirava. Des d ’aquesta posició avantatjosa, intentà de suggerir esmenes a
l’actuació política de l’exili envers l’interior.
En primer lloc, denuncià la deficient organització d ’ERC -pal·liada
per una pèrdua de suport del seu competidor, el Front Nacional-; la greu
situació del partit a Barcelona, on aquest estava en desavantatge davant
d ’altres forces polítiques; la incapacitat de fer arribar als ciutadans la veu
del Govern a l’exili, la creació d'“una mena de món apart entre l’interior
i l’exterior” i el fet que aquest esdevé com una “cosa estèril i desvincula
da de les realitats profundes de la terra”. En aquest aspecte hi jugava un
paper fonamental la manca de credibilitat aconseguida pels partits i les
institucions de l’exili arran dels enfrontaments existents, els quals esde
venien batalles que guanyava el franquisme sense proposar-s’ho. Adver
tia també dels perills de parlar un llenguatge que no s’entengués des de

Fig. 9. Reunió d’amics a Vernet-les-Bains, el 1948. D ’esquerra a dreta: la sra. Capdevila,
Pau Casals, Santiago Vila i Emili Vigo (Arxiu personal de Victòria Vigo).
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l’interior i de practicar el cinisme, la demagògia i l’abús dels tòpics, mo
nedes altament corrents de la política de l’exili. Per altra banda, el poc in
terès que Tarradellas prestà a les advertències de Vigo sobre l’estat de les
coses a l ’interior se’ns presenta com un dels primers símptomes del que
havia d ’ocórrer els anys seixanta i setanta, en què Tarradellas es convertí
en una mena d ’illa de pedra flotant a la deriva.(57)
En la lectura de la realitat de l’exili, Vigo va comprendre una qüestió
essencial: l’exili havia de proposar-se treballar per a incidir sobre la si
tuació creada a l’interior, atès que, si per alguna raó existia l’emigració
republicana, era per haver estat implantat un règim totalitari a Espanya
i, per tant, si alguna preocupació havia de tenir per damunt de cap altra,
era la de mantenir el suport entre la població i treballar per a augmen
tar-lo. Aquesta relació entre exili i interior, que Vigo creia fonamental,
sovint patia l’efecte d ’un cert cofoisme entre l’emigració republicana,
basat en la creença que l’exili mantindria la seva significació malgrat la
voluntat popular de l ’interior -oblidant que la força dels partits republi
cans, des de la Segona República, s’havia originat a partir dels sufragis
obtinguts en les convocatòries electorals-, o que els anys de dictadura no
haurien modificat gens els comportaments i el pensament de la ciutada
nia. És a dir, que el retorn a 1931 es produiria d ’una manera automàtica.
Vigo s ’obsessionà tant per la situació d ’“allà baix” -tal com n ’hi deia,
ell-, que arribà a dubtar de la utilitat que podien tenir algunes activitats
com els Jocs Florals.
Segons Vigo, calia contraposar el realisme a l’autocomplaença, ja que
“la realitat, per dolorosa que sigui, no pot negligir-se”. Així, proposava
de basar el discurs de l ’exili en el “llenguatge de renovació, dintre la línia
liberal, democràtica i catalanista”. Tot plegat es resumia en una màxima:
“renovar-se o morir”.
Dolgut per la ineficàcia dels governs a l’exili, progressivament es de
cantà per un apartidisme pragmàtic i, quan no, per la unitat de tots els
partits possibles en les institucions. Per això defensà la presència dels
comunistes en el govem català enfront dels atacs de l” ’il·lustre mestre en
gai socialisme” Serra i Moret. En aquest sentit, actuà al marge de la per
secució que van patir els grups comunistes -PSU C inclòs- des de final

(57)
Ho exemplifica la relació que Tarradellas va mantenir amb alguns membres del
PSUC, com Josep Muni, els quals l’acusaven de no comprendre la naturalesa de la nova opo
sició antifranquista i, per tant, d ’immobilista. Vegeu-ne una mostra a G a i t x m o l t ó , Jordi.
“Manuel Vàzquez Montalbàn i la recuperació de la memòria històrica”, dins El Trenta-nou.
Butlletí informatiu del Grup de Recerca de l'Època Franquista de Sant Feliu de Guíxols, núm.
3. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 2003.
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dels anys quaranta, en la dinàmica de la Guerra Freda. Vigo, doncs, fou
partidari de la unitat d ’esforços en l ’acció política, més enllà dels partits,
tot i que sempre des d ’ERC.
Dins dels àmbits de sociabilitat propis d ’aquesta força política, pro
fessà una admiració autèntica cap a Carles Pi i Sunyer, sobretot després
que aquest hagués abandonat les tesis extraconstitucionals plantejades
en el si del Consell Nacional Català de Londres. En aquest aspecte, Vigo
sempre fou partidari de reprendre, en el cas d ’ensorrar-se el franquisme,
la Constitució espanyola de 1931 i l’Estatut català de 1932, a partir dels
quals hom havia de plantejar la seva acció. En això va fer costat a Iria,
Rovira i Virgili, i Tarradellas.
Amb aquest últim, Vigo s’hi relacionà per a consultar-li diferents as
pectes relacionats amb La Humanitat. Malgrat que el llavors secretari
general d ’ERC tenia una autoritat reconeguda per Vigo en matèria po
lítica, no li despertà l’entusiasme de Pi. Tampoc ho va fer Iria, a qui Vi
go, tanmateix, considerava l’autoritat màxima del partit -n o en va era el
president del Govem, càrrec de màxim relleu dins les institucions cata
lanes-.
Admiració, col·laboració, fidelitat. Aquests eren, en definitiva, els
termes en els quals es produïa la relació de Vigo amb Pi i Sunyer, Tarra
dellas i Iria, respectivament. De manera molt semblant actuava el nucli
jove d ’ERC, destacat al sud de França, format pels amics i companys de
partit del de la Bisbal: Heribert Barrera, Satiago Vila, Felip Calvet i Víc
tor Torres. Vigo, a petició de Tarradellas, també contactà sovint amb Joan
Sauret. Alhora, va conèixer i tractar Pompeu Fabra, Pau Casals i Rovira
i Virgili. Com a alumne d ’història, fou deutor del mestratge del profes
sor Fliche. Finalment, de retorn a Catalunya, coincidí amb Carles Cardó
i buscà la complicitat de Ferran Soldevila.
El seu retorn fou obligat per l’avançat estat de la seva malaltia i es
convertí, doncs, en un rar exemple de contraexiliat. Això el féu sentir un
viu enyor a la inversa, és a dir, el de l’antic exiliat cap al seu exili. Les
impressions de la seva arribada a Catalunya il·lustren el decalatge, propi
dels fenòmens migratoris, entre el record d ’una terra i la realitat que hi té
lloc posteriorment, o entre el paisatge enyorat i la política obrada damunt
d ’ell. Hauria estat, altrament, molt interessant poder copsar les reaccions
que un intel·lectual de la magnitud de Vigo hauria adoptat davant la con
solidació del franquisme a Espanya els anys cinquanta, però, com hem
vist, la tuberculosi que el va acompanyar des de l’adolescència precipità
la seva mort, ara fa cinquanta anys.
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LA TRANSFORMACIÓ
TERRITORIAL
DE SANT ANTONI DE
CALONGE PEL TURISME
E S T H E R LO AI SA D A L M A U

RESUM: L'arribada dels primers estiuejants a Sant Antoni ha canviat el tarannà de la seva gent
i també el seu paisatge. S'ha augmentat la superfície construïda i s'ha modificat simultàniament
el caràcter de la seva arquitectura. Una exhaustiva anàlisi per les seves principals artèries
mostra com aquesta invasió ha seguit unes pautes. Primer apareixen els colossals edificis a
primera línia de mar, després s'ocupen els horts del carrer Sant Antoni ifinalment comença la
fase d'enderrocament per reconstruir, fe t que encara continua vigent. A més, en els últims vint
anys el nucli de la població ha crescut cap enfora fins a ajuntar-se amb zones emblemàtiques
que sempre havien estat separades.
PARAULES CLAU: territori, turisme, Sant Antoni de Calonge.

1. INTRODUCCIÓ
Aturar-nos a analitzar l’estructura urbana de qualsevol municipi tu
rístic de la Costa Brava ens facilitarà un munt d ’informació. D ’aquesta,
només ens interessa examinar la que parla del present. Un present que no
es pot deslligar de la història del turisme. Sobretot, la dels anys seixanta
i setanta, època en què es produeix un creixement desmesurat de l’ano
menat turisme de masses, gran devorador del territori. Per fer-ho, ens
centrarem en Sant Antoni de Calonge.1(1)

(1)
L’origen d ’aquest article és un exercici pràctic elaborat l’any 1997, dins l’assignatura
Geografia del Turisme i l’Oci, el professor de la qual era el Dr. José Antonio Donaire. Vam
intervenir-hi Marta Graupera, Manel Martínez, Assumpta Quincles i Esther Loaisa. Es tracta
de descriure els diferents espais que hi havia en aquesta zona costanera i dir quina relació es
produïa entre ells.
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Així doncs, serà en aquest escenari on, de forma empírica, esbrinarem
en quin punt del debat ens trobem, si és realment cert que estem davant
d ’una nova geografia del turisme. Aquesta dialèctica es produeix en cer
cles molt reduïts, en els quals ja es parla del pas del fordisme (turisme de
masses) al postfordisme(2) (turisme especialitzat). Abans d ’endinsar-nos
en aquesta excursió descriptiva, observarem quines són les contribuci
ons que fem els geògrafs dins aquest camp i què signifiquen aquests dos
conceptes anglosaxons.
2. LA GEOGRAFIA: UNA CIÈNCIA ANTIGA, UNA PROFESSIÓ NOVA
Fa temps, vaig llegir en una mena d'opuscle una afirmació que deia
alguna cosa així.(3) Aquesta novetat ens converteix a tots en grans des
coneixedors de les diferents parcel·les en què ens podem moure des de
dins d ’aquesta activitat. Ara bé, potser fa una mica més d ’una dècada
que participem en equips pluridisciplinars, però, en realitat, molts dels
temes que analitzem són verges en la consciència social, com és el cas de
la problemàtica turística, conflicte en què els geògrafs intervenim des de
diversos camps com són:
Estudis multiescalars: Ens permeten parlar d ’un fet des de diverses
perspectives (local i comarcal, entre d'altres).
La geografia del turisme: Agafa gran volada quan entra en contradic
ció amb la geografia urbana, en considerar els municipis turístics amb
uns altres ulls que les àrees tradicionals. Aquesta nova mirada fa possible
incorporar elements singulars de l’oci i el turisme, així com la superpo
sició de diversos espais en un mateix lloc.(4)
La cartografia i les fotografies també són utilitzades en aquesta mena
de treballs, però més com a eines de suport.
Finalment, cal parlar de la geografia del consum i del sector privat.
D ’aquestes dues tasques no se n ’ha parlat gaire. La primera, tracta els
espais com a mercaderies. És a dir, l’element principal d ’una població
és la seva publicitat (fig. 1). El sector privat, en canvi, des de finals dels
noranta disposa d ’unes eines de gestió ambiental.(5) Aquesta tècnica pla
nifica de manera integral tots els elements que afecten el medi ambient
de manera contínua. Així doncs, es produeix una relació sostenible entre
l’empresa, la societat i el medi ambient.
(2) DONAIRE, J.A; MUNDET, LI. (2002): Estrategias de reconversión turística de los
municipios Litorales catalanes. Papers de Turisme.
(3) Directori de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, Barcelona 1995.
Pàg. 3-4.
(4) El filòsof Focault, un gran representant de l’època postmodema, utilitza el concepte
hetereotopia per parlar de la superposició de llocs.
(5) Aquestes eines de gestió ambiental són conegudes amb el nom d ’ISO 14001 i Environmental Management Audit Scheeme (Emas).
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Fig. 1. Publicitat Municipal. Oficina de Turisme de Sant Antoni.

3. EVOLUCIÓ DEL TURISME:
PAS DEL FORDISME AL POSTFORDISME?
3.1. EL FORDISME

És el turístic de masses.(6) Cronològicament l ’hem de situar entre els
anys cinquanta fins a principi dels vuitanta. Són anys d ’una gran oferta i
demanda, en què només hi ha una única protagonista: la construcció des
(6)
El pas del fordisme a postfordisme és una de les tres interpretacions sobre el futur del
turisme a la costa catalana. Els seus màxims exponents defensen un canvi en la demanda turís
tica. Precisament, al llarg de tot aquest article exposarem les idees aportades per José Antonio
Donaire.
L’altra línia de treball seria la més economicista. Aquesta vetlla pel model de turisme de mas
ses i atribueix la culpa dels seus problemes a una reducció de la qualitat dels serveis, a l’escassa
inversió pública o a una política de preus mal plantejada.
Finalment, els que pensen que el fordisme està en l’última fase del cicle de vida productiva.
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mesurada, que evidencia, així, la feblesa dels plantejaments urbanístics.
Aquests gairebé sempre legalitzen el que ja estava construït.{7) L’adora
ció a la maximització del nombre de visitants provoca una degradació a
l ’entorn. Un entorn que se centra bàsicament en la zona litoral.(8) L’inte
rior tenia una dèbil atracció. També s’observa una dicotomia clara entre
els amfitrions-hostes i l’espai en què es mou cada un d ’ells.
En definitiva, el turista massificat només pot triar el seu lloc d ’esti
ueig en funció de si vol platja o muntanya, però en tots dos espais tindrà
la mateixa oferta de serveis, amb un nivell professional molt baix.(9) No
oblidem que durant l’època franquista es va establir el Pla d ’estabilit
zació,001 que si destacava per alguna cosa era per la rigidesa notable en
l’oferta i la congelació de preus.
3.2. PAS DEL TURISME FORDISTAA POSTFORDISME

Encara que aquesta etapa va dels anys vuitanta fins ara, a finals dels
anys setanta es comencen a dibuixar unes tímides substitucions dins el
panorama internacional. Apareixen en escena uns nous llocs d ’interès
turístic, que s’anomenen NTC (New touristic countries), que trenquen
d ’aquesta manera amb el monopoli dels antics destins turístics. Simul
tàniament a tot això, traspunten els nous països industrials NIC (països
asiàtics que han superat les barreres proteccionistes d ’Occident; Corea i
Taiwan en són alguns exemples clars), que evidencien que les innovacions
no només eren geopolítiques sinó també econòmiques i socials. Per tant, ja
podem parlar d ’una crisi en la producció en cadena. Ara el que es busca és
produir productes específics per a una població heterogènia, (fig. 2).
A diferència del fordisme, en l’actualitat, no existeix un antagonisme
entre forà i l’autòcton. Moltes vegades l’activitat d ’un i de l’altre que
den diluïdes en una. No hi ha contrast entre l’oci, la compra, la cultura,
l’espectacle o l’esport. Fins i tot, els congressos s’inclouen dins aquest
paquet.
Davant totes aquestes explicacions hom podria especular que el pas
del fordisme al postfordisme és sobtat. Però no ha esdevingut així. Una
(7) CALS, Joan (1982): La Costa Brava i el turisme, Estudis sobre la política turística,
el territori i l ’hostaleria, ed. Kapel S.A, pàg. 77-78. En aquest llibre es menciona un estu
di efectuat per B. Cervera i M.A. Alonso “La planificació urbanística i la seva repercussió
arquitectònica a Debat Costa Brava”, on s’arriba a una sèrie de conclusions sobre l’ús dels
planejaments, transcrites a l’annex I.
(8) FÀBREGAS i BARRI, Esteve (1970): 20 anys de turisme a la Costa Brava, editorial
Selecta, Barcelona, pàg. 59-62. Ens parla de forma sarcàstica com els horts de primera línia de
mar es van convertint en blocs de gran alçada.
(9) FÀBREGAS i BARRI, Esteve. ídem pàg. 92
(10) CALS, Joan (1982): La Costa Brava i el turisme, Estudis sobre la política turística, el
territori i l ’hosteleria, ed. Kapel S.A, pàg. 10-19.
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Fig. 2. Diferenciació entre fordisme i postfordisme. Disseny Rubèn Gómez.

de les raons principals la veiem en les àrees turístiques. Aquestes difícil
ment es reestructuren de nou, molts dels sòls disponibles s’han urbanitzat
completament. Possibles solucions, n ’hi ha ben poques. Probablement,
recaurien, en uns bons plans estratègics, caracteritzats sobretot per un
doble aspecte: una coherent ordenació flexible del territori i unes bones
tàctiques de màrqueting. Quan es fa referència als plantejaments urba
nístics, amb antagonisme a èpoques passades es tracta el municipi com
un tot. És a dir, no només es té en compte la part a urbanitzar, sinó altres
factors com: el medi ambient, les zones agràries, la façana litoral, les àre
es comercials o de vianants a part d ’una eficient gestió del paisatge urbà
i una interrelació entre la part construïda i la no construïda.
L’altra mesura a puntualitzar es trobaria en la comercialització del
terme, punt en què s’arriba a través de la singularitat. Els ajuntaments
la recerquen mitjançant la reivindicació de la identitat local. En aquesta
última, des del nostre ens ja s’ha començat a indagar. Es realitzen unes
jornades gastronòmiques sobre la gamba i diverses fires com: la fira
jardí, amb una gran exposició i unes interessants xerrades, i la fira dolça,
entre altres coses. El perill d ’aquestes singularitats roman en el fet que
quan funcionen es converteixen en fenòmens universals.
El protagonista principal de tot és el sector públic, però perquè la
realitat vagi bé s’hi han d ’incorporar el sector privat i els habitants d ’un
determinat lloc. Fet i fet, existeixen moltes classes de turistes i gran com
plexitat en els destins.
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4. SANT ANTONI DE CALONGE
4.1. LOCALITZACIÓ

Un cop analitzades les aportacions dels geògrafs en el sector terci
ari i la inserció d ’aquests dos nous conceptes (fordisme-postfordisme),
encetem, doncs, una exploració a un nivell més proper al local. Aquesta
microescala ens posarà de manifest un Calonge amb una gran diversitat
paisatgística, amb una extensió considerable, de 33,55 km2(11), envoltada
de muntanyes menys per la zona costanera. Hi trobem, així doncs, cartografiats diferents usos del sòl. D ’aquests cal destacar: una zona PEIN (Pla
d ’Espais d ’interès Natural)(l2), una d'agrària, un munt d ’urbanitzacions,
però, sobretot, dos nuclis de població ben diferenciats, el de Calonge i el
de Sant Antoni.(13) El primer seria el centre cultural i històric i el segon,
en canvi, el dinàmic i turístic. Aquí ens centrem en aquest últim.
Estratègicament, delimita l’extrem sud de la comarca del Baix
Empordà, fent frontera, al nord, amb Forallac, al nord-est amb Palamós,
al sud amb Platja d ’Aro i a l’oest amb Santa Cristina d ’Aro i Cruïlles;
Gaudeix, a més, d ’una perfecta vertebració del territori. Venint per l ’au
topista A-7 es pot escollir dues sortides: la de Maçanet de la Selva o
la de Girona. Ambdues enllacen per Llagostera, C-65. Si per contra, es
decideix arribar pel nord, o de Girona o de Europa s’ha de passar per la
Bisbal, la C-66. En el cas que volguéssim seguir la carretera paral·lela a
la costa hauríem de buscar la C-31.(14)

Fig. 3. Distribució de la població per seccions. Padró Municipal de Calonge.
(11) CANER, Pere (1983) : La Vall de Calonge, obra coeditada per l’Ajuntament de
Calonge i la Generalitat de Catalunya, pàg. 9-11, 36-38, 46-57. D’aquestes he conservat al
màxim l’estructura i n'he actualitzat les aportacions.
(12) Decret 328/92 de la Generalitat de Catalunya, el 14 de desembre de 1992 (DOGC
1-3-93).
(13) ALAVEDRA INVERS, Salvador (1990): “Apunts d ’història de Sant Antoni de
Calonge (Girona), Baix Empordà. “Del nom de Sant Antoni de Calonge núm.3”, Programa
de la Festa Major.
(14) Vídeo: Calonge-Sant Antoni, Pobles, homes i dones de Catalunya. Artífex produc
cions, 1994.
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4.2 CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES

Demogràficament, parlem d ’una població de 8.607 persones. Aques
tes, tal com demostra el gràfic (fig.3), les dividim per seccions de les
quals 5.550 resten a Calonge (seccions 1 i 4) i 3.057, a Sant Antoni
(seccions 2 i 3)(15).
Xifres de totes maneres sorprenents, que demostren com societat i
economia van caminant plegades per la història. A més, des de fa quasi
quaranta anys tenen un nou company de viatge, el territori. Mai, cap sec
tor com el turístic havia transformat tant la seva gent com el seu paisatge.
Mentre l ’agricultura ha lluitat des de sempre per percebre les qualitats
etnològiques,(16) els surers, en la seva edat d ’or, van enraigar noves for
mes de vida.
En certa manera, Calonge ha estat i és una panacea per a molts. No
cal anar gaire lluny, en la seva història, per descobrir dos moments trans
cendentals per a les emigracions. Una, l’èxode dels andalusos dels anys
cinquanta i l ’arribada als noranta de nord-africans. S'incrementa, així,
la població activa directament o indirectament relacionada amb la cons
trucció i els serveis,(17) promotors indiscutibles de la nostra societat, tant
en nivell professional com en ingressos(18) (fig. 4).
Les dos variables (població ocupada i valor afegit brut) s’ajusten
molt bé en el serveis, però varien en la indústria i en la construcció.
Mentre en col·locació les manufactures se situen en segon lloc, en eco
nomia la cosa es capgira. Paradoxa òbvia, si reparem en els trets de les
empreses dedicades a l’edificació, caracteritzades per comptar amb pocs
treballadors i amb un cert renom.(19) Reconeixement que va lligat amb la
(15) Padró municipal d’habitants: Distribució de la Població. 2003.
(16) I Jornada d’Etnologia a la Costa Brava, 16 de maig de 2003, Palamós. Es va intentar
desglossar tota la recerca etnológica i la interpretació del patrimoni que s’està executant en
el nostre entorn turístic. Destaca especialment la que parla del vi de pagès de Calonge i Vallllobrega, realitzada per Carles Serra, on es demostra com aquest grup de pagesos lluiten per
preservar una forma tradicional de produir vi. No ho fan només per aconseguir una recompen
sa econòmica sinó també per mantenir un aspecte de la seva cultura i ser respectuosos amb el
medi ambient. Generalment, són petites explotacions on es cultiva més d ’un producte i que es
comercialitza allà mateix. La clientela també té la seva gràcia; se sent part integradora d’aquest
món. Els agrada saber com s'elabora el vi i, a posteriori, comentar si enguany ha sortit bo. El
gust d’aquest producte artesà, en no portar additius, depèn de diversos factors: si la bóta és de
roure vell, el temps que hi ha estat, la climatologia, la naturalesa de la terra, etc.
(17) Les observacions són formulades a partir dels percentatges econòmics provinents de
l’Institut d ’Estadística de Catalunya. Concretament, de l’estadística de població del 1996, la
d’establiments d ’empreses i professionals per sectors de 2000 i la del cens agrari de 1999.
(18) Es calculà que els ingressos municipals que tenia Sant Antoni per habitant (anys
1989-1991) eren d’uns 1.150,42 € mentre les seves despeses ordinàries sumaven al voltant
de 1.011,85 € .
(19) CALS, J. (1984): El Baix Empordà. Recursos i estructura econòmica, Caixa d’Estal
vis de Catalunya, Barcelona, pàg. 154-172.
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Fig. 4. Percentatge de la població ocupada de Calonge per sectors de 1996 i el valor afegit
brut que cada un d'aquests sectors genera. Realment, el sector de serveis és el majoritari, però
no hem de caure en l'error de pensar que dins aquest grup només hi ha les empreses turístiques,
també s'han d'incloure les del món financer i les de transport, entre d'altres. Disseny Rubèn
Gómez.

consolidació de la segona residència. Aquesta, realment, s’ha convertit
amb una depredadora de territori. Durant la dècada dels setanta, aquest
tipus d ’allotjament era superior al nostre municipi que a Palamós o a
Sant Feliu de Guíxols.(20)
A més, des de fa temps es dóna una circumstància monòtona: molts
assalariats esdevenen autònoms. Les raons són difícils de precisar, però
deformant la realitat, no tots aquests petits constructors treballen per a
ells. Per tant, s ’han de qüestionar una mica les dades que assenyalen la
disminució de mà d ’obra i l’augment de contractistes.
Si, per contra, parem esment en el proletariat industrial (un 18,82% del
total) observarem com s ’ha dosificat en diferents subsectors. D ’aquests
cal destacar-ne tres, el de la fusta (28%), els dels productes alimentaris
(32%) i el de la transformació de metalls (20%), que aglutinen d ’aquesta
manera un 80% dels obrers industrials, tercet que subsisteix tot l’any,
però amb l ’arribada de forasters incrementa la seva plusvàlua.
Finalment, topem en quart lloc, tant pel que fa a població activa com
en aportació monetària, amb l’agricultura. Aquest món s’ha reduït des
de la invasió dels estiuejants, no tan sols en pagesia sinó també en terres

(20)
LLUCH, E. i CAMPISTOL, P. (1972): Les conseqüències comarcals del turisme: de
Sant Feliu de Guíxols a Palamós, Banca Catalana.
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conreades/21*No obstant això, manté la seva vàlua. Molts masos van a
vendre la seva collita al mercat de Sant Antoni i als de la rodalia, des de
temps immemorables. A més, es pot anar a comprar a la mateixa casa del
pagès. En aquestes explotacions hi cooperen altres membres de la famí
lia, cosa que altera les dades del cens. Pel que fa a les propietats que han
desaparegut del mapa agrari, majoritàriament s’han urbanitzat. Altres
han ajudat a incrementar la superfície sensible al foc, en transformar-se
en pinedes, i una minoria insignificant són adquirides per altres del grup,
especialment vinyataires,(22)etc.
4. 3. ESTRUCTURA URBANA

Observant la trama urbana de Sant Antoni de Calonge, descobrirem
com aquesta no està subjecta a la història pròpiament dita, sinó a l ’evo
lució del turisme.(23)
En qualsevol ciutat tradicional, hi distingim diferents parts, que es
complementen molt bé entre elles. Formen, d ’aquesta manera, un autèn
tic trencaclosques, on cada peça apaivaga les necessitats individuals o
col·lectives. Una prova d ’això va ser l’aparició de les eixamples a final
del segle XIX per acabar amb l’atapeïment dels centres històrics. Una
mena de cordó umbilical, conegut com a Gran Via, els enllaça, formant
una sòlida articulació, que s’ha reforçat amb les agregacions de substan
cial importància de la zona industrial i la de transició.
Aquesta circumstància és impossible de traslladar al nostre litoral.
En els entorns turístics impera una altra dialèctica. Tant si són antigues
(21) MOLLA i CALLÍS, Joan (2000): “Tres Fites en la Història Agrària de Calonge:
1743, 1882 i 1970”, Estudis del Baix Empordà, vol. 19, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 179-204.
Destaca sobretot el turisme de masses i la crisi agrària de 1970. Aquesta va ser generada per
l’aprovació del Pla general del mateix any 1970, on es preveia acabar gairebé amb tot el sòl
rústic. De les terres que es va aconseguir urbanitzar, la majoria mantenen el nom del mas que
les presidia. La pagesia, una vegada més, va demostrar la seva forta personalitat i el seu arrela
ment a la terra protagonitzant diferents actes, els protagonistes dels quals, quasi unànimement
afiliats al Sindicat Unió de Pagesos, no van veure plasmats els seus esforços fins al nou Pla de
1986, amb el retrocés del sòl urbanitzable.
(22) MOLLA, Joan i BAUTISTA, Jordi (1998): “La vinya i el vi a la Conca de la Riera
del Tinar (Calonge)”, Estudis del Baix Empordà, vol. 17, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 191-220.
D ’aquest article, ressalto el gran esforç que realitza la gent d’aquest sector per estar al dia amb
innovacions tecnològiques. Aquesta faceta els ha ajudat, en moltes ocasions, a sortir de crisis
molt greus com la de la fil·loxera o la del turisme. Aquesta afecció a invertir en coneixement
i en maquinària no contradiu en absolut altres trets de la seva vida més tradicionals, com és
el fet de vendre els seus cultius en la seva pròpia masia, i mantenir el procediment per obte
nir vins naturals, entre altres coses. A més també fa una excel·lent descripció de com moltes
vinyes esdevenen pinedes i com algunes de les cases de pagès intenten impedir-ho mitjançant
la compra de terra.
(23) A ltes urbanístic de la Costa Brava de Catalunya. Generalitat de Catalunya. BCN
1994. Pàg. 150-151.
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localitats com de nova creació (s’Agaro), es mantenen en plena meta
morfosi.
Sant Antoni es troba dins de les que han transformat la seva estruc
tura preexistent, respectant un únic aspecte, la xarxa viària, amb minses
innovacions. Simultaniàment a l’evolució de la població, han anat apa
reixent les urbanitzacions, els càmpings i una sèrie de negocis al voltant
de la carretera, configurant la juxtaposició d ’aquests components, un
escenari fragmentat o millor dit, una torre de babel. Tot té vida per si sol,
però no hi ha una connexió coherent. Es a dir, són espais-al-m arge^am b
personalitat, mancats d ’un centre distribuïdor. Això no vol dir que no
tinguem punt de gravetat, sinó que aquest no té la capacitat d ’ordenar. Es
caracteritza per posseir uns límits imprecisos, determinats, si res més no,
pel gran nombre d ’establiments oberts tot l ’any. A m és, cronològicament
coincideix amb els orígens de la vila.(25)
Dues anatomies divergents necessiten tractaments contraris. Cometrí
em una equivocació, en mirar-les des de l’òptica de la geografia urbana.
S’ha d ’intentar defugir de tot allò convencional, buscant alternatives. En
aquestes hi juga un paper imprescindible els espais. Concretament, en
deduïm tres: el d ’atracció, el complementari i el residencial.(26)
La realitat és explícita, els estiuejants ens visiten per les nostres plat
ges: imant indiscutible en la nostra planificació. Tot gira al voltant seu,
fins i tot el preu del sòl. La taxació es redueix de menor a major distància
del mar, llevat de les elevacions amb vistes.
L’atracció per les multituds obliga que sorgeixin unes infraestructures
de suport. Aquestes es concentren en l ’espai anomenat complementari,
on hi ha les segones residències, els bars, restaurants i hotels. Es dóna
una situació ambigua, a l’estiu els serveis es tomen insuficients i durant
l’hivem sobrecreixen. Es produeix una relació purament comercial entre
els de la casa i els de fora.
Finalment, l’espai residencial, el qual alberga els elements quotidi
ans: habitatges, escoles, metges, biblioteca, entre altres exemples.
Aturem-nos per uns instants, recerquem la veritat del nostre voltant.
Les fronteres són bastant diluïdes. Existeix una superposició de diferents
funcions en un mateix espai. Aquesta superposició de llocs s’anomena
hetereotopia (fig.5).

(24) Aquesta terminologia la va introduir dins el món geogràfic Shields el 1992 i posterior
ment fou utilitzada per José Antonio Donaire i Salvador Calabuig en les seves recerques.
(25) ALAVEDRA INVERS, Salvador (1989): “Apunts d ’història de Sant Antoni de
Calonge ( Girona) Baix Empordà”, programa de Festa Major. Sant Antoni de Calonge.
(26) DONAIRE, J.A. i MUNDET, Ll.: Estrategias de reconversión turística de los municipios Litorales catalanes. Op. Cit.
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Fig. 5. Superposició dels espais (hetereotopia). A tota població turística hi ha tres
espais amb unes fronteres ben marcades: 1 l'espai atracció: el mar, 2 el complementari: les
segones residències, els bars, hotels i restaurants, 3 el residencial: la primera residència i les
infraestructures necessàries per viure tot l'any. Aquest model és vàlid fins que arriba el turisme
de masses, que acaba difuminant tots els límits. Disseny Rubèn Gómez.

En tot el litoral de Sant Antoni i Calonge continua havent-hi aquests
tres àmbits, però amb algunes particularitats, que les podem resumir en
dues, la primera de les quals, resideix en el fort augment de la segona re
sidència, eventualitat sorprenent que ha generat que des dels anys seixan
ta se superi els empadronats. Aquest fet implica que les fortes demandes
constructives hagin sobreposat les dues ofertes d ’allotjament (la primera
i segona residència). Ja no és sorprenent detectar residents a prop del mar
com estranys al carrer Artur Mundet. Encara que, en el primer cas, per
qüestions econòmiques, no succeeix normalment.
La segona particularitat se centra en la proposta recreativa. Aquesta
majoritàriament s’aplega al llarg del passeig marítim, simultaniejant,
així, un seguit de negocis de tipus familiar, com ara: bars, restaurants,
hotels, botigues o atraccions, a més d ’una sèrie d ’esdeveniments de caire
públic o privat que ha ajudat a atreure una bona clientela, composta per
turistes i gent autòctona.
La resposta de tot plegat la deduïm en unes variacions culturals i
socials, les quals han dotat el lleure de flexibilitat (la no diferenciació
entre diferents àmbits de l’organització social i econòmica). Ara per ara,
no comptem amb un contrast entre ser turista i disposar de temps lliure.
Per tant, en un mateix lloc coincidim els de Sant Antoni i els turistes,
no només amb finalitat monetària sinó també d ’esbarjo. Podem anar de
compres, a sopar fora de casa, participar en alguna afecció, sense mou
re’ns de les nostres contrades.
Aquest nou lligam coincideix amb l’espai d ’atracció: el mar. Entre
aquest i els receptors, és a dir nosaltres, hi ha hagut sempre un peculiar
contacte. Durant un període molt llarg es va percebre com un mitjà per
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obtenir aliments. Després també es va convertir en una espècie de talismà
per fer diners. Finalment, ens trobem amb la part més complicada, la de
perdre-li la por, per capbussar-se, nedar i bronzejar-se, fita aconseguida
només per unes quantes generacions anteriors a la nostra.
4.4. DIFERENTS ESPAIS URBANS A SANT ANTONI

En aquest apartat hem seleccionat algunes de les peces que integren
el nostre mosaic desencaixat, i hem ressaltat tots aquells components que
el distingeixen de la resta. Així mateix, descriurem les funcions de cada
espai amb el procés d ’hetereotopia que s’hi produeixi.
Per poder fer una exploració exhaustiva del nucli l ’hem desglossat
en sis parts. Aquestes corresponen amb els carrers de més afluència i
transcendència, almenys en les nostres vides. Mentre la seva fesomia
ha canviat, l’estructura viària s’ha mantingut amb minses variacions.(27)
Així, doncs, encetem aquesta visió.
4.4.1. PASSEIG JOSEP MUNDET
La façana marítima s ’ha alterat íntegrament. La seva configuració
neix amb la invasió del nou gènere de vida. Antigament, no existia,
només disposàvem de dues travessies per on es conformava el nucli. Se
gurament ens haguéssim topat amb eres o amb algun hort. Per arribar a
la seva concepció actual hem de preservar dos moments històrics, el Pla
d ’ordenació del 1959(28) i l’any 1999(29).
El primer pla va significar la seva regulació reglamentària. S’apreci
ava la idea d ’adherir les dues poblacions veïnes, Sant Antoni i Palamós,
a través d ’una avinguda. Pretenia, sobretot, aglutinar totes les infraestructures necessàries per satisfer la demanda generada per l’arribada
d ’estrangers. Es pensava que, amb el temps, seríem el centre neuràlgic
de la Costa Brava. Moltes esperances que no es van executar mai. Si més
no, han servit de preludi de les actuals edificacions.
Les edificacions, gairebé sempre, infringien la llei en alçada (fig.6).
Cronològicament, es configuren els perfils més colossals de la nostra ar
quitectura i solidifiquen una extensió discontínua. Intercalació en la qual
descobrim que com més a prop de la riera de Calonge, més sovintejaven
les parcel·les lliures.(30) El desenvolupament urbanístic no va tardar a de
terminar en què ocupar-les: dotant el nostre litoral d ’una certa monotonia
d ’alçades, que va alleugerir l'exageració de les primeres elevacions.
(27) Revisió del Pla d ’ordenació territorial de Calonge del 1984 apartat 4.4 “ El nucli de
Sant Antoni de Calonge” pàg.42.
(28) Pla general d ’ordenació de Palamós i Sant Antoni del 1959. Pàg. 82-85
(29) Girona en el canvi de mil·lenni núm.l. E l canvi del paisatge urbà. La transformació
dels pobles i ciutats i com ha canviat la vida dels ciutadans. Biblioteca Bàsica Comarques
Gironines. P unt, pàg. 90-91.
(30) Plànol del nucli urbà de Sant Antoni de Calonge de l’any 1959 a escala 1:2.000.
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Fig. 6. Vista general del Passeig Josep Mundet.

El segon moment transcendental en la història del nostre passeig ma
rítim va ser el 1999, any que es van soldar definitivament els tres trossos
que formen la nostra badia, el de Palamós, Sant Antoni i Torre Valentina.
Quimera guanyada amb la creació de ponts per les rieres. S’estableix,
després d ’onze anys de viacrucis, el paisatge que a tots ens és familiar
(fig. 7).

Fig. 7. El pont de la riera de Calonge. Fotografia de Miquel Paradeda.

ESTHER LOAISA DALMAU

Així doncs, disposem en el nucli d ’una rambla dividida en dues parts.
Aquesta divisió és realitzada per una filera d ’arbres, que comporten que
hi hagi un escenari compartit. Per un costat, hi circulen els vehicles i
per l’altre els vianants. A tot això, se li afegeix una renglera de bancs
per als qui passegen i unes voreres enormes a la vora d ’on es mouen els
automòbils, voreres utilitzades més com a terrasses pels diversos hotels,
bars i restaurants/31} Aquests serveis, excepte el primer, conjuntament
amb altres establiments es localitzen a la planta baixa dels ja esmentats
edificis pantalla.
Finalment, d ’aquesta primera línia de mar on es recull la majoria
dels equipaments turístics, hem de remarcar l’existència de dues galeries
comercials. Aquestes han tingut poc èxit i han derivat en una mena de
carrerons alternatius que comuniquen el passeig Josep Mundet amb el
carrer Sant Antoni.
4.4.2. CARRER SANT ANTONI
És una de les travessies originàries de la vila. Es troba situada a
segona línia de la costa. Les seves assídues mutacions li han pres la
seva personalitat. Pràcticament s’ha esborrat qualsevol referent del seu
semblant que evoqués l’antic tarannà, compost per cases unifamiliars
de planta baixa i pis i els horts, ubicats o just al darrere del carrer Artur
Mundet o al darrere dels gegantins immobles del passeig marítim. S’ofe
ria així una imatge bastant pintoresca, que ens aproximava més al caire
mediterrani(32).
Els diferents cicles constructius, però, ens han deixat un panorama
bastant dissemblant.(33) Ara com ara, té lloc una alternança entre habitat
ges de primera i segona residència. Realment, no es pot precisar qui pre
domina sobre l’altre. El que sí que es pot precisar, segons el meu parer,
és una sèrie de pautes que es compleixen en la construcció. Primer de tot,
s’edificaren els solars desocupats. En acabar, es va començar a envair

(31) BARBAZA, Yvette (1988): El paisatge humà de la Costa Brava, Volum II, Ed. 62,
BCN, pàg. 339. Aquesta geògrafa francesa ens fa una reflexió sobre per què els restaurants
van trigar més a arrelar-se en el nostre territori. Primer van aparèixer els bars i hotels i, pos
teriorment, els restaurants. Aquest fet s’explica perquè es necessitava una mà d’obra més
especialitzada i una clientela de pas; a part, en aquells moments no hi havia la cultura d ’anar a
menjar a fora, i si ho feien anaven als restaurants dels hotels o als casinos o tavernes típiques
de la Costa Brava que tal com va passar en el nostre municipi es van construir a l’època d’or
dels tapers. Així doncs, a finals dels cinquanta i principi dels seixanta ja ens trobem algun
restaurant, però si comparem proporcionalment amb el nombre d’hotels, veurem com aquells
eren una minoria.
(32) CANER, Pere (1984): Calonge, la terra i l ’esperit, coeditat pel Centre d’Estudis
Calongins Colònico i la Generalitat de Catalunya, pàg.33.
(33) Revisió del Pla d ’ordenació territorial de Sant Antoni de Calonge pàg. 42-43.
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els horts. Aproximadament a final dels vuitanta, quan ja n ’hi restaven
pocs, es va iniciar una nova fase, la dels enderrocaments de cases antiges.
Aquesta encara avui perdura. En certa manera, es troba en el punt més
violent de la seva erupció, cosa que genera grans transformacions en
el nostre espai perceptiu. Si es poguessin quantificar numèricament, en
alguns trams s ’aproximaria al 100%.
Els canvis més importants que recordo d ’aquest carrer són els de la
zona propera a l’església, els de davant de la biblioteca o més recent
ment els que van de la cantonada les Gavarres fins al carrer Empordà.
Així s ’hereta un paisatge amb una important diversitat d ’alçades, que ens
faciliten molta informació. Per exemple, les cases que encara preexisteixen estan habitades generalment per gent de Sant Antoni o pels primers
estiuejants que ja els considerem de casa. Els blocs més alts i atapeïts
solen correspondre amb els alçats de mitjan dels seixanta a final dels
setanta. Per contra, els qui estan dins els cànons dictaminats, s’han erigit
o bé en l’última etapa constructiva, la dels derrocaments o per ajudar a
desaparèixer definitivament erms. Miracle o no, hi ha uns tres o quatre
parcel·lats per ser llogats com a pàrquings.
Dins aquest estrepitós món, hi ha un fenomen excepcional, l’esponjament. Rarament s ’ensorra un edifici per no res. Això ha passat a la
plaça de l ’Església. Amb la demolició de l’antiga sagristia s ’ha aconse
guit unir tota l’àgora. S’ha creat, fins i tot, una mena de parc infantil que
ha afavorit, juntament amb altres factors, que sigui un lloc de relació, no
només per a la gent de fora sinó també per als autòctons.
Pel que fa el comerç, en aquesta zona divergia molt dels d ’arran de
mar. Aquí els protagonistes no són els bars, ni hotels o restaurants, però sí
que alguns d ’ells donen en aquesta part, per poder així, carregar i descar
regar o en el cas dels hotels accedir en alguna mena d ’aparcament per als
vehicles del seus clients. Eviten d ’alguna forma pertorbar la monotonia
del passeig i par tant assumeixen el paper d ’espai backf34) (fig.8). A més
s’hi aglutinen quasi totes les entitats bancàries i una petita representació
de les infraestructures que complementen la zona residencial, és a dir,
la biblioteca, la policia, correus i l’oficina de recaptació. Endemés, a tot
això, se li ha d ’agregar els comerços de subministrament. En certa ma
nera estem parlant del centre comercial. Aquest va des del cantó de les
Gavarres fins al de Girona.

(34)
El concepte Back els geògrafs l’utilitzem per definir la zona de càrrega i descàrrega.
Aquesta es troba gairebé sempre a la part del darrere dels bars, restaurants i hotels per no des
torbar la gent de pas i els clients. D’aquesta manera, a part de no destorbar no treuen la vista
ni fan fresses.
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Fig. 8. Un exemple d'espai "back" del carrer Sant Antoni.

4.4.3 CARRER ARTUR MUNDET
Es l’antic Camí Ral.(35) La vella carretera que unia els diferents po
bles costaners. La seva existència va suscitar un desenvolupament tardà.
Aquest no va ocórrer fins a la realització de l’actual C-253 a final del
segle XTX, moment en què la seva estructura evolucionà cap a l’actual
traçat. Entre aquest i l ’antic s’ha manifestat una certa mutació, que es fa
palesa a prop de la plaça Catalunya en una de les façanes, on s’intueix
la forma en què el vell recorregut enllaçava amb el vell carrer Indústria,
travessava la riera i continuava per la pujada del Mas Vilar fins al Càm
ping Treumal.
Si és veritat que el seu desenvolupament va ser tardà, la seva transfi
guració s’ha desencadenat de manera vertiginosa. Fins fa menys d ’una

(35)
La Biblioteca de Sant Antoni de Calonge disposa de diferents dossiers elaborats pel
senyor Salvador Alavedra Invers. A aquesta persona, tot i ser forana, des de sempre li han
agradat Sant Antoni i la seva història. L’eina de treball que l’ha fet més popular és l’entrevista.
Sobretot ha entrevistat aquelles persones grans que, a part d’haver viscut tota la vida en aquest
municipi, provenien de famílies lligades a aquest territori des de fa moltes generacions. A més,
a través del'mateix sistema, l’entrevista, s’ha descrit com eren els primers estiuejants que ens
van visitar. Malgrat que podem trobar moltes converses interessants, només en ressaltarem
una: la que parla de l’antic Camí Ral. Concretament, he indagat en dues converses, totes dues
van tenir lloc l’any 1989. Els seus protagonistes són en Lluís Dalmau i en Samuel Martinenc.
Ambdós no solament parlen del traçat d ’aquesta antiga via, sinó també de l’època que es va
crear l’actual carretera i de les expropiacions executades segurament per l’Estat.
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Fig. 9. Les diverses tipologies d'edificis
del carrer ArturMundet. Fotografia de Miquel
Paradeda.

dècada, es mantenia la seva
tipologia originària. Venint
de Palamós, a l ’esquerra, hi
advertíem els patis de les ca
ses del carrer Sant Antoni i a
la dreta, els clàssics habitatges
amb els seus corresponents
terrenys, al darrere tocant la
carretera comarcal. Als ex
trems, en canvi, hi figuraven
una sèrie de pisos, caracte
ritzats, en gran nombre, per
no superar els quatre pisos i
per haver vist la llum en el
transcurs dels seixanta. Ara,
però, hem encetat una nova
etapa, en què els seus pobla
dors no tenen un clar domini.
S’ha trencat amb tota classe
d ’harmonia. Són poques les
cases rehabilitades. Generalm ent
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perque les han adquirit gent
de fora. Constantment, aparei
xen noves edificacions que substitueixen llars emblemàtiques (fig. 9). A
vegades l ’extraordinària estretor de les seves parcel·les, en alguns casos
inferior dels cinc metres,(36) provoca que se n'enderroquin diverses de
veïnes per reedificar un bloc. Unitàriament, esdevenen inservibles per a
aquest repte. Lasevaconsiderable llargària, per contra, afavoreix l’apa
rició d ’una altra filera d ’habitatges on hi havia els conreus. Hi ha hagut
molt pocs casos d ’esponjaments(37) detectats; els més significatius han
estat concedir al carrer Girona una connexió amb la carretera i la creació
del carrer J. Ruiz Giménez.
Comercialment, mai s ’ha distingit. Els negocis hi escassegen. Malgrat
tot, els podem classificar en diversos grups. En primer lloc, hi prevalen
els impregnats per la nostra història, per exemple, les diferents botigues

(36) Revisió del PGOU de Calonge del 1984 apartat 4.4 “El nucli de Sant Antoni de
Calonge” pàg. 42.
(37) Esponjament és un concepte que poques vegades es duu a terme, almenys fins ara.
Significa tirar a terra un edifici per no construir-ne cap altre, cosa que se sol fer en aquests
casos com a alternativa a la creació de places i carrers, per acabar amb l’atapeïment urbanístic
que afecta moltes de les poblacions turístiques de la Costa Brava.
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de queviures. En segon, en canvi, hi imperen els que es beneficien de la
proximitat de la plaça Catalunya. Finalment, hi trobem l’escola nacional
Nostra Senyora de la Mercè.
4.4.4 AVINGUDA COSTA BRAVA (FEIXOLINA)
El seu semblant ha variat radicalm ent.(38) S ’ha sabut modernitzar
correctament. Ha agilitat l’accés rodat tant d ’entrada com de sortida
del nucli. Pràcticament, pocs edificis superen els vint anys. Cada un
s ’ha engendrat conscientment, estudiant la més mínima minúcia. No
dubto de la seva vàlua, almenys si ens entretenim a analitzar els esta
bliments.
L’heterogeneïtat és la qualitat més ben vista. Han emergit negocis
de tota mena, però, tots tenen un denominador comú, la innovació,
aconseguida proveint aquest espai d ’una nova oferta mercantil, que
intenta respondre a les noves necessitats socials o a fornir-les d ’un cert
prestigi. A tot això, s ’hi ha d ’afegir una sèrie d ’activitats que reforcen
les antigues (les dels altres carrers) perquè no hi hagi una sobrecàrrega
en l ’oferta.
Realment, s’ha tret profit de la potencialitat de la zona. Aquesta com
pleix molt bé el paper de frontera. Separa el nucli ja consolidat de l’espai
en expansió. Paradoxalment, no fractura el territori sinó que li dóna molt
de joc perquè ofereix una interrelació entre ell i altres parts del mateix
municipi o de fora, i aglutina dins el seu radi d ’influència un gran nom
bre de població, no només temporal sinó també permanent.
Aquesta situació, juntament amb altres de tipus històric, ha permès
que molts d ’aquests locals comercials puguin romandre oberts tot l’any
o, si més no, durant un període bastant prolongat. No és, doncs, una
causalitat l ’aparició d ’aquest nou centre comercial. Més aviat, ha sigut
un factor imprescindible, per l’extraordinari creixement urbanístic que
hi ha hagut. Però, sense el carisma d ’aquesta avinguda, no hauria pogut
desenvolupar-se. Hi han ajudat la seva amplada, la seva lluminositat, fins
i tot, la ubicació del centre mèdic.
Així mateix, la coincidència amb la plaça Catalunya (fig. 10), un es
cenari perfecte per dur-hi a terme qualsevol activitat quan arriba el bon
temps o simplement per passejar o descansar, l’ha convertit en un lloc
atractiu per als vianants. En aquests pocs metres quadrats, no només es
dóna suport a l’espai d ’atracció sinó també a l’espai residencial. Defini
tivament s ’ha vençut l’aïllament d ’algunes de les properes zones emble
màtiques. Per tant, no dubto de la seva importància.

(38) Vegeu CANER, R: La Vall de Calonge, op.cit., pàg. 185.
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Fig. 10. La plaça Catalunya. Fotografia de Miquel Paradeda.

4.4.5 CARRER DE CONRAD VILAR 1 CARRER VERMELL
Són dos carrers molt singulars en la nostra història. Col·locats
paral·lelament al mar, en un costat hi tenen l ’avinguda Costa Brava i
a l ’altre la riera de Calonge. No sempre han tingut la mateixa nomen
clatura. Antigament se’ls coneixia com a carrer Indústria i carrer de la
Pesca.(39) Terminologia que no només serveix per designar els seus noms,
sinó també per explicar el sistema econòmic que hi havia a principi del
segle XX. El primer, es trobava dins l’àrea d ’influència de la fàbrica de
suro Conrad Vilar.(40) una de les més importants, durant moltes dècades, i
que va donar feina a més de 150 treballadors. D ’aquí, com ja us ho podeu
imaginar, prové l ’actual toponímia. A més, ben bé al costat d ’aquesta du
rant molts anys hi romangué una fàbrica de gel. En el segon, en canvi, hi
vivien molts dels pescadors del poble, reconeguts tots ells per tirar l’art
a la platja, ajudats, això sí, per dones, nens i algun desocupat/41} Però, el

(39) Aquestes antigues nomenclatures encara s’observen en la revisió i adaptació del Pla
general d’ordenació municipal de Calonge de l’any 1984.
(40) Es tracta d’un personatge clau a l’hora d’estudiar la història de Sant Antoni i del món
surer. Un dels mèrits més importants que li troba en Pere Caner és l’esperit de superació. Va
començar del no-res, essent un simple treballador manual, per acabar creant un dels imperis
industrials més importants de la comarca.
(41) Vegeu CANER, P: La Vall de Calonge, op.cit., pàg. 219.
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Fig. 11. Les cases tradicionals del carrer Vermell. Fotografia de Miquel Paradeda.

que ha transcendit als nostres dies no és el seu estil de vida sinó el seu
gust: els encantava pintar les cases de color roig.(42)
El creixement constructiu ha anat al seu propi ritme. Tot just, s’ha

Fig. 12. La nova edificació del carrer Conrad Vilar. Fotografia de Miquel Paradeda.
(42) Vegeu CANER, P: La Vall de Calonge, op.cit., pàg. 185.
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acabat de conquerir les esplanades d ’erms (abans horts i camps). Les
demolicions encara no han suprimit l ’empremta del passat. Per tant, gau
dim del privilegi de contemplar un dels racons més fidedignes, sense cap
tipus d ’incursió. Això, no només, ens ha permès conèixer les cases més
representatives del nostre panorama sinó també el grau d ’evolució (fig.
12). Precisament el grau d ’evolució ha marcat les diferències del present.
Antigament, en el carrer Vermell hi trobàvem més densitat de població
i menys sòl per urbanitzar. Avui per avui aquests sòls per urbanitzar
s’han convertit en habitatges d ’alçada. D ’aquesta manera, es veu com
en l’altra artèria s’han produït les transformacions més espectaculars.
Amb pocs anys, ha passat d ’ésser una zona disseminada a ser bastant
atapeïda. No obstant això, aquests dos carrers han exhaurit els seus límits
constructius. Mentre en l’un hi dominen els allotjaments de poca alçària
en l’altre hi destaquen els de la màxima elevació permesa. A més, hem
d ’afegir que una de les franges del carrer Conrad Vilar s’ha estructurat de
cop. La nova estructura la constitueixen blocs completament idèntics en
tre ells (fig. 13). Concretament, les similituds els aglutinen en dos grups,
separats per un antic illot de pisos. Les tres formacions es comuniquen
entre si a través d ’una bona xarxa viària, que proporciona, a més a més,
un eficaç enllaç entre el vell Camí Ral i la carretera.
No és un lloc on la destresa comercial sobresurti. Malgrat tot, hi
podem remarcar alguna qualitat. Són pocs els establiments que resten

Fig. 13. Pisos que actualment ocupen els horts de les antigues cases del carrer Artur Mun
det. Fotografia de Miquel Paradeda.
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oberts tot l’any. Normalment, es tracta de petites botigues amb una rela
ció molt personalitzada amb la seva clientela, gairebé familiar. S’hi des
patxen pocs productes, però de qualitat. Ens referim a una de les últimes
botigues de subministrament que queden i una merceria. Aquestes i la
majoria dels serveis turístics de la zona es localitzen en el carrer Vermell.
Realment no se n ’hi distingeixen gaires. Solament hi descobrim alguns
bars, la pensió Fabrellas i una fleca. A més, hi trobem el pati o el darrere
dels hotels Maria Teresa i Rosa dels vents. En canvi, a l’altre, hi aparei
xen una botiga amb articles relacionats amb la platja, una rostisseria i el
garatge de l’Hostal del Pi.
4.4.6. LA CARRETERA COMARCAL C-253

Ha mantingut, fins fa poc, el paper de frontera. Ha frenat considera
blement els diferents cicles constructius. Aquests anaven de dins Sant
Antoni cap a la carretera i de d ’aquesta cap endins. Un cop ja no hi havia
res més per fer i desfer s ’han sobrepassat aquests límits. Aquest acotament, però, no impedí l ’aflorament de la típica estructura a l’entorn d ’un
eix principal. Usualment, ensopeguem amb empreses amb immenses
superfícies, moltes de les quals comparegueren abans dels anys setanta.
Les seves característiques rarament coincideixen. O bé, s’han instal·lat
pensant en la gent del mateix territori, o bé, per satisfer les necessitats
dels aliens. Sigui com sigui, hi distingim tallers mecànics, planxisteries,
botigues de mobles, ceràmiques, diversos restaurants, supermercats i fins
i tot una gasolinera, entre altres coses. A més, s’ha convertit en el lloc
predilecte dels càmpings, en pocs quilòmetres n ’hi descobrim cinc.(43) En
canvi, l’arrelament dels domicilis particulars ha tardat més. Al voltant
del dos mil s’ha produït la transformació.
Prèviament, s’havia fet algun habitatge, però sense trencar el tarannà
de la zona. L’únic que potser sobresortia de la monotonia eren “les cases
barates”.(44) Una cinquantena de cases, on s ’assentaven els treballadors
de la fàbrica de suro Conrado Vilar. Encara avui, la configuració dels
seus carrers dóna un perfil completament rectangular. Sols es connecten
mitjançant una plaça central. Es tracta, doncs, d ’una barriada que si per
alguna cosa ha destacat és per la seva senzillesa i per la carència d ’unes
infraestructures de suport. Però no ressalta com a factor discordant.
La uniformitat s’ha trencat quan molts dels horts de la calçada s’han
venut. D ’aleshores ençà, han anat apareixent pisos com una taca d ’oli.
(43) El PGOU vigent actualment ens descriu el paisatge a l’entorn de la carretera en diver
ses ocasions, entre aquestes cal destacar: l’apartat 4.3. pàgina 41 i l’apartat 6 des de la pàgina
125 fins a la 129. D'aquestes últimes quatre pàgines hem seleccionat tots aquells conceptes
que parlen dels usos turístics a l’entorn d ’aquesta estructura viària, i tots els altres han quedat
exclosos d’aquesta anàlisi.
(44) PGOU apartat 4.4 El nucli de Sant Antoni de Calonge pàg. 44
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Han proliferat aquests, al mateix temps que han augmentat els locals
comercials. Les plantes baixes excepcionalment se substitueixen per
altres opcions. En les circumstàncies que això es dóna, es reemplaça per
garatges o per apartaments amb àmplies balconades o per petits jardins.
Tant els jardins com els balcons no sempre es visualitzen des de l’exte
rior. A vegades, delimiten l’esplanada interior d ’una agrupació de blocs
pràcticament exactes. Per tant, la propagació d ’habitatges plurifamiliars
ha estat categòrica per equiparar les dues bandes de la carretera.
L’equiparació urbanística s’ha assolit quan les parcel·les conreades
han cedit el seu lloc. No vull dir, amb aquesta contundent afirmació,
que hagin desaparegut tots els horts sinó la concentració més important.
Aquesta coincideix inequívocament amb la parcel·lació de les cases del
carrer Artur Mundet, el reemplaçament de les quals ha arrossegat l’edi
ficació a la part del darrere (fig. 13). Això fomenta, una vegada més, el
nostre continu urbà, interromput, en comptades ocasions per clarianes,
la més extensa de les quals s’ha començat a desdibuixar. S’hi profetitza
una de les renovacions més radicals. A partir d ’ara, s’intenta humanitzar
un indret fortament influenciat per dos recs, el rec Madral i el rec Monells(45), una perspectiva que encaixa molt bé de Palamós a la riera de
Calonge.
Aquestes innovacions han alterat el funcionament de l ’artèria. S’ha
incrementat el nombre d ’usuaris, tant dels que van a peu com en cotxe.
Per absorbir aquesta nova situació i evitar embussos s’han buscat alter
natives, però cap no hagués tingut èxit si abans no s’hagués fet a 2 km
la variant, avui C -31. Aquesta ha alleugerit el trànsit intern de la Costa
Brava. No oblidem que el 1982, tant la C-253 com la C-255 registraven
durant els mesos d ’estiu una mitjana diària de 15.000 vehicles, i es pre
veia un increment anual d ’un quatre per cent.(46)
Un cop resolt el caos circulatori, s ’ha intentat prevenir la immobilit
zació de l’accés. La perseverant assiduïtat no ha d ’intervenir en la fluïde
sa. Aquesta es pot alentir però no interrompre. Les rotondes han permès
mantenir aquesta contínua interrelació. A més, han connectat diferents
fragments del terme condemnats a l’aïllament. Un paper semblant han
jugat els semàfors. En certa manera, van ser els precursors a encetar
aquesta regeneració. Si més no, han vençut el feixuc cavall de batalla
de l’encreuament. Per contra, ens topem amb l’única inversió que no ha
triomfat, els passos subterranis. Concretament n ’hi ha dos, un a prop de
la platja Es Monestri i l ’altre davant de l’Eurocàmping. Malgrat la poca

(45) vegeu CANER, P: La vall de Calonge, op. cit., pàg. 186.
(46) Girona en el canvi de mil·lenni núm.2, Les infraestructures. Les grans obres públiques
que s'han materialitzat i les que continuen pendents. Pàg. 34-35; 36-37.
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acceptació, el del càmping va saber fer més amics en un primer moment.
L’altre, segurament va ser planificat pensant més en el futur, en la conso
lidació d ’un nou assentament humà, en el Collet.
4.5 LES URBANITZACIONS

Aquests espais-al-marge es mouen per la seva pròpia lògica. Segons
Joan Cals " ...Les urbanitzacions donen lloc a uns assentaments parasi
taris del sistema urbà existent. L ’únic punt de contacte que tenen amb el
municipi és a través d ’una carretera... "(47). A m és, mantenen unes certes
dissemblances entre elles. Cada una té la seva història(48). Grosso modo,
descobrim paràmetres que es repeteixen en totes les del litoral i que seran
objecte d ’un altre article.
5. CONCLUSIÓ: EL TURISME, UN FACTOR CLAU EN LA
TRANSFORMACIÓ TERRITORIAL I ECONÒMICA DE SANT
ANTONI DE CALONGE.
Un cop analitzada aquesta exhaustiva radiografia podem afirmar
rotundament que ens trobem davant d ’un escenari típicament fordista.
Mentre l ’element territorial roman igual, l ’aspecte sociopolític i econò
mic ha variat. Aquesta variació, malgrat el que hom pugui pensar, ha
evolucionat lentament i silenciosament. Gairebé ningú s’ha adonat del
que succeïa. No s’ha produït una ruptura amb el passat sinó més aviat
una continuïtat. Preexisteixen encara elements tradicionals que a poc a
poc van cedint el seu protagonisme.
Res d ’això hagués estat possible sense la revolució del transport. La
difusió de les vies ràpides i que totes les famílies disposin almenys d ’un
cotxe ha ajudat molt, s’han reduït les distàncies. L’aparició de l’autopista
A-7 a principis dels setanta(49) ha marcat un abans i un després. Para
doxalment, ens hem acostat a la ciutat (Barcelona, àrea metropolitana,
Girona) en un moment en el qual l’àmbit local s’està reivindicant. En
certa manera, els moviments pendulars (d’anada i tornada) han ampliat
l’àrea de relació. Una àrea on es trenca la realitat administrativa i s’apos
ta per una de més àmplia.(50)
(47) Cf. CALS, Joan: “ la Costa Brava i el turism e ...” Op. cit., pàg. 76.
(48) Vegeu Annex II.
(49) Cf. CALS, Joan: “La Costa Brava i el Turism e...” Op. cit., pàg. 83-85. La creació
de l’autopista de peatge de la Costa Brava no va resoldre les deficiències viàries sinó que les
va agreujar. Les va agreujar en el sentit que no preveia una autèntica vertebració del territori.
Si bé aquesta via ràpida va servir per reduir les distàncies i afavorir el trànsit, després es va
fallar al no modernitzar l’antic traçat, que no tenia suficients mecanismes per absorbir tot
aquest enrenou.
(50) CASTANER i VIVAS, Margarita (1994): La ciutat real en Catalunya. Las àreas de
cohesión, Ciudad y Territorio, Estudiós territoriales, Cytet, II (99). Ministerio de Obras Públicas, transportes y Medio ambiente, Madrid. Pàg. 101-114.
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La descentralització del lloc originari (on es viu) amb el de destí (on
s’estudia, es treballa) ens ha afavorit en el sentit que hem deixat de de
pendre exclusivament dels paràmetres turístics (sobretot els de platja) i
ens hem centrat en una oferta més residencial (segona residència o deslli
gada del lloc de treball). En aquesta reconversió tot i que la majoria dels
habitatges són de segona residència també n ’hi ha de primera. Subjecte
en aquesta última sol·licitud, hi descobrim el creixement horitzontal (ca
ses unifamiliars). Aquest sedueix un determinat grup que aspira a ascen
dir en l’escala social; tots ells, al voltant dels quaranta anys i treballant
en professions liberals. Realment, ens hem desfet de la dependència tem
poral però ens hem topat amb altres problemes igualment seriosos.(51) Vi
vim dins uns límits on la capacitat de càrrega urbana (núm. d ’habitatges
que el nostre territori pot sostenir) s ’ha desbordat (fig 14 i fig 15). No sols
això, la població aliena ha superat l’autòctona. S’ha desdibuixat l’estruc
turació clàssica. Ens encaminem, doncs, cap a un període de transició.
Les coses que avui es decideixen, demà seran transcendentals. Hem
entrat en l’última fase del model Butler: la de la reurbanització(52). S’ha
de començar a planificar les coses pensant amb la pluralitat. No ens hem
d ’emmirallar més en les ciutats convencionals. Hem de mirar-nos amb
uns altres ulls. Uns ulls que no s’han de fitxar amb la gent d ’aquí sinó
amb la superposició dels llocs. Aquesta hetereotopia ha de ser l’eix cen
tral de la nostra ordenació. Tal com he demostrat al llarg d ’aquest article,
les relacions que s’efectuen en el nostre terme ens descobreixen a través
de l’espai d ’atracció, el complementari i el residencial. En aquests espais
no ens marquen les diferències entre la gent de fora i la d ’aquí, més aviat
les seves funcions es confonen. L’explicació d ’això rau en el fet que s’ha
universalitzat l’oferta de lleure. S’han suprimit les fronteres entre anar a
comprar, gaudir de la cultura, l’esport, entre altres coses. Aquest fet, ha
influït en l ’evolució del nostre comerç. Els comerços de tota la vida han
anat desapareixent. El seu emplaçament l’han ocupat uns altres de més
contemporanis. Aquests no volen satisfer totes les facetes de l ’home sinó
les generades per un element comú, el d ’atracció. Una oferta especialit
zada en el lleure. Numèricament es comptabilitzen molts negocis però
categòricament tot es capgira. Aquest excés queda anivellat a l’època de
més afluència.
Resumint: en els últims anys han proliferat els supermercats. Els bars
i restaurants segueixen ressaltant a primera línia del mar. La licitació

(51) El documental: Els límits de la Costa Brava, Vídeo Play Serveis. 2003.
(52) Cf. DONAIRE, José Antonio: La reconstrucción de los espaeios turísticos. La geo
grafia del turismo después del fordismo. Universitat de Girona. Pàg. 17.
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d ’allotjaments es distribueix entre els hotels, càmpings i apartaments.
Aquests darrers poden ser de propietat o de lloguer. En tots dos casos hi
traspunta la figura de l ’agent immobiliari. Un autèntic boom envolta les
agències immobiliàries.
Per contra, davant la potencialitat de les universalitats (idees o icones
globals) els llocs reivindiquen la seva singularitat, nosaltres tampoc som
una excepció. Necessitem sortir en el mapa. Necessitem que ens recone
guin com a marca. En certa manera, comercialitzem la nostra pròpia ge
ografia. No només venem el paisatge sinó també activitats relacionades
amb l ’oci i la cultura. És una moda bastant efímera. Els seus addictes exi
geixen varietat i defugen repetir les sensacions. Hi ha moltes esperances
que tot vagi bé, tant el sector privat com el públic hi han posat de la seva
part. Des d ’aquí s’han portat a terme importants iniciatives que després
s ’han traslladat a altres zones.(53) Circumstància que ens reafirma una ve
lla dita, la que diu que tota singularitat parteix d ’una idea més universal.
Un dilema tan desxifrable com el de la gallina i l ’ou.
La idea primordial s’ha de recercar en el debat i no en la radicalitza
ció de les postures. Una circumstància que s’hauria de tenir en compte a
l ’hora de reurbanitzar el nostre territori. No és una ganga. S’ha de decidir
el futur d ’un paratge madur (les primeres poblacions turístiques). Depen
drà de com es faci que caminarem cap al desastre o cap al rejoveniment.
De fet, els treballs ja s’han iniciat. Es comença a detectar estructures
més acords amb la nostra mentalitat. S’han millorat les principals artè
ries urbanes, les d ’entrada i de sortida. Així mateix, s’ha modernitzat
tota la façana marítima. S’ha adherit tota la badia i s’ha donat prioritat
als vianants. Els serveis públics tampoc ha quedat immunes a aquestes
transformacions.
En definitiva, l’essència d ’aquests plantejaments flexibles l’hem de
cercar en el consens.(54) Perquè aquests siguin vàlids s’ha de compartir
la visió local amb una de més àmplia. Tots els que hem emprès aquest
viatge l’hem de concloure convençuts, sense un clar guanyador. Els obs
tacles els hem de superat tots. La desavinença entre la gent d ’aquí i la
de fora pot ser un autèntic contratemps. Mentre els de la terra busquen
que es reconegui la seva pròpia història, als altres els agrada gaudir de la
hiperrealitat (la no-realitat o la realitat plena de tòpics i comercialitzada).
Segurament la solució radica a no vèncer les diferències sinó a treure'n
profit.

(53) CALABUIG i SERRA, Salvador (2001): La resposta dels municipis de la Costa Bra
va a la crisi del model turístic fordista, Memòria de recerca, UdG. Pàg. 118-119
(54) Cif. DONAIRE, José Antonio: Las estrategias de reconversión de los municipios
litorales catalanes. Op. cit.
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ANNEX

I
“La planificació urbanística i la seva repercussió arquitectònica a
Debat Costa Brava”
B. Cervera i M.A. Alonso.
« . . . 1 ) Es tracta de plans de promoció municipal, fets per un mateix servei o oficina
tècnica (la comissió provincial d’urbanisme). Les opcions urbanístiques i el repertori tècnic i
jurídic són sempre molt semblants.
2) Comporten uns esquemes de densitats a partir del nucli urbà original, i un esponjament
de l’ús del sòl en el mateix sentit.
3) Els creixements previstos són sempre en taca d’oli. No es plantegen, en general, zones
d’aïllament entre les noves promocions i els cascs tradicionals.
4) No contenen estudis ni precisions concrets sobre la salvaguarda dels cascs històrics i
dels valors arquitectònics tradicionals.
5) Autoritzen sistemàticament unes alçades d’edificació superiors a les que tradicional
ment tenien ja les poblacions, la qual cosa ha afavorit en gran mesura la substitució i la pèrdua
de l’arquitectura típica del país.
6) Qualifiquen com a urbanitzables grans extensions de sòl que no guarden proporció amb
les previsions de creixement de la demanda, les quals, en cas d ’existir, no havent-hi un marc
de referència a nivell zona o comarca, se situen a cada municipi en uns límits màxims que,
analitzats en conjunt, palesen clarament llur irrealisme.. . . » .

Fig. 16. La lluita de l'arquitectura tradicional per sobreviure davant els models més
contemporanis. Fotografia de Miquel Paradeda.
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II
Joaquín Ruiz-Giménez: “Des del Collet de Sant Antoni.”
Revista de Girona, nov.-des. 1990.
« .. .Eren els anys 50, el paisatge era immaculat i quan vam arribar aquí a es Monestrí, al
Collet no hi havia res a part dels arbres, els roures i les romegueres. Després vam començar a
construir la casa i estem molt contents d ’haver donat aquest pas (fïg. 17). Llavors no hi havia
cap de les grans edificacions que ara malmenen el paisatge. Des d ’aquí dalt es veia tota la línia
de platja i les casetes de pescadors que li donaven perfil. Era un indret perfecte. No hi havia
tràfec. Però tot això ara ha canviat. El turisme que hi havia als anys cinquanta era un turisme,
per dir-ho d’alguna manera, elitista. Més tard quan el turisme, ja convertit en una necessitat, es
va estendre i la indústria va créixer, penso que urbanísticament, en un lloc com la Costa Brava
s’hauria d ’haver tingut més cura. Es podien haver construït edificis més allunyats de la platja,
podrien haver fet servir menys ciment a rm a t...» .

Fig. 17. Casa del Senyor Joaquín Ruiz-Giménez, fill adoptiu de Sant Antoni de Calonge.
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AVIFAUNA DE LES
SUREDES BAIXEMPORDANESES
A LA PRIMAVERA
C A R L E S B A R R IO C A N A L

RESUM: Es presenten els resultats de l 'estudi de les poblacions avifaunístiques de les suredes
baixempordaneses a la primavera. Fins ara les úniques dades de què es disposava eren dels
anys vuitanta per a les suredes de les Gavarres i inexistents per a les de l ’Ardenya. Mitjançant la
metodologia de les estacions d ’escolta, s ’han censat les poblacions d ’aus d ’aquests massissos,
durant el cicle reproductor. S ’han analitzat els paràmetres de composició del poblament, s 'han
calculat les freqüències relatives de les espècies per a cada massís, així com les preferències
ecològiques de les espècies presents. La valoració d'aquestes anàlisis confirmen que els pobla
ments avifaunísitics de les suredes de les Gavarres i Cadiretes a la primavera són força similars;
l'única diferència significativa la mostren les preferències ecològiques de les espècies.
PARAULES CLAU: suredes, avifauna, Gavarres, Cadiretes, explotacions forestals

1. LA DISTRIBUCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
L’estudi dels factors que influeixen en la distribució de la biodiversitat
és un aspecte clau dels estudis ecològics; aquests factors han estat àmpli
ament estudiats des de dos punts de vista: global i local. Des d ’una pers
pectiva global, que es podria definir com una perspectiva biogeogràfica,
s’ha estudiat que un dels principals aspectes que influeixen en la diversitat
d ’espècies presents en un marc espacial determinat, és l’energia disponible
al sistema (Wright, 1983). Aquesta energia disponible es defineix com la
proporció de recursos que poden ser explotats per les espècies i que són
produïts globalment en un territori. El segon tipus d ’anàlisi que s’empra
en l ’estudi de la distribució de la biodiversitat és a una escala local; els
estudis realitzats apunten que la distribució i el nombre d ’espècies d ’una
àrea concreta responen a l’estructura interna de l’hàbitat i que, per tant, no
es pot aplicar el concepte de l’energia disponible utilitzat per l’escala glo
bal. Treballar a aquesta escala exigeix analitzar la complexitat estructura]
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de l ’hàbitat, les discontinuïtats, els mecanismes de distorsió, els processos
de competició i altres aspectes que han generat molts estudis per a la seva
comprensió (vegeu Andrén, 1994 per la síntesi). Darrerament, però, s’han
realitzat tot un seguit d ’estudis basats en l ’estructura del paisatge, una
escala més àmplia d ’anàlisi que el nivell local, sense arribar a l’anàlisi
global. Aquests treballs han definit la configuració del paisatge com el
factor que millor explica la diversitat d ’espècies presents en el territori.
L'heterogeneïtat del paisatge és el millor indicador de la presència i la
distribució de la biodiversitat (Forman, 1995).
A la regió mediterrània, el que s’ha exposat, es converteix en un para
digma, atès que la variabilitat climàtica i la seva peculiar topografia do
nen lloc a una elevada heterogeneïtat del paisatge (Cowling et a l, 1992).
Cal indicar, a més, que la influència de l’home, amb les seves actuacions
en el medi, ha afavorit, en el temps, l'heterogeneïtat, i ha creat veritables
paisatges en mosaic. Aquesta diversitat d ’ambients es tradueix, per tant,
en una elevada presència de biodiversitat (Farina, 1997).
2. LES COMUNITATS D ’OCELLS: FACTORS DE DISTRIBUCIÓ
Una primera aproximació a l’explicació dels factors que afecten la
distribució dels ocells en un hàbitat determinat la trobem a la dècada
dels seixanta. MacArthur & MacArhtur (1961) estudien l’omitofauna
en diferents tipus d ’hàbitats i troben que s’ha d ’atendre als aspectes de
composició de la comunitat vegetal: alçada del fullatge, i a la latitud, per
entendre la distribució dels ocells en un ambient concret. Altres estudis,
com el de Karr & Roth (1971), confirmen que la distribució dels ocells
depèn d l’alçada del fullatge i la coberta de la vegetació. Més tard, James
and Warmer (1982), estudiant les comunitats d ’ocells dels boscos nordamericans, troben una relació profunda entre distribució omítica i es
tructura de la vegetació: es troba una elevada densitat d ’ocells allà a on
la riquesa d ’arbres i l’alçada del fullatge és elevada, tot i que la densitat
mitjana d ’arbres no ho sigui; paral·lelament, troben que hi ha més riquesa
ornítica per unitat d ’àrea allà on la riquesa d ’arbres, l'alçada de les copes
i les densitats dels arbres són mitjanes. Aquests treballs ja demostren
una certa relació de l’estructura de la vegetació amb els paràmetres de
poblament de les aus.
3. LES COMUNITATS FORESTALS COM A SISTEMES D ’ESTUDIS
DE POBLACIONS D ’AUS
Un $els hàbitats que es poden escollir per analitzar la diversitat or
nítica són els boscos. Contemplats d ’una forma global sobre el territori,
les comunitats d ’ocells que viuen en un bosc han de respondre a alguns
criteris de d ’organització, que obeiran a tot un seguit de factors eco
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lògics, tant del mateix bosc com de l’entorn. A escala de la península
Ibèrica, s’han estudiat els factors que poden incidir en la distribució dels
ocells a les masses forestals. Tellería et al. (1992) van analitzar diversos
paràmetres forestals i climàtics que potencialment podien influir en la
distribució omítica. Els autors van distingir diverses variables climàti
ques: Ta, Prec. i EVP; i estructurals: densitat de troncs, diversitat de
troncs atenent al diàmetre i estructura per edat dels arbres. Val a dir que
la classificació per espècies forestals es va realitzar homogeneïtzant
coníferes i planifolis atès que es tractava d ’un estudi de conjunt. Els
resultats van apuntar que són les variables descriptores de l ’hàbitat les
que millor definien la distribució dels ocells. Més endavant, el mateix
equip (Tellería & Santos, 1994) en un estudi més exhaustiu, troba que
l'abundància d ’ocells forestals es relaciona amb les precipitacions i amb
les temperatures principalment, tot i que altres variables com l’estructura
de l’hàbitat també tenen un pes específic en l’explicació de la distribució
de les aus a les forests. Sembla, per tant, que no existeix un únic factor
que expliqui la distribució de l’omitofauna a les forests, sinó que és la
consecució de diversos, com a mínim en el cas de la península Ibèrica.
Aquest fet connecta amb la presència dels ecosistemes mediterranis i els
condicionants que imposen quant als paràmetres climàtics i a l'estructura
de l’hàbitat.
Tot i així, l’anàlisi de les poblacions d ’aus utilitzant com a marc
d ’estudi un determinat tipus de forest (un alzinar, una pineda...) és molt
adequada a l’hora d'establir interrelacions poblacions-hàbitat. En aquest
sentit, Pons (1991) va estudiar les causes que explicaven la distribució
dels ocells en una comunitat forestal esclerofil·la mediterrània: la sure
da. El seu estudi va ser realitzat a gran escala; el rang de l’estudi era de
fet el rang de distribució de la sureda. L’autor destaca que en el conjunt
de les suredes estudiades les diferències de la presència dels ocells és
l’estructura vegetal: principalment, la densitat arbòria, tot i que l’alçada
i la densitat del sotabosc també són factors diferencials. A banda de l’es
tudi de les suredes de Pons (1991), no s’han fet treballs addicionals que
versin sobre la distribució de l’avifauna en aquest tipus de comunitats
esclerofil·les, com a mínim a les nostres contrades.
4. LES POBLACIONS D ’AUS ALES SUREDES DE LES GAVARRES
I CADIRETES: OBJECTIUS I METODOLOGIA
De la mateixa manera que Pons (1991), aquest treball analitza les
poblacions d ’aus que són presents al massís de les Gavarres i el de l ’Ardenya, prenent com a marc d ’estudi la comunitat forestal de la sureda,
i comparant els resultats entre ambdues serralades. El treball de Pons
(1991) al Baix Empordà es va centrar en les suredes de les Gavarres i
no es varen estudiar les de l’Ardenya; a més, les dades provenien d ’un
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investigador francès i varen ser recollides als anys 1970 (P. Pons com.
pers.). Per tant, el present estudi aporta les dades del massís de Cadiretes
i les compara amb les de les Gavarres, actualitzades.
Pel present treball, s’ha considerat el mètode de les estacions d ’escol
ta el més adequat, atès que és el que més s ’ha emprat a l ’hora d ’analitzar
omitofauna forestal (Bibby et al., 1992). La selecció dels punts s’ha
realitzat amb visites prèvies a la zona d ’estudi, per trobar suredes ho
mogènies i amb una mínima extensió perquè no puguin interferir altres
tipus d ’hàbitat, i en conseqüència enregistrar aus que no són estrictament
de les comunitats forestals objecte d ’estudi. Tal com recomanen alguns
autors (Bibby et al,. 1992), la distància entre estacions d ’escolta en un
mateix bosc ha estat sempre superior als 200 metres. Abans del comen
çament de l ’estació d ’escolta, s’ha deixat un marge d'un minut de temps
per a normalitzar la interferència que l ’observador pot haver realitzat en
arribar al punt d ’escolta.
Definir la duració de l’escolta és una decisió complexa, atesa la diver
sitat d ’opcions que han emprat els autors que han fet estudis similars. El
ventall de possibilitats abasta des de dos fins a vint minuts. Atès que no
es pretén fer un estudi de densitats i el més important és la caracterització
completa de cada punt d ’escolta, s’ha optat per emprar un temps total
de vint minuts, tal com utilitza l’escola francesa liderada per Blondel en
la qual es defineixen els IPA, els índex puntuals d ’abundància (Blondel
et al., 1970). L’enregistrament de les estacions d ’escolta inclou totes
les espècies d ’ocells que es detecten tant visualment com auditivament
només en el temps establert. No s’enregistren els ocells que es detecten
en el minut previ a l’inici de l’escolta ni els que apareguin fora dels vint
minuts marcats.
En aquest estudi, la distància de detecció és infinita; no es marca cap
tipus de banda de detecció atès que no es pretén estudiar les densitats, i
que la dificultat de l’establiment de les bandes de detecció és força com
plexa i es podrien cometre errors de sobreestimació.
Un dels aspectes de debat a l ’hora de realitzar aquests tipus d ’estudis,
és la conveniència de realitzar les estacions d ’escolta durant el matí no
més o durant el matí i la tarda. No cal dir que les escoltes sempre es reaiitzen en aquelles hores en què la detectabilitat dels ocells és més elevada,
que corresponen a primera hora del matí i última de la tarda. En el present
estudi s’ha optat per realitzar les estacions d ’escolta tant al matí com a la
tarda. El mostratge es va realitzar durant l’època en què els ocells tenen
una estreta relació amb el territori que ocupen, que és precisament el pe
ríode reproductor. No es tracta, de fet, de trobar evidències de cria d ’una
o altra espècie, però el treball de camp es fa coincidir amb aquestes dates
en què les espècies exploten intensivament l ’hàbitat tant per la seva ali
mentació, com per l'àrea on es basteix el niu i on s’alimenta la llocada.
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Paral·lelament, cal indicar que moltes de les espècies són aleshores
més fàcils de detectar atès que emeten tot un seguit de cants: tant territo
rials, com de senyalització d ’estatus reproductor.
Atès que molts migrants transaharians arriben als seus territoris de
nidificació quan moltes de les espècies sedentàries han començat el
període reproductor, s’ha optat per realitzar el mostratge en un ampli
període que comprèn des d'inicis del mes d ’abril fins a final del mes de
juny. D ’aquesta manera, es pretén recollir totes les espècies que ocupen
les suredes de les Gavarres i l’Ardenya al marge del seu estatus migrador o sedentari. Finalment cal indicar que per a aquest tipus d ’estudis
el nombre d ’estacions mínimes per a obtenir resultats ha estat de vint
(Blondel, 1975), que és el nombre d ’estacions realitzades a les Gavarres
i a Cadiretes. El treball de camp es va dur a terme a les primaveres del
període 2000-2001.
Amb les dades obtingudes amb el treball de camp, s’han analitzat
diversos aspectes de la composició del poblament d ’aus. Com a primer
resultat, s’indica la relació d ’espècies obtingudes per a cada massís, i
dins dels paràmetres de composició del poblament, la riquesa total de
poblament, definida com a S, que és el valor del nombre total d ’espècies
que s’han detectat en un hàbitat determinat, i la riquesa mitjana, definida
com a s, que és la mitjana d ’espècies detectades. Per comparar ambdues
comunitats, es calcularan els índexs de similitud. Per a obtenir aquest pa
ràmetre, s’empraran dos mètodes: el de Jaccard i el de Sorensen. Ambdós
mètodes permeten comparar el poblament de comunitats similars. Els
valors del resultats van de 0 a 1. 1 és el valor que significa que ambdues
comunitats són idèntiques (Nur et al., 1999).
L’índex de similitud de Jaccard es calcula mitjançant la fórmula:
Cj = j /a + b - j

i l’índex de similitud de Sorensen: Cs = 2j /a + b
a on
j = nombre d ’espècies detectades a ambdós sectors comparats
a = nombre d ’espècies detectades al sector A
b = nombre d ’espècies detectades al sector B
Amb l’objectiu de mostrar el pes de cada espècie en el conjunt d ’aus
de les muntanyes estudiades, s’ha calculat l ’índex de freqüència relativa
per a cada una de les espècies. La freqüència relativa es calcula mitjan
çant la fórmula:
F = (a/n) x 100

N = nombre total d ’estacions
A = nombre total d ’estacions en què l’espècie s’ha citat
Aquest valor que s’expressa amb percentatge és una mesura objectiva
de la presència d ’individus dins un hàbitat determinat tot i que, tal com
indica Blondel (1975), és molt agosarat intentar convertir aquest valor
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en un valor de densitat; simplement ens indica l’estructura del poblament
omític per a un hàbitat determinat.
A u n segon nivell d ’estudi, per a cada espècie, s’analitzaran les seves
preferències ecològiques, entenent aquest aspecte com el nínxol que un
ocell utilitza dintre d ’un ambient global. S’identificaran tres subunitats:
d ’una banda, es separaran les espècies que utilitzen les parts més elevades
de l’arbre, identificades com a CA, del mot anglès canopy, es separaran
aquelles espècies que utilitzen la part del sotabosc forestal, que coincidei
xen, en general, en zones arbustives, amb la definició de UN (understory)
i finalment es separaran aquelles que es poden considerar com ubiqüistes,
és a dir, que utilitzen qualsevol dels nínxols abans esmentats, aquestes es
diran UB. Aquesta anàlisi ens permetrà posteriorment comparar els am
bients forestals analitzats entre les muntanyes. S’estudiaran les preferèn
cies ecològiques del conjunt d ’animals per a cada muntanya analitzada.
Arribats a aquest punt, l’estudi es centrarà d ’entrada en el conjunt de les
espècies detectades en aquell massís, i després en l’estudi de la discrimi
nació per índex de freqüències. Es discriminaran el conjunt d ’espècies
que tinguin una FE superior al 50%, les espècies més abundants, per re
compondre el perfil de les preferències ecològiques d ’aquest nou grup.
5. RESULTATS
Els valors dels paràmetres de composició del poblament mostren
com la sureda de l ’Àrdenya disposa d ’una riquesa total S (28 espècies)
més elevada que la de les Gavarres (24 espècies) (taula 1), mentre que
la riquesa mitjana s, que és, de fet, la que millor mostra el perfil de les
comunitats, és molt ajustada i lleugerament superior a l ’Ardenya, nova
ment, (8.90 espècies sd: 2.85) que no pas a les Gavarres (8.80 espècies
sd: 2.17) (taula 1).
Per comprovar com són de similars o diferents el conjunt dels àmbits
d ’estudi, s ’ha realitzat l ’anàlisi de l’índex de similitud. Aquest índex
ha estat proposat per dos autors diferents: Jaccard i Sorensen (vegeu la
metodologia) el càlcul dels quals és similar tot i que els resultats dife
reixen lleugerament. El resultat obtingut va de 0 a 1. El 0 correspon a
comunitats amb cap element comú, totalment diferents, i l’l expressa
comunitats idèntiques. S’han comparat els àmbits d ’estudi, i els resultats
mostren que ambdues comunitats són força similars atès que els valors

Taula 1. Paràmetres de composició del poblament
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Taula 2. índex de similitud de les suredes de Cadiretes i les Gavarres

obtinguts són força elevats: 0.93 segons l’anàlisi de Sorensen i 0.85 se
gons el de Jaccard; aquests resultats mostren que ambdues comunitats
avifaunístiques són pràcticament iguals i la composició del poblament és
gairebé idèntica (taula 2).
S’han calculat les freqüències relatives dels poblaments avifaunístics
de cada sureda analitzada. El resultat obtingut és el valor de freqüència
per a cada espècie i, en funció de la riquesa total, el diagrama de barres
tindrà més o menys espècies; els diagrames de barres són la millor forma
de representació de les freqüències relatives, ja que permet comparar-les
d ’una manera gràfica i directa. Així, de les 28 espècies de les suredes de
l’Ardenya, destaquen com a espècies més freqüents: la merla (Turdus merula), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el cargolet (Troglodytes
troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia
atricapilla) i el pinsà (Fringilla coelebs) (Figura 1). Totes amb freqüènci
es relatives superiors al 60%, és a dir, les més abundants. Cal destacar que
vuit espècies superen el llindar del 50 % de freqüència relativa, la qual
cosa representa el 28% del conjunt de les espècies detectades a la sureda
del massís. A les Gavarres, de les 24 espècies de riquesa total, destaquen:
el pit-roig (Erithacus rubecula), la mallerenga carbonera (Parus major),
la merla (Turdus merula), el tudó (Columba palumbus), i la mallerenga
blava (Parus caeruleus) (Figura 2), totes amb freqüència relativa superior
al 60%). En aquest cas, a la sureda de les Gavarres, vuit espècies superen
el 50% de freqüència relativa, el mateix valor que a l’Ardenya, però, com
que disposa d ’un valor S menor, es converteix en un 33% del valor de
riquesa total detectada al massís.
De cada una de les espècies detectades s’ha analitzat la seva prefe
rència ecològica discriminant entre les que ocupen les copes (CA) dels
arbres, les que ocupen el sotabosc (UN) i les ubiqüistes (UB). S’ha obtin
gut una gràfica de formatget per representar el conjunt de les espècies de
les suredes dels massissos analitzats (Figura 3 i 4). Aquesta ens mostra
com la proporció d ’espècies de les copes representa el 39% a l’Ardenya i
el 38%) a les Gavarres, mentre que per a les espècies del sotabosc trobem
valors del 25% per a l’Ardenya i 29 % per a les Gavarres; novament, tro
bem valors similars en ambdues comunitats. La resta, el 36% a Cadiretes
i el 33% a Gavarres, correspon al bloc d ’espècies ubiqüistes. Quan el que
s’analitza és la fracció de les espècies que superen el 50%» de freqüència
relativa, les que es consideren més abundants (8 espècies per a cada m as
sís), el perfil canvia. A l ’Ardenya el repartiment de les espècies mostra,
amb la nova anàlisi, com les espècies ubiqüistes ara només representen
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Fig. 3. Preferències ecològiques de les
espècies de la sureda de Cadiretes (CA
espècies de les copes; UN espècies del
sotabosc; UB ubiqüistes).

Fig. 4. Preferències ecològiques de les
espècies de la sureda de les Gavarres (CA
espècies de les copes; UN espècies del
sotabosc; UB ubiqüístes).

el 13% del total i que el 25% són espècies que seleccionen la copa dels
arbres; bona part de les espècies, el 63%, escull el sotabosc (Figura 5).
A les Gavarres el perfil canvia; les espècies que escullen les copes dels
arbres representen el 50%, mentre que les que opten per el sotabosc són
el 38%. De la mateixa manera que a Cadiretes, la presència d ’ubiqüistes
és minsa (13%) (Figura 6).
6. CONCLUSIONS
En el present treball s’han realitzat vint estacions d ’escolta per a cada
una de les comunitats estudiades. La decisió d ’utilitzar aquest nombre i
no un altre ja ha estat àmpliament documentada. Segons Blondel (1975),
és el nombre mínim d ’estacions per a obtenir uns resultats adequats atès

Fig. 5. Preferències ecològiques de les
espècies amb una FR> 50% de la sureda de
Cadiretes (CA espècies de les copes; UN
espècies del sotabosc; UB ubiqüistes).

Fig. 6. Preferencies ecologiques de les
espècies amb una FR> 50% de la sureda de
les Gavarres (CAespècies de les copes; UN
espècies del sotabosc; UB ubiqüistes).
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que la corba de riquesa acumulada és gairebé horitzontal a partir de l’esta
ció número vint. A més, en estudis de presència/absència, aquesta duració
és adequada per a l’objectiu d’aquest tipus d ’estudi, que persegueix, en
definitiva, més precisió de la presència de les espècies que no pas de la
seva abundància (Pons, 1991).
En comparar el valor de riquesa total de les comunitats estudiades, cal
notar l'homogeneïtat de les dades entre ambdues muntanyes, tot i que la
sureda de Cadiretes mostra 4 espècies més que no pas les Gavarres. D ’al
guna manera, el valor de la riquesa mitjana ens apropa més a la visió del
poblament omític d’una comunitat atès que el valor assolit reflecteix un
valor de freqüència, la qual cosa ens pot donar una aproximació als valors
de densitat de les espècies.
Novament, cal remarcar la similitud de les suredes estudiades, que per
aquest paràmetre queda concretada en uns valors molt ajustats entre ells.
Els valors s’han mogut entre les 8,80 i les 8,90 espècies, valor de mitjana
per estació d ’escolta. El valor de desviació estàndard per a cada muntanya
és similar.
Si aquestes dades es comparen amb l’estudi que Pons (1991) va dur a
terme a les suredes de les Gavarres, s ’observa que el valor ha estat força
baix en el present estudi, atès que en el seu es van assolir valors de riquesa
mitjana superiors a 12. Aquests resultats, però, són valors mitjans obtin
guts en base al conjunt de dades d ’un estudi fet a les Gavarres, l'Albera i el
Montseny als anys vuitanta. Caldria veure quins van ser els resultats aïllant
la riquesa de només les Gavarres.
L’anàlisi de similitud realitzada ens permet veure ara com són de simi
lars les comunitats analitzades. S’han realitzat dos tipus d ’anàlisi força si
milars però amb resultats lleugerament diferents. Cal notar que novament
aquesta comunitat és força similar quant a la composició del poblament
omític; el valor assolit per l’anàlisi ha estat en ambdós casos al voltant
de 0.9. Això significa que, globalment, les comunitats són força similars.
L’origen geològic d ’ambdues muntanyes, així com el seu substrat, és força
semblant; de fet, si no existís el corredor del Ridaura, segurament estarí
em esmentant una mateixa comunitat global de sureda. L'explotació de la
sureda en ambdues muntanyes gaudeix actualment de las mateixes carac
terístiques: explotacions sureres amb baixa o nul·la neteja del sotabosc. La
fisonomia és també similar; en ambdues comunitats forestals la sureda està
molt ben estructurada i, a més, ambdues disposen de presència de pins, en
part originada per l’abandó de les explotacions (Domínguez-Planella et al,
1999).
L’anàlisi per freqüències específiques ens mostra un segon nivell d ’es
tructura de la comunitat omítica de les comunitats, atès que hi entren a
formar part les espècies presents. Els valors de riquesa total mostren un
paràmetre en el qual cada espècie té el mateix valor. Ara, amb aquesta
discriminació, cada comunitat té un seguit de pobladors (espècies) i cada
una, a la vegada, té un pes específic. Tot i que aquest paràmetre no es pot
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convertir automàticament en un valor de densitat (Blondel, 1975), ens
mostra molt acuradament l’estructura del poblament present en una co
munitat donada.
De la representació en diagrames de barres de totes les comunitats ana
litzades, apareixen el conjunt d ’espècies considerades més freqüents, que
no vol dir pas més abundants ni amb més elevada densitat. Un cop separa
des les comunitats, es pot discutir sobre cada una fent una anàlisi per grups
de freqüències. Val a dir que, per a les suredes analitzades, prop del 30% de
les espècies es troben per sobre del 50%. El que queda manifest veient l’es
tructura per FE és la similitud de les espècies que apareixen a les FE més
elevades. Un total de 6 de les 8 espècies (75%) que apareixen amb una FE
>50% són les mateixes per a ambdues comunitats. Aquest valor novament
toma a constatar la similitud entre les comunitats estudiades.
De les tres categories de preferències ecològiques considerades (ubi
qüistes, les de les copes i les del sotabosc) s’ha extret la informació per al
conjunt de les espècies registrades i, més tard, s’ha discriminat per a les
espècies amb FE>50% per caracteritzar millor les més freqüents, les que
es registren més vegades. Quan s’analitza el conjunt d’espècies (el 100%)
per a cada comunitat, és eloqüent l'elevada presència de ubiqüistes. Aques
ta imatge global, en què es consideren totes les espècies no acabaria de ser
real. S’ha considerat, doncs, que, analitzant les més freqüents, s’obrirà una
discussió més acurada.
En aquest sentit, en realitzar la mateixa anàlisi discriminada per la fre
qüència, el resultat és força diferent. Ara, es veu que la relació d ’espècies
que exploten el sotabosc, els ambients arbustius, és força significativa, es
pecialment a les suredes de Cadiretes. Aquest aspecte vol significar que les
suredes estudiades al massís disposen d ’una elevada presència de sotabosc
en el si de la forest.
Aquests resultats s ’adiuen amb els de D om ínguez-Planella et al.
(1999), que constaten, mitjançant inventaris de vegetació, que la sureda
de les Gavarres i de Cadiretes estan en una fase sense explotar, per la qual
cosa la presència de sotabosc és important. Ben diferent és la composició
de la sureda de les Gavarres, on la presència de les espècies que exploten
les parts altes dels arbres és més elevada. D ’alguna manera, tots aquests
resultats es poden interpretar com que els massissos de l’Ardenya i de
Cadiretes parteixen d ’una estructura geològica comuna i en ambdues les
comunitats forestals dominants són les suredes; en principi, el règim d ’ex
plotació és gairebé el mateix, amb un abandó de les tasques de neteja del
sotabosc que origina una fisonomia de brolla amb suros. A les Gavarres,
però, s’han engegat explotacions en certes finques on s'executen les tas
ques de desbrossament de tal manera que el paisatge de les suredes gavarrenques és molt més heterogeni que no pas al massís de Cadiretes. Segons
Domínguez-Planella et al. (1999), en aquests massís bona part de la sureda
és explotada esporàdicament o bé no són explotades. Això explica, per
tant, l’origen de l’heterogeneïtat del paisatge. El reflex de les comunitats
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avifaunístiques així ho reflecteix, perquè en global apareixen les matei
xes espècies, els paràmetres de composició del poblament són similars i
els valors de l’anàlisi de similitud elevats. Ara bé, en la franja de les espè
cies més freqüents, els valors d ’ambdós massissos difereixen en l’anàlisi
de les preferències ecològiques. A l’Ardenya hi ha una elevada propor
ció d ’espècies les preferències de les quals corresponen al sotabosc; per
tant, és un indicador de l ’estructura del bosc, ja que a les Gavarres els
valors de preferència elevats més freqüents corresponen a espècies que
escullen, per a dur el cicle vital, les copes dels arbres. Això indica que
en aquest massís apareix una fisonomia de la sureda més heterogènia, on
es combinen els diversos estadis d ’explotació de la sureda. Per tant, la
relació entre espècies de les copes i del sotabosc és més ajustada.
7. AGRAÏMENTS
Mariana Fresneda ha col·laborat en la realització del treball de camp i en diversos aspectes
de l’estudi. En Josep Maria Panareda ha dirigit amb elevada professionalitat la tesi doctoral de
la qual es deriva el present treball.
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La parla dels tapers. Diccionari del Suro

Sant Cugat del Vallès. Editorial Rourich. 2003, 141 p.
L’any 2003 PIEBE ha participat en l’edició del llibre La parla dels tapers.
Diccionari del suro del qual és autor el nostre actual secretari, Albert Juanola i
Boera.
Juanola és reconegut com a especialista en el món surotaper i també pels
seus treballs sobre associacionisme i cooperativisme de l’Empordà. Ha publicat,
a més de diversitat d’articles, els llibres Cooperativa l ’Econòmica Palafrugellenca (1865-1990), Societat de socors mutus d ’obrers La Camèlia de la Vajol

i també la monografia sobre el poble de La Vajol (Quaderns de la Revista de
Girona). Per la temàtica, el precedent immediat d’aquest diccionari és el seu
estudi Història i històries de la indústria del suro , publicat també per Rourich
l’any 2001, que és una interessant i molt atractiva aproximació al món surota
per: la vida social i la cultura que va generar la manufactura i la indústria dels
taps a les nostres comarques.
Els reculls del lèxic (i de l’argot) dels tapers són antics i ja superats. L’apor
tació de Juanola no s’ha limitat a posar el tema al dia; ha fet un treball diferent,
modern i rigorós. A la introducció l’autor afirma que ha volgut fer “un recull
del lèxic professional, bàsicament a p e u de c a r r e r . No hi ha dubte que l’obra
que hem contribuït a editar és molt més que això. El diccionari té més de 2.000
entrades, amb una riquesa i varietat de
contingut sorprenents, perquè abraça
tots els aspectes del lèxic surotaper:
des del tècnic o científic fins als mots
populars, amb especial atenció per les
parèmies i les frases fetes. Podríem dir,
citant Salvador Espriu, que contribueix
a “salvar-nos els mots”, la parla popu
lar dels tapers cada dia més oblidada
i en desús. Però, alhora, el diccionari
també inclou al final un vocabulari
català-castellà i, a més, el “Liège-Vocabulaire” en francès (d’acord amb la
norma internacional ISO/TC 87 Liège)
amb correspondències en català, cas
tellà i anglès. En definitiva, es tracta
d’una obra interessant, atractiva i útil
des de molts aspectes.
J. Badia-Homs

DIVERSOS AUTORS

LEmpordà. Album (ediciófacsímil)
Institut d'Estudis del Baix Empordà i Institut d'Estudis Empordanesos
Sant Feliu de Guíxols. 2003, 112 p.
L'Alt i el Baix Empordà a iniciativa dels seus respectius Instituts "d'Estudis
Empordanesos" i "del Baix Empordà" en coedició i en el marc del Patronat
Francesc Eiximenis, han reeditat en facsímil aquest àlbum monogràfic sobre
l'Empordà, en sentit ampli i sense coincidir amb les fites geogràfiques que avui
convenim per designar el conjunt d'ambdues comarques.
En el seu moment (es suposa l'any 1917), va ser editat per Ilustració Catala
na', àlbum que venia a ser una petita antologia empordanesa de textos, biografies
i il·lustracions ja publicades a la revista (1903-1917).
Encapçala la nova edició un mapa comarcal de l'Empordà datat l'any 1910
i, a més de la presentació a càrrec dels dos presidents dels Instituts, segueixen
uns articles signats pels historiadors Albert Compte, Lluís Costa, Inés Padrosa,
Pep Vila i Joan Badia-Homs que ens endinsen en el context de l'obra, en els
límits geogràfics, en la mateixa Ilustració Catalana com a premsa gràfica, en
l'aplicació de la fotografia en el medi, en col·laboracions literàries i en aspectes
del paisatge i del patrimoni cultural.
El seu contingut literari i gràfic ens transporta a remembrances a vores nos
tàlgiques, a vores esperançadores, que ens impulsen al coneixement del passat,
i que ens ajuden a comparar la
realitat amb l'actualitat en tot allò
que fa referència a característiques,
fets, encerts i errors dels pobles
empordanesos, tot convidant-nos a
l'autoreflexió.
Per a l'història del país són tan
importants les parets i barraques
de pedra seca que s'estan perdent
amb la més gran indiferència, com
les ermites romàniques que es van
recuperant, les dances, les cançons
i els mites que es recorden, i els
paisatges, amb el bosc, la plana, el
mar, l'horitzó, sempre canviant i a
la vegada sempre present.
Un treball per a erudits o sim
plement per a gent que estima
aquesta terra; una publicació que
calia recuperar en profit de la me
mòria col·lectiva.
Abert Juanola i Boera
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(1648-1694) i la seva biblioteca. Notícies breus.

Núm. 13. (1994). CARLES ROQUÉ i PAU, LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia del massís de
les Gavarres. PERE TRIJUEQUE, Els molins fariners de la batllia de Palamós. JOSEP M.
MARQUÈS, Sis-cents pidolaires (1368-1540). Captius, esclaus i peregrins. JOSEP PALLÍ i
ROIG, Els mestres d ’aixa de Palamós. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Història del col·lectiu
sanitari guixolenc. JOSEP CLARA, Els estudis de batxillerat de Josep Iria. Llibre de Grades de
monjos, Monestir de Sant Feliu de Guíxols (1766-1818).

Núm. 14. (1995). INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ, El nostre homenatge
al senyor Lluís Esteva i Cruanas. RECOPILACIÓ A CURA D’ELENA ESTEVA, Lluís Esteva
i Cruanas (Dadesper a una biografia). RECOPILACIÓ A CURA DE LLUÍS PALLÍ i ELENA
ESTEVA, Bibliografia cronològica de Lluís Esteva i Cruanas. XAVIER COLOMEk-RIBOT,
L 'última entrevista amb Lluís Esteva i Cruanas. JORDI MONTANER, JOAN SOLÀ, JOSEP
MAS-PLA i LLUÍS PALLÍ, Aportació al coneixement de l ’evolució geològica recent de la
plana del Ter (Baix Empordà). NARCÍS SOLER i MASFERRER, El jaciment magdalenià de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JOSEP VERT i PLANAS, Els treballs del centre d ’estudis
del Montgrí al Cau de les Dents. ROQUÉ, C.; PALLÍ, L.; TARRÚS, J.; CARRERAS, E.

Aportacions al coneixement dels gravats prehistòrics dels massissos de les Gavarres i de Begur
(Girona). CARRERAS, E.; GAY, P.; PALLÍ, L.; ROQUÉ, C.; TARRÚS, J. A propòsit de les
suposades pintures i gravats prehistòrics de la cova d ’en Dayna (Romanyà de la Selva. Baix
Empordà). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, El jaciment
tardo-romà del carrer del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS i ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del Vilar de Purtos a la rodalia d'Ullà. GABRI EL ROU RA,
Capbreu de lacapellaniade Sant Feliu de Buada (Any 1326). XAVIER ROC AS i GUTIÉRREZ
- ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí: Resultats de la intervenció
arqueològica de 1994. JOSEP M. MARQUÈS, El govern episcopal de la Bisbal. PERE
TRIJUEQUE i FONALLERAS, Un projecte de convent a la pietat de Palamós. MARIA
MERCÈ 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-HOMS, L ’activitat de l ’escultor Josep Pol a Palafrugell (Primera meitat de!
segle XVIII). BENET JULIÀ i FIGUERAS, Presència guixolenca en la Fira Internacional de
Belcaire del Llenguadoc. SegleXVIII. PERE MOLAS RIBALTA, Les ordenances dels botiguers
de la Bisbal (1805). JAUME AYMAR 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 dels pomells
de joventut amb la la dictadura en el context de Begur. MANUEL LLANAS, Figures i
paisatges guixolencs en l ’obraperiodística de Gaziel. SALOMÓ MARQUÈS, Mestres 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 ’Aro). JOSEP
M. MARQUÈS, Esglésies del Baix Empordà. JOSEP M. MARQUÈS, Set cenobis femenins de
l ’Empordà. XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ, La sala 3 (o de la premsa de vi) del castellpalaude la Bisbal. Recerca arqueològica i proposta d'evolució històrica. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del reial col·legi de cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. MIQUEL
BORRELL i SABATER, Les lluites pel poder municipal entre el Monestir i la vila de Sant Feliu
de Guíxols: La insaculació de l 'any 1803. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Un aspecte
de la vida administrativa de pals l'any 1832: Les Tabes. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els
Ragolta, un llinatge català a Cuba. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Solidaritat guixolenca.
Segle XIX. JOSEP CLARA, La farsa de les eleccions municipals franquistes: l ’exemple del
partit judicial de la Bisbal (1948).

Núm. 16. (1997). LLUÍS PALLÍ i BUXÓ - CARLES ROQUÉ i PAU, Característiques
geomorfològiques de la Pedralta (Baix Empordà, Girona). PERE MOLAS i RIBALTA, Els
comtes de Palamós a l'Edat Moderna. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Topònims
baix-empordanesos del segle XVII: Una incursió a les propietats del castell de Palau-Sator els
anys 1670-1671. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols, 1701-1705. PEP
VILA, E l« Tratado de diferentes curiosidades», un receptari bisbalenc d ’adroguer ia i confiteria.
MIQUEL BORRELL i SABATER, La polèmica entre l'hospici de Girona i l ’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols pel 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 Mossèn A.M. Alcover i de F.B. Moll a Irene Rocas Romaguera, corresponsal
de l ’obra del diccionari de Llofriu. JOSEP CLARA, 30 Cartes de Gaziel a Carles Rahola.
ALBERT JUANOLA i BOERA, Les cambres de comerç del Baix Empordà..

Núm. 17. (1998). CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia de l ’A rdenya
i formes 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 ’Oppidum 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-MARIA 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 (Calonge). PEP VILA, «Emporion», una revista de la Bisbal, divulgadora de
l ’avantguarda daliniana. JOSEP CLARA, Gironins davant el TOP: el cas de Pere Caner. M.
TERESA CLOTET i MASANA - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Nova aportació al coneixement de
les fonts picants de la Vall d ’A ro mitjançant radiocarboni.

Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l'entorn de Marenyà
(La Tallada d'Empordà). FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA,
L'església antiga de Santa Cristina d'Aro i els seus precedents. Una nova interpretació.
ELVIS MALLORQUÍ i GARCÍA, La vila de Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. MAR
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-MARIA 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). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els
Sivatte-Vilar de Calonge. MONTSERRAT DEL POZO i FERRER, La farmàcia de Calonge
i la família 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.
Humor a la reraguarda.

Núm. 19 (2000). LLUÍS PALLÍ - CARLES ROQUÉ, Un aflorament volcànic inèdit al
massís del Montgrí: el volcà de l'Aixart de la Conca. FRANCESC AICART i HEREU, El final
del món ibèric a la Vall d'Aro i Sant Feliu de Guíxols: estat de la qüestió. XAVIER ROCAS i
GUTIÉRREZ - JOAN BADIA-HOMS, Excavacions al Castell Palau de la Bisbal (anys 19931994). Troballa d'un capitell romànic. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerònims i
Carles I. MARIA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronia de Calonge
(1550-1606). ANNA-MARIA 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 XVIII (Del
desastre a la recuperació). PEP VILA, El receptari El cafetero del Ampurdàn, amb altres
fórmules de la terra. JOSEP CLARA, Dos articles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
MOLLA 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 inseultures 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. RAMON 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). JAUME AYMAR i RAGOLTA, La cellera de
Sant Martí 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-MARIA 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 mi
litars al Baix Empordà: l'exemple de Lluís Jovell i Vilar. PEP VILA, Unes pàgines de folklore
palamosí. JORDI TURRÓ i ANGUILA, L'arxiu de la parròquia de Palafrugell: Els registres
sacramentals. ALBERT 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 LLUIS PALLÍ, Els clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): Anàlisi geoarqueològica. JOSEP MARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA, Excavacions
arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Calonge. JOSEP CLARA, La població de Torroella
de Montgrí segons el tall de 1648. ANNA-MARIA 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
Miquel Torroella i Plaja. JOSEP VILAR i BONET, Recull de fets de salut i vida a Calonge en
la primera meitat del segle XX. MIGUEL SOLANA i SOLANA, Població i poblament 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.

Núm. 22 (2003). FRANCESC AICART i HEREU, Una moneda procedent del poblat ibèric
de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro). JOSEP BURCH. ANTONI ROJAS i JORDI SAGRE
RA, Noves aportacions per al coneixement del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
(Llafranc, Palafrugell). XAVIER ROCAS, CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, Caracterització
arqueològica i geològica de les produccions de rajoleria d'època romana de Llafranc (Baix
Empordà). MARIA VILAR i BONET, EI règim municipal de Calonge al segle XV. ROSALIA
SAMSÓ, Vincles del Monestir de Santa Maria del Mar de Calonge amb el de Sant Daniel de
Girona. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Roldors i adoberies a Pals. SALVADOR
VEGA i FERRER, Orgues, relíquies, capelles i retaules de l'església parroquial de Verges
(segles XVI-XV 11). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Martí Oliver i Cruanyes, canonge de Vila
bertran. ENRIC PRAT i PEP VILA, "La degollació de Sant Joan Baptista", un drama bíblic
representat a Foixà el 1904. JOSEP CLARA, Radiografia de dos arxiprestats empordanesos
al començament de la II república (La Bisbal i Torroella de Montgrí)
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NORMES DE PUBLICACIÓ D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
1 E l llib re E stu d is del B aix E m p o rd à és u n a p u b lic a c ió d e l'In stitu t d 'E stu d is del B aix E m p o rd à, i està
o b e rt a articles o rig in als d e rece rca, articles de rev isió i c o m u n ic a c io n s cu rtes d e l'àm b it te rrito rial de la
co m a rc a del B aix E m p o rd à. E s p u b lic a rà un vo lu m p e r any, c o n stitu ït p e r u n o m és n ú m ero s.
2.- E ls au to rs h an d e p re se n ta r al P re sid e n t d e l'In stitu t d 'E stu d is d el B aix E m p o rd à, el te x t b en red ac tat,
p o lit, definitiu, am b un m à x im d e 20 fo lis, a d o b le esp ai, in c lo ses les n o te s, els a p è n d ix s d o cu m en tals, fo to 
grafies, ta u les, il·lu strac io n s, m ap es o g rav ats i referè n cie s. E ls tre b alls m és llarg s d e 20 fo lis ta m b é p o d ran
ser ad m eso s si el C o n sell de R ed a cció ho co n s id e ra co n v e n ien t. C a ld rà p re s e n ta r un resu m d e l'article de
no m és d e d eu línies, a ix í co m u na llista d e p a rau les clau (un m à x im d e cin c). E ls o rig in als s'h an d e lliu rar
m e can o g rafiats o en u n a c ò p ia d e p a p e r a p a rtir del su p o rt m a g n ètic. E s lliu rarà, ta m b é, el d is q u e t q u e
p o rta rà el te x t en p ro g ram es d 'au to ed ició o p ro c e ssa d o rs d e te x to s c o m p atib les am b P C o b é en M acin to sh .
N o s'a d m etra n e sb o rran y s ni tre b alls m a l red ac tats o am b faltes d 'o rto g rafia. T am p o c s 'a ccep taran treb alls
j a p u b licats o en cu rs d 'ed ició en altres p u b licacio n s.
3.- L e s p àg in es d e l'article an iran n u m e rad es al m arge in fe rio r del foli. C a d a treb all p o rta rà a la p rim e ra
p la n a el títo l en m a jú scu le s am b el n o m de l'au to r o au to rs en m in ú sc u la, i, si s'escau , el n o m d e l'en tita t a
la q u al rep resen ta. El te x t es p o t e s tru c tu ra r en su b cap íto ls, su b ap artats, n o te s, a n n e x o s i b ib lio g rafia q u e
d u ran els títo ls c o n v e n ie n tm e n t su b ratllats. N o m és s'a d m etra n les a b rev iacio n s m és u su als: fig., p àg ., n ú m .,
A D , a.C ., s/d, etc. E ls te x to s i les c ita c io n s in c lo so s en altres llen g ü es h an d ’a n a r en tre co m etes i ro d o n a. Si
es tra c ta d e p o em es, en fo rm a t de lle tra petita.
4.- El C o n sell de R ed a cció d e l'In stitu t d ’E stu d is del B aix E m p o rd à es re s e rv a el d re t de n o p u b lic a r
a q u e lls tre b alls q u e p e r d efec tes d e re d a c c ió , d e p resen tació o d e c o n tin g u t n o s'a d ap tin a aq u e sta n o rm a tiv a
d e p u b licació ; a ix í m a teix , p o t reb u tjar, ta m b é, aq u e lls e stu d is q u e n o tin g u in p ro u q u alita t cien tífica o bé
q ue m o strin g reus d efec tes d e m e to d o lo g ia en la sev a elab o ració . N o m és l'a u to r és re sp o n sa b le del co n tin g u t
de l'article , e sp e c ia lm e n t q u an es tra cten asp ectes id e o lò g ic s o es d o n e n o p in io n s m o lt p erso n als. Q u an el
C o n sell d e R ed a cció h o creg u i o p o rtú , so tm e trà alg u n tre b all p re s e n ta t a ju d ic i d 'u n e sp e c ia lista p erq u è en
faci un in fo rm e, q u e d esp rés serà d e b a tu t en u n a reu n ió ord in à ria.
5.- P e r a les re fe rè n c ie s dins del te x t cal se g u ir el form at: C o sta (1 9 9 3 ); si la re fe rè n c ia v a s itu a d a al final
d 'u n a frase (B ad ia, 1981), (R o q u é & P allí, 1991) o (F ab re et al., 1991), seg o n s si la p u b licació q u e es refere ix
sigui d'u n , dos o m és d e dos autors. Si cal in d ic a r les p àg in es: (B ad ia, 1981, P- 6 9 ), (E ste v a, 1993, p. 5 5 -5 8 ).
Si un a u to r cita t en el te x t té m és d 'u n a p u b lic a c ió re fe re n c ia d a en un m ateix an y ca ld rà assen y alar-h o de
la seg ü en t m an era: (P la, 1990a), (P la, 1990b), etc. L a llista b ib lio g ràfica es co l·lo c a rà al final d el te x t, p er
o rd re alfab ètic de co g n o m s i dins del m a teix c o g n o m , p e r anys, seg u in t aq u e stes in d icacio n s:
artic les: E S T E V A , L lu ís (1962). "E x c av acio n es en el M o n asterio B e n e d ictin o d e S an t F eliu d e G u íx o ls",
R e vista de G erona, 19, p. 55-57.
llibres: C O S T A , L lu ís (1 994). A r x iu i recerca h istò rica . L 'A rx iu M u n ic ip a l d e Begur, B eg u r, A ju n ta 
m ent.
E S T E V A , L. i P A L L Í, L. (1990). E l te rm en a l d e S a n t F eliu d e G u íxo ls (1 3 5 4 -1 9 8 0 ), S an t F eliu de
G u íx o ls, am ics d el M u se u M u n icip al.
ca p íto ls de llibres: V IN A S , X av ie r (1992). "Les G av arres", din s P a llí L. & B ru si D . (ed.) E l m e d i n a tu ra l
a les terres gironines, G iro n a, p. 181-189.

6.- L 'a u to r s u g g erirà l'o rd re i la d isp o sició dins el te x t d e les figures, la cita c ió d e les q u als es fa rà en el
lloc a p ro p iat, d e la se g ü e n t m a n era: (fig. 3)... E ls g rav ats, d ib u ix o s o fo to g ra fies h an d e s er d e b o n a q u alita t,
p refe re n tm e n t m u n tats, a p u n t d e pu b licar, am b e sc a la gràfica, reto lació i am b els p eu s d el te x t, sem p re q u e
ca lg u i. Q uan sigui p o ssib le s'h a de c ita r la p ro c e d è n c ia de les fo to s o g rav ats u tilitzats, d e l'arx iu o b ib lio te ca
d'o n p ro v en en . A ca d a fig u ra i a ca d a ta u la s'in d ic a rà a llapis el n o m d e l'au to r, el n ú m e ro d 'o rd re q u e ten en
d in tre del tre b all. C al m e can o g rafiar els p eu s d e fig u ra en fu ll a part.
7.- P el q ue fa a la rev isió de p ro v es im p reses (g alerad es) el C o n sell d e R e d a c c ió d e l'In stitu t d 'E stu d is
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quals el C onsell d e R ed a cció re so ld rà p e r tal de n o re ta rd a r la p u b licació . E n la rev isió no p o d ran in tro d u ir-se
c o rrec cio n s d 'estil, sinó ú n ic am en t d e tipus o rto g ràfic o tècnic.
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- Arxiu Històric de Santa Maria de Ripoll
- Arxiu Històric i Comarcal de Santa Coloma de Farners
- Arxiu Històric Municipal de Begur
- Arxiu Històric Municipal de Figueres
- Arxiu Històric Municipal de Palafrugell
- Arxiu Històric Municipal de Ripoll
- Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu de Guíxols
- Arxiu Històric Municipal de Torroella de Montgrí
- Arxiu Municipal d ’Olot
- Arxiu Municipal de Besalú
- Arxiu Municipal de Blanes
- Arxiu Municipal de Caldes de Malavella
- Arxiu Municipal de Calonge
- Arxiu Municipal de Cassà de la Selva
- Arxiu Municipal de Castell-Platja d ’Aro
- Arxiu Municipal de Castelló d ’Empúries
- Arxiu Municipal de l’Escala
- Arxiu Municipal de Llagostera
■Arxiu Municipal de Lloret de Mar
■Arxiu Municipal de Palamós
■Arxiu Municipal de Pals
■Arxiu Municipal de Roses
■Arxiu Municipal de Salt
■Arxiu Municipal de Sant Hilari Sacalm
■Arxiu Municipal de Tossa
- Arxiu Nacional de Catalunya
■Biblioteca B. Carles (Garriguella)
- Biblioteca C. Fages (Figueres)
■Biblioteca Comarcal (Banyoles)
• Biblioteca de Catalunya (Barcelona)
■Biblioteca de l’Institut d ’Estudis Catalans (Barcelona)
■Biblioteca de la Universitat de Perpinyà (CREC)
■Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
■Biblioteca del Centre d ’Investigacions Arqueològiquesf Gíra/w,)
■Biblioteca del Comtat de Cerdanya (Puigcerdà)
• Biblioteca del Museu d ’Arqueologia de Catalunya (Girona)
■Biblioteca del Parlament de Catalunya
■Biblioteca del Seminari de Girona
■Biblioteca F.C. Ferrer (Caldes de Malavella)
■Biblioteca General de la Universitat d ’Alacant

- Biblioteca General de la Universitat de Barcelona
- Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears
(Palma de Mallorca)
- Biblioteca General de la Universitat de Lleida
- Biblioteca General de la Universitat de València
- Biblioteca General de la Universitat de Vic
- Biblioteca General de la Universitat Politècnica de Catalunya
(Barcelona)
- Biblioteca General de la Universitat Ramon Llull (Barcelona)
- Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Biblioteca General de la Universitat de Girona
- Biblioteca General de la U niversitat Jaume I de Castelló
- Biblioteca General de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
- Biblioteca General de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
- Biblioteca General del Museu d ’Arqueologia de Catalunya (Barcelona)
- Biblioteca General del Museu Nacional d ’Art de Catalunya (Barcelona)
- Biblioteca J. de Cutillé (Llagostera)
- Biblioteca J. Ministral (Salt)
- Biblioteca J. Vicens Vives (Roses)
- Biblioteca J.G. Junceda (Blanes)
- Biblioteca J.M. de Garganta (Sant Feliu de Pallerols)
- Biblioteca J.P. Fontbernat (Bescanó)
- Biblioteca L. Barceló (Palamós)
- Biblioteca L. Matas (Ripoll)
- Biblioteca M. Salse (Hostalric)
- Biblioteca M. Vayreda (Olot)
- Biblioteca Miquel Martí i Pol ( Sant Gregori)
- Biblioteca Municipal (Girona)
- Biblioteca Municipal (Sant Feliu de Guíxols)
- Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda (Castell-Platja d ’Aro)
- Biblioteca Pública (Santa Antoni de Calonge)
- Biblioteca Pública (Campdevànol)
- Biblioteca Pública (La Jonquera)
- Biblioteca Pública (Palafrugell)
- Biblioteca Pública (Ribes de Freser)
- Biblioteca R. Grabolosa (Castellfollit de la Roca)
- Biblioteca R. Vidal (Besalú)
- Biblioteca S. Raurich (Begur)
- Biblioteca Víctor Català (L ’Escala)
- Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
- Casa de Cultura de Sant Hilari Sacalm
- Centre d ’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona (París)
- Coordinadora de Centres d ’Estudis de Parla Catalana (Barcelona)
- Institució Milà i Fontanals (CSIC) (Barcelona)
- Institut d ’Estudis Ilerdencs (Lleida)
- Institut Universitari d ’Història Jaume Vicens Vives (Barcelona)
- L’Avenç - Plecs d ’Història Local (Barcelona)
- Mediateca de Perpinyà
- Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
- Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot)
- Museu d ’Art de Girona
- Museu de Granollers (Granollers)
- Museu d ’Història de Catalunya (Barcelona)
- Museu d ’Història de la Ciutat de Girona
- Museu de la Pesca (Palamós)
- Museu de Salt
- Museu del Suro (Palafrugell)
- Museu dels Volcans (Olot)
- Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies)
- Serra d ’Or - Servei d ’Informació Bibliogràfica (Barcelona)
- Servei d ’Arxius de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)
- Servei d ’Atenció als Museus (Pedret,Girona)
- Servei de Documentació d ’Història Local de la Universitat Autònoma de
Barcelona
- Servei de Publicacions de la Diputació de Tarragona
- Serveis Territorials de Cultura de Girona
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