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EL CASTELLUM UELLOSOS
DEL PUIG DE SANT ANDREU
(ULLASTRET, BAIX EMPORDÀ).
VIDA I MORT D’UNA FORTIFICACIÓ
CAROLÍNGIA*
J. C A N A L , E. C A N A L , J.M . N O L L A i J. SA G R E R A

RESUM: La identificació del castell de l'acròpoli del p u ig de Sant Andreu (Ullastret) com a
castellum Uellosos carolingi, ha propiciat un estudi de conjunt dels textos escrits, dels antics
documents d ’excavació, de les evidències estructurals i del material arqueològic recuperat p e r
fe r reviure una fortificació militar del darrer terç del segle VIII i p e r plantejar noves hipòtesis
sobre la incorporació de les terres nord-orientals de Catalunya a l'imperi.
PARAULES CLAU: carolingis, fortificacions, cultura material de l'alta edat mitjana, tècnica
constructiva militar, menses d'altar, territori

1. INTRODUCCIÓ
Castellum Uellosos i Castellum Fractum són els dos únics castella
esmentats durant el segle IX en la documentació gironina de l’època
(aplegada al volum de Catalunya carolíngia editat per Sobrequés et al.,
i publicat finalment el 2003). Ara mateix, i des de no fa gaire, podem situar-los amb precisió: Castellum Fractum a la muntanya de Sant Julià de
Ramis i objecte d ’importants excavacions que fan possible anar-ne co* Donem les gràcies a M. Aurora Martín, directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret
per haver-nos facilitat l’accés als magatzems i a l’arxiu fotogràfic de les antiges excavacions, per
haver-nos proporcionat dades de gran valor i planimetria antiga. Es segur que sense el seu suport
aquest treball no hauria anat més enllà d ’un pur plantejament teòric. Agraïm, també, com es mereix,
a Mercè Ferré, restauradora del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, la seva inestimable
ajuda i la informació, de primera mà, que ens ha fornit.
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Fig. 1. El territori del nord-est de Catalunya en el segle VIII amb indicació de la xarxa viària
més significativa.

6

EL CASTELLUM UELLOSOS

neixent la seva història (Canal et al., 2003, p. 321-330; Nolla et al., 2004,
p. 117-130; Burch et al., en premsa). L’altre, a Pacròpoli del puig de Sant
Andreu d ’Ullastret, consolidat i incorporat a les evidències visitables del
conjunt monumental i prou ben conservat, ha estat identificat per Joan
Badia i Homs, tal com veurem més endavant (fig. 1). Un i altre van situ
ar-se sobre les ruïnes, aprofitades parcialment, d ’antics oppida indigets.
Tanmateix, i això és important, un dels dos -Sant Julià de Ram is- esta
va ja fora d ’ús (fractum, en els documents i tal com palesa l’excavació
arqueològica); l ’altre, el Castellum Uellosos en canvi, com veurem, era
plenament operatiu durant el segle IX. L’objectiu d ’aquest estudi és fer
evident la breu història d ’una fortalesa i l’indret on s’instal·là; una his
tòria a cavall entre els segles VIII i IX que ens pot descobrir aspectes
inèdits de la situació política i militar, així com de l’evolució de la nostra
terra quan era escenari d ’enfrontaments entre francs i musulmans.
2. EL DOSSIER DOCUMENTAL
Com hem dit més amunt, el Castellum Uellosos és un dels topònims
que millor coneixem en l’escassa documentació catalana del segle IX i
principi del X, car surt citat a la mitja dotzena de preceptes d ’immunitat
atorgats pels monarques carolingis als bisbes de Girona; una colla de pre
ceptes que definien els llocs i drets fiscals sobre els quals aquells exercien
una potestat exclusiva. En tots els casos inicials, com veurem, el topònim
anava acompanyat d ’una descripció, en citar-se el castell relacionat amb
una uilla del mateix nom en els preceptes dels anys 834, 844 i 881. En
canvi, des de final de segle, a partir de 899, els documents, de naturalesa
més local continuen citant la uilla, però no pas el castell, sinó el castellare, és a dir, el conjunt de murs i ruïnes que s’escampaven, pendent avall,
des del cim del puig. Des del 899 els documents, més escassos, són de
naturalesa comtal i cap esmenta el castellum; això, al nostre entendre,
és decisiu per comprendre l’extinció del castell a final del segle IX. Tot
seguit procedirem a una transcripció i anàlisi de cadascuna de la desena
de referències documentades entre principi dels segles IX i XI.
El primer fou redactat el 2 de desembre de l’any 834. Es tracta del pre
cepte de l ’emperador Lluís al bisbe Guimer i a la seu de Girona, atorgat
a vil·la d ’Attigny, on s’esmentaven les: ...uillis et hominibus a dormo et
genitore Karolo aliisque devotis hominibus eidem sedi collatis\ entre les
quals -una dotzena- se citaven; ...inpago Empuritano, uillarem antiqum
Celsianum cum uillula noua quarn uocant Uellosos cum castello suoque
terminio. (Abadal, 1952, II. p. 121; Marquès, 1993, p. 57) (fig. 2). En el
text, hom recordava i confirmava la donació inicial que Carlemany va fer
a la Seu de Girona. El citat uillarem anticum i la uillula noua constituïen,
conjuntament, un terme - terminio diu el text- de la mateixa condició
que la resta de la dotzena de uillae citades en el mateix precepte. La seva
localització, a l ’entorn de l’antic estany d ’Ullastret, és segura perquè el
7
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Fig. 2.- Els termes d 'Uliastreto i Uellosos, amb les vil·les de l’entorn.

topònim de Celsà s’ha conservat al sud de l’antic llac encara que només
sugui com un microtopònim, mentre Uellosos figurava, juntament amb
Ullastret, com un dels noms de l’alou que va ser atorgat pel rei Carles
el 899, i tornarien a sortir junts, l ’any 1018, quan se’ls disputaren la
comtessa Ermessenda de Barcelona-Girona i el comte Hug d ’Empúries.
Segurament Celsianum fou el primitiu nom del terme, un topònim de
marcat regust romà, derivat del nom llatí Celsius; per això la qualificació
d ’antic; la creació posterior de Uellosos -e l castell i, potser, un nucli pro
per encara no localitzat- explica la necessitat d ’afegir un segon nom com
a element nou i característic del terme. L’associació del terme antic amb
una uillula noua -u n terme bicèfal, o tricèfal si hi afegim el castellum- és
un fet absolutament anormal en la documentació de l ’època i sembla un
indici de la seva constitució en una data no gaire anterior a la donació
de Carlemany, segurament relacionada amb l’aixecament del castellum',
potser es tractaria d ’un nucli de població relacionat amb serveis al cas8
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teli. No s ’esmenta la data precisa de la donació carolíngia al bisbe, però
podria haver estat poc després de la presa de Barcelona en 801, quan la
frontera musulmana s’allunyà fins al Llobregat; ara bé, tampoc podem
rebutjar un moment anterior com la reorganització del patrimoni de la
Seu de Girona, no gaire posterior a l’ocupació dels francs el 785. En
qualsevol cas, la construcció del castellum ha de ser anterior a la seva
donació al bisbe; segurament fou una iniciativa estatal, relacionada amb
les lluites entre francs i musulmans pel domini d ’Empúries i Girona, an
terior a la conquesta d ’aquesta.
El segon text és de l’l 1 de juny de 844. Fou el precepte que el rei
Carles el Calb, fill de l ’emperador Lluís, atorgà al bisbe Gotmar de
Girona, a Sant Serní de Tolosa, durant la seva estada en aquesta ciutat
després de derrotar i executar al rebel Bernat de Septimània. En el text
el monarca citava de manera semblant al precepte del seu pare: ...uillasque et alias possessiones quaslibet sicut dictum est a Karolo cesare
augusto eidem ecclesie delegatas ...inpago Empuritano ...uillarem antiqum quem uocant Celsianum et uillam Uellosam cum suo castello et suo
terminio (Abadal, 1952. II, p. 126; Marquès, 1993, p. 67). Filant molt
prim, podem proposar que la donació carolíngia inicial, recordada en el
text, havia de ser posterior a l’any 800, quan Carlemany fou proclamat
emperador, car això afirma textualment el precepte en titular-lo cesare
augusto; un text que, d ’altra banda, no planteja dubtes sobre la delegació
de poder que implicava la donació imperial. El terme se cita com a uilla
i no uillula com deu anys abans, i hom aclareix que la donació inclou el
castellum i els altres components integrats en el seu terme, cal entendre,
de naturalesa fiscal o pública, car això és el que implicava la concessió
d ’un precepte d ’immunitat. Els tres elements del terme continuen docu
mentant-se, però el lloc antic davalla a la condició de uillare, mentre el
nou aconsegueix el de uilla; hi ha, per tant, una inversió en la jerarquia
dels llocs dins del terme, que cal relacionar, segurament, amb ascensos i
decadències (fig. 2).
Després d ’una llarga etapa sense nous preceptes, el 29 d ’agost de 881
el rei Carloman atorgà a Fossianum un diploma d ’immunitat al bisbe
Teuter, que esmentava: ...uillis et hominibus a domno et genitore nostro
Ludouico aliisque denotis hominibus eidem sedi collatis ...in pago Impuritano ...uillarem antiquum cum uilla noua quam vocant Uellosos et
cum castello suoque terminio (Abadal, 1952, II. p. 136; Marquès, 1993,
p. 73). A banda d ’esmentar un precepte anterior, desaparegut, atorgat pel
seu pare Lluís el Tartamut, segurament l’any 878 a la ciutat de Troyes
(Abadal, 1952, II. p. 131), el precepte de Carloman contenia canvis sig
nificatius; el uillarem anticum havia perdut preeminència, car no se'n
citava ni el nom, en contrast amb la uilla noua de Vellosos que apareixia
com l’únic nom propi del terme. La referència al castellum romania sen
se canvis (fig. 2).
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Només cinc anys després, l’l de novembre de 886, es va atorgar a
París el precepte de l’emperador Carles al bisbe Teuter, on se citava
breument el ...castellum Uelloso cum castellare suo (Abadal, 1952, II.
p. 139; Marquès, 1993, p. 76). La referència al castellum i al castellare
ens fa pensar que el primer tracta de la fortalesa carolíngia citada ja en
els preceptes de 834, 844 i 881; en canvi el castellare - l ’entenem en
sentit de topografia descriptiva-, es refereria a les restes del poblat i,
preferentment, dels murs defensius mig enderrocats que s’escampaven
pels vessants del puig. Es tractaria de la primera referència escrita de les
restes de Yoppidum ibèric del puig de Sant Andreu (fig. 9).
El 29 de maig de 899 es promulgà el precepte del rei Carles al bisbe
Seruus D ei, atorgat a Tours: entre les possessions episcopals confirmades
se citava la ...uillam Uelloso cum castellare suo (Abadal, 1926-1952, p.
146; Marquès, 1993, p. 94).Tomem a trobar la referència al castellare
com a sinònim de les muralles perimetrals i de l ’escampall de parets i
murs enderrocats del vessant. En canvi no s’esmenta Uellosos com a
castell -ja no se’n tomarà a parlar mai m és- sinó com a uilla, és a dir,
com un terme local semblant a qualsevol altre. Entre 886 i 899, la forti
ficació podria haver perdut llurs funcions castrals. La comparació entre
aquest document i l’anterior ens remarca que uillam i castellum tenen
equivalència en algun aspecte, car defineixen un terme local. Però també
divergien en el sentit que, en el cas d ’un castellum, el terme i els seus po
bladors servien materialment el castell i el manteniment de llurs funcions
militars; una condició que ja feia diferenciar els castella dels altres ter
mes locals des de l’època del baix imperi romà i en els regnes germànics.
El canvi de castellum a uilla entre els anys 886 i 899 ens fa pensar que
fou en aquells anys quan el castell fou desafectat i, segurament, perdé
la seva guarnició (fig. 2). Desconeixem el context que explica aquesta
modificació, però hem de recordar que entre 886 i 899 es produïren di
verses topades entre el bisbe Seruus Dei i el comte Sunyer d ’Empúries,
especialment en 889-890, quan Sunyer tractà d ’imposar Ermemir com
a bisbe de Girona; ^com suportava el comte emporità l’existència d ’un
castell dins el seu territori que era en mans d ’un reconegut adversari?.
Malament, sens dubte.
Només dues setmanes després, el dia 14 de juny de 899, vellosos tor
nava a ser citat en un diploma reial. Es tracta del precepte del rei Carles
als fidels Esteve i Anna, atorgat a Tours, on s’esmentaven, entre altres
possessions: ...uilla Uliastreto cum uillaribus, Uelloso, Castellare cum
omnibus finibus suis et ecclesiis Sancti Petri et Sancti Iohannis (Abadal,
1952, II. p.371-372). Segons Abadal, Esteve i Anna acudiren conjun
tament amb el bisbe Seruus Dei i altres clergues i magnats per aconse
guir els diplomes d ’immunitat. Anna era filla del difunt comte Alaric
d ’Empúries i la seva mare Rotruda era filla del comte Berà de Barcelona.
La seva presència, juntament amb la del bisbe gironí, ha de ser prova
10
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d ’unes bones relacions; per tant, la concessió d ’Ullastret i els vilars an
nexos ha d ’haver estat amb l’acord o per iniciativa del prelat; el bisbe,
que només dues setmanes abans havia vist confirmat el seu domini sobre
Uellosos, n ’hauria fet donació als citats magnats, que l’haurien incor
porat a un altre terme que ja posseïen, la uilla Uliastreto. La lectura del
document planteja alguns dubtes; sembla que Uellosos hauria esdevingut
un vilar o terme menor dependent d ’Ullastret, un altre seria Castella
re, probablement el mas Castellar, localitzat sobre les restes antigues de
l’Illa d ’en Reixac; en aquest cas el topònim no correspondria a les ruïnes
de Yoppidum al peu del castell sinó a les de l’Illa d ’en Reixac. El terme
sembla unitari, però la descripció és una mica feixuga, els afegits recents
plantejaven alguns dubtes al redactor; se cita, en primer lloc, la uilla amb
el seu nom - Uliastreto, avui Ullastret- que correspon al lloc central, avui
el poble del mateix nom. Després se citen els vilars o termes i llocs sub
alterns, entre els quals Uellosos, avui el puig de Sant Andreu, i el seu
entorn n ’era el primer (fig. 2). Això ens fa pensar que ens trobem amb
dos termes unificats i reconeguts en el precepte de 899; una possibilitat
reblada per la forma de l’actual terme municipal d ’Ullastret, que presenta
dos cossos fàcilment distingibles quan resseguim els seus límits septen
trionals; cossos que correspondrien als dos termes unificats en l ’any 899.
Finalment, l’advocació de Sant Pere i Sant Joan ha de correspondre a l’es
glésia parroquial que, amb els seus delmes i primícies, també fou objecte
de la donació. No hi havia, encara cap referència a l ’advocació de Sant
Andreu; el sant esmentat mig segle després en el temple que s’aixecava al
puig, dins l’antic recinte castral. No sabem per què el mateix terme o uilla
que el 29 de maig havia estat confirmada al bisbe de Girona fou transferit,
dues setmanes després, a una parella de magnats laics; potser seria una
peça més del joc d ’aliances i conflictes entre els bisbes de Girona i els
comtes d ’Empúries, que en aquells anys de final del segle IX i principi del
X visqueren una etapa molt intensa; potser la donació episcopal serviria,
en aquest cas, per generar nous lligams de fidelitat. Des d ’aleshores, i du
rant el segle X, les escasses referències a 6^//am s,-Ullastret relacionen el
seu domini amb la nissaga dels comtes emporitans.
El següent precepte d ’immunitat fou atorgat pel rei Carles al bisbe
Guiu a Tours, en juny de 922. La detallada referència als llocs de jurisdic
ció episcopal, més d ’una trentena, no esmentava cap domini a UllastretUellosos (Abadal, 1926-1952, p. 150; Marquès, 1993, p. 117-120); un fet
coherent amb el que hem vist el 899, perquè el bisbe ja no tenia el domini
sobre aquest terme, d ’acord amb el precepte atorgat a Esteve i Anna vinti-tres anys abans. Fem notar que, en aquells anys, els bisbes consolidaven
el seu domini sobre l’alou de la Bisbal i la seva rodalia, ben a prop de
Uellosos-VWastYQt. Aquest fou el darrer precepte recaptat dels reis francs
pels bisbes gironins.
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El 24 de març de 950, la vescomtessa Riquilda de Narbona vengué al
comte Gausfred d ’Empúries un alou, pel preu de vuit mil sous, ...in uilla
Oliastreto uel in suo terminio, que també inclou l ’església de ...Sanctis
Petri vel Sanctis Iohannis siue Sanctis Andree (Simó, 1976, p. 1027).
Riquilda era filla del comte Guifré Borrell de Barcelona (+911) i de Garsenda d ’Empúries, segurament filla del comte Sunyer, i va vendre només
una part dels drets públics sobre el terme, però no el terme sencer. Des
coneixem de quina manera l’alou d ’Ullastret havia passat al seu domini;
sospitem que existia alguna mena de parentiu entre l’Anna citada el 899
i Riquilda; al cap i a la fi, Anna també era de nissaga emporitana, filla del
comte Alaric. El comte Gausfred, probablement cosí de Garsenda, desit
java, segurament, recuperar el ple domini sobre un terme força estratègic
situat dins el seu comtat i ben proper als dominis episcopals de la Bisbal.
No sabem si l’alou incloïa el castellum que no se cita, car aleshores ja es
tava desafectat o era poc operatiu. La consolidació d ’Ullastret com a nou
punt central del terme, hereu de Celsianum, primer, i Uellosos, després,
ja era un fet (fig. 2). Per primera vegada trobem referida l’advocació a
Sant Andreu, que en citar-se a continuació de les dues altres advocacions
parroquials, semba participar del mateix edifici, però hem de recordar
que Sant Andreu era l’advocació del temple situat al capdamunt del puig
del seu nom, en l’interior de l’antic castell, al qual sobrevisqué. Sant
Andreu devia ser, ja aleshores, un temple sufragani assimilat al parroqui
al d ’Ullastret, tal com el trobarem al llarg dels segles posteriors.
El 1018 tingué lloc una interessant confrontació judicial entre la com
tessa Ermessenda i el comte Hug d ’Empúries per la possessió de l ’alou
comtal ...quod dicitur Ulastred (Marquès, 1993, p .171-176). Era un ju 
dici on el comte emporità discutia la donació que poc abans, el 30 de
juny, havia fet la comtessa al seu germà, el bisbe Pere Roger de Girona,
del seu alou ... in locum quem dicunt Uliastret et in Uellosos et in Tres
Miseros (Marquès, 1993, p. 169-171). No és aquest el lloc per comentar
les incidències d ’un conflicte que es resolgué a favor de la comtessa i
el seu germà, el bisbe Pere Roger de Girona. El que ara ens interes
sa principalment d ’aquests documents, especialment del segon, és que
permet identificar sense dubtes la localització de Uellosos dins el terme
d ’Ullastret, un territori amb uns límits idèntics als de l’actual terme mu
nicipal, tal com podem veure per la descripció dels llocs veïns, car l’alou
limitava amb el termes de Fontanilias-F ontamWQs, Palacio-Palau Sator,
Canipostel-Yerataïïada, Canepost-Canapost, Laneras-L\an&rQs, Cabliaz/e/s-Casavells, Mata Iudica-Matajudaica, Monte Fonellario-Fonolloros,
Acunnano-Canyà, Serra que dicunt Manualdo-SQna de Daró i LibianoLlabià; tots ells citats com a termes aleshores i que encara avui definei
xen els límits del municipi d ’Ullastret; a més molts ja eren esmentats en
diversos documents del segle X, la qual cosa ens fa proposar que aquest
límits ja existien fa més de mil anys, quan en 899 es fusionaren Uliastre12
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to i Uellosos (fig. 2). En el judici, la comtessa defensava que l’alou era
seu car havia estat adquirit pel seu marit, el difunt comte Ramon Borrell
de Barcelona, als comtes Guislabert i Hug d ’Empúries, per tant, en una
data no gaire anterior, ja que els dos germans havien succeït el seu pare
Gausbert a partir de 989, d ’acord amb el seu testament (Simó, 1976, p.
1032-1033), la qual cosa confirma la possessió de l’alou d ’Ullastret-Ve llosos pels comtes d ’Empúries, o per gent de la seva nissaga, al llarg del
segle X i fins al final del mateix segle.
1035-1050. En un document no datat, hi trobem el jurament de fide
litat del comte Guifré II de Cerdanya a la comtessa Ermessenda (Feliu i
Salrach, 1999, p. 742-743). A banda de confirmar-nos el manteniment de
l’alou en mans de la comtessa, al document se citaven diversos castells i
la ...uilla que dicunt Uliastredo. Era l’únic terme o lloc no definit com a
castrum en el document, i això sembla prou significatiu per plantejar, de
forma concloent, que el castellum Uellosos feia temps que havia deixat
d ’existir (fig. 2).
Com podem observar, el context documental de les referències a Ue
llosos, al llarg de dos segles, només permeten assegurar que mantingué la
seva condició de castellum fins la darreria del segle IX, sense que perme
tin albirar el seu origen, que només el registre arqueològic ens permetrà
aclarir. D ’altra banda, el castellum apareix sempre associat a un terme,
una uilla, que, d ’acord amb el sentit que tenien els termes des de la baixa
romanitat, cal identificar com una població -d e la qual, malauradament
no en sabem res- i uns límits definits que proporcionaven recursos i ser
veis al castell i la seva modesta guarnició. El procés de desamortització
del castell presenta dues fases que semblen ben definides; la primera co
mença quan Carlemany atorgà el terme a la jurisdicció episcopal, en una
data desconeguda, però potser no gaire posterior a la presa de Girona el
785. La segona es produí un segle després, quan deixa d ’esmentar-se el
castellum i el terme passà a denominar-se simplement uilla com tots els
altres; al mateix temps el bisbe traspassà la seva autoritat a una parella
de magnats de nissaga comtal que el vincularen al veí terme d ’Ullastret,
al qual restaria unit des d ’aleshores. Durant gairebé tot el segle X, Ue
llosos esdevingué un apèndix del terme d ’Ullastret i restà en mans de
membres del casal emporità, fins que a finals d ’aquell segle arribà a mans
dels comtes Ramon Borrell i Ermessenda, aquesta darrera molt lligada
a Girona. Amb la desaparició del castell, el nom de Uellosos, tal vegada
el del seu fundador, esdevingué, cada cop més, un simple topònim local,
un microtopònim que, a poc a poc, aniria quedant arraconat, fins que els
historiadors el rescatarien en el segle XX. El caràcter administratiu de la
documentació conservada és tan evident que podem remarcar la manca
de qualsevol referència a l’estany d ’Ullastret, l’element més singular de
l ’antic terme de Uellosos, situat al mateix peu del castellum (fig. 2).
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3. LA IDENTIFICACIÓ DEL LLOC
La identificació del topònim Uellosos va ser una tasca lenta, que durà
un segle. Fou, segurament, l’erudit Josep Pella i Forgas en la seva Historia
del Ampurdan (1883, p. 313) el primer de situar Uellosos en un punt inde
terminat del terme d ’Ullastret. Escriu: ...de este número es unapoblación
o granja que ya en 834 se la llamó “antigua” y cuyo nombre era el de
“Celsianum ”, al lado de la cual form ose una población nueva llamada
“Vellosos”, de la cual se menciona una fortaleza que tenia. En efecto,
su descubrimiento es nueva prueba a favor de dichos documentos, pues
cuando daba por perdido o equivocado uno de los antiquísimos nombres
localizados que se escribieron en un diploma, tal vez el primero referente
al Ampurdan, y cuando pensaba ya en atribuir a otra región de Cataluna
la vieja la población de '‘Celsianum ” o Celsano, que por otra parte no
convenia con la actual de Celrà, topé con una escritura del siglo X IV
existente en el Archivo de la Corona de Aragón y h a llé que la tal Salsano i
Valloses fueron un feudo situado en la parròquia de Ullastret lindante con
Peratallada, Fontanillas, L laviày el estanque, el cual feudo nos saldrà al
paso en una curiosa desavenencia habida allà en el siglo X V entre D. Jaime II de Aragón y la casa de Cruilles. Pella establia amb precisió la relació
entre el topònim Uellosos i la seva fortalesa amb el territori d ’Ullastret,
sense, però, poder filar més prim, tot posant de manifest l’arrelament dels
topònims ( Uellosos i Celsianum) ben vius en ple segle XV.
Tanmateix, en l ’època de Pella no semblava possible, de moment, po
der ser més precisos i fixar amb justesa el topònim. No ens pot sorpren
dre, car aleshores encara no havien estat descobertes ni excavades les
grans ruïnes ibèriques del puig de Sant Andreu; per tant, era molt difícil
que ningú pogués plantejar l’existència d ’aquella fortalesa al seu cim.
Quan el 1947 s’iniciaren les excavacions al puig de Sant Andreu i
quan, ben aviat, es va identificar i excavar, a l’acròpoli, a l’entorn de
la capella dedicada a sant Andreu i del mas juxtaposat, les restes d ’un
castell clarament sobreposat a les ruïnes ibèriques i anterior al temple i a
la casa de pagès, encara no es va pensar a posar-lo en relació amb el cas
tellum Uellosos. En les publicacions d ’aquells anys de Miquel Oliva, el
director de les excavacions, es parlava d ’un castell feudal que es datava,
a ull, entre el segles XI i XIII (Oliva, 1955, p. 403), i del qual es definia
la planta que es feia paral·lela al de Santa Caterina sobre el Montgrí. Més
endavant (Oliva, 1956-1957, p. 276; Oliva, 1959, p. 366) insistia en la
datació entre els segles XI i XIII. Finalment, Oliva escrivia (1967, p. 33):
...hacia el siglo X II un pequeno castillo medieval fu e levantado en este
mismo emplazamiento. Sus restos aparecieron al limpiar los muros de
la ermita edificada al aprovechar un àngulo del referido castillo ya en
desuso. Era éste de planta rectangular, con torres circulares de flanqueo
en sus esquinas. Altres referències acceptaven aquesta opinió sense mo
14
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dificar-la (Català i Brasó, 1969, p. 797-802; Maluquer de Motes, 1971,
p. 11, on es parla d ’un dels valls). Només Bonassie (1979, p. 107 i nota
162) aportava noves consideracions, més enllà del discurs oficial. Escriu,
tot parlant de la recuperació de velles formes de poblament després de
la conquesta franca: ...la reocupació dels assentaments pre-romans fo u
una constant de la història del poblament català en els segles IX i X. Ja
hem evocat el cas de Savassona i el del recinte ibèric de Girona (sic); a
la frontera marítima del nord-est es pot afegir el d ’Ullastret, la cèlebre
acròpolis íbero-grega que fo u reutilitzada i hi foren construïts un castell
i una església amb les pedres del temple hel·lenístic. A banda de la curio
sa referència a la reocupació del recinte fortificat de Girona, remarquem
que en una nota al peu de la mateixa pàgina Bonnassie citava l’esmen
tada Guia d ’Ullastret de Miquel Oliva, que segurament utilitzà com a
font principal. Observem que pel que fa a Ullastret, o millor, al puig
de Sant Andreu, Bonnassie relacionava l’aixecament del castell amb el
poblament o repoblament del territori a partir del segle IX, d ’acord amb
la imatge “fundacional” que hom tenia de l’època carolíngia en els anys
seixanta i setanta per influència, en gran part, de la gran obra de Ramon
d ’Abadal sobre aquella etapa. De tota manera, l’historiador francès no
relacionava el castell del puig amb Uellosos. Xavier Barral seguia fil per
randa aquest discurs, tot modificant, encertadament, la pintoresca refe
rència a Girona (Barral, 1981, p. 33).
En la monumental obra sobre l’arquitectura medieval de l’Empordà,
Joan Badia feia una acurada anàlisi de la fortificació que dominava, des
de dalt, el puig de Sant Andreu d ’Ullastret (Badia, 1977, p. 435-440).
Reprenia el tema de Celsianum i Uellosos, reunint les dades documentals
carolíngies i afegint-hi les referències esmentades per Pella. Un coneixe
ment efectiu del terme municipal, del territori i de la microtoponímia van
permetre-li escriure: ...prop de la vora sud-oest de l ’estany d ’Ullastret,
en una petita serralada i a migdia del mas Barris, es localitza Vempla
çament d ’aquests dos poblats alt-medievals (Celsianum i Uellosos). En
aquest paratge, encara actualment dos paratges són anomenats Celsà i
Valloses, topònims que no deixen opció a cap dubte sobre la localització
d'ambdós llocs. Avui no són visibles vestigis arquitectònics a Celsà i
Valloses. En ambdós indrets, que disten, un de l ’altre, uns 200 m, hi hem
vist en superfície bocins de terrissa de coloració grisenca, possiblement
medieval, així com nombroses pedres soltes, sense treballar... (Badia,
1977, p. 436-437). En parlar del castell del puig, que no relacionava,
encara, amb Uellosos, en feia una breu descripció {...se’n pot veure un
parament amb espitlleres a la part nord de l ’edifici actual... L ’aparell
és de pedres poc retocades que tendeixen a afilerar-se... ”) i seguia les
propostes de Miquel Oliva, tot datant-lo en els segles XII i XIII (Badia,
1977, p. 440).
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Uns quants anys més tard*, en ocasió de ser publicat el volum cor
responent al Baix Empordà de la col·lecció Catalunya romànica, Badia
estava en condicions d ’anar més enllà, de posar en relació les ruïnes de
la fortificació del puig amb el castellum Uellosos; fou el primer que ho
va fer (Badia, 1989, p. 339-340). Primerament, resumia breument els
diplomes carolingis del segle IX que esmenten el castellum, cosa que el
portava a treure’n una primera conclusió: ...pensem, doncs, que el castell
de Vellosos fo u erigit segurament al principi del segle IX sobre les ruïnes
ibèriques, el vilar devia ésser situat al seu costat o a la rodalia immedia
ta... (Badia, 1989, p. 338). Venia a coincidir amb Bonnassie a considerar
aquest fet com una prova més de la recuperació d ’emplaçaments preromans en alçada pel poblament català durant els segles IX i X.
Pel que fa a l’estudi arquitectònic i arqueològic, Badia descrivia el
castell com un edifici de planta trapezoïdal i quatre torres cilíndriques o
semicirculars als angles. El llenç de mur septentrional, el més llarg, supe
ra els 12 m i se’n conservava una alçada original d ’uns 5 m amb unes espitlleres que considerava pròpies del castell. Identificava, també, algunes
restes dels murs de llevant, però cap rastre del de ponent, que, deia, devia
passar per damunt del(s) temple(s) hel·lenístic(s). De la torre nord-oest,
emmascarada i poc visible, se’n veia part del mur corbat, d ’ 1 m d ’alçada.
De la nord-est se n'observava aproximadament la meitat, amb una altura
d ’uns 2 m, amb la part més alta refeta durant les obres de restauració;
la sud-est, que semblaria semicilíndrica, amb una alçada màxima d ’uns
2,5 m, i la sud-oest, que va recuperar una vella torre ibèrica i que té una
altura actual d ’uns 3 m en el benentès que a partir d ’1,5 m és obra de la
restauració moderna. No remarcava cap aspecte significatiu de l’aparell
constructiu, una obra feta amb pedra poc treballada i molt morter, amb
les filades inferiors de blocs grans i escantonats i alguns indicis de lloses
que, apuntava, podrien relacionar-se amb un aparell d ’opus spicatum.
Tot plegat el feia concloure, encara amb prudència, la identificació en
tre el castellum Uellosos i el recinte fortificat del puig... El castell de
Vellosos (si cal atribuir-hi aquestes ruïnes, cosa que sembla probable),
documentat al llarg del segle IX, segurament fo u força reconstruït po s
teriorment [...] Tanmateix, és difícil, gairebé impossible, tal com aques
tes restes han arribat, donar una data aproximada [...] Només p el tipus
d ’aparell diríem -com a hipòtesi- que els vestigis dels murs de migdia i
*
Trobant-se en procés d'edició aquest article, hem sabut que la proposta d'identificació del
castell del puig de Sant Andreu amb castellum Uellosos, Joan Badia l'havia fet uns anys abans.
En efecte, en la segona edició de L'arquitectura medieval de l'Empordà, de 1985, va aprofitar
per afegir-hi unes notes on matisava opinions, corregia alguns aspectes o ampliava dades a
partir d'informació nova. En la pàgina 526 ja avançava la proposta de situar el castell carolingi a
l'acròpoli del puig i, altrament, tal com hem fet nosaltres, considerava que el castellare no podia
ser altra cosa que les ruïnes de l'antic oppidum. Pensem que és important fer-ho saber.
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Fig. 3. Fotografia de 1947 on s ’observa una de les tombes de lloses localitzades al camp
d ’en Moma o de Sant Andreu d ’un cementiri antic identificat durant la primera campanya
d ’excavacions (clixé del Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).

de tramuntana (meitat inferior), no és impossible que siguin testimonis
del castell documentat al segle IX [...] podríem suposar que els altres
aparells indiquen refaccions posteriors [...] Els (aparells) més regulars
de les torres podrien datar del segle XI, tot i que, per llur tosquedat, hom
pot pensar també que són més antics. (Badia, 1989, p. 339).
No se sabia, documentalment, quan s ’hauria abandonat i l’historiador
empordanès suposava que, al llarg de la seva història, hauria estat força
reconstruït. Pensava que les torres, tal com es van trobar, podrien ser,
amb dubtes, del segle XI. Es queixava que el material medieval que, pel
que semblava, hauria estat força abundós, no hagués estat mai publicat.
En aquesta anàlisi de conjunt, esmentava, també, la necròpoli del
camp d ’en Moma o de Sant Andreu, localitzada a tocar l’estany, sota el
vèrtex oriental del puig. Era travessada pel camí de l’estany i es va trobar
per sota del camí i a la dreta, en el vessant sud-est del turó. Va ser explo
rada el 1947 i consistiria en sepulcres de lloses que Oliva va considerar
primerament tardoantigues i més tard, altmedievals (fig. 3 i 9). És inte
ressant recordar que per sota de les tombes va identificar carreus caiguts
procedents de la muralla de Yoppidum.
Pel que fa a la necròpoli del camp de les Lloses, reconeguda en el
vessant est del pujol de Torrecuques, a 500 m a migdia del puig de Sant
Andreu, al sud-oest de l’Estany, disposada al costat del camí d ’Empúries,
hauria estat explorada el 1950 i s’hi van identificar tombes de tegulae
de secció triangular i altres de lloses. Només se’n van excavar algunes.
Semblava ocupar una gran extensió. Podria ser la mateixa que va conèi
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xer Pella (1883, p. 309, nota 4), de sepulcres de grans lloses de calcària
trobats a uns 3 m de fondària i a tocar el camí esmentat. Podria estar re
lacionades amb els vilars de Vellosos i de Celsà. Es troba equidistant del
castell del puig i del lloc que porta, avui, el topònim de Celsà.
En el terme de Serra de Daró, en el puig de Serra o de la Roqueta,
al nord-oest de l’estany i prop del camí d ’Empúries, Badia recordava
que s’havia assenyalat l’existència d ’una altra necròpoli amb tombes de
lloses.
Malgrat la prudència, raonable i meritòria, que palesava la interpreta
ció de Badia, pensem que l'equació castell del puig de Sant Andreu igual
a castellum Uellosos, no pot ser discutida. Recordem, i és un fet deter
minant, que en la documentació posterior sobre el territori d ’Ullastret no
surt mai esmentat cap castell feudal que pogui correspondre al que ens
ocupa. Altrament, ho veurem tot seguit, les dades arqueològiques reblen,
amb solidesa, el clau. En canvi, encara avui no hem pogut resoldre la
localització dels vilars de Celsianum i Vellosos, citats repetidament per
la documentació del segle IX; encara que alguns indicis arqueològics
ofereixen aproximacions significatives, com veurem tot seguit.
4. CASTELLUM UELLOSOS. ANÀLISI ARQUEOLÒGICA
La brillant identificació feta per Badia, que acabem de resumir, po
sava a l’abast d ’arqueòlegs i historiadors la possibilitat extraordinària
d ’estudiar les restes d ’una fortificació que existia, ja, el 800, i que ben
aviat hauria deixat de ser un indret militarment significatiu per desaparèi
xer, versemblantment, durant el segle X sinó abans. Ens posava davant
del nas un castell carolingi autèntic, de curta durada, que devia ser del
segle VIII, tal com intentarem demostrar (infra), prou ben conservat. Es
tractava d ’un fet excepcional que convenia estudiar amb tot el detall pos
sible. El descobriment i la datació precisa de les muralles carolíngies de
Girona, entre el 793 i el 801 (Canal et al., 2003, p. 145-148), els indicis,
ferms, de les muralles de la mateixa època del Castrum Bisuldunum, les
obres de fortificació del Castrum Tolone (Peralada) (Llinàs et al., 1998,
p. 87-94, fig. 66-71) o la torre de la Mora, a Sant Feliu de Buixalleu (Font
et a l, 1996, p. 138-147; Font et a l, 2000, p. 195-198) que podria ser
obra omeia (Martí, 2004, p. 96), fan possible un estudi de conjunt que
ens fa visible, per primera vegada, una realitat que, a través de la docu
mentació escrita, ens fugia de les mans (fig. 1).
L’estudi arqueològic que passem a realitzar pretén fer servir tots els
elements necessaris per aconseguir la màxima quantitat de dades segures
i poder presentar resultats el més ben establerts possible. En aquestes
condicions, direm que hem fet servir la documentació oficial eixida de
les campanyes d ’excavació (diaris, fotografies preses durant els treballs,
planimetria antiga, publicacions, records de gent que participà en el tre
balls...), l’estudi del material arqueològic recuperat durant l’excavació de
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l’acròpoli i de zones immediates i, finalment, un nou alçament topogràfic,
detallat, de les autèntiques estructures visibles del castell carolingi. En
acabar, intentarem lligar dades arqueològiques i textuals, tot dibuixant la
història del castellum Uellosos i proposant un seguit de noves hipòtesis
en relació amb la conquesta franca d ’aquests territoris, entre 759 i 801,
que pretenen obrir nous camins en la comprensió d ’una etapa històrica
molt moguda però que, fins fa poc temps (Martí, 2004, p. 102-109), sem
blava un camp estèril, on ben poc hi havia a dir.
4.1.
LES CAMPANYES D ’EXCAVACIÓ
DE L’ACRÒPOLI. LA DESCOBERTA DEL CASTELL

Convé, abans de continuar, referir, breument, quan i com va ser ex
plorada arqueològicament l’acròpoli del puig, tot aplegant les notícies,
esparses i de valor desigual relatives al tema que ens interessa.
Els treballs haurien començat durant l ’any 1955, a la tardor-hivem,
dins de les tasques de la sisena campanya d ’excavacions, que es perllon
garien fins a la primavera de 1956. En aquell punt, recordem-ho, s’hi
localitzaven les restes d ’una capella tardogòtica dedicada a l’apòstol
Andreu i d ’un mas, adquirits per la diputació gironina i lloc on es pensa
va edificar-hi un museu monogràfic i unes quantes construccions comple
mentàries, imprescindibles a l’hora de convertir el puig en un gran parc
arqueològic (fig. 4 a 8).

Fig. 4.- Fotografia de 1959. Vista general des del sud-est, de l ’excavació de l’acròpoli del
puig. A l ’esquerra, la gran torre cilíndrica (A), pràcticament arranada. Ocupant la part central,
les ruïnes del temple hel·lenístic, que conservava, només, una sola filada o dues (angle sudest). Més cap a la dreta, ocupant l ’espai de l ’antiga porta de l’edifici cultual, els fonaments
del m ur del castellum, de pedra i m orter de gran solidesa i notable gruix (Clixé del Museu
d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).
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Fig. 5. Fotografia de 1959. Treballs d ’excavació a l’acròpoli del puig. Com plem enta l’ante
rior (fig. 3), permet observar m illor les característiques i la disposició del mur d del castellum
(clixé M useu d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).

Les feines en aquell sector, arqueològiques i arquitectòniques, van
durar fins al 1961 data de la inauguració del museu. Tanmateix, recordem
que l’exploració dels entorns, les noves construccions de magatzem i els
espais necessaris va continuar ben bé fins a la campanya de 1973-1974.
Les notícies més significatives publicades per M. Oliva relatives a
l’exploració de l’acròpoli i àrees pròximes són les següents: descobri
ment d ’un temple-santuari al cim del puig i de ruïnes d ’una construcció
medieval, de planta similar al castell de Santa Caterina, al Montgrí, dins
de la qual, ocupant el costat nord-est, s’hi hauria bastit, més endavant,
la capella de sant Andreu. Es feia evident que l ’estratigrafia del lloc es
trobava malmesa i remenada i que s’havia recuperat ceràmica d ’època
altmedieval (Oliva, 1955, p. 403). Una de les fotografies publicades (Oli
va, 1955, làm. X IX ,1), mostra una vista del castell i del santuari arrasadíssims (fig. 4, 5 i 7).
Els treballs, intensos en aquell llloc, s’encaminaven a la construcció
del museu (Oliva, 1956-1957, p. 276).
S’informava del descobriment, en aquell sector, de terracotes plàs
tiques (Oliva, 1958, p. 325), d ’un conjunt de carreus de pedra sorrenca
decorats i d ’una cisterna (la núm. 1), l ’excavació de la qual proporcionà
molt material arqueològic (Oliva, 1958, p. 334-335).
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Fig. 6. Fotografia de 1959. Detall del mur d del castellum en relació amb els elements
conservats de l’angle sud-oriental del temple hel·lenístic que incorpora clarament. Fixeu-vos,
en aquell punt esvorancat, la clara presència d ’un llit de m orter de calç que testimonia que la
sòlida paret continuava en direcció a migdia (clixé del Museu d ’Arqueologia de CatalunyaUllastret).

Fig. 7. Fotografia de 1959 presa des del costat nord-oest de l ’acròpoli. Observem, en primer
terme, el temple hel·lenístic, arranat, amb els poderosos fonaments del m ur d del castellum
on s ’hi recolza un pic. Més enllà, tot arrasat, sense indicis visibles de la torre B. Es constata,
tanmateix, l ’extraordinari control visual i les possibilitats defensives del lloc (clixé del Museu
d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).
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Fig. 8. Fotografia de 1959. Am plia l’anterior (fig. 6). Detall del m ur del castellum i la seva
relació amb l’angle nord-est del tem ple hel·lenístic on se’ns fa evident que hi passava pel da
munt tot incorporant-lo (clixé del Museu d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).

Es descrivia l’aprofitament de la torre ibèrica (núm. 7, la nostra torre
A), dels murs de l’antiga muralla indigeta i de construccions pròximes
en l’obra medieval (Oliva, 1959, p. 366), el descobriment d ’un nou tem
ple hel·lenístic, immediatament més al nord del ja conegut (Oliva, 1959,
p. 374) i de l’excavació a l’interior de les estructures modernes (mas i
capella), on, en un rehundido de la roca, es va identificar un estrat molt
potent de terres cremades, amb molt carbó vegetal i un conjunt important
de ceràmica grollera (Oliva, 1959, p. 375). Analitzat el material recu
perat, cal considerar aquest nivell d ’incendi aparegut directament sobre
la roca geològica, com el d ’una construcció indigeta anterior al temple
hel·lenístic i, òbviament, al castell carolingi. S’hauria excavat, també, el
farciment de la cisterna hel·lenística núm. 1, localitzada sota l’entrada
del museu, amb decobriment de nous fragments d ’ex vots de terracota,
amb cares humanes. S’haurien consolidat i enlairat considerablement les
torres i els murs del castell medieval (Oliva, 1959, p. 381-383, fig. 25).
Es donava a conèixer, també, el descobriment, dins de la cisterna núm. 1,
d ’una ara de pedra, fragmentada però sencera, que M. Oliva considerà
pròpia del santuari hel·lenístic i d ’alguns elements arquitectònics i de
ceràmica (Oliva, 1959, p. 385-386, làm. VII,2) (fig. 10 i 11).
En un altre lloc (Oliva, 1969, vol. 1, p. 91), recordava un sondeig
22

EL CASTELLUM UELLOSOS

Fig. 9.- Planta general de Yoppidum. S’assenyala el castellum, el doble vall i les muralles
que conformarien, segons pensem, el castellare. Tramat, a l'angle sud-est, lloc de la necròpoli
excavada el 1947.
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efectuat a l’interior de la capella dedicada a l’apòstol, on va aparèixer,
la roca, a uns 0,30 m de fondària i restes de murs anteriors i prop de la
porta, que coincideix amb l ’actual del museu, vidre antic, suposadament
romà (ell escriu soplado). Per fora, a l ’entorn de la capella, es van trobar
algunes monedes romanes de l’alt imperi que demostraven freqüentaci
ons del lloc en els primers segles de l ’era.
Més endavant, i a tall de resum, M. Oliva explicava que davant de
l’acròpoli, en els camps Subirana, hi havia un extens sector, una mena de
corona circular sense restes estructurals, un espai on havien desaparegut
els sòcols dels murs potser com a conseqüència directa de l ’obra del
castell. Tota aquella zona hauria estat convertida en jardins o sector de
serveis (Oliva, 1970, p. 82) (fig. 9).
L’observació detallada i utilíssima de la documentació fotogràfica
del fons del museu permet confirmar moltes de les consideracacions que
M. Oliva aplegà i publicà. Efectivament, la roca apareixia, sempre, a
molt poca fondària, les restes estructurals del castell i dels temples ante
riors es van trobar molt arrasades -una filada i poc m és- i van ser consi
derablement alçades per consolidar-les i fer-les avinents (fig. 4 a 8).
Cal, també, remarcar que la cisterna núm. 1, hel·lenística i del tipus
característic al puig, a Empúries o a Castell (Palamós) (Burés, 1998, p.
55-103, preferentment), va ser colgada d ’antic i no va ser aprofitada pels
estadants del castellum. En el nivell superior s ’hi va trobar, pràcticament
sencera, una mensa altaris -ja en parlarem -, que hi degué anar a parar
més tard, quan fou bastida la capella (fig. 10 i 11).

Fig. 10. M ensa altaris. Cara superior i secció longitudinal.
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Fig. 11. Mensa altaris.

4.2. ANÀLISI ARQUITECTÒNICA I ARQUEOLÒGICA
DE LES RESTES CONSERVADES

Es tracta d ’un edifici no gaire gran, amb una superfície total a l’en
torn de 520 metres quadrats, que ocupa, sencer, el cim del puig de Sant
Andreu (fig. 16 i 17). La planta del castell és, realment, trapezoïdal, un
trapezi prou regular, vagament rectangular, amb un costat meridional
d ’uns 15 m, un costat septentrional d ’uns 22 m, un costat de llevant d ’uns
9 m i un de ponent d ’uns 12 m (sense incorporar-hi les mides de les tor
res). La forma és el resultat de l’adaptació mimètica i altament eficaç a la
topografia del lloc i a les preexistències aprofitables. Els constructors van
saber treure el màxim profit d ’unes condicions determinades.
L’edifici, molt senzill, queda definit per l’existència de quatre torres
angulars cilíndriques. Caldria, potser, plantejar la possibilitat que una de
les torres, la B (fig. 16), hagués tingut, ja en origen, la forma actual que
se li va donar en la restauració. Queda clar que les altres tres -A , C i D
(fig. 16)- eren circulars i les notícies primeres aplegades en els moments
inicials de l’exploració del lloc i la lògica constructiva que farien de mal
explicar tres torres cilíndriques i una de planta en U, ens inclinen a fa
vor d ’aquesta possibilitat que fem nostra en aquest treball. Ens trobem,
doncs, davant d ’un castell de tipologia molt simple, molt antiga, i que
perdura al llarg dels temps. Aquesta mena de construccions militars en
context tardoantic són anomenades quadriburgia, nom modern molt uti
litzat o tetrapyrgia, mot grec ben documentat en context bizantí (Reddé,
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Fig. 12. Fotografia de 1964. Lloc de loca
lització del gran plat de marbre (clixé del M u
seu d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).

Fig. 13. Fotografia de 1964. El gran plat de
marbre tal com es va trobar (clixé del M useu
d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).

1995, p. 100, nota 47)). En un cas i altre, tant a occident com a orient,
quan es parla de quadriburgium o de tetrapyrgion es fa referència a una
fortificació no gaire gran, de planta quadrada, rectangular o trapezoïdal,
definida per posseir una torre en cada un dels quatre angles de l ’edifici,
de planta rectangular/quadrangular, circular o semicicircular.
No s’observen indicis de construccions interiors, amb la qual cosa el
nostre castell es redueix, a l’hora de fer-ne la descripció, als murs lineals
i rectes conservats i a les torres. S’identifiquen, tanmateix, dues portes
o, potser millor, una porta i una portella, una de visible encara ara (angle
sud-oest, mur meridional) i l’altra d'identificable en la documentació que
va generar l’excavació del lloc (angle sud-oest, mur occidental) (fig. 16
i l 7) .
Ens trobem, doncs, davant d ’un edifici no gaire gran comparat amb la
magnitud de Yoppidum, que ocupà bona part, pràcticament tota la plata
forma més alta del puig, damunt del qual s’hi bastí, molt més tard, una
capella tardogòtica consagrada a l’apòstol Andreu i un mas. Una i altre,
modificats, van conformar les dependències del museu monogràfic i es
pais annexos.
El punt de partida en la construcció del castell degué ser una torre su26
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Fig. 14.- Gran plat de marbre. Estat actual, restitució i secció.

aument troncocònica que havia format part de l’emmurallament indiget
(la torre núm 7 de l’obra indigeta). Nosaltres l ’anomenarem torre A (fig.
16 i 25). S’hagué de reforçar i, potser, enlairar per incorporar-la a la nova
fortificació de la qual seria la gran torre sud-occidental. L’obra d ’adequa
ció moderna l’ha elevat notablement, segons deixen veure les fotos del
moment de la descoberta. La part més baixa, original, ara és lligada amb
morter que, pel seu aspecte, cal posar en relació amb la refundació fran
ca. En aquesta part antiga i, per tant, original, hi podem veure uns orificis
regulars, de forma rectangulars i no gaire grans, que podrien ser forats
d ’encaix de les bastides constructives (fig. 25). Són tots de les mateixes
mides i uniformes No havent-se documentat l’ús d ’elements semblants
en els altres trams de les muralles ibèriques, hauríem d ’imaginar que
corresponen a l’obra carolíngia. El seu diàmetre és de poc més de 9 m i
el gruix del mur se situa entorn de 0,60 m.
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Fig. 15. Gran plat de marbre: a) vist per davant i b) vist pel darrere.
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Fig. 16.- Planta general del castell de Vellosos. 1) M useu monogràfic, dependències admi
nistratives i magatzems. 2) Torre C. 3) Torre B. 4) Torre A. 5) Torre D. 6) Temple hel·lenístic.
7) Portella. 8) Prim er vall. 9) Segon vall.

Més enllà d ’una obertura, una portella, es distingeix un mur (a) que
recobreix el desnivell i corre en direcció est, cap a la torre B (fig. 16). Es
tracta d ’una paret de doble cara, de pedruscall prou polit, pla i llarg, de
pedra del país, la mateixa que conforma les parets de les construccions
indigetes, obrat amb bona argamassa, i reble intern de pedruscall més
petit i irregular amarat de calç. Té una amplada d 'l, 10 m. Aquest mur,
a partir d ’on se situa el monòlit commemoratiu dedicat a Miquel Oliva
i en direcció a ponent, només conserva, visible, la cara i el parament
interior. Aquesta degradació s’explica fàcilment per l’existència d ’una
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portella, documentada, altrament, per la inexistència, a la paret de la torre
A, de restes de contacte que la unió directa d ’un mur hauria deixat. La
llum seria d ’uns 1,30 m (fig. 16 i 17). Que és una portella i no una porta
convencional ens ho confirma el desnivell considerable -p o c més d ’1,5
m - que hi ha i hi havia entre on se situaria el marxapeu de l’obertura i el
subsòl rocós de l’acròpoli que va servir de nivell de circulació des d ’èpo
ca ibèrica i, també, als estadants del castell. En aquest cas, cal suposar
l’existència d ’una escaleta, potser de fusta, que la feia practicable. Per
la incomoditat de l’accés, no podia ser altra cosa que una sortida secun
dària, usada puntualment. Tanmateix, era de molt fàcil defensa. El mur,

Fig. 17.- Planta restituïda del castell de Vellosos a partir de les evidències actuals i de les
dades obtingudes durant l’excavació.
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en canvi, conserva tota l’amplada cap a llevant, fins a imbricar-se amb
la torre B, aparentment semicircular, si acceptem el seu aspecte actual,
i circular si fem cas de les referències més antigues i de les primeres
publicacions, d ’uns 5 m de diàmetre (fig. 16, 17 i 24). La fàbrica és idèn
tica a la del mur descrit (a) i va ser considerablement realçada durant les
obres de restauració. La paret de la torre B té un ample d ’uns 0,42/0,46 m.
Es una obra de gran solidesa, de pedruscall i bon morter de calç, fort i
evident, que s’alça sobre un basament irregular, més ample, de 2 filades
visibles que sobresurt puntualment més enllà de la corba que dibuixa la
torre (fig. 24). Es troba ben imbricada amb els murs a i b que en surten,
un cap a ponent i l’altre cap a tramuntana. La identitat de morters és bona
confirmació d ’una obra unitària.
D ’aquí (torre B) surt un altre mur en direcció a tramuntana (b), de
parament doble, d ’idèntica factura que els descrits (mur a i torre B), i
amb el farciment intern a base de pedruscall abeurat amb morter de calç,
amb una amplada de 0,72/0,75 m (fig. 16). Va a parar a una altra torre,
la C, tot i que no es possible observar, avui, la unió d ’un i altra. Aquesta
és semblant a la B i cal dir que es va trobar molt arrasada (fig. 16 i 22).
El gruix del mur no pot comprovar-se i el diàmetre és d ’uns 5,50 m. A la
part inferior, autènticament antiga, hi veiem emprat el mateix morter de
calç i la mateixa manera de disposar els blocs de pedra que aquí i al mur
c són considerablement més grans.
Més enllà de la torre C, surt, en direcció a ponent, un mur (c), dispo
sat en angle recte, prou ben conservat. S’observa bé el parament original,
que conserva tanta alçada com la torre C -1,65 m sobre el nivell actual
del terra i que va servir de basament i de punt de partida de la paret
septentrional de la capella baixmedieval que es projecta, en direcció a
llevant, fins a la meitat de la torre C (fig. 23). Queda clar que les 6 espitlleres formen part de la paret moderna si no són, fins i tot, més tardanes.
Van ser trobades closes quan es van dur a terme les obres del museu
monogràfic (fig. 16).Tot això prova que l’antic castellum es trobava molt
arrasat, un procés que degué començar immediatament després del seu
abandonament. Val la pena destacar que a la torre C i el mur c, els més
intactes i, en alçada, els més ben conservats, es van fer servir blocs tallats
antics, procedents del desmantellament dels edificis ibèrics de l’acròpoli,
de mides variables però en general prou grans. Algun bloc, un dels més
grans, fa 0,97 m de llargària i 0,22 m d ’alçada; molts d'altres se situen
entre 0,59 m de llarg per 0,21 m d ’alçada. Es van posar, ben lligats amb
morter, dibuixant filades rectes d ’uns 0,20/0,22 m d ’alçada. La pedra,
gres de diverses qualitats i calcàries, procedent de l’entorn geològic im
mediat, va ser aprofitada de les ruïnes de l’antic oppidum. Aquests carreus més grans i més ben tallats han de correspondre als grans edificis
religiosos i públics que havien senyorejat l’acròpoli i que calia acabar de
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desmantellar per poder bastir el castell (fig. 23). No seria gens estrany
que les altres parets haguessin tingut un aspecte similar. Tanmateix, les
trobem molt més arrasades, modificades per les consolidacions i restau
racions o completament amagades.
L’altre angle, el nord-oest, es defineix per una quarta torre, la D, apa
rentment semicircular, però rodona, tal com posen de manifest els plà
nols antics (fig. 18); és visible només parcialment sota les estructures de
les dependències annexes del museu. Ara bé, si perllonguem el mur (c)
queda clar que hi va a parar. Ho va posar de manifest l ’exploració del lloc
i ho documenta la planimetrial antiga. El diàmetre de la torre D és d ’uns
5,50 m i el gruix del mur, d ’uns 0,48 m. D ’aquesta surt el mur d, nordsud, molt arrasat i pràcticament desaparegut. Una i altre mostren el mor
ter característic de l ’obra carolíngia (fig. 16, 17 i 18). De seguida, la paret

Fig. 18.- Planta realitzada abans de la construcció del museu monogràfic, m agatzems i
dependències annexes. S ’observa la situació precisa dels dos valls, d ’un dels quals, el més
exterior, se’n dóna la secció, la torre D, completament circular i fonaments de m ur sobre la
cisterna núm. 1 (Arxiu M useu d ’Arqueologia de Catalunya-Girona).
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es perd i no hauríem sabut mai quina era la direcció que prenia ni, de fet,
la seva llargària si no posseíssim fotografies antigues del moment de la
descoberta, on s’observa com el mur, sòlid i potent, d ’uns 2 m d ’amplada,
de pedra i morter, ja molt arranat, surt de la torre D i mar en un brancal
recte, allí on se situa el muntant meridional de la porta d ’accés al temple
ibèric (fig. 17). Quedava també ben clara l ’existència, d ’una obertura, una
porta, en aquell punt just entre el mur d i la torre A, que va incorporar sen
cer tot l’angle sud-oriental del temple hel·lenístic. Les velles fotografies
del moment de l’excavació, anteriors a la desaparició del mur del castell,
permeten confirmar-ho (fig. 4 a 8). Entre el final de la paret (d) i la torre
(A) quedava un espai reduït de poc més de 2 m, on la manca d ’evidències
estructurals ens obliga a restituir la porta del castell. En aquest punt, l ’al
çada del sòl geològic facilitava un accés còmode. L’amplada aparentment
escassa de la porta no havia de significar cap problema, ans al contrari,
perquè és més fàcil de defensar (fig. 17).
L’excavació va posar de manifest, tal com recull la documentació
oficial, la descoberta de dos valls, dos fossats defensius, disposats concèn tricam en t, un de m és
pròxim als murs del castell
(fig. 17, 18 i 19) i l ’altre una
mica més distant, que feien
el tomb complet des dels
penya-segats de llevant als
de migdia, protecció natural
de l ’acròpoli, punts difícils
d ’atacar i, per tant, necessi
tats de menys defenses com
plementàries.
El vall primer, més prò
xim al castellum, a 10 m de
distància, tindria una ampla
da aproximada d'uns 2,5 m i
una fondària d ’uns 2 m o poc
més. Per la informació aple
gada (fotografies antigues,
preferentment), hauria estat
una rasa de secció en U, amb
les parets rectes i dretes i el
fons pla (fig. 18 i 19).
El segon vall, el primer
Fig. 19. Fotografia de l ’any 1959. S ’observa
que trobaria un hipotètic ene
perfectam ent el vall interior del castell posat de m a
mic, era diferent, d ’amplada nifest en els treballs arqueològics (clixé del M useu
no tan uniforme ni regular,
d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret).
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entre 3,5 i 5 m, i una fondària màxima a l’entorn d ’1,5 m, amb un perfil
trapezoïdal, amb la paret interior, la més pròxima al castell, recta i dreta,
un fons lleument inclinat i l'altra paret, més baixa, oberta cap enfora (fig.
17 i 18).
La distància entre el primer i el segon vall era, en tot el costat nord,
d’uns 13 m i molt regular. Davant de l’angle nord-oest, arribava a 17,30 m.
Per tant, es trobaria a uns 25 m dels murs del castell (fig. 17).
4.3. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC
4.3.1. CERÀMICA

M. Oliva, tal com hem vist abans, assenyalava que, en l’exploració
arqueològica del sector de l’antic castell, s’havia recuperat ceràmica altmedieval (Oliva, 1955, p. 403). Badia, en l’anàlisi historicoarqueològica
d ’aquest conjunt, lamentava que les troballes de material associades a
aquella fase no haguessin estat objecte d ’interès i no haguessin merescut
ser convenientment publicades (Badia, 1989, p. 339-340). En un estudi
de conjunt, no hauria estat ni adequat ni seriós deixar de banda aquelles
troballes i, per tant, hem efectuat una revisió del material conservat en
els magatzems del museu monogràfic procedent del sector de Pacròpoli
i dels anys en què s’hi treballà. El resultat ha estat identificar ceràmica
incontestablement carolíngia, menys de la que hauríem volgut, sempre
fora de context i molt minoritària en relació amb la terrissa preromana
i, de vegades, barrejada amb material molt més tardà, d ’època moderna,
que documentaria la vida associada al mas. Una troballa ceràmica sor
prenent, una sitra pràcticament sencera, de ceràmica oxidada espatulada,
esdevé una peça clau del conjunt (Aquilué i Burés, 1999, p. 423-427;
Riu, 1999, p. 21-37; López et al., 2003, p. 58-60). Fem un cop d ’ull a
la terrissa recuperada i estudiada, a les seves característiques tècniques
i a la seva forma i, no cal dir-ho, a la seva procedència. Recordem que
en aquesta exploració, que no hauríem pogut escometre amb èxit sense
l’ajuda inestimable de la directora del conjunt, A. Martín, a la qual agra
ïm el seu interès, vam identificar altres fragments informes, mai massa
nombrosos, que cal sumar als que aquí presentem.
Acròpoli, sitja 123, habitació 3. Camp Subirana superior. 18a campa
nya, any 1967.
D ’aquí procedeix una urna (o olla, perquè com que només en posseïm
uns fragments és impossible saber si tenia nanses o no), de suau perfil en
essa i llavi, ben marcat, obert vers l ’exterior, de ceràmica reduïda amb
desgreixant, dura, rugosa i de certa qualitat, de color gris fosc, de 16 cm
de diàmetre de boca (fig. 20,2). El segon fragment és una peça similar,
urna o olla, de característiques tècniques similars però amb un raspatllat
més o menys regular a la paret intema, per sota del que seria el llavi.
Es tracta d ’un recipient globular, amb un coll recte, prou alt i, de fet,
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Fig. 20. M aterial ceràm ic. 1) Sitra. H abitació darrere del m useu. 2 i 3) O lles o urnes.
Acròpoli. Sitja 123. Habitació 3. 4 i 5) Olles o urnes. Habitació a l ’interior del museu actual.
6 i 7) Olles o urnes. Fonaments de la casa del guarda.
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sense llavi, marcat externament per un solc i un arrodoniment superior
(fig. 20,3). Un i altre són recipients de cuina preparats per anar al foc,
dels quals tenim paral·lels nombrosos, tant de la forma, com dels acabats
tècnics i de la decoració -raspatllat intern-, en nivells alt-medievals giro
nins associats a la construcció de la muralla de l’eixample carolingi, amb
datacions a l’entorn del 800 (Garcia et al., 2002, p. 285-292).
Exploració d ’una habitació a l’interior de l’actual Museu. 8a campa
nya, 1958.
Es tracta, en aquest cas, d ’un punt que se situa clarament dins del
castellum. D ’aquí procedeix un conjunt significatiu, uns 10 individus,
idèntics des d ’un punt de vista d ’acabats, i de formes similars, on desta
quen alguns fragments de bases planes, peces de cuina, del mateix tipus
de les que hem descrit més amunt. Destacaríem una urna (o olla) de cos
globular i llavi alt i recte, de 14 cm de diàmetre de boca, amb decoració a
la vora a base d ’un raspatllat paral·lel i d ’un espatulat a la panxa en biaix
en relació amb el pla de la boca (fig. 20,4). L’altra peça, és d ’una urna (o
olla) de perfil en essa, amb coll, curt, marcat i llavi petit però ben definit
obert cap enfora, amb un raspatllat característic que decora per dins la
zona del coll, i de 17 cm de diàmetre de boca (fig. 20,5).
Fonaments de la casa del guarda, a tocar la torre nord-oest. 8a cam
panya. 1958.
Es tracta, efectivament, d ’un espai situat dins de l ’antic castell, al
costat immediat de la nostra torre D (fig. 16). D ’aquí procedeixen els
fragments d ’uns 6 individus, urnes i olles de ceràmica reduïda grollera,
d ’argila rugosa, amb desgreixant visible, dura i de color grisós fosc, amb
presència d ’uns raspatllats exteriors característics. Destaquem una vora
d ’urna (o olla) sense coll i vora alta i recta (fig. 20,6) i la base d ’un atuell
similar, de base plana (fig. 20,7).
Pel que podem veure, objectes polivalents, de cuina, de perfils en essa
o globulars i vora recta i dreta, amb bases planes o suaument bombada.
No hem identificat fragments de nansa, cosa que podria fer pensar que la
majoria d ’aquests recipients serien urnes i no olles.
Habitació darrera del museu. Zona de l’antic galliner. Any 1973-1974.
Aquest indret es localitzaria immediatament més enllà del segon vall
del castellum i podria correspondre, potser, a una zona d ’abocament de
les deixalles que generava. D ’allí procedeix una peça interessant, quasi
sencera, una sitra de ceràmica oxidada, d ’argila dura i rugosa, amb des
greixant, de tons diversos i un recobriment exterior uniforme, gruixut,
ben adherit, de color beix-marró, de tacte molt fi i decorat amb un espatu
lat intens molt característic. Té un diàmtre de boca de 15 cm i una alçada
a l’entorn d ’uns 18/19 cm. L’atuell té forma de tupí, de perfil en essa, de
panxa globular i fons lleugerament bombat, amb un broc característic,
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gran i marcat i una nansa, de cinta, ampla i robusta, lleugerament cònca
va a la cara exterior (fig. 20,1).
Tot aquest material, comptant-hi la sitra, és característic de nivells
altmedievals. Només cal recordar el material recuperat en les excavaci
ons més recents de Sant Martí d ’Empúries, dins de la fase VI que caldria
datar entre els segles VIII i XI, on predominen terrisses grises i reduïdes
amb poques formes, olles i urnes, de bases planes, llavis en essa o rec
tes i alguna cassola, i la presència de ceràmiques espatulades, oxidades
i reduïdes i fragments característics de sitres (Aquilué i Burés, 1999,
p. 423-427, fig. 350 i 362-367). Semblantment passa a Peralada, amb
materials similars (Llinàs et a l, 1998, p. 97-98), a Girona (excavacions
de 2001 i 2003, en contextos plenament carolingis), i a altres llocs de la
Catalunya Vella amb cronologies pròximes (López et a l, 2003, p. 41-65;
en general, Caballero, Mateos i Retuerce (ed.), 2003).
4.3.2. OBJECTES D E PEDRA

En el magatzem del museu es conserven dues peces lítiques, una de
calcària i l’altra de marbre, poc o gens conegudes i d ’un interès excep
cional que cal posar en relació, -n o hi ha altra possibilitat com intenta
rem demostrar-, amb la fase carolíngia, si més no parcialment. En una
d ’elles, com veurem, aparegué, el fragment més gran, a l’interior de la
cisterna núm. 1, ubicada dins del castell, en els nivells superiors, i els dos
altres bocins, que s’hi enganxen perfectament bé, en els treballs efectuats
a l’entorn de la capella, dins del que havia estat l’interior del castellum
(Oliva, 1969, vol. 5, p. 182); l’altra, també sota el superficial, al costat
mateix de la cisterna núm. 3, a uns 60 m en línia recta, del mur occidental
de la fortalesa. La tercera es localitza a l ’exterior, cap al nord, del magat
zem i museu monogràfic, a l’exterior, al costat d ’altres blocs de pedra.
Peça núm. 1 (fig. 10 i 11 )
Núm. inventari 4594. Trencada d ’antic en 3 fragments però pràcti
cament sencera. Es tracta d ’una pedra calcària fina, molt porosa, de gra
finíssim, de color gris-beix molt suau, amb l ’interior, de fractura recent,
de tonalitats daurades. Oliva (1969, vol. 5, p. 182) la definia de caliza
arenisca del país, del Eoceno. El bloc prismàtic, de cara superior rectan
gular, té una amplada de 0,33 m, una llargària de 0,735 m i un gruix de
0,145 m. Les cares laterals i inferiors han estat deixades expressament
buixardades, amb un aspecte rugós, com si fos un mar d ’ones. En canvi,
la cara superior ha estat polida i rebaixada definint tot el marc perimetral
amb una motllura d ’uns 3,5 cm d ’amplada, que consta d ’un superfície
plana d 'l,5 cm, i un solc que dibuixa una motllura suau, arrodonida i
decreixent, d ’uns 2 cm. El rebaix central és de 0,5 cm i ocupa una su
perfície rectangular de 26 cm per 66,5 cm. En alguns punts aquest espai
intern es troba escrostonat.
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M. Oliva la donà a conèixer de seguida (Oliva, 1959, p. 382-383, làm.
VI 1,2) i la considerà, sempre, com l’ara, l’altar del temple hel·lenístic
que coronava Pacròpoli del puig. Estigué exposada durant alguns anys al
museu i ara està desada al magatzem inferior del museu.
No hi ha dubtes a considerar que ens trobem davant d ’una mensa
altaris convencional, de tradició paleocristiana, ben semblant, per forma
general i per secció de la motllura, a aquelles del país més ben conegudes
(Palol, 1957-1958, p. 81-102; Alavedra, 1979; Bonnery, 1988, p. 107111; Nolla i Sagrera, 1995, p. 98-100, fig. 58-60). Inicialment i a primer
cop d ’ull semblaria adequat proposar, per la peça, una cronologia paleo
cristiana. Tanmateix, per la moderació i subtilesa del motllurat, pel gruix
i per les dimensions generals de l’objecte, podríem proposar, com a hipò
tesi, una cronologia més avançada, visigoda o lleugerament posterior.
Peça núm. 2 (fig. 12 a 15)
Núm. inventari 4590. Trobada al camp Subirana nord, al costat de la
cisterna núm. 3 (pujant al museu, a mà esquerra) el mes de març de 1964,
durant la 14a campanya d ’excavació (fig. 12 i 13).
Gran plat en forma de disc, de marbre blanc, de qualitat, lluminós,
molt fi i suaument motllurat per la part exterior, cosa que defineix la
vora. Interiorment còncau i convex a l’exterior. Es una peça de la qual
es conserva una mica menys de la meitat, trencada i restaurada d ’antic, a
partir de fer unes perforacions en forma de cua d ’oreneta amb un orifici
circular a cada punta dins del qual s’hi posaven unes grapes de plom que
fixaven i tornaven a unir la peça. En total, són cinc perforacions en dues
de les quals es conserven, encara, les grapes metàl·liques. El seu diàme
tre és d ’uns 0,745 m i un gruix màxim, a la part central, de 2,8 cm. Cons
ta d ’una vora plana de 3,3 cm d ’amplada i un rebaix interior uniforme i
molt precís de 2,5 cm de fondària i a 31,25 cm del centre es dibuixa un
cercle decoratiu incís molt fi. Es Púnica decoració interior. Externament,
la vora està marcada i definida per una doble motllura molt senzilla però
eficaç, amb un quart bocell seguit d ’un taló que, en acabar, es perllonga
suaument definint la base del recipient (fig. 14 i 15). No tenia cap peu i
mantenia, per ell mateix, l’equilibri. Hauria pogut, tanmateix, anar collocat sobre algun element que acomplís aquella funció, un stipes, amb
la superfície de recepció preparada per dotar-lo d ’una millor estabilitat.
Està polit igual per dins que per fora.
Per la forma, pel material en què és obrat, pel pes, per l’elegant
simplicitat de l’objecte ens inclinem a considerar-lo una mensa rodona
(plat) litúrgica del tipus E, subgrup a, segons la classificació de Chalkia
(1991, p. 47-53). A parer d ’aquesta autora, que ha estudiat exhaustiva
ment aquest problema, aquestes mensae circulars poden subdividir-se,
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segons el perfil interior de la vora, en tres grups, el primer dels quals -el
nostre- correspon a peces de vora simple de 3 cm a 8 cm de gruix. És
interessant constatar com els plats coneguts i inventariats van de grui
xos subtilíssims de fins a 1,5 cm a amplades molt més grans de fins a
8 cm i amb diàmetre màxim entre 0,60 m i 1 m. La nostra peça es troba,
doncs, dins dels estàndards. És interessant constatar com és ben provada
la seva presència segura en llocs de culte, dins dels temples o a les de
pendències immediates (Chalkia, 1991, p. 73-75) com també l’ús profà,
en aquest cas, més a través de la iconografia que no pas de les evidènci
es arqueològiques, molt pobres (Chalkia, 1991, p. 107-109). Recordem,
per exemple, la representació d ’un plat d ’aquestes característiques, amb
set receptacles més petits plens de viandes a dins seu, en un mosaic de
Dafne, prop d ’Antioquia, que s’ha datat al segle III (Lassus, 1948, p.
347-348, fig. 9). Estaríem, doncs, davant d ’una peça que, d ’entrada, tant
pot haver tingut una funció profana com cultual, en el benentès que els
centres de producció no diferenciarien, llevat de casos extraordinaris
(peces decorades), una funció de l’altra en obrar-los. Chalkia exposa les
diverses possibilitats funcionals d ’aquestes mensae rodones, que van des
d ’haver estat altar principal, a altar de capella, d ’ofrenes, de comunió
més enllà dels cancells, per recolzar-hi objectes, de sagristia, de presèn
cia en el baptisteri, lligades al culte funerari o usades en banquets en
esglésies (Chalkia, 1991, p. 113-122). A Hispània només en coneixem
uns fragments, que ha publicat P. de Palol, procedents d'Es Fornàs d ’en
Torelló, a Menorca, de mensae circulars de marbre, molt polits, trobats
en l’excavació del temple i uns quants en relació amb la cripta i/o absis
del recinte, que proposa que haguessin pogut tenir una funció litúrgica
eminentment funerària (Palol, 1982, p. 386-387, fig. 17; Chalkia, 1991,
p. 214) i recorden, per les mides i l’acabat, la nostra peça. L’existència
de mensae circulars està ben provada preferentment a Síria, Àsia Menor i
Grècia, però també a Sicília i a l’occident (Palol, 1967, p. 189-194; Palol,
1982, p. 386-387, nota 9; Metzer, 1991, p. 262-263; Chalkia, 1991, p.
47-53, p. 73-75 i p. 195-215), per la qual cosa la seva presència al puig
no representa cap problema, ja que hi hauria pogut fer una funció de
mensa d ’ofrenes, complementària de la principal, l’eucarística (versemblantment la peça núm. 1).
M. C. Villalón, en el valuós estudi que dedicà a les peces decorades
escultòriques i arquitectòniques d ’època visigoda de Mérida, ens mostra
un parell de peces marmòries que són de mides similars a la nostra però
que presenten una decoració més o menys senzilla a la cara superior de
la vora i que anomena piques i que, tot i els dubtes, considera que podien
haver estat piques baptismals en època d ’expansió del baptisme d ’infants
i d ’un abandonament imparable del ritual d ’immersió propi d ’adults
(Villalón, 1985, p. 233-238). Dels objectes 4 que estudià, només els del
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seu tipus 2 tenen una certa proximitat amb la nostra peça, especialment
la núm. 196, de 0,60 m de diàmetre i una fondària interior de 0,16 m. La
diferència rau en la decoració de la part superior de la vora i el fet que el
recipient només estigués polit internament. L’altre, molt semblant, mos
trava, també, una decoració al·lusiva a la part central del fons intern que
feia impossible que hagués estat una mensa, però, en canvi, semblava
confirmar una funció litúrgica (Villalón, 1985, p. 99-100 i p. 233-238).
L’autora recordava, en la seva anàlisi, que Ulbert proposava, per a peces
similars a les seves, una funció litúrgica com a mensa altaris, potser
d ’ofrenes o complementària (Villalón, 1985, p. 237, nota 28). El treball
de Chalkia confirmaria plenament aquesta possibilitat, segons pensem.
En relació amb la nostra peça, convindria fer unes quantes conside
racions. Recordem que només se’n va trobar una mica menys de mitja, i
que mostrava, clarament, haver estat reparada, amb molta cura, d ’antic.
^Es va trencar i va ser refeta mentre romania a la capella del castell? ^Va
arribar, ja reparada?
potser al puig, hi arribà tal com l’hem trobada?
No podem respondre a aquestes preguntes, però el que pensem que és se
gur és el seu origen forà. Aquest gran plat marmori fou portat a la capella
del puig procedent d ’un altre lloc, potser d'Empúries, on hauria arribat a
través del comerç transmarí. Potser el fet que fos trencada explicaria la
cessió/donació i l’aprofitament en un indret modest, on, tanmateix, hau
ria acomplert a la perfecció la tasca encomanada. Sigui com sigui, és una
troballa del tot sorprenent, extraordinària, i que, en aquest cas, només pot
posar-se en relació amb un edifici cultual. Recordem que al puig no hi ha,
des de l’abandonament de Voppidum, existència de llocs d ’habitació on
aquest objecte hagués pogut fer una funció profana. Altrament, el caste
llum, de reduïda superfície, només era un lloc de defensa amb un espai
considerable ocupat per una capella (infra).
Peça núm. 3 (fig. 21)
No té número d ’inventari i es conserva, sencera, al jardí que hi ha
immediatament al nord del magatzem adossats al museu monogràfic. No
en sabem la procedència ni el lloc concret de localització, però fa l’efecte
que no vindria de gaire lluny.
Es tracta d ’un gran receptacle de gres, de forma semiesfèrica de 0,90
m de diàmetre, una alçada de 0,50 m i unes parets a la vora amb un gruix
no del tot uniforme de 7/8 cm. El receptacle té un diàmetre de 0,73 m. Es
una peça obrada amb senzillesa, amb els acabats inferiors de tal manera
que tendeixen a formes rectes facilitant una bona estabilitat de l’objecte.
La fondària interior se situa entorn dels 0,40 m (fig. 21). Pensem que
es tractaria d ’una pica baptismal d ’un tipus ben conegut, arqueològicament i iconogràficament, a l’alta edat mitjana que, per força, hauria de
posar-se en relació amb un temple, que intentarem definir, associada, a
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Fig. 21. Pica baptismal de gres.

partir de la seva erecció, al castell. Barral, dins del preromànic català,
n ’assenyala preferentment tres formes -circular (la nostra), acampanada
i rectangular-, entre les quals algunes són del mateix tipus i mides que la
de Uellosos, com la de Sant Quirze de Pedret, que estava situada a l’ex
terior del temple (Barral, 1981, p. 103-105, fig. 203). A Astúries, durant
l’alta edat mitjana, García de Castro documenta la coexistència de tres
models; forma de bóta, troncocónica o de copa i quadrada, el primer dels
quals, amb diàmetres entre 0,77 m i 1,08 m, alçàries entre 0,48 m i 0,77
m i fondària interna entre 0,35 m i 0,48 m, és del tipus de la que estudi
em. Seria, aquest model, el més antic, amb presència ferma al segle IX
(García, 1995, p. 245-246).
«^Què representa la descoberta d ’aquestes tres peces, una d ’elles (la
núm. 1), a l ’interior del vell castellum, l ’altra, de marbre, l’únic objecte
d ’aquest material trobat a les excavacions del puig, a poc més de 60 m
de distància i sobre el nivell d ’abandonament de Voppidum, en un estrat
superficial (fig. 9) i la tercera en lloc desconegut però versemblantment
a redós de l’acròpoli? No és possible, de cap manera, parlar de casualitat
ni d ’aportació forana tardana perquè és, precisament el puig lloc cons
tant i permanent d ’aprofitament de pedres, tal com sempre ha passat en
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llocs d ’habitació abandonats. Només hi ha una explicació, certament poc
documentada, però que, de moment, ens sembla la més raonable i que
més bé s’adiu amb les dades, documentals i arqueològiques, que tenim
a l’abast. Estem convençuts que dalt del puig, al lloc de l’antiga acròpoli hi hauria hagut una esglesiola cristiana des d ’un moment imprecís a
partir, potser, del segle V o VI i, segur, del segle VII, amb la qual caldria
posar en relació les dues meses i la pica baptismal. Aquesta capella, que
donaria servei a la població dispersa que habitava a l’entorn del llac (lloc
de Celsianum), del qual serien indicis ferms les petites necròpolis asse
nyalades per Badia {supra), podria haver aprofitat algun dels temples
indigets o haver-se edificat a partir de les seves ruïnes. Quan, al segle
VIII, s’hauria creat la uillula noua i el castellum Uellosos, a partir d ’un
teme anterior, potser Celsianum o Uliastretum, s’hauria fet en funció del
lloc, admirable i eficaç, amb un bon control visual del territori i amb un
domini absolut sobre el vell camí d ’Empúries, via efectiva de penetració
nord-sud que calia controlar. La construcció del fort militar que no podia
ocupar cap altre espai que aquell on s ’erigí, hauria significat afectar la ca
pella primigènia, que, tanmateix, no hauria desaparegut sinó que s’hauria
reedificat a l’interior del castellum, ocupant, versemblantment, un espai
rectangular contra el mur septentrional, si fa no fa on hi hagué, molt més
tard, la capella tardogòtica de Sant Andreu. Probablement, hauria estat
l’únic edifici d ’entitat a l’interior de la fortalesa. L’existència de cape
lles dins de castells i fortaleses en època tardana és un fet ben conegut
(Ravegnani, 1983, p. 21-24 i p. 64-66; Duval, 1983, p. 198) que hem
pogut documentar, pel segle VII, a Sant Julià de Ramis (Burch et al., en
premsa), el Castellum Fractum d ’època carolíngia. Aquesta esglesiola
hauria donat servei als habitants de l’entorn i també als de la uillula noua
i del castellum Uellosos, i hauria estat en servei fins al primer terç/mitjan
segle X quan, abandonat el lloc, hauria desaparegut també el temple.
Fins i tot és possible plantejar una nova possibiltat, prou versemblant.
En el precepte de 899 (supra) es feia esment de la vil·la d ’Ullastret, amb
els vilars Vellosos i Castellar, amb tots els seus límits i l ’església de Sant
Pere i Sant Joan, que seria la predecessora de l’actual església parroquial.
En el document de venda d ’un alou dins de la vil·la d'Ullastret, de 949
(supra), que incloïa, també, l’església, aquesta apareix sota l’advocació
de sant Pere i de sant Joan que ja coneixíem, però també de sant Andreu.
^No podria haver estat l’advocació del temple del puig que hagués es
tat transferida a l’església parroquial, única del territori des d ’aleshores?
Pensem que és molt probable. Fins i tot explicaria l’advocació de la ca
pella construïda molt després, que no seria sinó un retorn al lloc d ’origen.
Les dades arqueològiques coincideixen prou bé amb aquesta exposició,
que, deixem-ho ben clar, només pretén ser una proposta, una hipòtesi
plausible.
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Hi ha, tanmateix, una segona possibilitat que cal considerar: potser
aquella església més antiga lligada a Celsianum no hauria estat edificada
dalt de l ’antiga acròpoli del puig sinó en un altre lloc més pròxim a l’an
tiga vil·la i d ’accés més còmode. L’edificació del castellum i de la uillula
noua hauria significat el trasllat del lloc de culte a l’interior del recinte
fortificat, en un punt dominant, ben protegit, més pròxim al nou establi
ment humà i lligat al nou poder dominant, condicions molt més accepta
bles. Aquest fet hauria significat l ’abandonament de l’antiga capella, però
el trasllat de tot allò aprofitable i, especialment, del mobiliari litúrgic que
simbolitzava, millor que cap altra cosa la voluntat de continuïtat.
No podem, de moment, anar més enllà de plantejar aquestes dues
possibilitats.
5. CONSIDERACIONS FINALS I PROPOSTA D ’ESBÓS HISTÒRIC
L’arqueologia ens posa a l’abast les ruïnes prou ben conservades d ’un
castell (castellum en la terminologia de l’època) que cal considerar, com
intentarem exposar més endavant (infra), del darrer terç del segle VIII,
en tot cas, sempre anterior, al 785. Es tracta d ’un edifici de planta estan
darditzada i relativament petit -poc més de 500 metres quadrats-, obrat
amb solidesa, molt ben defensat, en posició dominant i dotat d ’elements
defensius complementaris de gran eficàcia.
Comencem per descriure el lloc que ocupa. Aquest castell va ser bas
tit al punt més enlairat de l’antic oppidum del puig de Sant Andreu, jus
tament sobre l’acròpoli, on van existir, uns temples monumentals, dos
com a mínim, orientats cap a llevant i que segons tots els indicis haurien
perdurat més enllà de l’abandonament de lloc a principi del segle II aC
fins a època indeterminada. Aquest punt es troba molt ben defensat de
manera natural tant per l’est com per migdia amb uns desnivells pronunciadíssims de més de 35 m en una distància de només 90 m, punts on,
recordem-ho, els gruixos dels murs del castellum - a i b - són menors.
Cap a tramuntana i ponent, la pujada és molt més suau. El lloc era, doncs,
aprofitable. Altrament, més enllà del puig es trobava el camí d ’Empúries
i l ’estany, amb la qual cosa no només el valor d ’aquell indret s’incre
mentava sinó que ens explicaven la seva funció principal i primera. Era
i és un punt extraodinari de control visual en totes direccions, un fet que
caldria tenir present a l’hora d ’ocupar-lo. Hi afegirem l’existència de
restes estructurals notables, ben a la vista, que cal considerar conveni
entment. No calia preocupar-se ni per l’abundància ni per la qualitat del
material de construcció i, a més, les velles muralles, sobretot del sector
occidental, devien estar en prou bones condicions com per constituir, si
s’esqueia, una primera línia defensiva, a manera d ’eficaç antemurale.
Pensem que les referències textuals al castellare, hi fan especial menció
(supra) (fig. 9 i 17).
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El castellum pròpiament
dit, el nucli central de la for
tificació, hi ocupa el punt més
alt. Es un edifici no gaire gran,
de planta quasi rectangular,
de fet, lleugerament trapezoïdal, amb quatre torres circu
lars que ocupen cada un dels
angles. La més gran, la A, la
de l’angle sud-oest, va ser el
punt de partida de la fortalesa.
Es, en realitat, una potentíssima torre ibèrica (la núm. 7 del
recinte antic), d ’una mica més
de 9 m de diàmetre, que devia
trobar-se prou ben conservada
(fig. 16 i 17). Els carolingis
la van consolidar i millorar
(forats de recolzament de les
bastides) tot afegint morter
de calç a una obra inicial
ment
en sec. Als altres angles,
Fig. 22. Fotografia de 1959. Costat oriental de
l’acròpoli i de l’antiga capella tardogòtica de Sant
s’edificaren, de bell nou, tres
Andreu. A l’angle inferior de l ’edifici s ’observen
torres, també cilíndriques, de
les ruïnes de la torre C del castellum, tal com es
poc més de 5,50 m de diàme
van trobar (clixé del M useu d ’Arqueologia de
tre fortament imbricades als
Catalunya-Ullastret).
murs, i que s'unien les unes
amb les altres. Les evidències
actuals poden enganyar. Calgué recréixer fortament torres i murs per ferlos evidents. Tanmateix, en punts inferiors i en les fotografies antigues és
possible copsar les peculiaritats dels paraments defensius obrats amb pe
druscall i morter de calç d ’una gran solidesa. Tenien una amplada d ’entre
1 i 2 m i les parets de la torres carolíngies (B, C i C), d ’uns 0,45 m o poc
més (fig. 17). No sabem, perquè, no ho hem pogut esbrinar, si el basa
ment inferior de les torres era completament massís, com ho eren, per
exemple, les de Girona. L’obra és tècnicament molt semblant, idèntica
diríem, salvant la diversitat del material petri emprat, amb la muralla del
800 de Girona (Canal et al., 2003, p. 111-139) (fig. 23). Lluny estem del
parament de castells posteriors.
La seva construcció significà l’arrasament, fins on era necessari, dels
edificis anteriors. Del temple ibèric més meridional només en quedà la
filada inferior bastida directament sobre la roca (fig. 4, 5 i 8). Altrament,
passà amb altres estructures preexistents que s’arranaren allí on la roca
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Fig. 23. Detall del m ur c del castellum (part inferior de la paret septentrional de la capella
de Sant Andreu), on s ’observa, intacta, l ’obra carolíngia.

era elevada i es colgaren on el subsòl geològic davallava. No degué ha
ver-hi problema: el pedruscall, els carreus d ’allò que es desmantellava
servien per construir el nou edifici. Convé remarcar que els murs i les
torres del castell s ’ancoraven directament sobre la roca.
Ens trobem, doncs, davant d ’un model de castell molt ben conegut,
estàndards, que, amb petites variacions, s’adapta a qualsevol lloc i situ
ació. El seu origen, altimperial, a partir de models amb torres internes,
s’hauria definit en època de Septimi Sever amb èxit esclatant sobretot a
partir de la Tetrarquia i l'època constantiniana, quan hauria esdevingut el
model òptim (Reddé, 1995, p. 100-101). Amb torres cilíndriques, qua
drangulars, poligonals o mixtes l’anirem documentant durant tota l’anti
guitat tardana, tant a orient com a occident. Se’ls anomena, sovint, quadriburgia, nom modern que traduiria el tetrapyrgia, grec (Reddé, 1995,
p. 100, nota 47) i, no cal dir-ho, van influir fortament les plantes dels
castells posteriors. Recordem el de Sant Cugat del Vallès, baix-imperial,
de planta i característiques similars al nostre (Artigues et a l, 1997, p.
29-31; Hernàndez, 2001, p. 124-126 i p. 200-201). Fa la sensació, i això
no té res d ’estrany, que al segle VIII els carolingis, igual que els omeies,
continuaven una tradició poliorcètica d ’origen clarament baixromà.
En relació amb aquest castell que comencem a conèixer amb detall,
se’ns planteja, directament, una qüestió adduïda sovint per alguns dels
grans historiadors de la Catalunya altmedieval fonamentada en la do
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cumentació de l’època -tal com escriu l’anònim biògraf de l’hereu de
Carlemany quan descrivia l’ocupació i fortificació de la Catalunya Cen
tral: Ordinauit autem illo tempore in finibus Aquitanorum circumquaque firmissimam tutelam. Nam ciuitatem Ausonam, castrum Cardonam,
Castamserram et reliqua oppida olim deserta, muniuit, habitari fecit, et
Burrello comiti cum congruis auxiliis tuenda commissit (Anònim, Uita
Hludouici, col. 933)-, que té a veure amb la reocupació, durant la conso
lidació del domini franc, d ’antics establiments i oppida ibèrics, abando
nats des de feia molts segles, disposats, sempre, en llocs alterosos, fàcils
de defensar, amb excel·lent domini visual (Bonassie, 1979, p. 106-107;
Barral, 1981, p. 33). És un fet innegable, ben documentat en les fonts
i per l’arqueologia, i sobre el qual només cal plantejar-se si obeí a una
política determinada, si fou fruit de la casualitat, de la cerca d ’uns objec
tius determinants que coincidiren, o la doble possibilitat d ’establir-se en
indrets dominants, d ’accés complicat i, alhora, amb elements defensius
preexistents, cosa que ho feia tot molt més ràpid i fàcil. Semblaria més
probable acceptar una barreja de les dues darreres possibilitats: coinci
dència d ’objectius i aprofitament. En moltes ocasions, com al puig de
Sant Andreu, la fortificació ocupava la part més alta, enllà de les antigues
defenses, i exigia l’erecció de nous murs defensius (fig. 9). Schmiedt,
en un treball clàssic referent a les fortificacions altmedievals d ’Itàlia,
exposava que l’aprofitament d ’antics llocs fortificats i abandonats és un
model ben confirmat. En molts d ’aquells oppida, les noves fortaleses
es localitzaven en els cims, cosa, però, que no comportava, de cap ma
nera, ni la destrucció ni l’enterrament de les restes més antigues, prefe
rentment defensives, que eren utilitzades com a eficaç reduplicació de
la defensa del nou establiment (Schmiedt, 1968, p. 862-863). Pensem,
després d ’estudiar el cas de Uellosos, que al puig de Sant Andreu tindrí
em exemplificada una actuació mimètica: la creació ex nouo d ’un castell
i la conservació i potenciació, com a circuit avançat i efectiu, de les an
tigues muralles urbanes, encara dempeus i imponents. Versemblantment,
el castellare d ’alguns documents del segle IX (fig. 9).
Dins de l’edifici només hi hauria hagut una construcció d ’una certa
entitat, la capella que suposem dedicada a sant Andreu, que hauria estat
continuadora d ’una d ’anterior situada a la vora immediata o a l’entorn
(supra). Per força hauria d ’estar situada contra el mur septentrional de
la fortalesa, dins de la tradició baix-imperial i perquè és l’indret on es
bastí, molt més tard, la capella tardogòtica que n ’hauria aprofitat sòcols
i fonaments i que, en darrera instància, l’hauria condicionat. Recordem
que, durant l’exploració del subsòl de la capella, es van trobar restes de
murs que podrien pertànyer a aquella construcció (Oliva, 1969, vol. 1, p.
91). Suposem que, per deixar lliure les torres C i D, seria una mica més
petita que la capella posterior (fig. 17).
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Cal plantejar-se si el castell carolingi va aprofitar la cisterna que que
dava dins dels seus murs, la que porta el núm 1 del conjunt monumental,
cosa que, d ’entrada, semblaria de tota lògica. Malgrat l’opinió de M. Oli
va, que suposava que, efectivament, havia tomat a ser utilitzada (Oliva,
1969, vol. 5, p. 209), no sembla pas probable si analitzem amb cura el
reompliment interior on sovinteja material propi del moment final de la
vida de Voppidum i peces que s ’havien de posar en relació directa amb
els temples batejats contínuament com a hel·lenístics. Recordem que
el gran fragment de la mensa altaris (peça núm. 1) (supra), es va trobar
dins del gran aljub, però en l’estrat superficial, mentre que els altres dos
fragments de la peça ja trencada van anar a parar per allí a la vora, on
serien recuperats (supra). Aquestes dades fan pensar com a més segur en
un colgament del dipòsit d ’aigua immediatament després de l ’abandona
ment del(s) temple(s) o, potser millor, quan s’edificà el castellum. Tan
mateix, amb la informació que posseïm convé tenir, en aquesta qüestió,
una certa cautela (fig. 16).
L’anàlisi de la documentació aplegada durant l ’excavació permet ob
servar com van actuar els carolingis, primerament, i, molts segles des
prés, els constructors de la capella de Sant Andreu i de la casa de pagès.
Després d ’haver triat el lloc més adequat per aconseguir dur a terme
allò que s’havien proposat, van procedir a arrasar tot allò que sobresortia
damunt de la vella acròpoli i àrees pròximes. Hem plantejat la possibi
litat que allí dalt existís, potser aprofitant un dels antics edificis de culte
o bastida de bell nou, una capella cristiana. Si va ser així, també hauria
estat destruïda i incorporada al castell. Aquest arrasament nodria de ma
terial de constmcció la fortalesa que es va fer a consciència. Només cal
veure la relació de murs del castellum i de l ’anomenat temple hel·lenístic
per adonar-se que, d ’aquell, només en restà la filada inicial que es dispo
sava directament sobre la roca. Tal com va assenyalar diverses vegades
M. Oliva (supra) i com posen de manifest els documents de l ’època, el
procés d ’endeiToc afectà una corona circular d ’entre 80 i 100 m a tot
l ’entom. Els jardins que se situen a ponent del museu monogràfic, no fan
altra cosa que “emmascarar” una zona arrasada d ’antic. Dins d ’aquesta
corona circular es van disposar dos valls consecutius, diferents de con
cepció i de vocació i perfectament complementaris. Més enllà, potser
el castellare d ’alguns documents (supra), l ’antiga muralla occidental de
Voppidum que constituïa una mena d ’antemurale molt efectiu (fig. 9).
Els fortíssims desnivells dels costats de llevant i de migdia completa
ven la sòlida protecció del lloc. Des del seu abandonament potser cap a
mitjan/segona meitat del segle X, el lloc hauria estat objecte d ’enderrocs,
saqueigs i aprofitaments, intensificats quan la constmcció de la capella
tardogòtica i, més tard, de la masia, que van fer desaparèixer, quasi del
tot, l’edifici carolingi.
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Tal com hem pogut observar, el castellum pròpiament dit tenia una
porta i una portella (fig. 17). L’obertura principal se situava sobre el mur
occidental (d), desplaçada i ben protegida per la gran torre A. Un hipo
tètic enemic, en cas d ’arribar fins allí, havia d ’atacar la porta girant en
angle recte, deixant el costat dret completament exposat al foc enemic
i amb un espai escàs on maniobrar entre el vall i el mur i les torres de la
fortificació. Altrament, l’accés cap a la porta s’havia de fer tot enfilant
una costa curta però molt dreta.
A l’altre costat de la torre A, s’obria una portella fàcil de defensar i ab
solutament amagada que podia oferir excel·lents ocasions per a sortides
inesperades i cops de mà (fig. 17).
L’accés natural al castell en cas d ’atac se situaria seguint un sender
estret que es localitzaria a redós del cingle meridional. Es versemblant
imaginar que passeres de fusta mòbils facilitaven una circulació més cò
moda, entre dins i fora, en època de pau (fig. 17).
Des d ’un punt de vista militar aquest complex bèl·lic oferia una excellent resposta a les necessitats que l’havien generat: vigilància, control i
domini visual del camí d ’Empúries, des d ’on podien trametre’s ràpides
notícies cap al sud, en darrer terme, cap a Empúries (fig. 1). En segon lloc,
primera línia defensiva en la conquesta prudent d ’un territori adaptada a
la manera de fer la guerra pròpia del yund iemení i aliats que controlaven
Girona i que des de Girona devien procedir a cops de mà constants, rà
pids per retornar, immediatament a casa. El nostre castell esdevenia inatacable i una nosa permanent, una protecció eficaç i efectiva de tot aquell
territori. En efecte, el castellum Uellosos només podia témer l’atac d ’un
exèrcit suficient, enfrontat a un llarg setge o bé posseïdor de màquines de
guerra i disposat a grans esforços per assolir un magre resultat. Les fonts
de l’època deixen ben clar que només en situacions molt especials els
exèrcits es desplaçaven amb màquines de setge que exigien logístiques
sofisticades, tècnics especialitzats i grans complicacions que molt sovint
no convenia afrontar. La posició dominant, els desnivells naturals que el
puig ofereix pels costats menys complicats, nord i oest, que, malgrat tot,
poc ajudaven al moviment i desplaçament d ’efectives màquines de guer
ra, l ’antiga muralla, una nosa important, defensable i, fins i tot, efectiva
sense presència armada, el doble vall i un castell molt sòlid i de dimensi
ons reduïdes i, per tant, molt fàcil de defensar amb pocs guerrers. Aques
tes i altres raons que se’ns escapen ajuden a entendre la seva eficàcia i,
també, la seva necessitat, i que, desaparegudes i molt distants les causes
de la seva construcció, n ’expliquen, també, la curta durada.
Les dimensions del castellum i l’exigència que hi hagués, al seu in
terior, una petita capella, ens fan suposar l’existència d ’una guarnició
reduïda que, en cas de conflicte es veuria augmentada pels habitants de la
uilla, que no sabem on es localitzava, però que no sembla probable situar
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gaire lluny. El més raonable és suposar que es trobava en un punt desco
negut del puig, versemblantment dins del solar de l’antic oppidum o poc
més enllà. Hi posaríem en relació directa el cementiri de la Moma, situat
cingle avall a poc més de 60 m en línia recta de l ’acropoli del puig, on, no
ho oblidem, hem suposat l’existència d ’una capella (fig. 9 i 17). L’altre
cementiri del camp de les Lloses, on sembla que hi havia enterraments en
tegulae, clarament més antic i disposat seguint el camí d ’Empúries i que
sembla ocupar una superfície considerable (Badia, 1989, p. 309), podria
correspondre al lloc de Celsianum molt més antic i de llarga durada.
El precepte de 834 que cal fer retrocedir a època de Carlemany (a
donno et genitore Karolo), per tant, abans de 814 i, potser, tal com in
tentarem justificar més endavant, després de 801 s’esmenta una uillula
noua quam uocant Uellosos cum castello suoque terminio que clarament
es contraposa a una altra d ’anterior, més antiga, anomenada Celsianum.
Aquella vil·leta posseïa com a element peculiar un castellum que con
tinuà apareixent lligat a Vellosos, que passà de ser uillula a esdevenir
uilla (supra). Som de l’opinió que la vil·la, amb el seu terme ben definit,
segregat d ’una (o unes) més antiga o reemplaçant-la hauria estat creació
carolíngia i de clara funció militar, lligada directament a la construc
ció i manteniment del castellum i de la seva guarnició. ^No podria ser,
podríem preguntar-nos raonablement, que com a Sant Julià, el castell
fos anterior, baix-imperial i/o visigòtic? Teòricament sí, però en realitat
difícilment podríem adduir evidències directes i, fins i tot, circumstanci
als a favor d ’aquesta possibilitat. Recordem que Sant Julià, en el mateix
document de 834 que cal fer retrocedir a època de Carles, ja apareix com
a Fractum una situació que ha posat de manifest la recerca arqueològica
(Burch et a l, en premsa) mentre que el de Vellosos no només no era
fora de servei sinó que anava lligat a una uillula noua, a un establiment
molt recent. Altrament les dades arqueològiques aportades per l ’excava
ció d ’un i altre lloc semblen, també, avalar aquesta proposta i, finalment,
l’existència del cementiri del camp d ’en Moma o de Sant Andreu, trobat
a uns 60 m de distància, en línia recta, de l’acròpoli del puig i que només
té raó de ser en relació amb l’establiment de Vellosos, al seu castell i a la
seva esglesiola, sembla clarament de cronologia post-romana.
Quan caldria, doncs, datar el castell i la vil·la de Vellosos? Anem a
pams. Aquest castell, de petites dimensions però ben situat i prou pode
rós, difícil d ’atacar i que hauria exigit un esforç considerable per sotme
tre’l, que comptava, com s’ha vist, amb diversos recintes (supra), només
s’entén, des d ’una òptica militar, com a punt avançat de vigilància i con
trol d ’un territori determinat i, sobretot, d ’una via antiga i molt impor
tant, el camí d ’Empúries, que posava en contacte una part considerable
de l’actual comarca del Baix Empordà, la Selva i els territoris immedi
ats de Girona, amb Empúries i l’Alt Empordà. S’entén, sobretot, si es
49

J. CANAL, E. CANAL, J.M. NOLLA i J. SAGRERA

domina Empúries, però, en
canvi, no pas el territori de
més al sud i, especialment,
la ciutat de Girona, sobre la
cruïlla de camins que ver
tebren aquest territori (fig.
1). Indubtablement, només
era raonable una inversió
d ’aquestes característiques
abans del lliurament de Gerunda als francs, el 785. Un
cop incorporada aquella ciu
tat i tot el seu territori a l’im
peri, després d ’haver fet ar
ribar la frontera a la Tordera
i fins a Hostalric, com a mí
nim, un castellum d ’aque
lles característiques tenia
una funció molt secundària
que acabà perdent del tot
quan, després de la conques
ta de Barcelona, la frontera
s’aturà al Llobregat, 100 km
més al sud. Tant és així que
Fig. 24. Torre B del castellum, des de ponent.
aleshores podia ser enraona
da la cessió d ’aquelles terres
fiscals a la diòcesi gironina tal com va fer, també, el monarca amb Cas
tellum Fractum. Un i altre havien deixat de complir la funció militar que
els creà i podien passar a acomplir-ne una altra de ben diferent.
Pel que fa al moment precís en què fou creat Vellosos hi ha diverses
possibilitats, movent-nos sempre, tanmateix, entre el 761 i el 785.
És ben poc el que sabem d ’aquells anys entre la conquesta de la Septimània, acabada per Pipí a l’entorn de 759 i el lliurament de Gerunda de
785. Sembla, però, que abans de 777 quan el valí Sulayman de Girona
i Barcelona visità Carlemany a Paderbom per proposar-li la intervenció
militar directa de cara a la creació d ’un protectorat que se situés cap
aquí del riu Ebre, amb Saragossa com a punt central, els francs haurien
mostrat el seu interès per les planes empordaneses i que hi hauria ha
gut topades, més o menys intenses i sagnants amb la guarnició àrab que
semblaria recolzar-se sobretot en Girona i des d ’on castigava i contenia
els intents de penetració franca. Una altra possibilitat, potser més real,
més factible, seria que aquesta voluntat de conquerir territoris al sud de
l'Albera no hagués estat altra cosa que una conseqüència directa de la fra50
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cassada expedició de Carles
a Saragossa en la qual es va
veure compromesa una part
important de les elits his
panes, moltes de les quals
van haver de fugir cap a
la Septimània i degueren
m oure’s per accelerar una
nova intervenció, més efi
caç, més realista i, sobretot,
més ben planificada, al sud
dels Pirineus (Canal et al.
2002, p. 7-28; Canal et al.,
2004, 13-32). No podem
filar més, prim, però abans
de la conquesta de Girona,
l’Alt Empordà i la Garrot
xa, els pagi d ’Empúries/
Roses i de Besalú s’havien
incorporat al regne franc,
tot fortificant punts clau, en
una manera de fer ben docu
mentada, com confirmaria
la construcció de castells
Fig. 25.- Torre A del castellum. La part de dalt és
per part de Carles Martell
obra nova del moment d ’adequació del parc arqueo
per defensar els territoris
lògic. S’observa, en la part original, algun dels orificis
provençals i a redós de la rectangulars que hem suposat encaixos de la bastida de
l’obra carolíngia.
riba esquerra del Roine,
acabats de conquerir i que
calia protegir de les escomeses àrabs (Abadal, 1953, p. 35) o Lluís, rei
d ’Aquitània, que, molt a principi del segle IX, manà bastir castells a la
comarca de Jaca per tal de guanyar posicions al vessant sud del Pirineu
(Salrach, 1978, p. 37), entre els quals el castellum Uellosos i Bisuldunum, amb el control directe, en aquest cas, d ’una altra importantíssima
cruïlla de camins, on les últimes recerques han posat de manifest un emmurallament poderós que considerem d ’aquesta època per la seva filiació
directa, tècnicament parlant, amb les muralles carolíngies de Girona i per
la relació que mantenen amb les altres muralles, un xic més modernes,
ben datades documentalment (segons dades inèdites obtingudes per un
de nosaltres: Jordi Sagrera). R. Martí, historiador innovador i bon conei
xedor de l’època i del país és, també, d ’aquesta mateixa opinió (Martí,
2004, p. 102-103) (fig. 1).
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QUATRE ANYS AL PORT:
LA RECONSTRUCCIÓ
DEL PRIMER MOLL DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS (1591-1594)
JORDI VIVO
RESUM: Uns cinquanta anys després d ’haver-se bastit el prim er moll de Sant Feliu de Guíxols
(1496-1506) la manca de recursos p e r poder fe r el manteniment apropiat havia deixat les es
tructures portuàries en un estat lamentable. Per redreçar la situació, hom establí la imposició
del mollatge p e r reunir els recursos necessaris p e r reconstruir el m oll i poder-lo mantenir en
bones condicions. Finalment, el 1591 s ’iniciaren les obres de reconstrucció, que durarien fin s
el 1594, en les quals participaren de fo rm a preem inent treballadors locals. L ’article s ’estruc
tura fonam entalm ent en tres apartats: el prim er ofereix unes pinzellades sobre la història de
la construcció del prim er moll; el segon se centra en una sèrie de consideracions relacionades
amb els treballadors; i el tercer repassa (sense cap ànim d ’ésser exhaustiu) alguns aspectes
relatius als materials i les eines emprats a les obres.
PARAULES CLAU: història marítima, moll, treball, segleX VI.

Tothom qui s’atansi al promontori guixolenc dit punta dels Guíxols (o
del Fortim) trobarà, pràcticament a l’extrem que més s ’endinsa al mar, una
curiosa construcció de pedra, alta, solitària i mig oblidada. Actualment
apartada de les aigües que durant segles l ’han estat amanyagant, es tracta
del darrer i únic testimoni que roman de l’activitat portuària medieval de
Sant Feliu de Guíxols. Això no obstant, no sembla que tradicionalment hagi
despertat gaire interès en els estudiosos que han aprofundit en la història
de la localitat. Aquest modest treball pretén fer una aportació a la història
marítima de la ciutat partint de l’estudi d ’una font que fa referència a un
esdeveniment relacionat amb el primer moll: el llibre de comptes de les
obres que s’hi dugueren a terme al tombant del segle XVI.
(1)
Voldria expressar un sincer agraïment a l ’Àngel Jiménez, arxiver de l ’Arxiu Municipal
de Sant Feliu de Guíxols (AM SFG), per haver accedit amb molta amabilitat al meu prec de
llegir i exam inar l’article.
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De bell antuvi, la petita badia, més o menys arrecerada, ha servit de
port natural a una vila que ha viscut abocada al mar. La seva situació,
pròxima a la ciutat de Girona, féu que l’any 1354 Sant Feliu esdevingués
el port (a més de carrer) d ’aquella ciutat i, per tant, un punt de sortida
i d ’arribada de vaixells que duien estibades mercaderies molt diverses.
Amb el pas del temps i l’augment de la puixança del port, sorgí la
necessitat de tenir a l’abast un moll, un port artificial. Ja a mitjan segle
XV hom estigué a punt d ’assolir aquest anhel, però l’esclat de la guerra
civil catalana (1462-1472) el deixà en suspens uns quants anys més, fins
que el 1493, finalment, el monarca de tom, Ferran II, concedí el privilegi
d qfe r e construhir dit port{2). Un cop obtinguts els recursos necessaris,
tres anys més tard, s’inicià el bastiment del primer moll, les obres del
qual s’allargarien un decenni.(3)
Així doncs, Sant Feliu encetà el segle XVI amb un flamant moll. I,
tanmateix, quan encara no havia transcorregut una centúria des que es
començà la seva constmcció, s’hi dugueren a terme noves intervencions.

Vista general actual de! moll medieval en el context del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols.

UNA ESTRUCTURA NOVA PERÒ EN RÀPIDA DECADÈNCIA
D ’entrada, pot sorprendre trobar tan aviat notables obres de constmc
ció al port. Aleshores, què havia esdevingut al llarg d ’aquesta centúria
“curta” que requerís engegar noves obres? Aquesta pregunta fou con
testada, de fet, ja fa gairebé un segle per l ’il·lustre Eduardo Gonzàlez
Hurtebise, que, al seu Bosquejo histórico, reproduí una acta dels manuals
d ’acords datada a final de març de 1556.(4) I el que hom hi pot llegir no
(2) AM SFG, sec. XXX, reg. 1499.
(3) JIMÉNEZ, Àngel (1997). Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Sant Feliu de
Guíxols, Ajuntament, pp. 73-75; GA1TX, Jordi (coord.)(2004). El port de Sant Feliu de Guíxols.
Recorregut històric amb motiu del seu centenari, Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament, pp. 35-42.
(4) GONZÀLEZ HURTEBISE, Eduardo (1970). Bosquejo histórico de la villa de Sant Feliu de
Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, pp. 148-149. L’esmentada acta es reprodueix completa en l’apèndix I.
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deixa d ’ésser xocant: atesa la manca de recursos de la vila, no s’havia
pogut costejar un acurat manteniment de les estructures portuàries (que
no només incloïa el moll en si, sinó també una caseta destinada a aixo
plugar els pescadors), amb la qual cosa, al cap de tan sols cinquanta anys
d ’haver-se acabat, estaven tan degradades que suposaven més un perill
que no pas una ajuda.
Així doncs, la universitat de la vila, conscient de la situació que
presentava el port i disposada a superar-la, es proposà començar a reunir
fons per poder-se permetre sufragar les obres necessàries per reconstruir
el moll i, de passada, dotar-lo d ’unes defenses ben adequades; el factor
de les defenses també tenia el seu pes, tenint en compte que en aquells
moments les aigües del Mediterrani eren solcades amb espaordidora
freqüència per naus de pirates i corsaris, sobretot barbarescos i otomans<5).
Les obres, tot s’ha de dir, no arribarien a materialitzar-se fins al cap de
trenta-cinc anys. D ’aquesta manera, a partir del gener de l’any següent,
el 1557, s’instituí per reunir els recursos que eren menesters la imposició
del mollatge, un impost que gravava l ’ús del port; hom havia de pagar
una quantitat proporcional al tipus d ’embarcació que atracava a la badia
de Sant Feliu, que generalment es movia entre valors d ’un a quatre
sous(6). El principal problema que afectava l’impost del mollatge era que
depenia exclusivament del nombre de naus que entraven al port, i, per
tant, allò que més convenia era que n ’entressin com més millor. Ara bé,
no s’ha d ’oblidar que al segle XVI encara es produïen cíclicament brots
de pesta i que, quan arribaven notícies de la malaltia, una de les primeres
mesures que s’aplicaven per prevenir-la era tancar el port. D ’alertes
importants de pesta n ’hi ha documentades, en el període que ens ocupa,
els anys 1558, 1563(7) i 1564; les quantitats recaptades aquells anys, en
conseqüència, foren més migrades. No és estrany que, com suara s’ha
esmentat, hom trigués trenta-cinc anys a reunir la quantitat necessària
per iniciar la reconstrucció.

(5) JIM ÉNEZ, À n g e l, op. cit., pp. 95-97.
(6) AM SFG, sec. I, reg. 20, f. 7.
(7) Una acta datada el 28 de juny de 1563 exposa un testimoni curiós relacionat amb la
pesta: aquell dia arribà al port un llondro procedent de Cotlliure, en un moment que aquella
zona estava castigada per la pesta, a bord del qual hi havia mariners guixolencs. Seguint la
norma habitual, en arribar a Calassanç, els sortí a l’encontre una barca on anava un dels tres
jurats de la vila d ’aquell any, Narcís Ferrer, per advertir-los que no podien entrar a la vila
(ni tan sols als ravals) fins a assegurar-se que no hi havia cap afectat per la malaltia. Un dels
mariners, Guerau Bosc, ja havia passat per una situació similar anteriorment, com posa de
m anifest que el jurat li digués que “no volgués entrar y que no fos descortès com és estat altre
volta que sens licència nostra entrà dins dita vila”. Malgrat els seus precs, el mariner, que
devia ser un home de fort caràcter, li “respongué molt descortessam ent (...) ab moltes paraules
injurioses y mal dites”, malgrat la multa que s ’hi jugava. Posteriorment, a principi de setembre
també s ’esmenta que no es permeté l ’entrada a la vila de “Pere Prats y sa filla, m uller de Benet
D urban”. AM SFG sec. I, reg. 20.
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ELS PROTAGONISTES DE LA RECONSTRUCCIÓ:
ELS TREBALLADORS
Com s’ha dit al principi de l’article, la font principal emprada per
elaborar aquest estudi és el llibre de comptes de les obres del moll,(8) un
gruixut volum de tapes de fusta recobertes amb pell que es conserva a
l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Més enllà de la funció que
tingué en el seu dia, el llibre actualment pot servir per oferir una visió, en
ocasions més completa i en d ’altres més difusa, de com s’organitzaven i
evolucionaven les obres de reconstrucció.
Cada setmana, generalment els diumenges, els treballadors rebien el
salari pertinent. Al costat del nom i el cognom de cada home, s’especifica
la retribució que li pertocava diàriament i el nombre de jornals que havia
treballat. A més a més, sovint s’esmenta la tasca que havia dut a terme
el treballador, l’ofici al qual es dedicava i, si esqueia, la procedència.
Al costat dels obrers també quedaven anotades totes aquelles persones
que havien intervingut en una setmana determinada en les obres, ja fos a
través de la venda d ’algun producte necessari, de l’adobament d ’alguna
eina que s ’havia fet malbé, etc. A vegades, un mateix treballador podia

(8) AM SFG, sec. XV, reg. 1092.
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veure complementats els seus jornals duent a terme tasques suplementà
ries, com per exemple quedant-se a passar la nit al port per vigilar que
cap desaprensiu aprofités la fosca nocturna per manllevar alguna eina o
algun material.(9)
Malauradament, els treballadors no sempre apareixen identificats amb
nom i cognom, sinó que en algunes ocasions només es troben referències
vagues que l’escrivent podia reconèixer amb facilitat, però que, més de
quatre-cents anys després, suposen una pèrdua d ’informació. Per exem
ple, la setmana del 2 al 8 de març de 1594 hi hagué un dia en què portaren
pedra fins al moll a bord d ’un llagut tres hòmens, els noms dels quals no
quedaren recollits enlloc.
Els treballadors eren, de forma predominant, guixolencs, però també
n ’hi havia algun que procedia de Palamós(10), Tossa de Mar(11), Llagostera(12), Pont Major(13), Arenys(l4), Monistrol(15) i àdhuc de França(16).
Pel que fa a les professions del conjunt de participants en les obres,
cal advertir que el llibre de comptes no sempre és explícit en relació a
aquesta dada, de manera que alguns dels treballadors no apareixen asso
ciats a cap ocupació. Amb tot, hom pot arribar a discernir els oficis -si
més no els de bona part dels guixolencs- a partir d ’altres fonts07). En
qualsevol cas, el que es pot veure ben clarament és que intervingueren
fins a una trentena de professions diferents: picapedrers, mestres de ca
ses, manobres, mestres d ’aixa, calafats, ferrers, traginers, bracers, jorna
lers, corders, mariners, carnissers, boters, sastres, mercaders, etc., etc.(,8)
Els espais de treball eren essencialment dos: per una banda, la pedre(9) En els quatre anys estan documentats dos homes que passaren la nit a peu d ’obra:
Antoni Ferrer (la setmana del 23 al 29 de setembre de 1591) i Rafel Pons (una nit la setmana
del 12 al 18 de juliol de 1593 i una altra la del 26 de juliol a l’ l d ’agost del mateix any).
(10) Dos calafats anònims que foren allotjats pel també calafat guixolenc Baldiri Masó el
juliol de 1591.
(11) Un tal Savellons, que a principis de juny de 1593 portà tres pesades y mija de manuelles.
(12) Un home de cognom Prats.
(13) Com és el cas d ’un traginer de cognom Mates, a qui hom li comprà cinc sacs de calç
a final de març de 1594.
(14) Un home anomenat Miquel Llauder, del qual hom desconeix l ’ocupació exacta, però
que portà alguns m aterials a la vila a principi de juny de 1593.
(15) El mestre pedrer Antoni Giralt i els seus tres (o quatre, segons el moment) fadrins:
Guillem, Joan, Miquel i Damià, que participaren en les obres des del 20 de juny de 1591 fins
als voltants del 10 d ’octubre de 1593, quan retornaren cap a Monistrol a bord de la barca patronejada pel guixolenc Bernadí Terré.
(16) La setmana del 9 al 15 de setembre de 1591 un francès (sense cap més tipus d ’iden
tificació) treballà tres dies al moll.
(17) Particularment el treball d ’ESTEVA, Lluís (1977). “La població treballadora guixolenca, de 1556 a 1645”, dins X X Assemblea Intercomarcal d ’Estudiosos. Sant Feliu de
Guíxols, 23 i 24 d ’octubre de 1976, Sant Feliu de Guíxols, pp. 131 -200.
(18) Per a un llistat més exhaustiu dels homes i llurs professions que hom ha pogut iden
tificar, vid. l’apèndix II.
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ra, on els picapedrers es dedicaven a arrencar y rompre pedra. Dissor
tadament, de moment encara no s ’ha trobat cap document que ajudi a
situar amb exactitud la ubicació de la pedrera de la vila. El que és segur
és que les pedres extretes s’embarcaven en un llagut, que habitualment
es noliejava a algun dels treballadors que en posseís un, per portar-les
fins al segon espai de treball, el moll mateix, on la resta dels treballadors
s’encarregava de restituir-lo amb aquells fragments de granit. En el con
junt d ’ambdues àrees hi treballava un grup d ’una setzena de persones de
mitjana, si bé es detecta una certa variabilitat que es mou entre un mínim
de set treballadors i un únic màxim de trenta-sis. Dins d ’aquest equip la
figura principal era la del mestre (o cap) del pontó, que s’encarregava
de coordinar i organitzar les diverses tasques. En els quatre anys que
s’allargaren les obres ocuparen aquesta posició el patró Miquel Mateu
(1591-1592), el mestre d ’aixa Salvador Blanc (1593) i el mariner Joan
Fradera (1594).
El salari que hom percebia variava en funció de l’ofici, de l’experiència
i de la funció realitzada en les obres. Així, el mestre del pontó cobrava
dotze sous diaris; els picapedrers, de cinc a dotze sous (el jornal del mestre
picapedrer era de dotze); els mestres de cases, cinc o sis; els manobres,
entre tres i quatre; els mestres d ’aixa, de sis a vuit; els calafats, de cinc a
set; els bracers identificats cobraven de quatre a cinc sous i mig; els ferrers,
sis o sis sous i mig, i els jornalers, quatre sous.
Un dia de treball a les acaballes del segle XVI no tenia res a veure
amb les jornades laborals actuals. No es pot assegurar a què equivalia
exactament en el cas concret que ens ocupa, però poden servir d ’aproxi
mació les dades següents: els mestres de cases de Saragossa treballaven
de mitjana quinze hores a l’estiu i nou a l’hivern, mentre que els fran
cesos en feien catorze a l’estiu i dotze a l’hivern; per la seva banda, la
confraria gironina dels Sants Quatre Màrtirs establí el 1578 una jornada
que començava a les cinc de la matinada i concloïa a les set del vespre,
amb dos descansos d ’una hora cadascun per dinar i per berenar.(19) En
la mateixa línia es movien els mestres de cases, picapedrers i cubers
de Lleida, els quals, ja l’any 1685, establiren jornades de treball que a
l’estiu anaven de punta de dia fins a fer-se fosc, amb un descans de dues
hores per dinar, i a l’hivern, de punta de dia fins a les set del vespre,
amb una sola hora de descans per dinar.(20) Per tant, és raonable pensar
que una jornada al moll intentava aprofitar al màxim les hores de llum
disponibles, amb la qual cosa variava seguint el pas de les estacions: era

(19) DOM ÈNECH, Gemma (2001). Oficis i arts de la construcció a Girona (1419-1833).
Mestres de cases, picapedrers, fusters i escultors. La confraria dels Sants Quatre M àrtirs,
Girona, p. 106 i nota 229.
(20) ESTEVE, Francesc (2000). “Ordinacions dels mestres de cases, pedrapiquers i cu
bers de Lleida (any 1685)”, dins Virós L., Organització del treballpreindustrial: confraries i
oficis, Barcelona, pp. 179-180.
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més dilatada a l ’estiu i més curta a l’hivern, però amb algun moment
per aturar-se (una hora o, com a molt, dues) i fer un mos. D ’altra banda,
hom treballava sis dies sencers, de dilluns a dissabte, amb un únic dia de
descans setmanal, diumenge.
MATERIALS I EINES
A més dels recursos econòmics i la mà d ’obra, un tercer element in
dispensable a les obres eren els materials de construcció i les eines. Pel
que fa als materials, ja s’ha apuntat més amunt que la pedra del moll,
granit, procedia d ’una pedrera local. Allà, els picapedrers obtenien de la
roca fragments no excessivament grans mitjançant un magall, una eina
semblant a una aixada estreta, amb un mànec de fusta i un cap acabat per
una banda amb un tall horitzontal i per l’altra amb escarpell. Un altre estri
emprat per treballar la pedra era una eina semblant a un martell gros, amb
mànec de fusta i un cap acabat amb punta a banda i banda, anomenada
escoda. Regularment, els magalls i les escodes, a causa del desgast que en
comportava l’ús, havien d ’ésser llossats pels ferrers per tal de recuperar
els talls i les puntes. Arribats al moll, els blocs de pedra, no gaire grans i
de formes molt irregulars, eren alçats per mitjà de grues de fusta (de les
quals n ’hi havia amb tota seguretat dues) i units, com encara avui es pot
comprovar, amb morter de calç.
D ’altra banda, un altre material a bastament emprat era la fusta. Com
s’ha esmentat suara, les grues eren fetes d ’aquesta matèria i, com es posa
de manifest al llibre de comptes, s’havien d ’anar adobant o se n ’havia
de construir de noves com a conseqüència del ràpid deteriorament a què
estaven subjectes, segurament pel fet de carregar reiteradament pesos
excessius. També les cordes i les politges de les grues havien d ’ésser re
novades freqüentment. A més, la fusta es feia servir també per adobar les
embarcacions de transport del material quan sofrien algun desperfecte o
per fer peces diverses: corbatons, parpals, tascons, etc. Hom adquiria la
fusta als pagesos i bosquerols més propers, els de la Vall d ’Aro, Llagostera
i Cassà. Destaca sobretot la de roure, alzina, suro i pi, si bé també està
documentada, puntualment, la d ’om i freixe.
Les construccions i l’instrumental de fusta que més restaven exposats
a la intempèrie eren calafatats, és a dir, s’embetumaven amb una barreja
d ’estopa i pega, amb l’objectiu de preservar-los del sol, la humitat, la
pluja i l’aigua del mar. En aquest sentit, hom comprava, sobretot als
mercaders de la pròpia vila, els productes necessaris: pega, olles per ferla bullir i llanades per aplicar la substància resultant sobre la fusta.
Un altre material destacat era el ferro, que es trobava en eines i peces
molt variades: aixades, ganxos, perns, gafes, puntes, etc. Finalment, no es
poden oblidar els llibants, palomeres i altres cordes de cànem, que prove
ïen els corders de la vila. Habitualment, tot es comprava als productors i
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fabricants de Sant Feliu, per bé
que també es detecta que alguns
dels materials es van haver d ’ad
quirir en indrets una mica més
llunyans, com és el cas dels daus
de bronze comprats el maig de
1591 a Barcelona.
CONCLUSIO
En definitiva, quatre anys
hagueren de passar per recupe
rar completament el moll, qua
tre anys d ’intensa activitat a la
zona del port, per on arribaren
a passar, en total, gairebé duescentes persones entre obrers,
mercaders i altres. Després del
fracàs produït al cap de poc
temps d ’haver finalitzat l’edifi
cació del primer moll, a causa
de les dificultats per poder-lo
mantenir, la universitat de la
vila desenvolupà una manera
d ’obtenir els recursos neces
saris. Així, decidí aplicar la
imposició del mollatge amb la
pretensió de restaurar i millorar
les estructures portuàries; ara
bé, prengué la precaució de no
caure per segona vegada en el
mateix error i, per assegurar-se
una afluència de recursos des
tinats a les tasques de manteni
ment, la taxa no deixà de recap
tar-se després de 1594, ans es
mantingué. D ’aquesta manera,
intentava afavorir, amb unes es
tructures en bones condicions,
l’increment del tràfic portuari
i, conseqüentment, augmentar
la prosperitat econòmica de la
vila.

Detall de l’angle de l’estructura, per la banda
interior, amb dos desgastats norais de calcària.

Vista de la part frontal de l ’angle del moll.
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APÈNDIXS
I
DECRET D ’ESTABLIMENT DEL MOLLATGE PER AFINANÇAR
LA RECONSTRUCCIÓ DEL MOLL (1 D ’ABRIL DE 1556)(21)
Die primo aprilis anno predicto
Nos, don Carles, per la divina clem ència emperador dels Romanos sempre august, de
Alemanya, de la Castella, de Aregon, etc., comte de Barcelona, etc.
Nos, don Pera Afan de Ribera, senyor de la casa de Ribera, marquès de Tarifa, comte de los
Molares, adelantado mayor de l’Andaluzia, de la Sancta Ces. Catholica Reial Majestat consellers,
loctinent y capità general en lo Principat de Cathalunya y comtats de Roselló y Cerdanya.
Per part de vosaltres, los jurats y consell de la vila de Sanet Feliu de Guíxols, nos és estada
feta relació dient que, axí per lo que haveu gastat en fortificar la dita vila com encara per los
molts càrrechs que la vila fa, axí ordinaris com extraordinaris, aquella està m olt pobre y sens
emoluments alguns, de manera que no té ni ha possibilitat de conservar una casa que té la
dita vila per als mariners, axí naturals com altres forasters, per retraure’s en aquella en temps
de pluges y tempestat, està del tot arruynada y deruyda; y que axí matex teniu necessitat de
alim piar y adobar lo moll, per la conservació y tuyció dels vexels, sens lo qual no poden estar
sinó ab molt perill de perdre’s, per ésser altrament playa; suplicant-nos que tenint respecte a la
ocurrència del temps, axí per al dit effecte com encara per ayudar a fer alguna artillaria y haver
pólvora y municions necessàries per a la defensa de la dita vila, vos donàssem licència y facultat
de imposar algun dret sobre los vexells, axí de la matexa vila com forasters, que vindran dins
lo port y m ar de la dita vila.
E nos, desitjants que aquella sia convinguda y provehida axí de artileria, pólvora,
m unicions, com altre coses necessàries, havem tingut per bé de condescendre a vostra petició
en la manera infrascripta. Per ço, per tenor de les presents, de nostra certa sciència y consulta y
real auctoritat, donam licèntia y plena y líbera facultat a vosaltres, los dits jurats y consell qui
ara sou y per temps seran, que per temps de deu anys primers vinents y entre tant durant lo real
beneplàcit de sa M ajestat y nostra, pugau imposar, rebre y haver dret sobre tots y qualsevol
vexells que durant lo dit temps vindran en lo port y m ar de la dita vila, axí de naturals com
forasters, ço és, per cada vexell de gàbia quatra sous, y scorxapí dos sous, y per cada sagetia
y londro un sou.
En axí que, durant lo dit temps dels dits deu anys, y entre tant durant lo real beneplàcitat
de sa Majestat y nostra, pugau exhigir, rebre e haver de tots y qualsevol vexells que durant
lo dit temps vindran en la m ar de la dita vila, axí dels naturals de la dita vila com dels altres
estrangers, la quantitat dalt expresada, so és, dels vexells de gàbia quatra sous, dels dels [s/c]
scorxapins dos sous, y de les sagetiesy londros un sou, y lo que del dret preocehirà se haya
de convertir y convertesca en alim piar y adesar lo dit port y en reperar y adobar la dita casa y
artillaria, pólvora y altres m unicions necessàries a la dita vila.
Car nos, per lo mateix tenor de las presents, diem y m anam als spectables, nobles,
magnífichs, amat conseller de Sa Majestat, lo portant veus de General Governador, balle
general, advocat y procuradors fiscals en lo present Principat, veguers, balles, sotsveguers,
sobatlles, algutzirs, veguers, porters y altres qualsevols officials, axí reals com altres, y als
lochtinents y surrogats de aquells, a pena de mil florins de or de Aregó dels béns dels qui faran
lo contrari irrem isiblement exhidors y als reals officis applicadors, etc.
Data en Barcelona, a xxxi del mes de mars de mil sine cents sinquanta y sis anys, etc.

(21) AM SFG, sec. I, reg. 19.
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II
RELACIÓ DE TREBALLADORS PER POBLACIÓ D ’ORIGEN(22)

Saní Feliu de Guíxols

(22) La llista no és del tot completa, puix que només s ’han inclòs els treballadors els noms
i/o els cognoms dels quals estan recollits al llibre de comptes. D ’altra banda, com que els
oficis d ’alguns d ’ells s ’han hagut de deduir a partir de l’article de Lluís Esteva abans citat, en
el qual les sèries estadístiques que ofereix contenen noms i cognoms repetits però pertanyents
a diferents persones, s ’ha indicat en el quadre l ’ocupació que sembla més raonable en funció
dels indicis del llibre de comptes i de l ’article d ’Esteva. De tota manera, s ’aniran anotant les
altres possibilitats.
(23) Esteva (op. cit.) documenta també un teixidor i un pescador homònims.
(24) Esteva (op. cit.) docum enta tam bé un barriler, un m estre d ’aixa i un carnisser
homònims.
(25) Esteva (op. cit.) docum enta tam bé un teixidor i un m estre de cases francès
homònims.
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(26) Els mestres de cases Joan i Pere eren mossos del mestre Esteve Farners.
(27) Esteva (op. cit.) apunta que Joan Dolset fou fet, pocs anys després de participar a
les obres, captiu per corsaris algerians. Mai més retornaria a Sant Feliu, ja que morí el 1604 a
A lger (Esteva, 1977, p. 173 i nota 193).
(28) Esteva (op. cit.) documenta també un paraire, un mercader i un capità de galera
homònims.
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(29)
(30)
(31)
(32)

Esteva
Esteva
Esteva
Esteva

(op.
(op.
(op.
(op.

cit.)
cit.)
cit.)
cit.)

documenta
documenta
documenta
documenta

també
també
també
també

un
un
un
un

bracer homònim.
traginer homònim.
patró homònim.
mestre d 'aixa homònim.
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NOTES SOBRE
LA GUERRA DE SEPARACIÓ
A SANT FELIU DE GUÍXOLS
BENET JULIÀ

RESUM: Es presenta una visió de Sant Feliu de Guíxols al llarg dels anys de la Guerra de
Separació o dels Segadors, amb documentació de l'Arxiu M unicipal local: cartes dels virreis,
de Pau Claris, dels jurats, més els problem es morals i materials de la gent del poble.
PARAULES CLAU: Guerra de Separació

En ser el segle XVII una centúria plagada de guerres per obtenir algunes
nacions, l’hegemonia dintre d’Europa, també la nostra petita terra no s’es
capà de participar en l’etapa coneguda com la Guerra de Separació o dels
Segadors, amb tots els desastres que comportaven aquestes calamitats.
En el present treball ens concentrarem en presentar com visqueren els
fets bèl·lics que succeïren al llarg dels anys d ’aquest conflicte en la petita
població marinera de Sant Feliu de Guíxols, amb totes les adversitats
pròpies del moment, com foren les pèrdues humanes i econòmiques, més
l’estrall d ‘una epidèmia pestosa de forta mortaldat. Però abans de seguir
endavant caldria recordar breument certs aspectes ja sobradament cone
guts que creiem interessants evocar per poder-nos situar en el moment
històric d ’aquells fets.
Felip IV, rei de Castella i monarca de tots els regnes peninsulars fou
pròcer poc inclinat als negocis de la política i això motivà que la deixés
en mans del valido comte duc de Olivares, personatge que, segons un
dels seus biògrafs, era molt ambiciós de poder, treballador, potser honest
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Jura del mariscal de Noailles com a virrei de Catalunya a la catedral de Girona.

i intel·lectualment de menys capacitat que el seu contrincant, el francès
cardenal Richelieu.
El fet de mantenir una política de prestigi nacional acabà amb la ca
pacitat econòmica d ’una Castella en plena crisi social, agreujada, a més
a més, per la falta de metall preciós americà, i que anys abans havia sos
tingut les passades guerres, mentre que ara les seves mines es trobaven
esgotades.
El fet de buscar Olivares solució al problema econòmic més la ne
cessitat d ’homes per a l’exèrcit el feien temptejar una solució d ’ajuda
dels diferents regnes amb resultats negatius. Un d ’ells, Catalunya per
exemple, s’hi oposà recolzant-se en les seves constitucions, que només
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admetien lleves de gent armada solament si era envaït el propi territori
per forces enemigues, però mai per aventures exteriors. Fracassades les
seves gestions, Olivares escrigué al monarca uns consells on li assegu
rava que podria esdevenir el sobirà més important del moment si pogués
subjugar tots els altres regnes a la seva sola autoritat i a la uniformitat
de les lleis i càrregues de Castella. Per arribar a aquest final, donava tres
solucions, una d ’elles era la de promoure desordres dins la comunitat per
obligar d ’entrar les seves tropes a restablir la pau.
La guerra contra França en el front de Leucate li donà l ’ocasió de
desplaçar gran nombre de tercios castellans a Catalunya. Aquests, for
mats amb gent a sou i procedent de diverses nacionalitats com napolitans, suïssos, alemanys, etc., necessitaren allotjament obligatori en cases
particulars, sobretot en el temps de la hivernada, però la seva conducta
exigent, més robatoris i excessos, sobretot quan se’ls retardava el salari,
féu que es produís un ambient de protesta hostil, sobretot entre la gent
humil, que era la majoria; a més la incorporació d ’homes a l’exèrcit for
mat per la Generalitat per anar a combatre a Salses, que per ser territori
català no podien excusar-se, i encara la de les talles o repartiments per
sufragar totes les despeses no esperades.
Passem ara a exposar breument algunes característiques de la vila guixolenca, que devia oscil·lar de 1.300 a 1.600 habitants la majoria dels quals
vivien a la part vella, és a dir, dintre la muralla. Entre estatges i botigues
hi havia segons el cadastre de Patino, elaborat uns 50 anys més o menys
després dels fets que relatem, uns 200 edificis, la majoria modestos, absents
d ’escuts nobiliaris a la façana car era l’abat del convent benedictí, el senyor
de la Vila i son terme i on hi vivia amb una vida d’austeritat, no havent-hi
per això petita noblesa sinó senzillament algun donzell o algun ciutadà hon
rat, a més de mercaders, naviliers, hisendats i algun menestral destacat.
Dels habitatges de dintre la muralla, un 25% eren d ’una sola cambra,
un 39% eren de dues i un 17% eren de tres. Lloc on naixien, vivien i mo
rien els nostres guixolencs d ’aquelles centúries.
Pel que fa al seu nodriment, el pa era el seu aliment bàsic, per això tro
bem tanta preocupació per comprar blat en els dies difícils i complicats
d ’aquells temps de guerra. Del pa en traurien la sopa com un plat més
dintre el seu sistema alimentari, plat que en tractar-se de vila pescadora
devia ampliar-se amb la sopa de peix.
Els nostres avantpassats usaven tot el que tenien a mà, com les ver
dures i els llegums que podien obtenir dels horts que envoltaven la vila,
també la fruita i els bolets quan era el temps. No podia faltar, com a
71

BENET JULIÀ

població marinera, alimentar-se del producte del mar. Ja exposarem més
endavant la imposició que cobrava el comú sobre aquest producte, però
recordem que en el cas del peix de tall, l’abat hi tenia part, cosa que
igualment passava amb la caça del cabirol, que encara aquell temps n ’hi
havia pels espessos boscos de la rodalia. La carn, escassa, acostumava
a ésser de moltó; tot això feia que en aquells anys de guerra a vegades
havien passat certa crisi alimentària en no poder sortir els pescadors a
faenar, o sortir els guixolencs pels voltants de la vila pel perill de trobar
partides de tropa enemiga o simplement insubordinats.
Quant al govern de la població, seguint a Gonzàlez Hurtebise, el seu
historiador, la seva Universitat estava formada per tres jurats, quatre con
sellers, un síndic defensor, un oïdor de comptes, clavari, secretari, etc.,
tenint els jurats el tractament de magnífics i d ’honorables els restants.
Les imposicions a què tenia dret el Comú pujaven unes 1.594 lliures,
l’any 1642, que són les que hem trobat. La imposició per mercaderia era
de 250 lliures; la del peix, 328 lliures; la de taverna, 370 lliures; la de
l’oli, 129 lliures; la de mollatge, 96 lliures; la de la llenya, 39 lliures, la
de la fleca, 36 lliures; la de la carn, 104 lliures, etc.
Si comparem aquestes dades amb les que ens dóna Ll. Esteva de l’any
1606, trobarem una inflació en els apartats del peix i taverna, i, en canvi,
un descens en el de mercaderia i fleca; variacions potser degudes al mo
ment que es vivia.
Les despeses d ’aquell any foren les següents, segons clavari: notari
de Barcelona, 15 lliures; predicador de Quaresma, 20 lliures; el que toca
la campaneta de l’avemaria, 2 lliures; cera gastada per la Candelera, 27
lliures; secretari, 10 lliures; benefici de sant Nicolau, 3 lliures; salari i
vestuari Jurats, 205 lliures; alcaid de sant Elm, 16 lliures (mig salari);
pensió de censal, 18 lliures; gestions del síndic, 40 lliures; paleta, 11 lliu
res; pagat a 30 homes que acompanyaren a gent armada, 20 lliures; sou
del veguer, 10 lliures; benefici de sant Miquel, 7 lliures; Id. de sant An
ton, 7 lliures; pensió censal, 41 lliures; pensió Ntra. Sra. de l’Esperança,
1 lliura; pólvora, 118 lliures; salari sant Elm, 16 lliures (devia ser l ’altra
meitat del sou); gestions a Barcelona per als soldats, 44 lliures; partida de
pa i vi, 14 lliures; per enterrar castellans, 6 lliures; procurador, 44 lliures;
paleta, 30 i 53 lliures; mestre de minyons, 35 lliures; majordom convent
(diverses partides, entre elles el “sonu corn”); adobar torre de sant Joan,
39 lliures; pensió censal, 62 lliures.
La lectura d ’aquestes despeses ens dóna una visió de certs aspectes
curiosos d ’aquella centúria. En el camp religiós es troben partides sobre
beneficis destinats a un determinat sant, el predicador de Quaresma; el
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que tocava la campaneta de l’avemaria, etc. Partides totes que 200 anys
després Caymó eliminà de cop.
També trobem diversos sous com els de l’alcaid del castell de Sant
Elm, veguer, jurats, etc. Cal remarcar igualment l’aportació per al toc ma
tinal del corn des de dalt de la torre del seu nom. Les liquidacions de les
pensions de diferents censals, i finalment, entre d'altres, el sou del mestre
de minyons, segurament relacionat amb la deixa dels Axada a la vila.
Correntment, les despeses anaven paral·leles amb els ingressos, però
ara, en temps de guerra es veuen obligats a fer talles o repartiments com
també a manllevar a persones solvents. En el primer cas, això acabava
d ’excitar el mal humor dels guixolencs aclaparats per aquestes càrregues
bèl·liques que havien de suportar.
Ja hem indicat que per la campanya de Salses -territori català- es van
demanat lleves, i així tenim una llista dels primers 48 soldats que sortiren
de la vila. Abans havien rebut de la Presidència de la Generalitat l’ex
hortació a cridar a sometent i enviar homes armats i municionats i amb
provisions, però els jurats guixolencs enviaren el síndic per obtenir una
disminució del seu nombre, al·legant que per ser port de mar i defensarlo, i per fer-ho en el castell de Sant Elm i les torres de la vila, no poden
aportar la quantitat de soldats sol·licitada per Barcelona.
Finalment, poden presentar una companyia de 48 homes, que reberen
en inscriure’s cada un 5 lliures i 5 sous. Tropa variada on hi havia 4 napolitans, 6 que no eren pas veïns de Sant Feliu, un esguerrat d ’una cama i
sense cap més detall; la resta, que per característiques i ser barbamecs, fa
pensar que eren jovenalla. A aquesta llista cal adjuntar el sergent Miquel
Morera, encarregat de guardar les armes manllevades dels soldats, que
cobrà 10 lliures.
Al mateix temps i potser en part per això, els jurats practiquen un
repartiment entre 316 caps de família econòmicament solvents de la vila.
Paga la pena exposar alguns dels més destacats per entreveure l’entramat
econòmic de la gent de la nostra població; i així trobem com a guixo
lencs més solvents, amb una imposició de 20 lliures, els següents: Anton
Romaguera, Pere Mercader (assaonador), Fco. Mont (id), Joan Estrach o
Estrada?, hereus de Joan Prats.
Amb 18 lliures, Joan B. Pi, hisendat que més tard, en morir, deixà la
seva fortuna per repartir-se entre obres benèfiques.
Amb 15 lliures Miquel Vaquer (assaonador) i Antoni Pi (notari).
Amb 13 lliures Joan Custurer i Joan Maymí.
Amb 12 lliures J. Valmanya (boter) i Gabriel Bosareny.
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Amb 10 lliures Fco. Rovira, Joan Cateura, Joan Mas, hereus de Pere
Bosc, Antoni Garau; Joan Camós (fuster).
I amb 8 lliures, Joan Pellisser, Joan Soliveras, Andreu Curós, Antoni
Boera, Joan Massana, Joan Ayguavivas, hereus d ’Antoni Reig, Marià
Jaume Rostoy, Pere Pagès, Pere Pujol, Antoni Torres i Joan Vilaret, barretaire.
La tibantor entre el Principat i els governants castellans va augmen
tant. A més, a la Generalitat ha entrat gent nova amb altres idees políti
ques oposades que l’enfrontaran amb el virrei, comte de Santa Coloma,
que arriba fins a empresonar consellers.
Addictes a aquest foren, a més de l ’alta noblesa, l’audiència, els bis
bes i els abats. Per això, el virrei intercedeix entre la universitat i el mo
nestir benedictí local, per un assumpte de blat dels monjos, retinguts pels
Jurats amb el pretext que no havien contribuït a les talles “pel sustento
dels homes enviats a Salses”. Així ho detalla en la seva carta del 4 de
març de 1640.
Més tard, el 25 de maig, arribà a Sant Feliu correu de Girona, que seguí
en llagut fins a Blanes, per avisar del perill de la tropa de Juan de Arce.
Però la mostra més punyent de la tensió amb què s’arriba a causa de
la presència de tropa forana fou quan a la comarca de la Selva es rebellaren, i cremaren a l’algutzir Monredon, encarregat de la distribució dels
soldats que calia allotjar. En represàlia, els dels tercios profanaren i cre
maren l’església de la població veïna de Riudarenes, acció que obligà
el bisbe de Girona, fra Gabriel Parcero, benedictí de la Congregació de
Valladolid com els de la comunitat guixolenca, a excomulgar-los. Devia
trobar-se bé amb ells perquè J. Cervera anota fins a quatre visites pasto
rals en el seu temps episcopal.
Finalment, serà la diada de Corpus de 1640, amb l’entrada a Barcelona
de nombrosos segadors, com era costum, per oferir el seu treball per la
sega dels camps que envoltaven la Ciutat Comtal, quan esclatarà la re
volta. Assaltaren la presó i alliberaren els consellers empresonats i poste
riorment envaïren el palau del Virrei, que encara que ja s ’havia escapolit
fou detingut més tard i assassinat. No acabà tot així, car a continuació fo
ren agredits domicilis dels suposats partidaris de la política centralista.
Amb vista de les circumstàncies i tement Pau Claris l’entrada de l’exèr
cit castellà per restablir l’ordre, tal com havia ja aconsellat Olivares, pro
clamà la República Catalana sota la protecció del regne de França, però ha
gué de claudicar i acceptar un virrei i un sobirà, Lluís XIII, tots francesos.
I així, d ’aquest fet sorgiren dos bàndols dins la ciutadania, segons la
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seva obediència a un sobirà o a un altre, mentre que Felip IV envia un
nou virrei en la persona d ’un Folc de Cardona Femàndez de Córdoba,
que desgraciadament moriria al cap de poc temps. En el partit profrancès, quedà Pau Claris Casademunt (1586-1641) com a president de la
Generalitat. Antic canonge de la Seu d ’Urgell, havia mantingut un polí
tica molt independent enfront del Poder Central. Amb ell, la majoria del
poble català i sobretot la clerecia modesta.
El 25 d ’octubre de 1640 els jurats guixolencs afectes a la causa de la
Generalitat reben un avís dels consellers de Barcelona a l’ensems que
una recomanació d ’atendre una armada francesa de 36 vaixells i 20 ga
leres. Més tard, carta de Fernando de Tamarit sobre ajuda en cas d ’atac
de probables enemics, segons informacions rebudes referents a galeres
armades i preparades.
Finalment, a final d ’any, reben de la Diputació del General, ordres
de fer fortificacions que han de ser: dos fortims, una banqueta davant
del mar i reforçar el portal de la manera que els senyors jurats ja estan
informats. També han de fer un rastell (embarrat de fusta i ferro davant
del portal d ’una fortalesa) en la porta del mar i un altre rastell a la porta
de l’església. Dels 500 homes que estan de conservació en la Vila, és
menester posar-ne 50 al castell de Sant Elm, 100 al Convent, 50 sobre la
muralla i 200 dins la plaça. Baixar els dos canons grossos de Sant Elm i
portar-los al baluard i pujar al castell la petita... del baluard.
El gener de 1641, descriu Àngel Jiménez, que els jurats de Sant Feliu
informen a Barcelona, que amb motiu de complir les ordres de fortifi
car-se, una cinquantena d ’homes que anaven a la feixina foren increpats
en castellà i advertits que ho pagarien. Com que se n ’assabentà el poble
i per evitar alteracions, detingueren tres monjos castellans i tres de ca
talans, els portaren a dins de la població i els tractaren respectuosament
com a religiosos. A més, posaren guardes per a la seguretat del monestir
i el castell, mentre esperaven ordres. Malgrat l ’intent per part dels jurats
d ’evitar aldarulls, segons posteriorment escrigueren els religiosos, el po
ble amotinat els havia tallat molt pins de la seva propietat.
Com més endavant veurem, els monjos castellans foren embarcats
cap a Barcelona i enviats posteriorment a Castella, on el seu abat Tru
jillo ja s’havia refugiat al monestir de Montserrat de Madrid, destinat a
aquests exiliats.
A continuació, reberen la carta de Pau Claris, potser de les últimes
que escrigué, ja que moriria al cap de pocs dies, després de la batalla de
Montjuïc. Deia així:
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“Amb parer de la Junta de Justícia atenent la quietud i sosiego i ju n 
tament la conservació d ’aquesta Vila i Principat, hem deliberat que tots
els frares castellans que estan en el Convent d ’aquesta vila, no tornessin
més aquí i que els altres catalans que són fills d ’aquest monestir i han
acostumat d ’haver traït i resistit, se n ’hi tornessin i alguns altres cata
lans per a suplir els nombres de castellans afectes i els serveis d ’aquesta
Església i els Oficis divinals i sacrificis, no pateixin falta alguna, de les
quals tan necessiten en les presents ocasions.
I també que V Ms. en les ocasions que els hi apareixen posin lo número-nombre de gent que sembli convenient tant de dies com de nit dins
del monestir p er guarda i custodi d ’aquella i aquesta Vila.
Confiant que els religiosos que tornaran aquí, guardaran V Ms. la
correspondència que es deu i miraran amb bons ulls i obraran juntam ent
el que convinga per a la form ació de esta Vila i Principat com tenen obli
gació no tinguent superior castellà.
I així diem i preguem a V. Ms. que amb tota correspondència, prosseguessin amb dits religiosos, conservant en particular, tota pau i tranquillitat perquè altrament, tindríem amb gran sentiment no encarregar-los
que les persones que acudiran per guardar i defensar dit Monestir, sien
de satisfacció, de manera que els frares, si tenen algunes queixes parti
culars, vinguin a presentar-les que procurarem un oportú remei.
El canonge Pau Claris. ”
A continuació una altra carta que deia així:
“Havent consultada la seva (carta) de V. Ms. amb el Molt Il·lustre
Consell de Guerra d ’aquesta Ciutat i Província, ha resolt que els tres
monjos que en la seva carta de V. Ms. ens diuen que són castellans i que
un d ’ells disposa de paraules per les quals aquesta Vila fe u demostració
de sentiment i per evitar algun escàndol amb el poble los tragueren del
Monestir i aquells han passat en la Vila per seguretat de les persones, V.
Ms. en virtut de la present, posaran aquells en les presons de dita Vila
amb tota seguretat de les persones, esperant altres ordres nostres i tractant-los com a religiosos, procurant que llurs persones ni en el Monestir
se ’ls fa c i cap dany, ans bé les correspondències i benignitats degudes i
V. Ms. diran en les seves cartes confiant que en tot obraran amb molta
satisfacció.
Déu guardi a V. Ms. Barcelona 27 de gener de 1641. ”
En les cartes enviades des de Barcelona als jurats guixolencs, desta
quen els consells sobre un tracte correcte als religiosos. Segurament, això
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estava relacionat amb el fet de no alterar el gran vincle que tingué tota la
clerecia en la lluita contra l’exèrcit castellà.
Més tard, pel febrer de 1641, es rebé una altra carta dels diputats del
General de Catalunya residents a Barcelona. Deia així:
“La de V Ms. del prim er del corrent que havem rebuda a mà d ’A nton
Pi, llur Canceller Síndic, la qual ens ha explicat sobre la captura que
s'ha fet dels 6 religiosos benets d ’aquest Monestir, part d ’ells castellans
i part catalans i com nosaltres desitgem la pau i quietud de dita Vila i
aquesta no es p o t aconseguir si no es traslladen d ’aquí, se serviran V.
Ms. embarcar-los amb el respecte que es deu als religiosos, etc. ”
Hem de recordar que Catalunya, com ja hem indicat, en independitzar-se del poder de Felip IV, passà a l ’òrbita francesa, i no tingué més
remei que subordinar-se al rei francès, Lluís XIII, representat al Principat
per un virrei igualment francès. Un dels primers fou el que firmava amb
el nom de duc de Cardona, sense tenir cap relació directa amb aquesta
branca de la noblesa catalana. Es tractava del militar francès Philippe La
Motte, a qui per haver derrotat el marquès de Leganés en terres de Lleida
es va premiar amb aquest títol.
D ’aquest virrei és un imprès, on per mitjà de Galceran Nabot, conse
ller en cap, i Joan Pau Bruniquer, escrivà major de la Generalitat, s’infor
ma d ’això següent: “De part del Molt Il·lustre Senyor President i Junta
de Batalla, recorda que els Braços Generals del 20 de desembre de 1641
i 12 de gener de 1642, s ’obligaren a un batalló de 500 soldats a cavall i
15.000 infants, pagats, armats i municionats. Per tant, dintre de 10 dies,
enviïn el Síndic a la Casa de la Diputació per informar-se de la contri
bució a les despeses de dit batalló. ”
Relacionat amb això, segurament és el document del 29 de gener de
1642 i firmat per Fco. Sala, diputat militar, on s’anoten 74 lliures girades
en la Taula de Canvis de Girona.
L’any següent, els Jurats de Girona anuncien als de Sant Feliu la se
güent informació: “Per dues cartes de les Majestats de Lluís XIV, Rei i
Senyor nostre, benèvolament avui regnant i de la Senyora Reina Regen
ta, mare seva i nostra, que del 15 o 16 de maig pròxim passat, tenim en
tès la trista i dolorosa mort del Il·lustr. i Sereníssim Rei Lluís XIII, nostre
Rei i Senyor de immortal memòria. La qual havem sentida amb la vivesa
de pena i dolor que pèrdua tanta ens ha pogut causar i el molt que ara
així en el Comú com en los ànims dels particulars, fent-ho entendre a V.
M. i aquí com a vertaders ifidels vassalls d ’aquesta Majestat, en facin el
degut sentiment, així en l'interior com en l ’exterior i amb llurs oracions
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a l ’A ltíssim Déu per l ’ànima de dit reputadíssim Rei, suplicant li vulga
donar son etern repòs, etc. Girona 14/VI/1643”. On a més celebraren 17
misses a St. Miquel i 22 funerals a la catedral.
Del 18 d ’octubre del 1643, és un altre imprès redactat pel citat vir
rei francès duc de Cardona, que diu així: “L ’estar desvetllat com estic
sempre al major servei de Mon Rei i Senyor (que Déu guardi) com la
major quietud i conservació d ’aquesta Província, me obliga a coneixer
els intents de l ’enemic que al no poder fe r amb la força, ho vol fe r amb
enganys, prometent a certs ambiciosos, diverses dàdives. Predicaran el
següent: queferan la pau; que el Rei de Castella ferà un perdó general;
que aquesta Província es morirà de fam ; que els soldats francesos ro
ben; que la Justícia és violenta... ”
1
continua el Duc de Cardona: “La oferta de perdó general és falsa.
Sobre la fam, la Província proveeix i a més té al costat França, gran
proveidora de blat i civada. Sobre excessos dels soldats francesos, se ’ls
castiga seguit l ’escrit de diverses consideracions sobre la Justícia. ”
Acaba aconsellant llegir la carta per ajudar-lo.
Aquest document es devia a diversos factors que succeïren en aquells
anys. Així tenia la mort del rei francès. A continuació la de Richelieu,
segueix la destitució d ’Olivares. A més, l’ajuda francesa no és tan im
portant com s’havia promès, i la soldadesca d ’aquesta nacionalitat es
comportà quasi tan malament com els denigrats tercios, a la qual cosa
s'afegeix l’aparició d ’opuscles clandestins espanyolistes. Per tot això, es
comprèn la importància dels que mantenen la política de mirar d ’agru
par-se diplomàticament amb els nous governants castellans i amb l’in
fant Juan José de Àustria, germanastre del rei Felip, un dels responsables
de l’exèrcit que penetrava en el Principat.
França, a més de variar de virreis, ha enviat el bisbe de Cosserans
Pere de Marca per a control d ’una dura repressió política que afectà entre
altres el bisbe de Girona, el benedictí fra Gregori Parcero de la Congre
gació de Valladolid, la mateixa a la qual pertanyien els benets dels mo
nestir guixolenc, com ja hem indicat.
Parcero havia estat bisbe d ’Eina abans de Girona. Expulsat, passà
a Tortosa, igualment amb la mateixa dignitat religiosa fins als 90 anys,
edat en què hi morí. Recordem que aquesta població passà el setembre
de 1640 al poder de les tropes castellanes.
El control rigorós de P. de Marca segurament tenia relació amb certes
activitats conspiratòries de les Corts i suposats grups filipistes a qui es
volgué parar de cop.
Un problema que preocupà els jurats i els obligà a demanar consell a
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advocats de Barcelona era si els canonges de Girona, els rectors i altres
religiosos havien de pagar les imposicions de vi, fruita, grans, etc. que
tenia la Universitat segons privilegis. La resposta dels consultats va ser
afirmativa, ja que també els religiosos es beneficiaven del servei i guarda
de les defenses de la vila.
Malgrat que l’estat de guerra continuava, la vida de Sant Feliu seguia
sense gaires fets remarcables. Caldrà destacar la seva aportació -volun
tària o n o - a les despeses relacionades amb el fet bèl·lic, l’única font que
tenim d ’informació.
També hi ha les dificultats de formar lleves per tenir soldats. Una
carta de Henriche Lorraine indica “que els Presidents de la Junta de
Batalla l ’informen de la seva impossibilitat de fe r les lleves que són me
nester promptament per form ar els batallons i poder acudir al servei
de Sa Majestat i benefici de la Província, en no correspondre aquesta
Universitat i altres a la contribució de la taxa, etc.'’’’
Igualment, en el mateix sentit és la carta de Josep de Biure i de Margarit, un dels més ferms defensors de la posició francesa.
Des de Barcelona i a principi de 1646, s'adverteix que la tropa de
cavalleria que vindrà de França passarà per la vila i necessitarà palla i
civada, i que si els fa falta, cal que la comprin als pobles veïns i la grana
al Magazin Reial proper.
També els Jurats de Girona informen els de Sant Feliu d ’una campa
nya de descrèdit dels “sisens” gironins.
D ’aquesta anualitat, s’anota pel clavari, que l’arrendament de sal per
a un trimestre va ser de 49 lliures, 16 sous i 9 diners, pagat per Joan
Ayguaviva.
Però és el 1649 quan augmenten les càrregues per causes bèl·liques.
Així, es troben anotades, ingressades en la Taula de Girona, partides re
petides al voltant de les 280 lliures “pel batalló”. Compra de palla a la
Vall d ’Aro per a la cavalleria “que hi havia en la Casa de la Vila” per
valor de 9 lliures. Més tard, es gasten 3 lliures per al cavall del coronel i
2 lliures per al de l’alferes. Als mestres d ’aixa locals, Morató i Cateura,
40 lliures per a treballs practicats per l’artilleria del baluard, i al rellotger
Jaume Passapera, 10 lliures per al control del rellotge i de l ’artilleria,
mentre que a Jaume Babiloni se li pagaren 43 lliures, 4 sous per comprar
a Palamós i transportar fins a dita Casa del Comú, 18 quarteres d ’ordi.
El contingent de la tropa forastera degué quedar força temps a la vila,
ja que necessità per al tinent de cavalleria 42 lliures de palla i 80 lliures
d ’ordi i xifres similars per al coronel. També a la senyora Fonolleta se li
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pagaren 3 lliures i 2 sous per haver tingut allotjat el caporal que cercava
reclutes i desertors.
Els Jurats es preocupen dels seus soldats escampats per les comar
ques veïnes; per obtenir informació del seu estat, paguen d ’l a 3 lliures
a un propi enviat a les poblacions de Torroella de Montgrí, la Bisbal,
Palafrugell i Barcelona.
Fou a mitjan d ’aquest segle quan més fortament començaren a agu
ditzar-se les diferències entre els partidaris d ’una sobirania i els de l’al
tra. Hi ha cert cansament, sobretot en la gent modesta. D ’una part, el
sofriment moral pels seus marits i fills mobilitzats; les càrregues eco
nòmiques per a les talles o repartiments; l’augment del preu de la vida,
si comparem les imposicions del Comú de l ’any 1650 amb les que hem
detallat de l’any 1642. I així trobem que la imposició sobre el peix, que
havia estat de 328 lliures, ara havia pujat a 644 lliures. El vi, que s’havia
cobrat a 370 lliures, passà a 516 lliures, i més o menys amb aquest ritme
la majoria de productes.
També hi havia el pas de les tropes amb les obligacions d ’allotjament.
L’arribada de noves descoratjadores sobre l’avanç reeixit de l ’exèrcit
castellà i les preocupacions, no cal dir, de futures represàlies sobretot en
persones que més s ’havien destacat en l ’ajuda al camp francès.
En relació amb aquesta inseguretat, hi ha un fet que no sé el valor
que podem donar-li i és el següent: en l ’Arxiu Municipal guixolenc on
es guarden amb cura tots els volums dels respectius manuals d ’acords,
precisament es troben a faltar els que corresponen al període de 1650 a
1656, pèrdua que hom es pregunta si es deu a un accident fortuit o bé a
un intent d ’eliminar acords comprometedors d ’alguns dels jurats i con
sellers d ’aquells anys.
A aquest fet, que podríem catalogar com de sofriments, moral, s’hi
afegirien els fets materials, sobretot en forma de fam i epidèmies pestoses. Referent a la primera, no sembla pas que a Sant Feliu arribés a ser un
problema, com degué ser en la propera població de Girona, d ’on trobem
cartes amb demandes insistents de compres de partides de blat sobre el
nostre port.
Però les noves sobre l ’extensió de l’epidèmia pestosa que amb inten
sitat s’escampà per tot Europa, els obligà a la formació de l’anomenada
Junta del Morbo, composta d ’un jurat, un metge, un cirurgià i un patró de
barca per tractar-se de població amb port.
En aquell temps, ja és sabut que no es coneixia la causa de la malaltia
i la seva mortífera expansió. Malgrat les diverses teories i els variats
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tractaments, els metges d ’aquelles èpoques havien arribat a la conclusió
que l’aïllament dels afectats i familiars era el més adequat per evitar la
seva expansió. Amb aquest criteri es començava amb la reclusió forçosa
de tota la família dels empestats a casa seva, on per una finestreta la Junta
del Morbo els passava els aliments que necessitaven.
Però altres vegades era tota una barriada la que n'estava afectada, i lla
vors s'arribava a l’extrem d’expulsar-los de la població, acollint-los en edi
ficis, campaments o llatzerets. Però si l’epidèmia s’havia estès a una pobla
ció que era port de mar com Sant Feliu, llavors es bloquejava tota entrada i
sortida de naus, i es paralitzava així tota la vida comercial. D’aquell temps,
recordem l’ús de les anomenades Patents de Sanitat per poder navegar.
No podem precisar l ’extensió de l’epidèmia a la vila guixolenca, però
una idea de la seva importància la podríem conèixer de la lectura del que
gastà la universitat per als seus empestats. I així llegim en els documents
del clavari les següents anotacions:
A Joan Custorer se li deuen 900 lliures, que són la meitat del salari
dels purificadors. Aquests eren homes que es dedicaven a cremar certs
productes per desinfectar els habitacles dels malalts.
A Joan Pellisser, 234 lliures pagades per perfumar cases, 14 lliures
per resina de pi.
Per farina per a la pobra gent contagiada, 882 lliures i 5 sous; compres
que es repetiran.
Per a vestits comprats a Girona per als criats purificadors, 19 lliures.
Valor del vi gastat per als empestats, 136 lliures.
Comprat a Torroella de Montgrí, 18 moltons a raó de 10 lliures, 6 sous
per moltó. També per alimentar els malalts.
Pagar a Andreu Ramon 582 lliures, 5 sous, i més 156 lliures, 8 sous
per farina, gallines, ous i altres despeses.
Al cirurgià de Sant Feliu Jaume Dayna per al seu salari fins al dia 8
de gener, que morí. La Junta de Morbo li pagava a raó de 5 lliures cada
dia. Són 207 lliures.
Als germans Pere i Pau Prunell de Mataró per un mes i mig de fossers,
un total de 400 lliures. I en una altra ocasió, per fer de fosser, 20 lliures.
Farina altra vegada, 400 lliures. 18 jornals per al forn, 25 lliures. Al
traginer que va transportar pedres, argila amb el matxo, per fer el forn,
17 lliures i per 24 jornals de manobre en el forn, 24 lliures. A l’artesà de
la fusta, 25 lliures. Al qui portava provisions als malalts de la Morberia,
32 lliures.
Al veguer i a la vídua Maria Ribas, que pastaren el pa de la Casa de la
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Vila per als soldats que anaven de campanya i per als “empestats” pobra
gent: 100 lliures.
Per cera i enterraments de la Morberia i altres, 63 lliures.
Hi ha també altres adquisicions de farina “neta de tara” a 3 lliures la
rova: 914 lliures. Per 3 quintars de panses de Dénia per als empestats, 36
lliures, 12 sous. Vi gastat a la Morberia, 134 lliures.
La Morberia de Sant Feliu, que tantes vegades surt en els documents
de l’època, no sabem on residia, però hi ha una anotació del clavari, de fi
nal de l’any 1652, on indica haver pagat a un tal Pere Petx 30 lliures pels
danys fets a son olivar, com també a la seva vinya i per no haver pogut
sembrar ja que estava ocupat per moltes persones empestades.
També el clavari pagà per uns adobs a Mas Canada, deguts al morbo
i a Fco. Jordà dels Guíxols, segons explica Fco. Sala en les seves M emò
ries per la compra d ’un camp que serví de cementiri dels empestats en el
qual s'hi posà una creu de pedra.
Finalment, coneixem la construcció d ’un forn dins el recinte d ’aï
llament, per elaborar segurament el pa dels malalts, la qual cosa mostra
com la vila s’abocà a ajudar-los i cuidar-los.
Malgrat tot això, la vida i la guerra segueixen. Així, pel febrer de
1651 els Jurats reben un imprès dels diputats del General del Principat
de Catalunya i són comptats. S'hi reconeix la pesta, fam i guerra que
castiguen gran part d ’Europa. Al país només estan afectats Girona, Olot i
algunes poblacions del camp de Tarragona. Continuem indicant l’interès
de S. M., segons carta de l'Il·l. Sr. de Marca, bisbe de Cosserans i la del
senyor vescomte regnant per prevenir el contagi la propera primavera.
S’ha informat del blat i de la civada que S. M. té interès d'enviar, etc. I
així, el tema de l’epidèmia, es tracta en diferents missives rebudes.
També la compra de blat és una altra preocupació dels governants,
com hem indicat abans. Tenim que els de Blanes, que, després de l’avís
que han tingut d ’arribada d ’aquest producte, pregunten amb quina mone
da acceptaran, car si foren dobles ells no en tenen.
Per l’abril, els jurats de Girona avisen que el C. H. Antoni Axada inter
vindrà en la compra de 1.000 quarteres de forment guardades a Sant Feliu.
Amb el bon temps s'hi s’afegeixen ara altres maldecaps. El 12 de ju 
liol, el Reial Consell Criminal avisa que l’enemic per mar i per terra vol
posar setge a la ciutat de Barcelona, i que des de la costa es veuen llurs
galeres i vaixells i per terra ja estan en marxa i, per tant, allisten tots els
que puguin defensar la Ciutat, que és defensar tot Catalunya, recordant
les vexacions i tiranies que els castellans han fet al Principat i tot el ran
cor que tenen a la nació catalana i que si arribàvem a llurs mans per ven
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jar-se dels “successos” de 1640, nos llevarien honres, vides i “haciendas”
i deixarien alguns en perpètua esclavitud.
Escrits com aquest, a vegades violents i d'altres angoixants, es van
repetint, indicatiu de la gravetat de la situació barcelonina.
A l ’octubre, dues cartes més. La del dia 15, escrita pels consellers de
Barcelona, recordant els dos mesos forts d ’assetjament, i per això solliciten gent per defensar-la, amb municions i queviures.
L’altra carta, des de París i traduïda al català és del mariscal La Mothe-Hautecourt, Philipe, comte de La Mothe i duc de Cardona. Fou virrei
de Catalunya en dues ocasions, el 1642 i 1651, i fou el darrer virrei fran
cès. Aquesta darrera carta era enviada al marquès de Aguilar, governador
a Catalunya, com a felicitació per la voluntat de S. M. el rei d ’enviar-lo
de virrei a Catalunya per restaurar la providència dels pobles oprimits i
expulsar els enemics. Igualment, ordena enviar un jutge a l’Audiència
Reial a Elostalric i Girona per donar ordre als allotjaments per a la tropa
que aportarà.
El 17 de novembre és el mateix marquès de Aguilar que escriu: “L’es
clat de la ciutat degut a l’enemic, des del Besós fins al monestir de Sta.
Madrona, ens obliga ajuntar forces. Per això V. M. amb tota diligència
aportaran homes, queviures i municions per a 15 dies, etc”.
També de tots aquests dies es reben cartes dels jurats de Girona, però aquests
estan obsessionats per l’epidèmia, que fou molt intensa en la dita ciutat.
Mentrestant, el virrei i des de Pézenas - a una jornada de Perpinyà- es
criu que es fan les embarcacions del blat, civada i municions amb grans
quantitats, i per tant que s’avisi les universitats que estiguin a punt per al
repartiment, etc.
En aquesta carta s’ha indicat que calia aportar pólvora. D ’aquest pro
ducte en trobem diverses partides comprades a Girona, així com plom i
àdhuc paper per fer els cartutxos. També des de Girona s ’indica que el
veguer Pere Prim ha de preparar la requisa dels 400 homes.
I així, l’any 1652, arriben a Sant Feliu quantitats importants de diver
ses partides de pólvora procedent de Girona. La població ja té la sensació
de tenir la guerra a prop. Efectivament, al final de juny de 1652 entre
veuen unes 12 galeres acompanyades d ’altres embarcacions, 20 “barcos
longos”, que anaven en direcció cap al port guixolenc, on hi havia un
comboi amb blat de França destinat a Barcelona.
L’armada castellana, manada per Juan José d’Austria, atacà i destruí
la majoria de naus mentre s ’enduia capturades les altres.
La campanya de la tropa castellana s’anava acabant. El marquès de
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Mortara va ocupant les poblacions de la costa. Blanes li ofereix certa
resistència i per això ocupada la població castiga 300 blanencs a anar
a galeres. Quan això es coneix a Sant Feliu no s’accepta el reforç d ’in
fanteria enviada per Girona sinó que procurà posar-se sota l’obediència
del Mortara (28 de setembre de 1652). Però abans, malgrat tot, els jurats
havien intentat ajudar la capital catalana enviant de socors un batalló “en
campanya”. Trobem anotades pel Clavari despeses diverses com les 10
lliures per una bandera nova, ja que la que tenia la vila era massa vella.
Segueixen les compres d ’arcabussos i d'altres armes, més la continuada
adquisició de pólvora, plom i d'altres per a la seva artilleria.
A continuació, hi ha el detall del que guanyaven els allistats. El capità
Lluís Pi i Ferrer cobrava 10 lliures al dia, durant 81 dies. L’alferes Mi
quel Font cobrava 4 lliures al dia, durant 166 dies. El sergent Francisco
Feixeda cobrà 322 lliures; i així va continuant la llista amb les pagues,
per exemple, al tambor Miquel de Pau, seguit de la relació dels soldats
més la de les persones que portaren queviures a aquells i als animals. La
despesa en blat, farina i traginers que traslladaven els soldats ferits en
l’ajuda al socors de Barcelona una vegada pujà a 525 lliures, partides que
trobem repetides.
I així, acabà una etapa de la vida del nostre Sant Feliu de Guíxols. A par
tir d’ara, hauran d’obeir altres autoritats i diferents costums. Al cap de pocs
dies, el 18 d’octubre, Mortara escriu als Jurats que s’ha assabentat que els
francesos fugitius han abandonat partides de roba i mercaderia variada, que
per tal motiu enviarà oficials de la seva confiança per a la seva confiscació.
Barcelona ja havia capitulat, però, a pesar de tot, l ’ambient de guerra
encara persistiria.
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EL FOMENT DE LA LECTURA:
ELS LLIBRES
DELS SERVITES D’EMPÚRIES
I LA BIBLIOTECA POPULAR
DE PALAFRUGELL
DAVID FIGAROLA

RESUM: E l valor de la lectura és importantíssim, és l'eina bàsica p e r a l'aprenentatge i p e r a
la form ació integral de l ’individu, així com la principal via d'accés al coneixement i a la cul
tura. La publicació del fo n s de la biblioteca antiga de l'Arxiu M unicipal de Palafrugell és una
eina clau p e r a un major coneixement de !a història del llibre i la cultura. A quest fons el form en
(la major part) el conjunt de llibres procedents del convent de pares servites d'Empúries, que
inclouen obres de devoció, de sants, de teologia moral, sermonaris... A més, l'article aprofita
p e r fer esment de la Biblioteca Popular de Palafrugell, una institució cabdal p e r al fo m en t de
la cultura i la lectura entre els seus vilatans.
PARA ULES CLA U: Història cultural, clero, convent de la Mare de Déu de Gràcia d'Empúries,
Biblioteca P opular de Palafrugell, Arxiu M unicipal de Palaj'rugell.

A l’actual societat de la comunicació, caracteritzada per la sobreabundància de dades, la lectura comprensiva té un paper clau per convertir
la informació en coneixement. La bibliografia, entesa com la història,
descripció i coneixement dels llibres i manuscrits, ens pot ajudar a entendre’ns a nosaltres mateixos. El patrimoni bibliogràfic de les esglésies,
monestirs i catedrals és una part important de la nostra riquesa cultural.
Forma part essencial del nostre passat. Encara avui dia, l ’estudi d ’aques
ta part del patrimoni històric es troba en una situació precària sobretot
pel que fa a la catalogació dels fons de les institucions dependents de
l’Església. L’extraordinària riquesa bibliogràfica d ’aquests centres és
fonamental per l’estudi del pensament i de la cultura. Els eclesiàstics fo85
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ren un col·lectiu important pel que fa a contribucions bibliogràfiques i al
foment de la lectura, és per això que creiem necessària la publicació del
fons de la biblioteca antiga de l ’Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP), el
qual prové, en gran part, de l ’antic convent de la Mare de Déu de Gràcia
d ’Empúries. Aquest convent de pares servites va ser fundat el 1606 pels
ducs de Cardona. Els servites són un orde conventual i mendicant que té
l’origen a Florència el 1233. Aquests frares segueixen la regla de Sant
Agustí i la característica fundacional respon a la difusió de la devoció a
la Mare de Déu, particularment a la dels Set Dolors. Portaven una vida
penitencial i d ’estricta pobresa. Al segle XVIII l’orde viu un revifament
fins la desamortització de Mendizàbal (1835), quan perderen l’empenta
del segle passat i patiren les conseqüències de les revoltes anticlericals.
Alguns són enviats a diversos priorats de l ’orde a Itàlia o a missions de
l’orde i d ’altres es quedaren a Espanya com a exclaustrats, col·laborant
a les parròquies d ’on procedien. Aquest seria el cas del pare Matlleria,(1)
que va recollir tots els llibres que va poder i va anar fins a Palafrugell per
col·laborar amb la Congregació de terciaris de la parròquia instal·lada a la
capella de 1’hospital. Ens hem de remuntar al 1718 per trobar a Palafrugell,
la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, l’orde tercer
dels servites, que al 1737 construeix la nova capella de l’Hospital que
serà també la seu de la Congregació a Palafrugell. Una de les finalitats
d ’aquesta era atendre els malalts i ajudar a l’Hospital de Palafrugell. De
la resta de religiosos se sap que es van dispersar i que res va quedar dins
el convent.(2)
Probablement els esdeveniments de la Guerra Civil (1936-1939) van
provocar que aquest conjunt de llibres antics anés a parar a la Biblioteca
Pública de Palafrugell. La història d ’aquesta entitat té l’origen en l ’època
de prosperitat econòmica de la vila, deguda al desenvolupament de la
indústria suro-tapera a la segona meitat del segle XIX. La riquesa que
s’obtingué per aquesta expansió comercial va permetre obtenir nivells
culturals més elevats i una ferma voluntat d ’instruir-se. En aquesta
direcció ja trobem l’any 1872 un acord en el ple de l’ajuntament per
obtenir recursos per tirar endavant el projecte d ’una biblioteca popular
(fins i tot ja es disposava de local i bibliotecari), però la proposta no
va progressar. L’any 1898 es va fundar la societat recreativa del Centre
Fraternal, on els socis podien disposar d ’una important biblioteca, que
alguns autors han assenyalat com la més important en volum bibliogràfic
de la comarca al primer terç del segle XX.(3) Amb la crisi de la indústria
(1) El pare M atlleria va m orir el 8 de novembre del 1878 als 81 anys. Llibre 9 de difunts
de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell. Fol. 105 Inscripció 70.
(2) Barraquer (1917)
( 3 ) C a n e s(1989)

86

EL FOMENT DE LA LECTURA

surera, dins el context de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la vila
de Palafrugell es va veure sotmesa a una etapa de retrocés econòmic. No
obstant això, és un moment important per a la cultura del municipi, amb
l’aparició d ’una sèrie de persones que cerquen la creació d ’un centre
d ’ensenyament popular, per instruir la població i despertar-la de l’astènia
intel·lectual que es vivia en aquests temps de crisi. Com a resultat d ’això,
diversos joves interessats per la cultura reivindicaren la proposta del
1872; però en el context de la dictadura de Primo de Rivera no es va
poder dur a terme. La preocupació d ’aquest grup d ’intel·lectuals va
beneficiar la voluntat de crear l ’esperada biblioteca popular a partir de
l’organització de la Festa de l’Esperit Palafmgellenc. Amb la fi del règim
de Primo de Rivera comença una nova etapa on l’Ajuntament aplega els
desitjós d ’aquells joves i es fa càrrec de la necessitat de la biblioteca.
Així, el nou alcalde, Josep Sagrera i Corominas, pedagog i mestre de
l’escola Acadèmia Palafrugellenca, fou qui demanà al president Macià, a
través de Josep Iria, la tan esperada biblioteca; aquesta es va inaugurar el
24 de juliol de 1938. Però amb la fi de la Guerra Civil i sense Generalitat,
va passar a dependre de la Diputació de Girona; llavors se’n va fer càrrec
Josep Ganiguer (1940-1944). Als anys 60, amb un nou grup de persones
interessades en l’educació i la cultura -com per exemple, Francesc Alsius,
Josep Guilló o Frederic M artí- es cregué més oportú un nou trasllat per la
manca d ’espai a un local ubicat al costat de l’Ajuntament. Es així com hi
haurà un trasllat del fons bibliogràfic i documental al nou edifici, inclosa
la col·lecció de llibres antics. Allà va restar fins que l’escriptor Pep Vila
es va assabentar de la seva existència, va informar de la importància que
tenia i va recomanar que es cataloguessin els llibres. Tanmateix es va
considerar traslladar-los a l’Arxiu Municipal.
La sèrie de llibres que no provenen de la Biblioteca Pública són
procedents de l’Ajuntament de Palafrugell (en total 22 volums de 151).
Aquests estan en el mateix fons antic perquè la majoria són equivalents
quant a temàtica i antiguitat.
També podem apuntar que la majoria dels llibres, el 73%, estan escrits
en castellà (110), un 22% en llatí (33), un 4% en català (6) i un 1% en
francès (2).
La part més important del conjunt de llibres que conformen el fons
antic de l’AMP és del segle XVIII (també en trobem del segle XVI i del
XVII; alguns exemplars són del segle XIX, però s’havien editat per primer
cop al segle XVIII). Aquest segle es va caracteritzar, en termes generals,
per un fort creixement demogràfic, una incipient industrialització i
profundes transformacions socials. La societat va rebre l’impacte de
noves idees i mentalitats encara sota la repressió de l’absolutisme.
En aquest conjunt de llibres hi ha alguns exemplars filojesuítics (cal
recordar que el panorama religiós gironí a la segona meitat del segle
87

DAVID FIGAROLA

XVIII estava monopolitzat pels jesuites), com el cas del llibre del jesuita
Juan Eusebio Nieremberg [De la diferencia...], que es va imprimir 10
vegades a Barcelona en el Set-cents i a Girona també era un dels llibres
més repetits de les biblioteques particulars.(4) També trobem alguns dels
llibres més utilitzats per a la formació del clero en els seminaris espanyols
a la primera meitat del segle XVIII, com per exemple el Prontuario de
la Teologia Moral de Larraga (l’exemplar de què disposa l’AMP va ser
editat el 1827), o un volum del jesuita Tamburinus. Durant el bisbat a
Girona de Baltasar de Bastero (autor de l'obra Conferències... que té
l'AMP) per esdevenir eclesiàstic calia demostrar tenir coneixements de
l’obra de Pablo Segneri (l’AMP també compta amb alguns exemplars
d ’aquest autor) i es recomanava examinar les lectures de Frai Lluís de
Granada (ídem), autor ascètic molt popular.(5) Del fons antic de l’AMP, a
més de les obres de devoció també destaquen les de teologia moral, a part
de la ja citada de Larraga, trobem el Tribunal Confessariorum de Martin
Wigandt, el Directorio Moral de Francisco Echarri, els “sumes morals” de
Corella o la Theologia Moralis de La Croix. D ’aquest grup de llibres cal
destacar també els dos toms del resum que fa el carmelita descalç Marcos
de Santa Teresa del compendi dels salmanticenses morales, Compendio...
Aquests salmanticenses foren elaborats pels carmelites descalços de Sant
Elies de Salamanca i s'hi tracten les qüestions de teologia moral. En el
fons antic hi ha un volum d ’un dels seus autors, Andrés de la Madre
de Dios. La teologia moral determina els actes que ha de dur a terme
l’home amb coneixement i lliure voluntat; aquests actes són els que tenen
una valoració moral i, per tant, hem de considerar que els eclesiàstics
utilitzaven aquests llibres com a guies i es regien segons les directrius
que hi apareixien. També era freqüent que els eclesiàstics donessin el seu
llibre al convent de la seva major devoció.{6) Per això, potser, les línies
que seguien els servites d ’Empúries sembla bastant heterogènea, ja que
podem trobar des de toms on hi predominen el probabilisme i el laxisme
dels jesuïtes, a volums més pròxims al rigorisme moral, com els de Jaume
Corella. D ’aquest autor, a part de la ja citada Suma moral, el fons també
compta amb un dels tractats pràctics més populars del gènere rigorista,
el [“Pràctica del Confesionario”]. En una època on les qüestions ètiques i
morals deambulaven entre formalismes i anàlisis de paraules, el rigorisme
de l ’escolàstica catòlica hispana va proporcionar una major precisió i
profund,itat(7). El caputxí Corella era, a més, proper a tesis jansenistes. El
volum important d ’obres relacionades amb la teologia moral s’explica
(4) Alberch (2001)
(5) Antón (1998)
(6) Antón (1998)
(7) Burgos (1996)
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pel marc de la Contrarreforma, que va privilegiar aspectes relacionats
amb la sacramentalització (comunió, matrimoni, penitència...), abans
que la predicació. Els llibres de doctrina eren imprescindibles per
impartir les ensenyances religioses, al fons antic de l’AMP en trobem
alguns exemples: [“Luz...”] de Jaime Baron Arín, els volums de Segneri
[“El cristiano...”] i en una vocació més pedagògica els de Frai Lluis de
Granada, [“Memorial...”] i [“Guia...”]. Pel que fa a llibres hagiogràfics
podem destacar els FI os Sanctorum de Villegas i els de Ribadeneyra.
Dintre de la literatura devocional, el gènere d ’exercicis era cabdal, com
[“Exercicios...”] d ’Antonio de Molina. En aquesta devocionalitat el
lector s’implicava més emocionalment, un exemple seria el del volum
de Josep Llord [“Foment...”]. Altres obres a destacar serien l ’obra de
Bossuet [“Historia de las Variaciones de las Iglesias Protestantes”],
prohibida per la Inquisició (de la qual es conserva un volum en aquest
fons). Aquest autor es proper a les tesis jansenistes i episcopalistes, el
trobem dins el panorama d ’un desig de retorn a una Església primitiva,
que passava per reforçar el paper dels bisbes i posicions regalistes, donant
més importància als concilis i als sínodes, davant el curialisme romà o el
reforçament del paper del Papa. Dins la història eclesiàstica, aquesta obra
de Bossuet és de les més rellevants dins aquest panorama i forma part de
la discussió jurisdiccionalista, on, sota les influències de la Il·lustració,
es buscava construir un discurs històric per legitimar l’Església primitiva
a la que es vol retomar(8). El segle XVIII el podríem considerar un segle
regalista. El Dret i la Història (especialment l’eclesiàstica) adquiriren
una major importància. Així els clergues també disposaven de llibres
jurídics per poder pleitejar en favor seu, com comprovem en el llistat
on figuren les dues obres més representatives d ’aquest període(9): El
[“Synodales gerundenses” per Francesc Romaguera”] de Miquel Pontic
i el [“Variarum...”] de Jaume Càncer. Pero sobretot, a les llibreries del
Set-cents la literatura religiosa era la que predominava en quantitat: La
Biblia, els breviaris i els missals no faltaven mai en les biblioteques
dels eclesiàstics(l0). La biblioteca del convent servita d ’Empúries no en
fou una excepció, com comprovem observant el llistat del fons antic de
l’AMP.
Donat que el clero va contribuir indubtablement a la renovació
científica i cultural de Catalunya i fou un dels col·lectius més productius
per la cultura01}, la importància d ’aquest fons antic de l’AMP per un

(8) Burgos (1996)
(9) Antón (1998)
(10) Burgos (1996)
(11) Fernàndez (1990)
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estudi molt més complet i detallat és molt considerable. La intenció
d'aquest article ha estat, doncs, donar a conèixer a tothom que li interessi
aquest conjunt de llibres i contribuir a la tasca de catalogació de fons
bibliogràfics els quals encara hi ha tant per fer.
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Sepulcre de Sant Narcís. Il·lustració del llibre de F. Romaguera Synodales Gerundenses.
(Girona, Palol, 1691).
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LLETRES DE BISBALENCS
DE LA RENAIXENÇA
A L’ESCRIPTOR I POLÍTIC
VÍCTOR BALAGUER (1867-1871)
“D es de 7 fondo de mon pit/ab lo cos y ’l cor migrat,/
jo t ’he dit tot entristit: — Catalunya, Déu te guart.// Si la llengua de tos avis/
no parla ningú ni sent,/ jo la vull en los meus llavis/ab lo meu darrer accent” .
(Popular catalana, segles XVIII-XIX).

SA N TI SO L E R i PE P V IL A

RESUM: A ntoni de Torres, Josep Vancells i els germans Joaquim i Joan Sitjar, bisbalencs illustres que cal emmarcar dins el moviment de la primera Renaixença, mantenen correspondència
de treball amb l ’escriptor i polític Víctor Balaguer. Antoni de Torres, amic, editor i propietari
d ’El Faro Bisbalense, va pagar de la seva butxaca l ’edició, a la Bisbal, en dos volums, de la
seva poesia catalana completa.
PARAULES CLAU: segle XIX, Víctor Balaguer, Renaixença, El Faro Bisbalense, Joaquim i
Joan Sitjar, Josep Vancells.

Al Museu-Biblioteca “Víctor Balaguer” de Vilanova i la Geltrú es
conserva l’abundós epistolari i la biblioteca d ’aquest polític i escriptor
vilanoví, que actualment ja es pot consultar. Entre molts corresponsals
que tenen amb aquest personatge influent, gran figura de la política i
de les lletres del moment interessos múltiples, homes que pertanyen a
diversos estaments socials i procedències, avui ens fixarem amb un grup
de lletraferits de la Bisbal amb els quals Víctor Balaguer i Cirera (18241901) va creuar, entre 1867 i 1871, una interessant correspondència
majoritàriament de temàtica cultural.
En aquesta ocasió comentem i transcrivim algunes de les lletres que
li van escriure Antoni de Torres i Vergés, impressor i editor d 'El Faro
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Fig. 1. Portada de la revista barcelonina EI Europeo, una de les primeres publicacions
literàries que van propagar el Romanticisme a la península.
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Bisbalense,(1) l’advocat i poeta Josep Vancells i Marquès (1842-1916) i
també els germans Joaquim Sitjar i Bulcegura (la Bisbal, 1820-1885) i
en Joan (la Bisbal, 1828-1900), representants aquests de la Renaixença
bisbalenca(2), els quals tenen editats en aquesta publicació diverses
composicions literàries (llegiu l’apèndix núm. III). A la Bisbal els germans
Sitjar, Josep Vancells, Antoni de Torres, Francesc Sala, juntament amb
altres ciutadans, formaven part d ’un grup progressista local que editava
El Faro Bisbalense, periodico semanal científico, literario y de modas,
publicació a través de la qual es divulgaven els principis del liberalisme i
els ideals de la primera Renaixença. No cal dir que aquesta colla veia en
el polític i escriptor Víctor Balaguer la materialització de bona part dels
seus neguits i esperances. Més tard, Francesc Sala i Joaquim Sitjar, entre
d ’altres, van formar part d ’una Junta Revolucionària per tal d ’aplicar,
sense entrebancs, a la vila de la Bisbal el programa progressista.
La majoria de lletres que editem són una correspondència de treball.
Tenen relació amb l’edició que Antoni de Torres, amic i protector de
Balaguer, preparava a la Bisbal de les obres poètiques catalanes d ’aquest
autor.{3) L’any 1868 amb motiu dels Jocs Florals de Barcelona, que s’havien
instaurat novament el 1859, els felibres visiten Montserrat, Barcelona,
Girona i la Bisbal. El 1868, l’any després que fos lliurada als felibres,
(1) Sobre El Faro Bisbalense no hi ha encara cap treball de conjunt. Llegiu el treball
de Jordi Frigola i Arpa, La Gloriosa i “El Faro Bisbalense ”, E l Drac. Revista d ’informació
bisbalenca, núm. 42, any 2000, pàgs. 34-35. A partir del núm. 137 en la capçalera del periòdic
hi consta el nom dels redactors: Francisco Sala, Esteban Moret y Molinas, Joaquim Sitjar y
Bulcegura, Juan Sitjar y Bulcegura, Antoni de Torres (“El Aredano”). Entre els col·laboradors
hi figuren noms com: Frederic Mistral, Luís Roumieux, Jacinto Labaila, Joaquin Passolas de
Sabater, Víctor Balaguer, Albert de Quintana, Josep Vancells i Marquès, etc.
(2) L’historiador i cronista bisbalenc Pere Lloberas va publicar una Antologia de poetes
bisbalencs de la Renaixença (Ajuntament de la Bisbal, 1965 i 1995, segona edició), on
podem llegir una acurada biografia d ’aquests escriptors, així com també una tria de les seves
composicions.
(3) El trovador de Montserrat. Poesias Catalanas completas de Víctor Balaguer, con
la traducción en prosa castellana a la vista. La Bisbal. Establecimiento Tipogràfico de D.
Antonio de Torres, editor. Calle de los Arcos, núm. 9, 1868. L’anomenaven “Trovador de
Monserrat” perquè en el seu periòdic El Conseller (maig de 1857) hi va publicar una poesia
seva, en català: “A la Verge de M ontserrat” que marcava la seva entrada al Romanticisme
nostrat. “La M ontana de M ontserrat” (núm .10, 2-2-1868, pàg.63) es fa ressò de la publicació
a la Bisbal de les Poesias catalanas completas de Víctor Balaguer. Les obres poètiques de V.
Balaguer s’obren amb una carta oberta adreçada a Frederic Mistral, datada a Avinyó, el 22
d ’octubre de 1867. Balaguer parla de Mistral com a amic, mestre i “la veritable, la pura genu
ïna personificació de la Provença literària” . En aquesta endreça hi ha també unes paraules
d ’agraïment per N ’Antoni de Torres, amic i editor. En l’apèndix del vol. II de les Poesias Ca
talanas Completas, hi ha incorporat un altre escrit dedicat a F. Mistral “con motivo de visitar
juntos la fuente de Vauclusa”, pàgs. 423-428. Aquest mateix any de 1868 Antoni de Torres
va publicar El Cafetero del Ampurdan. M anual Completo de cofitería, pastelería y chocolatería... compuesto por Don Càndido Molins i Romagueras. D ’aquest llibre, actualment, només
se’n coneix un exem plar a la biblioteca del Palau de Peralada.
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Fig. 2. Núm ero de Lo Gay Saber, revista creada per Francesc-Pelagi Briz en 1868, en la
qual col·laboraven els germans Sitjar.
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per indicació de Víctor Balaguer, una copa honorífica a la qual Mistral
dedicaria un famós poema, aquest juntament amb Roumieux, Bonaparte
Wyse, Paul Meyer i un grup de poetes castellans participaven a la desena
festa dels Jocs, que presidia Balaguer.(4) En aquest any de consolidació
dels Jocs aquest grup de poetes que van visitar la Bisbal(5) foren rebuts i
obsequiats pels germans Sitjar. Per altra banda, Balaguer difonia l ’obra
d ’aquests autors bisbalencs en altres tribunes. Així per exemple, va recollir
uns poemes d ’en Joaquim Sitjar per als reculls Los trobadors Nous (1858)
i Los trobadors moderns (1859).
LA PERSONALITAT DE VÍCTOR BALAGUER(6)
La història de les relacions occitanocatalanes al segle XIX deu molt a
Víctor Balaguer. El 1859 juntament amb altres escriptors (Rubió, Bofarull,
Milà) aconseguí la restauració dels Jocs Florals de Barcelona. El 1865,
com que havia intervingut en la conspiració contra el general Prim, que
va fracassar, va haver de fugir a França, país en el qual va romandre fins
al desembre de 1867. Va viure especialment a Pro vença on va conèixer els
felibres provençals, allí va estudiar el món i la literatura dels trobadors. A
la ciutat d ’Avinyó va conèixer personalment Frederic Mistral, un dels seus
mestres. Aviat Balaguer es va convertir en la figura que va aglutinar la
germanor entre els intel·lectuals de Pro vença i Catalunya. Com hem dit, el
maig de 1868 amb motiu de la celebració dels Jocs Florals de Barcelona,
els felibres provençals vénen per primera vegada a Catalunya. Havien estat
convidats per Víctor Balaguer, president dels Jocs. Els felibres l’havien
acollit a Provença com a literat, però també com a polític, representant del
règim liberal que feia oposició a la monarquia dels Borbons. El setembre de
1868 els provençals tomen la invitació. Balaguer i els amics de la Bisbal,
entre d ’altres, fan un viatge a Sant Romièg, lloc sant del Felibritge on

(4) Manuel Jorba, “Els Jocs Florals” dins Història de la literatura catalana, vol.VII,
Barcelona, Ariel,1986, pàgs. 123 i ss. Sobre la situació del català en aquesta època, vegeu el
llibre de Pere Anguera, E l català al segle XIX, Barcelona, Empúries, 1997.
(5) En aquesta efemèride Antonio de Torres va publicar un número extra d 'E l Faro
Bisbalense dedicat als felibres que va sortir el dimecres 13 de maig de 1868. Vegeu l’article de
Santi Soler, “La visita dels Felibres a la Bisbal”, La Proa, núm. 390 de 16-8-2001.
(6) Carles Capdevila, “Les grans figures del Renaixem ent de Catalunya: Víctor Balaguer”,
Revista de Catalunya, I (1924), pàgs. 576-592. DD. AA., “Víctor Balaguer. Romàntic i liberal”,
L ’Avenç, octubre de 2001. Enrique Miralles, “Víctor Balaguer: una biografia” dins Actes del
Col·loqui sobre el Romanticisme, Biblioteca M useu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, 1997,
pàgs. 421-438. Jaume Vicens Vives i M ontserrat Llorens, Industrials i polítics (segle XIX).
H istòria de Catalunya. Biografies catalanes, vol, II, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1980,
tercera edició, pàgs. 427-432. Pere Farres, “Víctor Balaguer i la literatura catalana”, L'Avenç,
262, octubre de 2001, pàgs. 42 i ss. Joan Palomas i M oncholí, Renaixença, Revolució i Progrés,
Vilanova i la Geltrú, El Cep i la Nansa, Ajuntam ent de Vilanova, 2004.
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Fig. 3. Volum de poesies d ’Enric Claudi Girbal, editades a la Bisbal per Antoni de Torres.
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participen en una gran festa literària.(7) Catalunya fou la gran impulsora
de la Revolució de Setembre. El 18 de setembre de 1868 l ’esquadra
espanyola se situava a la badia de Cadis per manifestar el seu desacord
amb la monarquia d ’Isabel II. Durant aquests anys Balaguer fou una de
les personalitats més brillants del partit progressista a Catalunya. Quan
va triomfar la revolució de setembre de 1868, Balaguer es va traslladar a
Madrid, on va col·laborar amb els diferents governs progressistes. Aquest
mateix any de 1868 va fundar La Montana de Montserrat,(8) publicació de
la qual es conserven pocs exemplars. La seva actuació en el camp de la
política i la cultura durant el sexenni revolucionari (1868-1874) i durant el
primer tram de la Restauració és molt important. Balaguer com a polític,
literat i historiador, representant en aquell moment del pensament polític
progressista, que gestionava els interessos catalans al centre d ’Espanya
tenia una bona imatge, era venerat pels seus amics bisbalencs. Juntament
amb Damas Calvet i Albert de Quintana són els principals valedors de de
la relacions occitanocatalanes. Pel que fa a la seva carrera política, el 1861
és nomenat diputat provincial; en 1869 passa a les Corts Constituents fins
a regentar, en dues ocasions, les carteres d ’Ultramar i de Foment. Balaguer
sostenia en una ocasió la tesi, encara poc estudiada, que era “un error de
los modemos catalanistas, que así se titulan, creer que solo se puede ser
catalanista escribiendo en catalàn [...]. El renacimiento catalàn se hizo
por los catalanes que escribieron en castellano. No existiria, de seguro, si
no hubiesen escrito en castellano sus obras Capmany, Piferrer, Cortada,
Prospero de Bofarull, Jaime Tió, Antonio Robot y Fontseré, Luís Cutchet,
Pers y Ramona, Torres Amat, Pedro Mata y otros muchos. No existiria si
no hubiesen escrito en castellano la Historia de Cataluna, las Leyendas
de Montserrat y los Cuentos de mi tierra”S9)
ELS GERMANS JOAQUIM I JOAN SITJAR. ANTONIO DE TORRES.
JOAQUIM VANCELLS110)
Encara que els lectors interessats en la personalitat d ’aquests dos
escriprors poden consultar el valuós llibre de Jordi Vinyoles i Boadella,
(7) Felip Martel, “Occitans i catalans: els avatars d ’una germ anor” Actes del Col·loqui
Internacional sobre la Renaixença, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1992, pàgs. 377 i ss.
(8) “La M ontana de M ontserrat”, aquell popular propulsor de la nostra gènera (s ic ) ; aquell
que, amb les seves fogoses poesies patriòtiques, i la seva novel·lesca i sugestiva Història de
Catalunya fou qui més sabé encendre’ns, als joves d ’aleshores, l’admiració pels nostres grans
prohoms dels temps pasats i aquell sentiment de pàtria catalana que l’escarment cruelíssim del
prim er Borbó, havia aconseguit si no apagar del tot, m antenir almenys estamordit encara en
l ’esperit dels postres pares” . (Narcís Oller, Memòries literàries. Obres completes, Barcelona,
Selecta, 1985, pàg. 717).
(9) Júlia Butinà Jim énez (coord.), Literatura catalana II (siglos X VI-XIX), Madrid, UNED,
1998, pàg. 237.
(10) Sobre les m anifestacions literàries a l’Empordà, llegiu l’estudi de M. Rosa Font i
Massot, “La Renaixença a l’Empordà” dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la
Renaixença, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1992, pàgs. 215 i ss.
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Fig. 4. Retrat de Frederic M istral, poeta
provençal que va visitar la Bisbal (1868).

Fig. 5. Retrat de Joan Sitjar i Bullcegura.
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Castell d ’Aro al cor: Joaquim
i Joan S itja r (A juntam ent de
Castell-Platja d ’Aro, 1990) no
ens estem de donar unes quantes
notícies biogràfiques sobre aquests
germans, tots dos escriptors. Som
del parer que l ’edició d ’aquesta
correspondència, i altres materials
annexos, ajudaran a conèixer
e n c a ra m és la p e r s o n a lita t
d ’aquests dos homes del país que
portaven al cor i a la ploma ideals
innovadors. Quan Vinyoles va
editar el seu llibre, malauradament,
no hi havia cap col·lecció d ’ “El
Faro” disponible i no va poder
consultar aquesta font.
Joaquim i Joan Sitjar, literà
riament parlant, pertanyien a la
primera Renaixença catalana. El
primer, potser el més interessant
dels dos, havia estudiat a la Bisbal,
a Girona i dret a la Universitat de
Barcelona, després que tomés de la
de Cervera. A la Bisbal va obrir un
despatx professional on treballava
com a jurista. En 1867 Joaquim és
elegit un dels mantenidor dels Jocs
Florals de Barcelona, presidits
aquell any per Marià Aguiló. A la
Universitat és on potser coneix
aquesta primera fornada d ’escrip
tors barcelonins, amb els quals
compartirà ambients, influències,
lectures, etc. En aquesta època
també va començar a publicar a les
revistes barcelonines Calendari
Català i Lo Gay Saber. A Girona
va formar part de la recent creada
Asociación Literaria de Gerona,
de la qual fou nomenat membre
del jurat en 1872. Joaquim Sitjar
defensava idees polítiques pro-
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peres al federalisme. En una nota apareguda en El Faro (núm. 173, 1110-1868) sostè que Espanya aniria millor si es transformés en una unió
iberista, formada per tres estats: Portugal, Castella i Aragó.
De Joan Sitjar, propietari rural, amic de M istral i de Verdaguer,
coneixem menys poques coses de la seva infància i joventut. Com a
escriptor participà en els Jocs Florals de Barcelona, es relacionà amb
l’Asociación Literaria de Gerona. Va col·laborar en diverses publicacions
literàries de l’època.(11) Els dos germans són autors d ’un bon nombre de
poemes i una obra literària dispersa que Jordi Vinyoles ha editat en el
llibre abans esmentat. Pere Llobreras en el seu llibre: Antologia de poetes
bisbalencs de la Renaixença (la Bisbal, 1965 i 1995) ens ofereix una
semblança biogràfica dels dos literats, enquadrant-los en el moviment de
la Renaixença bisbalenca, al costat de Josep Vancells i Marquès, Ramon
M asifem i altres escriptors del terrer com Albert de Quintana de Torroella
de Montgrí. Els germans Sitjar, adscrits a un catalanisme conservador,
treballaven per enaltir la llengua i la cultura catalana del moment. Els dos
s ’interessaven per la vida del país i hi contribuïen intel·lectualment. No
deixava de ser una petita aventura editorial que l’obra poètica de Balaguer,
en dos bells volums, pogués ser editada a la Bisbal. Els germans Sitjar
tenien una devoció especial per l ’escriptora gallega Rosalia de Castro
de Murguía, que tradueixen al català, a la qual esmenten sovint a les
seves cartes. Admiren de Rosalia de Castro, símbol i mite de la primera
Renaixença gallega, que sàpiga traduir en versos els sentiments del poble
gallec, l’aflicció de solitud, aquesta visió costumista tan propera als ideals
dels dos bisbalencs, l ’ús del gallec com a llengua d ’expressió literària.
Cantares Gallegos (1863), un recull de poemes essencials i profunds, és
la gran obra del “rexurdimento” gallec.
La figura d ’Antonio de Torres i Vergés*12) és potser la més poc coneguda
i estudiada. Fou propietari del Establecimiento Tipogràfico y Editorial
del qual van sortir publicats diversos llibres0 3), encara per quantificar,

(11) La M ontana de Montserrat (núm. 4 de 12-1-1868, pàg. 4) es va fer ressò de la pu
blicació a la Bisbal d ’una poesia “lujosamente im presa” de Joan Sitjar “La nits dels Reys”,
editada pels tallers d ’E l Faro Bisbalense, encartada dintre un número de la publicació. En
aquesta m ateixa nota Balaguer té unes paraules amables per al seu director i amic Antoni de
Torres per haver editat a la Bisbal, amb esforços i sacrificis, una publicació tan important per
a la república de les lletres.
(12) Antonio de Torres i Vergés surt consignat en el Boletin Oficial de la Provincià (910-1865) en la llista d ’electors del districte de Castell d ’Aro on figura com a propietari. En
aquella època el pagam ent de contribució donava dret a votar. Torres contribuïa amb 20 escuts
a la hisenda pública.
(13) Vegeu Lo trovador del Onyar. Poesias catalanas de Enrich Claudi Girbal. Imp. De
D. Antoni de Torres, plaça del Castell números 28 i 30, 1868.
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i un setmanari que Joan Sitjar va ajudar a fundar. Tard o d ’hora algú
haurà de fer la història externa i interna d 'E l Faro Bisbalense, del qual
es conserva una col·lecció, gairebé sencera, a l’Arxiu Històric Comarcal
de la Bisbal, perquè conté articles i col·laboracions de veritable interès,
no només per centrar la posició intel·lectual bisbalenca del moment sinó
també perquè Torres convidava a escriure-hi a molts escriptors catalans
de la Renaixença, especialment de Catalunya(14) i del País Valencià, so
bre diversos temes del moment. M alauradament a l’esmentat arxiu de
la Bisbal no es conserva documentació sobre la seva feina d ’impressor i
d ’editor. Torres fou l’autor de diverses col·laboracions literàries a la seva
pròpia publicació, les quals signava amb el pseudònim d'Aredano.{l5) Les
lletres que, en aquesta avinentesa, Torres adreça a Balaguer són més aviat
telegràfiques, de tràmit, i no ens permeten reconstruir la seva personalitat.
Sabem pel llibre de l ’historiador bisbalenc Pere Lloberas i, per aquestes
lletres, que A. de Torres tenia amistat personal amb Víctor Balaguer, el
qual va anar a visitar amb la seva muller quan el polític vilanoví estava
exiliat a Avinyó. En les poesies completes, editades a la Bisbal, hi ha un
poema dedicat a la muller de Torres, Concepció de Ciurana. Antonio de
Torres, que va conèixer personalment Mistral, el va convidar a visitar
aquesta població en el seu viatge per Catalunya. El 1868, a la Bisbal,
Bonaparte-Wyse i Mistral es van allotjar a la casa particular de Torres.
Com hem dit, en aquesta avinentesa, el propietari d ’El Faro Bisbalense
va treure al carrer un suplement
extra d ’aquest periòdic dedicat a
enaltir l’arribada a la Bisbal de

Fig. 6. Poesias catalanas completas
de Víctor Balaguer, editades per Antoni de
Torres.

(14) En el núm. 107 (30-6-1867)
Balaguer va publicar el poema "Desde un
bastió del castell de Foix". En el núm. 125
(10-11-1867) hi figura "jViva Provensa!.
Cansoneta". Obra de V. Balaguer, escrita a
Avinyó el 19 de juliol de 1868.
(15) En el núm ero 152 (17-5-1868) Tor
res signa amb aquest pseudònim un poema:
"Carta d ’en Ausias March a en Balaguer".
En el 170 (20-9-1868), aquest editor que
havia anat convidat a la festa dels felibres
a Beucaire ( Provença) envia al periòdic
una llarga crònica que continua i acaba en
el número següent (171). En el número 173
(11-10-1868) escriu un poema Al TROVA
DOR DE MONTSERRAT. À son retorn à la
pàtria, després del llarch desterro.

120

LLETRES DE BISBALENCS DE LA RENAIXENÇA

Fig. 7. Capçalera à 'E lF a ro Bisbalense.

tan il·lustres personatges.(16) Víctor Balaguer en el seu llibre A lp ie de la
encina (Madrid, El Progreso Editorial, 1883), dedica unes ratlles a parlar
del seu amic i editor al qual qualifica de “poeta catalàn” (pàg. 57). Ens
el presenta com a autor dramàtic, autor de La clau de casa i del Full de
paper, propietari d ’un casa pels voltants de les ruïnes del monestir de
Poblet. Hi afirma també: “que posee el secreto de los resortes dramàticos
y el instinto del genio, tiene un hogar que es luz y gloria de familia” (pàg.
73). Antonio de Torres és autor de notes i articles a El Faro, alguns dels
quals signava amb el pseudònim d ’Aredano.
Joaquim Vancells i Marquès (la Bisbal 1842- Figueres 1916), que
vivia entre la Bisbal i Figueres, advocat d ’ofici, fou autor de diversos
llibres de poemes, obres de teatre, en castellà i català. Antoni de Torres li
va publicar Florejada Bisbalenca(,7) (la Bisbal, 1868). També va escriure
(16) Es pot llegir a Pep Vila, La visita dels felibres a la Bisbal (1868), “1EBE”, 2002, vol.
21, pàgs. 193-216. La publicació “L’Abella d ’Or a l’Empordà” (Editorial Altés, Barcelona,
1931), una revista editada per un grup d ’empordanesos que vivien a Barcelona, va dedicar
bona part d ’aquest número a la figura de Frederic Mistral amb motiu del centenari de la
seva naixença. En un article, sense paginar, s ’hi reprodueix “La Brassado”, un himne en vers,
escrit en occità, compost el maig de 1868 per no sabem qui. La nota editorial diu:” Himne
fet a l’ocasió de la vinguda dels felibres a Catalunya, per a ésser llegit a guisa de brindis als
banquets oferts als hostes de Figueres, Girona, Barcelona, Terrassa i La Bisbal” . Comenta
Aixa: ”A la memòri de nòstri reire,/ di Berenguié, dóu rèi En Pèire,/ aussen le vèire,/ Catalan,
Provençau, Limousin e Gascoun!” .
(17) Joan Farrerós en el seu llibre Poetes de I ’Empordà, Figueres, Carles Vallès, 1986, pàgs.
28 i 29 transcriu un fragment d ’aquest poema, centrat en l’arribada dels felibres a la Bisbal.
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diverses novel·les en castellà, que
qualificava de “novelas de costumbres espanolas contemporàneas”,
editades a Barcelona. En 1905 fou
nomenat membre corresponent de
l ’Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. Pere Lloberas a la seva
A n to lo g ia ...{pàgs. 73-76), hi va
incloure l ’edició d ’una Epístola.
A l sempre inspirat poeta don Víc
tor Balaguer, desterrat a França.
Vancells posà en aquesta obra el
següent encapçalament: “Aquesta
poesia fou llegida per dit poeta en
la reunió literària que l’immortal
Lamartine donà en la seva casa de
París, en la nit del 29 de febrer de
1867; a la qual reunió assistiren, en
tre altres, Mistral, Ranqué i Meyer”.
Vancells fou autor de la lloa AproFig. 8. Retrat de Josep Vancells i M ar
pòsit català, fe t en dos horas (la
quès.
Bisbal, Antoni Torres, 1868), amb
la qual els escriptors bisbalencs van
homenatjar la nit del 12 de maig de 1868 els felibres provençals en la seva
visita a la Bisbal. Vancells va dedicar diverses composicions poètiques
a Víctor Balaguer. Entre la seva producció poètica, en català i castellà,
editada amb el títol d ’Espinesl (1881)(18) hi va incorporar un discurs a tall
de pròleg: De la literatura catalana que Balaguer havia llegit anterior
ment a l ’Ateneu de València. En una d ’aquestes composicions poètiques
de la qual Pere Lloberas en reprodueix una estrofa (pàg. 68), Vancells
fa professió de fe del seu espanyolisme: “Som ric joiell de l’esplendent
Corona/que en jorns feliços tot lo món cenyia:/ som espanyols de cor,
digui-ho Girona/ i que aquí el Dos de Maig fou cada dia”. Vancells féu
un viratge ideològic que en la seva vellesa el va portar a col·laborar a El
Ejército Espanol, periòdic en el qual va qualificar el moviment de Soli
daritat Catalana d ’”alacranes cainistas”.

(18)
Espinas!. Poesias de José Vancells y Marqués. Precedidas de una carta y un prologo
del Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer de la R eal Acadèmia de la H istoria, Barcelona, La Acadèmia,
1881 .
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CONTINGUT DE LA CORRESPONDÈNCIA
De la correspondència que Víctor Balaguer va mantenir amb els pro
homs de la renaixença bisbalenca n ’hem fet una tria. Les lletres d ’Antoni
de Torres, de les quals només editem les més interessants, són escrites en
castellà. Tracten principalment dels problemas puntuals de composició i
de compaginació que presenta l’edició artesana de les poesies catalanes
de Balaguer. Podem assegurar que encara que Antoni de Torres figura
com a editor i mecenes de l’obra, són els germans Sitjar, sobretot en Joan,
els curadors i editors de les obres del vilanoví. Com a impressor Torres
consulta Balaguer sobre problemes tipogràfics i d ’ordre dels poemes.
Les lletres també es fan ressò dels actes preparatius de l’arribada dels
felibres a la Bisbal, del desig de Torres de poder fer venir a la festa dels
Jocs representants dels poetes mallorquins i aragonesos. Per altra banda,
Josep Vancells se sent afalagat que Balaguer el convidi a col·laborar a La
Montana de Montserrat.
Joaquim i Joan Sitjar eren persones més intel·ligents i erudites que
Torres. Com en el cas de Víctor Balaguer, estaven compromesos amb la
Revolució de Setembre. Joaquim Sitjar formava part d ’una Junta Revo
lucionària local creada a la Bisbal. Sovint plantegen a Balaguer proble
mes puntuals que sorgeixen mentre preparen l’edició de les seves obres
poètiques, entre els quals no manquen els purament ortogràfics o d ’estil.
Joan Sitjar demana a Balaguer (carta número 15) que convidi Rosalia de
Castro (Santiago de Compostela 1837- Padron 1885), escriptora gallega
i castellana, als Jocs Florals de
Barcelona. Els germans Sitjar són
uns enamorats de la poesia cos
tum ista d ’aquesta gallega, de la
meditació que fa sobre la solitud i
la mort. A la majoria de les lletres hi
ha referències sobre la represa dels
Jocs Florals, el relleu que prenia el
certamen, la seva manifestació integradora, literària i popularitzadora
d ’uns certs gustos populars.
La carta núm. 18 que Joan Sitjar
adreça a Balaguer és bilingüe. Pot
ser per una convenció de l’època,
quan els interlocutors es tractaven
amb una certa confiança usaven el
català. A un nivell més formal, el
costum emprar gairebé sempre el
castellà. Aquesta carta és un exemFig. 9. Retrat de Víctor Balaguer.
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Fig. 10. Portada de les Poesías catalanas completas de Víctor Balaguer.

124

LLETRES DE BISBALENCS DE LA RENAIXENÇA

Fig. 11. Capçalera de “La M ontana de M ontserrat” , publicació dirigida per V íctor
Balaguer.

ple de la diglòssia que caracteritzava bona part de la societat catalana
del moment. Els germans Sitjar promouen l’edició a la Bisbal d ’un llibret
sobre el sistema mètric decimal, escrit en català (núm. 17). Podríem afirmar
que conceben la nostra llengua com un idioma de cultura, apte per a tots
els registres. Moltes cartes dels germans Sitjar estan escrites en català,
fenomen aquest prou insòlit. En la carta número 20 Joan Sitjar defensa
la prèdica en la nostra llengua:
«Endevant; tot contribueix al nostre objecte, y ara mateix deya jo parlant
ab uns senyors capellans amichs: “No falta sinó que vostés seguescan
també aquest moviment literari de Catalunya, predicant sempre en català;
fent novenas y devocionaris en la lléngua del poble, y aprenentla bè, si
se’n vól tràurer fruyt, y aixó serà mès patriótich y mès evangélich, pus
Jesuchrist encomanà als apòstols que predicassen per tot allà hont anassen
en la llengua del país”».
Els germans Sitjar escriuen en una prosa catalana ben armada, adreçada
a la comunicació directa. En llegir les seves cartes ens adonem del domini
que tenen dels recursos lingüístics, com són conscients dels problemes
estilístics del català del moment. Ja ens hauria agradat que la majoria
d ’escriptors catalans de l’època tinguessin aquesta facilitat per redactar
la seva correspondència en una llengua tan elaborada i eficaç.
LA NOSTRA EDICIÓ
Transcrivim els textos del Museu-Biblioteca "Víctor Balaguer" de
Vilanova i la Geltrú amb la màxima fidelitat. De cada document en
donem la referència. Normalitzem majúscules i minúscules, desfem les
abreviatures, puntuem els textos, etc. Si no indiquem el contrari, donem les
lletres senceres. La cal·ligrafia d ’Antoni de Torres és un xic embolicada.
No sempre hem sabut interpretar tots els mots o abreviatures. En aquest
cas, indiquem a peu de pàgina o bé entre clàudators l ’anomalia detectada.
Hi ha alguns subratllats a les lletres dels germans Sitjar que nosaltres hem
convertit en cursives.
En total, publiquem 23 lletres que pertanyen a Torres, a Joan Sitjar, a
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Fig. 12. Ressenya de la publicació de les Poesias catalanas completas de Víctor Balaguer,
apareguda en un número de “La Montana de M ontserrat”.

Josep Vancells, a més d ’altres textos en uns apèndixs. Recordem que els
germans Sitjar són autors d ’una obra poètica i assagística remarcable, que
cal valorar en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes de la primera
Renaixença. En aquest fons del Museu-Biblioteca "Víctor Balaguer" hi
ha lletres d ’altres corresponsals de la zona de la Bisbal. No les tenim
en compte, avui i aquí, perquè no aporten res a aquest debat cultural
entre Balaguer i el grup d ’intel·lectuals que des de la plataforma d 'El
Faro treballaven per enaltir el moviment renaixentista local i/o nacional.
Algunes d ’aquestes lletres que hem consultat en aquest fons i que, ara per
ara, no editem són de caire polític; les altres són peticions de recomanació
per a familiars i amics. N ’hi ha també que tracten sobre temes familiars,
qüestions jurídiques, sobre tràmits administratius vigents a l’època.
Balaguer era, en aquella circumstància, una persona amb molta influència
a Madrid i a Catalunya. Cal dir que eren moltes les persones que trucaven
a la seva porta quan se’ls presentava un problema puntual que no sabien
com resoldre.
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Els altres corresponsals de la Bisbal
i la rodalia que m antenen relacions
espistolars amb Víctor Balaguer i que
figuren en aquest arxiu són: Francisco
Sala, Juan Torras i Nemesio Ronsart.
També deixem d’editar algunes cartes de
Torres i de Vancells que al nostre parer
tenen massa poc interès.
En uns apèndixs publiquem diversos
textos literaris i assagístics: I). Un article
de Joaquim Sitjar sobre la problemàti
ca de l ’ensenyament de la doctrina en
català. II). Una traducció catalana, feta
per Joan Sitjar, d ’un poema gallec de
Rosalia de Castro. III). La relació de les
col·laboracions que hem sabut trobar a
El Faro dels germans Sitjar, agrupades
pels noms, inicials: J. S., J. S. i B, En Jo
anet, Joaquim Sitjar, etc. IV). Una carta
dels dos germans per la qual sabem que
Fig. 13. Caricatura de Mistral.
es donen de baixa d'E l Faro Bisbalense
per la nova orientació política que el seu
propietari va adoptar. En 1869 Torres, per tal d ’acontentar diversos sectors
monàrquics del partit judicial de la Bisbal, fa canvis en la línia ideològica
de la publicació, però l’empresa fracassa. Torres, decebut, es veu obligat
a tancar definitivament la publicació i marxar de la Bisbal.

Fig. 14. D ibuix al·lusiu a la rebuda triom fal dels poetes catalans a Provença (1867).
Caricatura de T. Padró.
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Fig. 15. Imatge retrospectiva de les Voltes de la Bisbal. A final de novembre de 1867 la
redacció i administració del periòdic “El Faro Bisbalense” s ’instal·là en el número 9 d ’aquest
carrer. Autor desconegut. Col·lecció Sefa Ponsatí (ACBE).
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TEXTOS
[1]
37; R.1788(l9)
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi querido Victor: obra en mi poder su muy grata de V. y escribo al correr de la pluma sólo
dos renglones, para que se convenza de que le quiero mucho y bien.
Manana pienso m andar a V. las pruebas de las primeras 16 pàginas de poesias y por lo
mismo aplazo à m anana el ser mas largo y estenso.
Con recuerdos de Concha y mios para V. y Manuela le renueva su carino su siempre amigo
A. de Torres
La Bisbal, 19diciem bre de 1867
Renuevo a V. la oferta de acom panam os estas fiestas en esta su casa.

[2 ]
46; R. 1797
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado amigo: ayer no se pudieron enviar las pruebas del pliego del 1er. cuaderno
y lo efectuo hoy.
Ofrece su composicion serias dificultades, pues es muy dificil sino imposible el poder
justificar como desearia la compaginacion. La variedad de metro por una parte y los pocos
apartes que en sus composiciones campean, dificultan muy y mucho la publicacion.
Ademàs para el sistema que hay que seguirse y cuyo modelo es el calendal(20), las poesias
de V. son las menos a propósito, pues la m ayor parte son romances y composicion seguidas;
mientras que en el calendal son octavas y siguen siempre con las m ismas condiciones y pueden
compaginarse por lo mismo mucho mejor y justificarse las planas con mas precision, pues
admiten los blancos necesarios sin que haga feo, cosa que en la obra de V. no sucede y no me
parece buen efecto tanto blanco.
En mi concepto debieran colocarse en la [prosa?] rayitas divisorias ó m enos{2I>y quizàs asi
se lograse mejor efecto óptico. En el caso de adoptarse esta m edida sirvase V. m arcarlas en el
lugar correspondiente.
El pliego que m andó como supondrà es unicamente pliego de pruebas, por lo mismo no
debe sorprenderle si halla V. en el alguna errata.
Mas hemos permitido con Sitjar alguna ligera modificación que sometemos à su criterio.
Para primero de ano, puedo asegurarle que saldrà el ler. cuaderno, a pesar del retardo
consiguiente que nos hizo sufrir la [fundición?].
M e atrevo a indicar a V. que se pasa un poco en la traduccion del Armegol.
Vuelvo à insistir para que junto con Manuela nos honren durante estas proximas fiestas.
Concha me encarga tantísimas cosas para Vs. al igual que Sala(22) y los Sitjar y demas amigos.
Los dos hermanos contestaran a la de V. un dia de estos. Vancells tam bien le saluda.
Reciba el afecto y amistad de su siempre amigo
A. de Torres
La Bisbal, 21 diciembre de 1867
(19) La num eració és la que figura en el catàleg de la Biblioteca Víctor Balaguer.
(20) M odel que agrupa i ordena els poemes per la data de composició o publicació.
(21) Els mots en cursiva apareixen subratllats a l ’original.
(22) Possiblem ent Francesc Sala, un dels fundadors juntam ent amb Antoni de Torres i
els germans Sitjar d ’E l Faro Bisbalense.
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[3 ]
66; R. 1882
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Sr. D. Victor Balaguer
Mi estimado amigo: recibí su grata y no debe à V. sorprenderle el no haberle escrito antes
ni el haber retrasado la contestacion a la suya, pues mis ocupaciones no me permiten cumplir
siempre cual yo deseo.
Llegaron perfectamente los retratos y en nombre mio y de los Sitjars le damos las mas
espresivas gracias, quedandole muy reconocidos.
A V. y a M istral(21> les he ya colocado en un cuadro que honran esa modesta redaccion.
Asombrado me dijo la noticia del director del Ateneo y sin querer me recordó nuestro refran
de: no ’t fiis d'aigua que no rodoli ni de gat que no miuli.
Sala recibe el periodico.
Cumpliré los encargos de [Provenza] en los cuadem os que vayan saliendo, pues en el ya
publicado lo tenian todos.
He leido el articulo sobre M onturiol(24) y me ha gustado estremadamente tanto que en el
numero próximo d ’ “El Faro” pienso copiarlo.
Hagame el favor de felicitar à [Ferratjes ?] por su Rey Congo.a5}
Mis recuerdos a la família Utrillo de parte de Concha y mia, nuestro sincero afecto à
M anuela y su amable família.
Julio como esta? Deseo de veras su bien estar por el que me intereso mucho, esperando
contestacion [....] curandero. ^Visitole Moret? ^Como està mi encargo [....] ?
Otro favor quisiera pedirle. Si por influencia de Marin ó Roca podria haber medio de colocar
à mi prima que V. conoció en esta su casa en algun comercio i (sic) escritorio.
Suyo como siempre y afmo.
Su amigo de corazon
Antonio de Torres
La Bisbal, 4 de febrero de 1868

[4]
140, R.1957
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado Víctor: me conviene sobremanera que à correo seguido me mande los
apéndices del prim er tomo, cuyo original queda ya concluido.
Por un amigo à quien entregue una carta para V. le escribí algo largo: posteriorm ente he
sabido que no estado en esa.
Estoy muy ocupado otro dia seré mas largo.
Con recuerdos de Concha para Vd. y mios para todos, reciba V. el afecto de su siempre
A.
A. de Torres
La Bisbal, 17 marzo 1868
(23) Frederic Mistral
(24) El Faro Bisbalense, núm. 137 (9-2-1868): “Conferencias familiares” .
(25) Hem vist una part d ’aquest article publicat a La Montana de Montserrat, núm. 10,
2-2-1868.
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[5]
194; R.2011
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado amigo: obra en mi poder sus gratas y he comenzado ya a dirigir cartas à los
amigos con el fin de organizar del m ayor modo posible el recibim iento.(26)
Como al llegar à esta su casa me he encontrado con su ultima, queda por lo mismo
derogada la que he dirigido à V. esta manana desde G erona.[....] a Gelabert para que enterara
de estas modificaciones à los amigos.
Estoy ocupadisimo. Cuando comienze à estar arreglado ya escribiré.
Suyo y con recuerdos à todos disponga de su siempre amigo
A. de Torres
Sitjar desea una constestacion [...] al resultado de su demanda.
La Bisbal, 13 abril 1868.
jHabrà que avisar cura para la misa de [Mistral?]!

[ 6]
330; R.2150
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi querido Victor: obra en mi poder sus dos gratas y los dos paquetes de originales que
me ha mandado.
D entro dos o tres dias m andaré à V. dos ejem plares, uno de sus poesias y otro de
[Moragas?]'27’, para la Exposicion de Veracruz y tanto la parte tipografica como la encuademacion
deseo que me mereceran su aprobacion.
N ada he hecho todavia aunque tal vez haga con relacion à la venta del establecimiento; por
consiguiente puede V. probar lo que [hantes?] dige y contestarme pronto, muy pronto.
Con recuerdos de todos reciba V. un abrazo de su amigo
Antonio de Torres
La Bisbal, 21 junio 1868

[7]
416; R.2236
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Amigo Victor: solo dos lineas para decirle que si viene V. el viem es ó jueves no hay
necesidad de que m ande las pruebas de la tipografia128’ que manana recibirà pues con el sàbado
[hay] tiempo suficiente para tirar el núm ero que V. quiere llevarse à Provenza.
Digame al mismo tiempo cuantos ejemplares del tomo 1° de sus poesias desea V., para que
esten encuadernados [de la rústica?].
Advierto a V. que Mistral no recibe la “M ontana de M ontserrat”'29’, se lo advierto para su
gobierno. Asi me lo dice el mismo, tanto que me pregunta si se ha suprimido.
(26) Es refereix a l ’arribada dels felibres a Figueres, Girona i la Bisbal. Aquests havien
participat en els Jocs Florals de Barcelona. També es van trobar a Montserrat.
(27) Tomàs Moragas i Torras? (Girona 1837-Barcelona 1906).
(28) Lliçó conjectural.
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Escribo dos lineas à Labaile(30) para que si el no puede venir haga que venga alguno de sus
amigos, pues creo que seria ridiculo y a mas, me consta que Mistral lo tomaria muy à mal.
Tambien me parece que seria m uy conveniente que vinera algun representante de M allorca
y de Aragon. En fin, seria preciso que los provenzales vieran que Cataluna entera se halla
representada en sus fiestas. Así al m enos se desprende de la carta que recientemente he recibido
de allà.
No olvide V. ninguno de los encargos de mi anterior.
Suyo y atareado,
A. de Torres
31 Agosto 1868

[8 ]
575, R.2395
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado amigo: aunque sin noticias directas de V. des de mucho tiempo, aprovecho la
buena ocasion que me ofrece la ida de uno de mis m ejores amigos à Barcelona para dirigirle
estos renglones. M e valgo de este conducto pues sentiria que esta sufriera extravio y que nadie
se enterase de su contenido.
Abusando o sin abusar, pero aprovechando las hidalgas y generosas ofertas que V. en
repetidas ocasiones ha tenido la bondad de hacerme, me permito la libertad de pedirle a V. un
favor que a estar en su mano, o por si o por influencia, no dudo que me lo concederà. He decidido
resueltam ente mi salida de esta(3l) y para que se convenza V. de lo formal de mi resolución
anuncio(32) en “El Faro” la venta de dos fincas de mi pertenencia.
Desembolsos enormes que V. no ignora, disgustos serios que V. comprende y asuntos de
família me han obligado à apresurar mi determinación que ya habia tomado como V. sabe de
hace mucho tiempo. Hoy pues, recordando las conservaciones m ediadas entre nosotros y que
son una prueba de nuestro mútuo afecto y una senal evidente de nuestra sincera y verdadera
amistad sellada con el carino de hermanos; me dirijo à V. diciendole: amigo y hermano Víctor;
conviniendo a mis intereses y a mis ideas separarme no solo de la Bisbal sino de la provincià,
desearia un empleo oficial, seguro, de cierta categoria, adecuado a mis facultades, que a la par
que me diese cierta distinción e importancia públicas, reparare algun tanto las enormes pérdidas
que la mania de ponerme à redentor de gentes que no lo m erecen me ha ocasionado. El puesto
o lugar son indiferentes. Por lo demàs sobre el particular ya conoce V. mis ideas.

(29) “La Montana de M ontserrat”, va sortir dos cops per setmana de gener al novembre
de 1868. El seu director era Víctor Balaguer; el va fundar a M adrid a la tom ada del seu exili. A
les seves pàgines hi ha abundosa informació sobre els Jocs Florals i el moviment felibre. En el
prim er número Balaguer justificava el nom de la publicació:” La montana de M ontserrat es un
nombre que simboliza a Cataluna toda./ Es la tradición, es la leyenda, es la crònica, es la historia,
es la vida de Cataluna. “La montana de M ontserrat” es la religión, es la poesia, es la patria”.
(30) Jacinto Labaila, poeta valencià, amic d ’Antonio de Torres. Fou col·laborador d ’ “El
Faro Bisbalense” .
(31) No sabem si Torres es va arruinar durant la seva etapa d ’editor a la Bisbal. Sembla
que ha de vendre propietats. També demana al seu amic una recomanació per tal d ’aconseguir
un lloc de treball en l’administració.
(32) “El Faro Bisbalense” núm. 178 (15-11-1868). “Sección de anuncios” . Aquestes
finques estaven situades en el terme de Ventalló (mas Gener) i a Llagostera (mas Bonet).
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Confio pues en su probada amistat y todo, completamente todo lo espero de V.
Dispenseme V. este lenguaje y esta franqueza, pero quiero eoneluir con esa vida que me
fastidia que me aburre y que me cansa.
Sirvase V. por el dador a acusarme recibo de esta, pues por muchos m otivos me es necesario
[,..](33) de V.
Antonio de Torres
La Bisbal [15 Novembre o setembre? de 1868]

[9]
440; R. 2260
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado amigo: recibí su ultim a grata y me complace en estremo la agradable noticia
que en esa me da del nom bramiento de Presidente de esa Diputacion por el que me felicito y
le felicito.
N ada debe V. agradecerme, pues ya sabe V. que lo poco que hago y valgo es unicamente
hijo de la verdadera amistad apresurandome à renovarsela, poniendom e todo entero, en mi
insignificancia, a su completa disposicion.
No estoy muy bien y por eso soy corto.
Mis afectuosos recuerdos a [su Sra.] y familia.
Siempre à sus ordenes,
afmo. A. de Torres
Se que Quintana(34) estrana no haber recibido ninguna suya.
La Bisbal [5 ?] octubre 1868

[10]
662
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado amigo: he sabido que pasaba V. a Gerona. A ser cierto avísemelo V. pues
tendria m ucho gusto en verle y me convendria hablarle.
Si quiere favorecerme pasando a esta su casa mejor; sino puede vendré yo a esa.
De todos modos deseo estrecharle la mano su siempre [afmo.]
A. de Torres
La Bisbal, 7 diciembre 1868

(33) A continuació hi ha uns mots il·legibles.
(34) Albert de Quintana (Torroella de Montgrí, 1834-Girona, 1907), polític i poeta rom àn
tic que llavors vivia a Torroella de Montgrí. Fou un dels precursors, a la demarcació, de la
Revolució de Setembre. Quintana havia conegut el poeta Frederic M istral durant el viatge dels
Felibres a Catalunya. El setembre de 1868 havia anat amb altres catalans a les festes de Sant
Rémy de Provença.
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[11]
141
Antonio de Torres a Víctor Balaguer
Mi estimado Víctor: dos líneas para felicitarle por su triumfo y darle el parabien.
Comprometida esa la empresa y por lo mismo difícil el salir airoso de ella.
Por Rafael mi cunado recibí noticias de V. y abrigaba algunos tem ores respecto a su
candidatura atendidas las circunstancias. Aquí hemos tenido una [ derrota?] tremenda.
Los nuestros, con armas y bagajes se han pasado al cam po republicano de un modo
asombroso. Han sido numerosas las [defecciones?] y yo he recogido muchos desenganos.
Dígame V. cuando piensa salir para Madrid, para tener el gusto de hacer el viaje juntos.
Escríbame V. algo pues tengo hambre de ver letra suya y deseo con afan saber de V.
directamente. Anoche envie a V. sus afectuosos recuerdos; recíbalos V. junto el afecto de su
siempre amigo.
A. de Torres
Hoy anuncio en “El Faro” el triumfo de su candidatura, felicitando a V. y à los
electores.(35)
La Bisbal, 28 enero de 1869

[ 12 ]
43; R.1794
Josep Vancells i M arquès a Víctor Balaguer
Sr. D. Victor Balaguer
La Bisbal, 19 diciembre 1867
Mi estimado Víctor: cada dia voy convenciendome mas de lo muchísimo que V. me aprecia;
indigno soy de su carino, pues nada valgo. Si mi fuerza de voluntad y el estudio hacen que eleve
algun dia hasta donde, alargando m ucho el brazo, pueda estrechar su mano de V., mis palabras,
llenas de agradecimiento, seran: “A V. lo debo todo” .
Mucho, m uchísimo m e honra V. contando con mi insuficiència para llenar alguna columna
del futuro periódico(36), que tan dignamente V. dirigirà; acepto y le doi un millon de gracias.
^Porque estilo deben ser los articulos?
M is Sres. padres saludan a Vs. deseando como yo estrecharles otra vez en nuestros
brazos.
Por ahora no pienso ir a Barcelona, si me necesita manana mismo. Suyo de corazon.
J. Vancells y Marques

(35) En E l Faro Bisbalense núm. 7, any V, de 28-1-1868 hi ha notícies d ’aquestes
eleccions.
(36) Josep Vancells serà un dels col·laboradors de la Montana de Montserrat.
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[13]
2 1 ; R.1837
Josep Vancells i Marquès a Víctor Balaguer
Sr. D. Victor Balaguer
La Bisbal, 11 Enero 68
Mi muy querido Victor: al recibir su muy atenta contesté a V. enseguida, dirigiendome la
carta en casa Manero; no se si la habrà V. recibido.
Incluyo unos cantares, y unos pensamientos que deseo le agraden y le parezcan dignos de
ser insertados en su tan ilustrado periodico, despues de haberlos corregido.
Estoy preparando unos cuantos articulos(37), que le remitiré cuanto antes.
Deseo saber como m archa el periodico; si ve V. secundados sus esfuerzos.
El articulo de V. del primer numero, vale una india. Unas cuantas lagrimas han surcado
mis mejillas y las de mis padres al escuchar aquella tan sublime composicion, que si su autor
no hubiese ya sido conocido y admirado por propios y extranos, hubiera conquistado merecida
reputación de escritor. Y las conferencias fam iliares / que n ’es de valent!
Sirvase V. ponerme a los pies de su sra. esposa, recibir afectos de mi família y una
abrazo del amigo que mas le ama.
J. Vancells

[14]
62; R. 1813
De Joan Sitjar i Bullcegura a Víctor Balaguer [s.d. any 1867]
JSB
Sr. D. Víctor Balaguer;
Avinyó(38)
Salut al Trovador de Montserrat!
Que la Verge, sa Patrona, sia sa protectora al retornar à la Pàtria!
Se m ’ocorre de moment enviarvos, abans de que deixeu eixa ben volguda terra de
Provensa, una floreta cullida, fa poch, en lo bell jardí que tan bè cultiva la inspirada cantora
de Galícia, la distingida na Rosalia de Castro.(39> Ja ho coneixeréu tot seguit ab la flayre, qu’es
suau y pura, bè que s ’haja marfit una mica, dès que jo la tinch guardada, fentli péndrer nou
color; mes, ja no brilla com ans.
Volia regalaria ara mateix à una gentil amiga que anyora son amant, lluny de la terra;
mes, n ’es bondadosa y vos la cedeix de bon grat, pus ella n ’es amant també de vostres cantars;

(37) Vancells, per exemple, va publicar l’article "Algo acerca de de las mujeres" (La
Montana de Montserrat, núm. 8, 26-1-1868).
(38) Estada de Balaguer a Provença, que coincideix amb el fervor nacionalista de
Mistral.
(39) Joan Sitjar va publicar diverses traduccions de Rosalia de Castro a El Faro
Bisbalense. Sobre aquesta escriptora gallega, vegeu l’edició de les seves obres completes:
DD. AA, Obras completas de Rosalia de Castro, Madrid, Turner, 1993,vol. I.
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per ma part, li’n he promesa, y ab molt gust, la floreta pareyona. La nina tè anyoram ent per
l’auséncia de son estimat; lo trovador, per m ala ventura, n ’ha sufert també greu pena, lluny de
sa estimada pàtria “L’anyoransa de la terra...” j no hi hà pas mès gran dolor!” . Doncs veus-aquí
qu’encara vos serà plahent y sim pàtich aquest obsequi, per humil qu’ell sia.
La benèvola cantora de Galícia m ’ha en- [continuen dues linies amb punts suspensius]
Francament, sembla un miracle. jAh! [Quina satisfacció!... Jo no us sabria expressar lo
que sento ara mateix! Aquí arribava de mon escrit, quant en Quim(40), mon germà, entra al despatx
per entregarme una afectuosa y grata carta de la m ateixa Cantora de Galícia, dalt anomenada;
de la benèvola y bondadosa Rosalia de Castro(4l). Ara, donchs, ja no us sabria escriurer tot lo
que jo ‘us volia dir, y... ‘1 cor me bat... y estich content com un noy petit... y aixó, que faig
cara de voluntari català. Donchs, <^no ho sabeu?.. La distingida Sra. Castro de Murguía vos
saluda també à vos, y ‘m demana, ben agrahida, que no deixe de enviarli, com li tinch promès,
la traducció que féreu de aquell altre cantar: “Castellanos de Castilla” .(42) També ‘m demana
novas del nostre bon amich (que’ho es d ’ella y de son espós) en Roberto Robert(43), y ... ja us
‘ho contaré tot à la vista, si à Déu plau.
Concloch ab un jviva G alícia!...jviva Provensa!... crit de goig que’m surt del cor, pus
allargant las mans, de tots costats tenim germans.
i Si la castellana Castella tingués amor dins del cor!... Mes encara‘ns queda un altre que
‘m dòn forsa recansa. ;d itxós dia que saludarém també, peró com à germ ans, als cantors de
Portugal!
jDèu fassa que arribe aquest jorn tan desitjat, que fóra per mí de vera alegria!
Vos saluda à tots m òlt cordialm ent aquest amich afm.
Joan Sitjar
Suposo que la present carta vos trobarà encara en Provensa. Déu-li un adeu de part de tots
els amichs bisbalenchs ó empordanesos, à eixa terra renomada per sa bellesa y sa hospitalitat,
que Déu li pagui.

(40) Joaquim Sitjar
(41) Donem per perduda la correspondència entre els germans Sitjar i Rosalia de Castro.
(42) Víctor Balaguer va escriure el poem a Los quatre pals de sang, oda que va tenir un
gran ressò a Galícia i a la resta d ’Espanya per la seva animadversió a Castella. Una estrofa
d ’aquest poem a feia:”Ai Castella castellana!/ Ai si’m trenques lo quart pal!...”. El quart pal,
la darrera barra de l ’escut català que s ’aguantava , era la indústria catalana. Balaguer estava
preocupat perquè els castellans destruïssin aquest darrer pal, emblema de la nostra indústria.
De fet, a través d ’um pamflet poètic, Balaguer defensava el proteccionism e català. Rosalia de
Castro va escriure un poema, inspirat en aquest, farcit de ressentim ent i d ’odi, en el qual la
“Castellana de Castilla” era la madastra que m altractava la seva pàtria gallega. Aquest poema,
el núm. 28 de Cantares Gallegos: "Castellanos de Castilla”, pàgs. 598-601, ha estat qualificat
sovint de poema polític. Josep M. Miquel i Vergés a Els prim ers romàntics dels països de
llengua catalana (Barcelona, Leteradura, 1979, pàg. 152), comenta breument el rerefons del
poema de Balaguer.
Sobre aquest poema gallec, vegeu el comentari de Hosrt Hina: Castilla y Catalunya en el
debate cultural (1714-1939), Barcelona, Ediciones Península, 1986, pàg. 133. Víctor Balaguer
en el vol. II de les Poesias catalanas (la Bisbal, 1868) en un apartat dedicat a les traduccions hi
va incloure tres poemes que havia versionat de Rosalia Castro de Murgía.
(43) Poema núm. 25 de Cantares gallegos dedicat a Roberto Robert, redactor de Discusión
a quien le gustan os contos i o gallego, pàgs. 578-591 de l’edició esmentada.
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[15]
156; R.1973
De Joan Sitjar i Bullcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
La Bisbal, 26 de mars de 1868
Mòlt apreciable y estimadíssim amich: y bè, ^qué n'haveu pensat dels germans Sitjar, y
d ’en Joanet sobre tot, desprès de tant temps que no n ’haveu rebut ni una carteta, ni quatre mòts
de lletra tan solament? Francament, jo m ateix m ’en quedo admirat, y penso si m ’haurà passat
alguna cosa d ’extraordinari que m ’haja deixat tan retret y concentrat, i Serà que haja minvat
aquell entusiasme qu’en brollava del meu cor, sentint l’afecte que li despertava vostra amistat
tan generosa y estimable? jOh! no! No m invarà may, ajudant Dèu; lo cor m ’ho diu aixís, y ’l
cor no mènt. Mes es cert que s ’ha passat mòlt y m òlt temps sens dirvos directament tantas y
tantas cosas que jo ‘us devia expressar, mostrantvos lo sencer agrahiment que per vos havem
sentit, l’amistat coral que sempre ‘us tenim, coneixent lo que val la vostra y eixa benevolensa
envers nosaltres, com nos ho haveu fèt present en tantes ocasions, y ara de poch, desprès de
vostra grata visita à la vila episcopal: ab aquella expressiva carteta que de vos rebérem, per mà
de nostre parent y bon amich Torres, (y jqué dias! han p a ssa t!) ab totas aquellas tan falagueras
paraulas en elogi d ’una rondalla de maynada; que no las tinch oblidadas, que sols podia dictarlas
vostre bon cor, y que per això vos en sé tant y tant grat, ja que no hu valia ‘1 mereixement;
ab la atenta visita que’ns fà, desde que comensà à publicarse, vostre estimat periòdich; la ben
volguda “Montanya de M ontserrat”, que llegim los tres germans ab tant plaher, y de qual
obsequi (aixís com de haver estat proposats per adjunts dels Jochs florals, y sobre tot de la
honra que’ns féreu enviantnos vostre m agnífich retrato y ab dedicatòria que tant nos distingeix,
bè que no sia merescuda) vos en voldria expressar tot l ’agrahiment que’n tenim, pus no sabem
pas, à fe, còm hi podrém correspòndrer. Tot això, donchs, m ’ha fet recordar, ara y abans, la
falta que ab vos he comés ab mon callament, desprès d ’eixas mostras de consideració y del
bon y amistós recort que ‘us havem pogut merèixer, y encara qu’en Torres, en totas sas cartas,
vos haurà tramés nostres afectes y expressions y ’is encàrrechs que per vos y vostra estimada
família tant li havem encomanat; ab tot, conech que n ’he fèt un xich massa, que’us dech per
tant una satisfacció, y vos la dono de tot cor? Ja m ’ho dispensaréu, ^no es veritat? La falta
no fou per cert falta d ’afecte, ni d ’agrahiment, ni de bon recort, sinó, tal vegada, d ’un xich
m assa de franquesa, y pera que desaparesca aquella, bastarà una expressió de vostra bondat,
y us deuré encara mès regoneixensa. Peró......ara m ateix me ve la tentació de reincidir... es à
dir d ’abusar de la vostra amistat, ab la franquesa ab que’m convida vostra benevolensa, y com
que m ’hi porta un bon desitj y un sentiment de gratitut, tinch encara bona esperansa de que li
donaréu bon aculliment al favor que’us vaig à demanar, y, mès encara, dispensantme també
de que en aquesta ocasió, -pus lo temps me falta- no ‘us donc extensa explicació pertanyent à
la publicació de Lo Trovador de M ontserrat, que vigilaré constantment, y ara mès que may, ja
que en lo estampat fins avuy no s ’ha pogut conseguir aquell desitj mèu: sense cap errata . Ja
‘us en diré tot lo que convinga un altre dia, si a Dèu plau.
Y
ara, donchs, permetéum e que ‘us expresse desprès d ’eix llarch rahonament, aixó que
voldria meresqués vostra aprobació, no detenintme en altra cosa, pus lo temps passa y desprès
seria tart.
No ‘us havem felicitat particular y directament per la elecció que de vos feren los Srs.
adjunts dels Jocs Florals com a President del Consistori d ’aquest any; més ara tenim doble
plaher en dàrvosen la enhorabona per la excel·lent direcció y acert que haveu tingut ab las
disposicions presas fins avuy pel lliurament y magnificència de la festa pròxima que el cor me
diu que serà esplèndida y solemne - ajudant Déu y la Patrona de nostra terra- renomada dins
y fora de casa, y per lo mateix de molt profit per las Lletras y glòria de Catalunya, j Alabat sia
Déu! pus s ’ha cumplert bona part d ’aquell meu desitj.
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La invitació als felibres de Provensa y als poetas de Castella, als germans de sà y d ’allà
crech que ha de portar molts bons resultats, y ha m erescut entretant una aprobació general. Per
nosaltres ha estat eix aconteixement de molta satisfacció, y pera que sia ben completa tinch
esperansa de que un altre dia hi seran convidats, també com a germans, los poetas de Portugal,
pues en meu pobre concepte, lo prim er llas d 'unió ab aquella ben volguda terra ha de posarlo
la literatura, los poetas que cantan en llenguas tan consemblants y veram ent germanes. Tot
fóra comensar.
Pró, en las terras més próximas al Portugal, en nostra m ateixa Espanya, en la pintoresca
y simpàtica Galícia, hi ha una Cantora que em té (fins ara no sabíau que volia, eh?), hi
ha una cantora, deya, que’m tè encisat ab l ’armonia y bellesa de sos cants, ab lo condol y
tendresa de sos planys, l ’entussiasme que n ’exahala aquell sèu cor, portat pèl sentiment
d ’amor à la Pàtria. Com vos mateix, com nostres sentits é inspirats trovadors, ella canta en
llengua popular, en la benehida lléngua de la terra:
“Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,
consolo dos males,
alivio das penas.
Cal ela, ningunha
tan dolce que cante,
soidades amargas,
sospiros amantes,

Mimosa, soave
sentida, queixosa;
encanta si ríe,
conmove si chora
Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega.”(44)

Donchs, y bè, mon car Balaguer, per cert que eixos distingits poetas de Castella y de
Provensa són m òlt dignes de la invitació que’ls li haveu fèt, per cert que n ’honraràn mòlt la
festa de la Poesia catalana, però... ^no’us sembla que jo particularment hi sentiré l’auséncia de
la inspirada Cantora, la excel·lent y benèvola Sra. Da Rosalia de Castro, y son espós lo distingit
literat é historiador de Galícia D. Manuel de Murguía?... Tal vegada haveu ja també disposat
de part d ’eix Consistori, las invitacions pera personas qu’en són tan m ereixedoras y, sia com se
vulla, contant que tots los Srs. M antenedors veurian ab gran complacéncia en la festa dels Jochs
florals als esposos Srs. de Murguía, que m ’han m ostrat tanta simpatia per esta terra catalana,
que desitjan visitar algun dia; jo ‘us préch, de tot cor, y à eixos nobles Srs. del Consistori, que
tingau à bè, en quant vos sia possible (si no fossen ja remesas eixas invitacions, -y com mès
aviat millor, perdonantme l ’atreviment, pus hi ha un més de temps tan solament,-) disposar
que’m sian enviadas dos invitacions particulars , o dos en una, com m illor vos semblarà, per
los expressats Srs. de M urguía, segurs de que ho rebrian à gran honra, y de que’ns en tindran
tant agrahiment com aquest humil servidor y amich, que vos en fà recort, si es que las mòltas
ocupacions y càrrechs que suposo tindréu en aquestos dias, vos en heguessen distret.
Jo espero, mon bon amich Balaguer, que’us dignaréu ferme tant obsequi, ja que sia en
mostra de consideració à tan distingidas personas, y ‘us estimaré m òlt y mòlt q ue’n puga rébrer

(44)
Hem corregit alguns defectes de còpia de la transcripció de Joan Sitjar. Donem aquest
poema de Cantares gallegos d ’acord amb l’edició de Manuel Arroyo Sthepens, Rosalia de
Castro, Obras completas, /., Madrid, Turner, pàg. 495.
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una constestació, lo mès prom pte possible, mès que no sian sinó dos ratlletas que us serviu
dirigirme. Contàn, ho repetesch, ab mon agrahiment per tot, y ja sabeu que sols espero poder
correspóndrer à eixa vostra amistat, que tant nos honra, ab la nostra afectuosa, que, si val poch,
es al menys sencera y ben cordial.
Ara un encàrrech. En Quim y la Toneta, mos estimats germans, me recoman mostrarvos,
ben agrahits de vostras expressions, son afecte y bons recorts, y tots junts vos pregam de ferlos
present à vostra Sra. Mare, amable y bondadosa Sra. esposa, (ja li guardo uns Reys, y per vos
també, encara que sia una rondalla de noys), al Sr. Carbonell, à tota vostra família, à la que
saludam mòlt atentament, m estres que jo ‘us envio un adeu amistós y una paraula de sencer
agrhiment.
No ‘m queda temps per res mès. Recados de tots, de tots: de la Conchita, d ’en Torres, d ’en
Sala (se quedà parat, quant se vegé ficat à l’olla; y que haurà de ser progressista descentralisador,)
y en fi, dels amichs Vancells y demés.
Es vostre amich de tot cor
Joan Sitjar

Suposo que ‘1 bon amich Sr. M aspons(45), Francisco, tingué també part en la proposició
dels Sitjar y companys, com à adjunts. Mòltas gràcias, y gran mercés, ab recados à tots aquells
que voldréu, quant en tingau ocasió.
Ja ‘us ho he dit: tenim bon recort de vos, y de vostra Sra., y de tots. Si no hem escrit, no
hu prengau à mal, que no es aixó sols lo que cal.
Ja ‘us a n y o ram ,! o qué ‘us contaré de cosas! si à Dèu plau. Ara mateix las orellas m exiulan
^Qué ‘us en riheu? Donchs, també ‘m fan recort de vos y de cosas vostras ; però no es ab ziu,
ziu, ziu, sinó que apar que’m digan... jQué no hu endevinau?... Alló\
“Zou ! zóu! zou! moun chivau negre!
Laudo coume lando l’èr !
Zóu! zou! zou! moun chivau negre!
Zou i i com un llamp de Dèu ! !”(46)
Y ara prou, y que Dèu vos dò salut à tots, y santa nit. Amen
Joan Sitjar
Y recordantm e mès de “La M ontana” ^me voleu fè un favor, tractantnos ben bè d ’amich
y ab la franquesa que’us agrada? Vos estam agrahidíssims del obsequi, mes no hi ha necessitat
de tant. Déu orde que no la enviin mes à casa, -aquesta vostra-ja la llegim també en la redacció
d ’ “El Faro” y en lo Casino, y ademés, tots los que sòm curiosos y voldrem tenir la col·lecció
completa, j a ’ns enginyarém à la nostra moda. Ho faréu? En fi, vos mateix; de tots modos,
grans mercés.

(45) Francesc Maspons i Labrós (1840-1901), folklorista i poeta.
(46) No hem sabut identificar aquests versos, ben segur de Mistral o d ’un altre escriptor
provençal de la seva colla.
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[16 ]
187; R.2004
De Joan Sitjar i Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer,
Barcelona
La Bisbal, 10 de abril de 1868
Mòlt apreciable amich: j a ’m permeteréu que us escriga dos rallas, ara mateix que tants seran
vostres quefers, pus, si bè desitjaria no m olestar la vostra atenció; com que veig que’l temps
s ’avansa, encara que tinch present lo que’m digué en Torres de part vostra, se m ’ha ocorregut
que aquell encàrrech que m ’atreví à fervos, tal vegada vos haja posat en compromís ú oferesca
inconvenients, y en aquest cas ho sentiria de veras, y ús prech que, si fos aixís, se deixe córrer.
Jo ‘m creya que fòra una cosa senzilla, y aixís es que vaig escríurer ab aquella franquesa de
que espero voldrà dispensarme la vostra bondat.
Si no fos, emperó, que s’hagués presentat alguna contrarietat per lo que n ’era tan sols un
bon desitj mèu, jo us agrahiria, y mòlt, que ab una ralla, y nó mès, de vos ó de altra persona,
vos serviu fernos saber si’s remeteren ja directament, o si’s remeteràn aquí aquellas invitacions
indicadas, perqué ja d ’altra manera, si passan uns dias mès, m ’apar que serà tart.
En Torres y en Quim han passat aquestos dias en la Vall, y penso que demà tornaràn, si à
Dèu plau; al menys, mon germà.
Saludantvos ab afecte, y m òlt atentament à vostra apreciable família, jo ‘us préch que’m
vullau dispensar per aquestas rallas, pus no voldria distràurervos de tantas ocupacions que
reclam an ó exigeixen la vostra atenció; y ’m repetesch afm. S. y respectuós amich,
Joan Sitjar y Bulcegura
Abril 12
He estat indecís per remétrer la present, cregut de que tal vegada en Torres tindria novas
de quant jo esperava; mes tal home no compareix, y es de créurer que no vindrà fins demà.
Ab aixó tomo à repetir que si s ’haguessen presentat dificultats per lo que demanava, feum e’l
pler de no pensarhi mès, perqués no voldria de cap m anera destorbarvos, ab mòlts quefers que
tindréu. D ’altra manera, si es que no hi hagués cap inconvenient, y solament en aquest cas,
crech que (si no ho considerau ja massa tart, seria lo m illor enviar directament las invitacions
al Sr. D. Manuel M urguía'47’, ab aquesta direcció:
Callobre, 26
Santiago de Galicia
En fi, lo que m illor ‘us aparega. Si es tart ó altrament, deixarho córrer.
Desitjam, y esperam que’l tindrà, l ’éxit que’s m ereix lo drama D. Joan de SerraUonga.(i<6)
Rebéune la enhorabona anticipada. Per mòlts anys!
Vostre afm. y tatnt S.
Sitjar

(47) Manuel Murguía M artínez (Arteixo 1833-la Corunya 1923). Escriptor i historiador
gallec. Es va casar amb Rosalia de Castro. Fou un dels primers impulsors de la renaixença
gallega.
(48) Balaguer va escriure dos drames Don Juan de Serrallonga i Ausias March. El primer,
que aviat es va popularitzar, es va estrenar al Circo Barcelonès la nit de l’l 1 de març de 1857.
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[17]
322; R.2142
De Joan Sitjar Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
Muy apreciable y distinguido amigo: acabo de leer, complacido, el suelto de “La Montana
de M ontserrat” que se refiere al modesto articulo de mi hermano, sobre los Juegos florales,
inserto en “Lo Gay Saber”(49); y no puedo menos que dar à V. las gracias en nombre de Joaquin, y
tambien en el mio, por lo que expresa en aquel suleto y por su deseo, llevado de su benevolencia
y de la buena amistat que le merecemos. Gracias, gracias, y gran mercés y visca mòlts anys,
p e r això y p e r allò de la vigorosa pléyade de Trabucaires empurdanesos, y p e r ta rondalla del
pou fondo, de, que si ho vól contar tot, j a ’n tindrà p e r uns quants dias. Però veig que deixo 7
fil, y... que li escrich una carta bilingüe. Donchs, disim u liy ja 'm perdonarà tanta franquesa.
Tornem al castellà.
Si es así que deba publicarse en “La M ontana“ el articulo de Joaquin, nos complaceria que
se sirviera V. hacer constar la fecha de aquel sencillo trabajo, que fué redactado en la primera
de 1867; en mayo, creo - para que se viera que se refiere à los Juegos florales del mismo ano,
que fué realmente la prim era f e s ta de que disfrutó mi hermano, con motivo de haber sido
nom brador mantenedor, no siendo tan afortunado como yo, que ya estuve en la de 1859, la de la
restauracion de esa institución que està dando tan brillantes resultados, en la del 60, etc. Por otra
parte, ademàs de que como llevo indicado no es la primera fiesta que ha visto Joaquin, la de este
ano, tampoco pudiera llamarse con tanta propiedad como la del anterior, una festa de fam ília,
segun él dice. V. mismo, haga lo que parezca, que de todos modos nos estarà perfectamente.
Se me ocurre otra cosa que tal vez podrà ser una observación à tiempo, si es que V. ha de
ver las pruebas de las H istorias del siti de Girona, premiadas en los Juegos florales. Acabo de
leer el notable trabajo del Sr. Cutchet(50), que se ha publicado recientemente con aquel titulo,
y observo una equivocación en el nombre de nuestra parienta Da. Lucia Joanama y Bellsolà
de Fitz-Geralt, la primera capitana de las companias de Santa Bàrbara, à la que llama aquel
escritor, tomàndolo de Blanch probablemente, Luisa Joanamas. Bien que no sea una equivocación
notable, creo que estarà bien que se enmiende, y per lo mismo agradeceré que, si V. tiene ocasion
oportuna para ello, pues de otro modo sentiria molestarle, se sirva observarlo al que corrija
aquellas pruebas, suponiendo que serà alguno de los Srs. mantenedores, pudiendo asegurar que
tengo completa certeza del nombre y apellidos de aquella Sra., por ser prima nuestra y haberla
tratado con mucha confianza. Esta observacion, por supuesto, para el caso de que se citen, como
en la obrita del Sr. Cutchet, los nombres de aquellas heroinas.
Iba à entregar ahora mismo esta al amigo Torres, para incluirla en la que pensaba escribirle
à V. segun me ha dicho; mas, recuerdo aquel encargo de la la imprenta, y debo decirle que no
lo tengo olvidado, que le daré las noticias que sean necesarias, si viene aquel caso, pero que
en estos dias, segun entiendo, se halla en tratos con el jóven A rús(5l), de Sabadell, de lo que tal
vez se halla V. enterado.

(49) Llegiu la bibliografia dels dos germans en el llibre de Jordi Vinyoles i Boadella,
Castell d ’A ro al cor: Joaquim i Joan Sitjar (Ajuntam ent de Castell-Platja d ’Aro, 1990).
(50) Lluís Cutchet (Llívia, 1815-Barcelona, 1892). Poeta, periodista i historiador. Amic
de Víctor Balaguer amb el qual va fundar El Conseller (1856), un periòdic que, malgrat el
títol, estava escrit en castellà. El 1859 van viatjar plegats a Itàlia. El 1862 Cutchet va fundar
la Revista de Cataluna.
(51) Rossend Arús Arderiu (Barcelona 1847-1891), periodista i dramaturg
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Otro dia tendré el gusto de escribir à V. para mandarle la poesia dels ramallets, y entretanto,
le suplico que me dispense por esta carta, pues no quisiera molestarle en lo mas mínimo; y
esperando se sirva saludar muy atenta pero muy cordialmente à su apreciable Sra., à los Srs.
Marin y Carbonell de nuestra parte, vea V. en qué pueden complacerle estos amigos que l ’esíiman
de cor, en particular aquest son afm. s[eguro] s[ervidor] q[ue] b[esa] s[us] m[anos].
en Joanet
D ’en Quim y dels amichs tants de recados, y aixís també de Mossen Joan Puig y dels Srs.
Boy, que s ’han mostrat tan contents y agrahits dels seus obsequis com nosaltres mateixos.
L’impressió ó estampa dels fulls del Trovador, va seguint mòlt y mòlt correcte; y es per això
que’m sab greu que en lo full 3r. hi manquen dos lletras, la i de ninetas y la 1 de el (trovador)
en la traducció, que ‘m diuhen los prempsistas que saltaren ab lo fregadís del ruleu, perqué he
volgut examinar lo full de probas, y no hi falta res, absolutament res, gracias à Dèu. Ab aixó
ja ‘ls faré vigilar.
Dins pochs dias crech que l ’amich Torres li enviarà un sistema métrich decimal en
català(52), fet per los amichs Srs. Carrera(53)s y Golfin(54), que suposo desde ara que li agradarà
per lo senzill. Ara mateix m ’han ensenyat lo primer full, y està bè. M ’en alegro.
Y es tart, y ‘m tancarian la porta.
Ab aixó, pot m anar y disposar de son afm.
Sitjar
La Bisbal, 18 de juny

[ 18 ]
334, R.2154
De Joan Sitjar i Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
La Bisbal, 23 de junio de 1868
Muy Sr. mio y apreciable amigo: en la tarde del domingo me ví favorecido con su grata y
amistosa del dia anterior, quedando enterado y agradecido de cuanto V. me decia acerca mis
observaciones, y cumpliendo, acto continuo, sus encargos de V. con respecto à Torres, quien
me dijo que à aquella hora tenia V. ya noticia de que se habia recibido el prim er paquete de
original, y que, sin falta, à vuelta de correo, iba à acusarle recibo del otro, venido por el tren
de aquel mismo dia; en vista de lo que dejé de darle à V. la contestacion indicada. Entregué al
mismo Torres las dos traducciones que venian adjuntas con la carta de V. (de Tànner y Heine)(55)
llegando à tiempo de sobra para su inserción, pues en el pliego que està ahora en prensa van
la poesias provenzales.

(52) Sistema métrich decimal al alcans de tothom, y correspondència recíproca que guardan ab ell los pesos, mdas y mesuras que fin s ara s ’han usat en las poblacions més importants
de Catalunya, especialment de totas las que són de cap [de] partit judicial. La Bisbal, 1868.
Establecimiento Tipogràfico E l Faro Bisbalense, 35 pàgs.
(53) Joan de Carreras
(54) Emili F. Golfin
(55) Aquestes traduccions van sortir publicades al vol. II de les Obres completes, pàgs. 123
i 124.
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En cuanto à la observación de V. con respecto à sus atentos encargos para Concha, à Torres,
— de lo que enteré también a dicho amigo, p o r lectura literal, hi arronsà las espatllas y feu la
mitja rialla, lo que significa qu’es culpable y que confessa tàcitament son descuyt. Jo crech que
tè gelosia. Ab aixó, n o ’s prenga la pena de renyarli; valdrà mès que tinga à bè encarregarme,
ben sovint, una visita com aquella à la mòlt amable Conchita , y li prometo desd’ara que li faré
doble; una de part de V. y un’ altra de part meva, tal com ho he complert aquesta vegada, fent
la primera tot seguit de rebuda la carta, sens faltarhi l ’encaixadeta ab aquella maneta que... (j
encara’l cor me tremola!., jaquella maneta que sembla de cotó fi !) que ab tanta benevolència may
nega eixa bondadosa Sra. als amichs que li tenen ben merescut tan graciós nom. (Ara tornem al
castellà). Quina mania té aquest xicot, que no escriu una carta amistosa, sens barrejarhi català!
Aixó significa tal vegada com que el tractàs à V. ab un xich massa de confiansa o franquesa;
encara que massa... m ’apar que nó, perquè es confiansa afectuosa, y ab tot lo respecte que li
mereixen à que li fàn, Vosté, lo trovador de Montserrat, lo President del Jochs florals, l’historiador
de Catalunya, etc...y lo que vindrà, si à Dèu plau).
La amable Conchita, pues se mostró muy complacida y agradecida à los atentos saludos
y galantes ofrecimientos de V., y me encarga muy amistosamente tantas cosas para V., para
su Sra. y toda su apreciable familia, à quienes, ruego à V., se sirva tambien presentar nuestros
respetos con saludos cordiales.
He hecho à Conchita, hace poco, la promesa de que pasaria à verla (tercera visita) antes
de echar esta al correo, à fin de que, enteràndose de su contenido, vea si cumplo fielmente su
encargo; y à su vez me ha prometido poner al pié su visto bueno para que V. vea de una manera
màs fehaciente y con m ayor complacencia que yo he cumplido con los de V., para lo que no
dude que me hallarà siempre dispuesto; y muy gustoso, particularmente si sòn tan dolsos com
ara, (tom ém hi, y per mès que, -si fòs massa sovint,- no li responch del mèu cor... perquè, encara
qu’en Thos(56) m ’ho diga rihent, conech que, ab tota la brusquedat d ’un català, (y no m ’ho
prenga en mal,) hi tinch aquí [en aquest punt l’autor dibuixa un cor atrevessat per una sageta]
dins... (y no s ’en riga) alguna cosa del aymador de gentilesa.
(La mà li tremola à la pobreta: n o ’n fassa cas; en aquest moment lo cel es negre, y esclata
la tempestat. Bona pluja en nom de Dèuj).
Bien
Concha de Torres
(Ha firmat ab por y rihent ab por, per los trons; rihent, pèl cor ab la sageta. Està guapa, no hu
digas à nungú, ni a l ’autor. Sin otro objeto, diviértanse VV. mucho en su pròxima visita à Reus,
y hàganos el V. el obsequio de saludar allí de nuestra parte à nuestros buenos y muy apreciables
amigos los Srs. Fonts(57), Martí y Falguera(58); Bartrina(59), etc., sin olvidar al simpàtico Torres
de Tarragona, pues supongo no faltarà à su cita.
Y
endevant, de convit en convit, y de castell en castell, y de festa en festa... sinó que ara
l’arpa no pesa gayre, y ’is trovadors d ’avuy sòn rebuts de tal manera, que’m sembla que ja no hi
diu, que no hi escau aquella introducció en la col·lecció de las poesias de V. Mès val aixís.
E ncara’m recorda una altra cosa. Com li deya l’altre dia, he fullejat / ’Història del siti de
Girona, del Sr. Cutchet, que m ’agrada mòlt, peró’m sembla (son autor)<60) un xich massa benèvol
ó indulgent ab los francesos per lo que toca à algunas salvatjadas que feren.

(56)
(57)
(58)
1868.
(59)
(60)

Possiblem ent es tracti de Terenci Thos i Codina (1841-1903), poeta i narrador.
Josep Martí i Folguera (Reus 1850-Barcelona 1929), poeta, dramaturg i novel·lista
Possiblement, M arià Fonts (1822-1889), poeta i m antenidor dels Jocs Florals de
Joaquim Maria Bartrina (Reus 1850-Barcelona 1880), poeta i publicista
“ Son autor” apareix escrit a l ’interlineat.
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També m ’ha extranyat la dedicatòria als felibres: francam ent m ’ha fet l ’efecte de la
dedicatòria de la Joyas d ’en Pitarra, à Milord Bonaparte-W yze. Cada ú p e r hont l ’enfila.
En fi, li desitjam salut, y ab mòlts de recados als nostres bons y excel·lents amichs, quant
los veurà, n ’Aguiló161’, los M aspons(62), etc., pót m anar y disposar de son afm.

[19]
Joan Sitjar y Bulcegura
397, R.2217
De Joan Sitjar i Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
La Bisbal, 4 de agost de 1868
Mon apreciable y ben car amich: li’n quedo ben agrahit de l ’atenta carta que de V. tinch
rebuda ab fetxa del ler. del corrent en contestació à tot quant jo li deya en ma anterior. Gran
mercés (merces, ben llatí) y visca mòlts anys, dihem i dihuen los bons m inyons dels nostres
pobles.
Anit m ’han donat à corregir, los minyons de la imprempta de “E l F a ro ’’, lo full 15 del
Trovador, que conté la poesia Ausias March. En virtut de lo que V. m ’expressa sobre las notas, hi
he estat una estona indecís, mes havent exam inat tot lo fet fins ara he vist que no sols del prim er
tomo, sí que també del segon, he vist que s ’hi han posat totas las notas en las dos llénguas (vejas
la poesia A ls felibres de Provensa, llegida a Font-Segougna) y he resolt, ja que sòn tan pocas
las composicions que vindràn que tingan notas, acabarho de fer tot igual, es à dir, en castellà
y català; esperant que m ereixerà l’aprobació de V., pus crech que aixís devia ferse, haventhi
comensat j a ’l segon volum, com deixo dit.
A comensarse ara aquesta obra, li hauria aconsellat que, en efecte, no ‘s posassen las notas
sinó en la part castellana, y hauria recom anat que’s triàs un caràcter de lletra elegant, senzill,
esbelt y estret pèls títols de las poesias, perque’m carrega forsa que fins los que no sòn llarchs
no càpian en una sola ralla. Mes ara ja no hi ha remey y es cosa que ho havia de calcular qui
esculli aqueix tipo.
Està mòlt bè que vingan las Albadas en los pròxims dias; ja vaig reparar jo que hi faltavan.
També veig que’ns falta en aquesta secció d ’A m or que ara s’està fent La nina dels ulls negres
y altras que tal vegada jo no sé. Ab aixó vosté mateix, fassa per m anera que n o ’ns deixem res,
que lo que hi mancaria ‘m sabria mòlt de greu. En las traduccions, sort que quant me digueren
que no n ’hi havia mès, vaig recordarme de la de La mort d ’A ntonieta(63>, que s ’havia quedat
amagada, ó sinó j a ’s quedava en l ’ayre, y, pobreta, hagué de quedar a la cua (tros quedat).
Per lo demés no hi ha de qué donar gràcias per tot aixó, perqué; no sols hi passo una bona
estona fantasiant ab sas poesias, sinó que també hi aprench. Peró hi aprench y ’m fa estudiar una
cosa fins à apurarla quant me ve de nou. Avuy li trobo una paraula que usa també en M olins(64)
en altra poesia enviada pèl “Faro”, que he vist també en altres autors, y que m ’apar que no tè
ll significat que se li dòn. Diu vosté en la composició de Ausias March, ans ta tomba, y diu en
Molins, ans sa llum, y altre, ans lo jutge. A mi m ’apar que ans es un sinònim de abans (antes
en castellà) y no una alféressis de la presposició devant ó davant, com dihuen altres (ante, en
castellà) y suposo que deuria dirse devant del jutge.
(61) Marià Aguiló i Fuster (1825-1897)
(62) Francesc Maspons i Llabrós (1840-1901) Maria del Pilar Maspons i Llarbrós (1841 -1907).
(63) Es tracta de la traducció d'A la mort de Antonieta (de la poetessa provençal Rosa
Anaïs Roumanille), publicada al segon volum.
(64) Antoni Molins i Sirera? (Barcelona 1838-1903), poeta
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Ey, n o ’m prenga pas per batxiller, sinó que li dich de veras que l’examen d ’aqueixas probas
m ’ha fet rum iar algunas vegadas, y he fet algunas observacions que no deixaran de servirme.
Li dich que’n sabré mès que abans d ’ara, quant tot serà acabat.
Ara parlem d ’altras cosas: la contestació d ’en Quim (65) no m ’arribà à temps pèl “Faro”(66)
passat. L’hi posarém diumenge vinent, y procuraré que’ls noys m ’hi vullan posar mès material,
perqué atareats ab altres feynes, “El Faro” quedaria gamat. Per altra part, tots los redactors sòn
fora y no m ’envian res, ira de Deus!... Avuy escrich à n ’en Torres à Banyoles, que si no fà pas
bondat, faré aparèixer lo periódich ab una proclam a incendiària à fi que l ’autoritat m e’ls amarri
a tots. Ab aixó, que treballen, perqué “El Faro” sens oli, no farà llum. Crech, no obstant, que
tothom tom arà aviat. En Quim tom à dissapte, y crech qu’en Sala demà. He vist que un cert
periódich se queixa de las tardanarias del tomo dels Jochs florals.....
Escrich aquestas rallas abans d ’arribar lo correu, y estich pensant si avuy vindrà “La
Montana”. Ahí no vingué (',Qué haurà tingut algun fracàs?...
Li dono mil enhorabonas pèls obsequis que li feren els entusiastas germans de Tarragona
y Reus. M ’ha complagut mòlt, per mès que s ’ho tè ben merescut tot aixó lo Trovador de
Montserrat.
La festa major bisbalenca s’acosta, es lo dia de l’Assumpta, lo 15. Ab aixó hi queda convidat;
y encara que sembla que no’s farà lo d ’altres anys, no hi faltarà rustit, pa, vi y bona cara, y de
ballas y saraus, en gran.
La Conchita continua en la Vall, peró crech que també irà a Banyolas, ahont s ’hi troba ja
en Torres ab son amich lo Sr. Moragas.
Concloch: sobre tot que vingan las poesias sens faltamhi cap.
Recados y expressions à tots, y sab que pót manar y disposar de son afm. y agrahit
amich,
Expressions també de
M ossen Joan y demés
En Quim diu que firmarà lo
del Castell feu d a l

Joan Sitjar

[20 ]
415, R.2235
De Joan Sitjar i Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
La Bisbal, 31 d ’agost de 1868
Mòlt apreciable y estimat amich: suposo en son poder lo llibret que li fou dirigit pèl correu
del disapte pròxim passat, si es que eix Sr. Administrador no s ’haja parat ab aquell escut del
sobrescrit, prenentho com un senyal revolucionari. N o ’n fassa cas, perqué era ja alta hora de nit
(65) Joaquim Sitjar
(66) El Faro Bisbalense, núm. 164 (9-8-1868). “Senyor Don Juan”. Signat per Joaquim
Sitjar (Quim). Quim Sitjar (núm. 160 de 127-1868) va escriure “Dialógos entre Pedro y Pablo”,
que va generar una resposta d ’un tal Juan (núm. 162 de 26-7-1868) i la contrarèplica de Quim
Sitjar (núm. 164 de 9-8-1868).
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y fentme esperar per la correcció de “El Faro” bè m ’havia de entretenir ab alguna cosa, mentres
en Torres y comp[ania] se la xalaran sentint la guitarra d ’en Arcas. Donchs, bè: ^qué n ’hi apar
d ’eix llibret intitulat Sistema métrich decimal al alcans de tothom, etc. per los Srs. D. Emili
Golfin y D. Joan de Carreras? Crech que li agradarà per la senzillés y claretat ab que està escrit;
y, perqué ho mereix, li recomano que “La M ontana” s ’en ocupe lo convenient, ja que si no fòs
així, m ’en guardaria pla bè; pus no m ’agradan elogis inmerescuts. Ja véu, donchs, que aquí no
s’estampan solament poesias en la lléngua de la terra sinó altres llibres que serviràn també pera
la instrucció del poble català. Endavant, tot contribueix al nostre objecte, y ara mateix deya
jo parlant ab uns senyors capellans amichs: “No falta sinó que vostés seguescan també aquest
m oviment literari de Catalunya, predicant sempre en català; fent novenas y devocionaris en la
lléngua del poble, y aprenentla bè, si se’n vól tràurer fruyt, y aixó serà mès patriótich y mès
evangélich, pus Jesuchrist encomanà als apòstols que predicassen per tot allà hont anassen en
la llengua del p a ís”.
Y
ara prou sermó, y desde ara li’n dono mòltas gracias per tot lo que diga d ’aquesta
senzilla obreta dels nostres bons amichs Carreras y Golfin, que encara faràn alguna coseta mès
en català: ;Qui ho havia de dir, tot un capità de tropa, y estremenyo, aprenent la lléngua que
parlan las sevas filletas empurdanesas! La cosa marxa.
No s ’extranye que de alguns dias res li haja escrit: en Torres quedà encarregat de donarli
contestació à tot lo que deya vosté en la mòlt grata carta que tingué à bè dirigirme en los dias
de la festa major, bè que es veritat que’m toca, y ho faig de grat, donarli las gràcias y mès
grans mercés per aquellas parauletas de bon afecte y benevolensa endressadas à la pageseta
amiga meva i Pobre xicota!... quasi s ’ha tornat tota roja quant li he dit que tot un Trovador de
Montserrat se l’havia m irada afectuós.
També m ’han dit que’l periódich català “La Pubilla”, hauria copiat la noteta d ’aquella
poesia. Si ho ha fèt algun bon amich dels que vosté coneix, ja li’n pót dar gràcias, si li ve à
tom. En dita nota, al compaginar “Lo Faro”, s ’hi deixaren una ratlla que deya, referintse als
pobles empurdanesos, que s’ reuneixen à la llum del dia, al ayre libre, en la plassa pública, y
de prompte, com que també plegàrem à les 3 de matinada, y en la redacció hi havia una gresca
que n o ’ns hi enteníam, n o ’m vaig donar d ’aquesta y altras erradas que hi passaren. Sort que la
poesia de vosté y las d ’en Molins y Vancells las vaig deixar correctas.
Y
ara, per conclusió, ja que es tart y penso poder escriurerli demà, sols li diré lo que
interessa: que fins ara, per mès que ho he recomanat, no ha estat possible que se’m donassen
probas de la biografia pera deixarlas correctas y envialshi à vosté, à fi de que’m tragués o anyadís
tot lo que li aparega. Fà ja quinze dias que ho tinch entregat; mes s ’han presentat alguns treballs
precisos en la imprempta, s ’ha donat passaport à un dels caixistes, y un altre s’ha posat malalt,
y aixó fa que fins demà no podré enviarli las probas d ’eixa biografia, la que estimarém se
servesca exam inar y retornaria en quant la tinga corrent, ó bè portaria vosté mateix , si es que
tingam la sort que puga venírsen aviat, ja que m ’aseguran que ab un sol dia de temps n ’h i’n
tiraràn tants exemplars com en voldrà.
En Codolar*67’, l’enquadernador, me diu: “^Quànts tomos primers de El Trovador necessita’1
Sr. Balaguer per endúrsen à Provensa?(68) ^Quàntas biografiasT’
Lo segon volum no es possible, de cap manera, que estiga llest. Faltan 4 albadas y ’is
apéndices.
Per lo demés, me sab mòlt greu que vuyt dias hà, com jo desitjava, no se li haja pogut
remétrer la biografia, pera que la examinàs ab tot deteniment.
(67) Eleuteri Codolar era editor i impressor. L’escriptor Josep Vancells i Marquès va
publicar el drama en tres actes i en vers Un casament de conveniència (la Bisbal, Imp. De El
Faro Bisbalense, a càrrech de D. Eleuteri Codolar, 1868).
(68) A final de setembre de 1868 Balaguer aniria a Provença convidat pels seus amics del
m oviment felibre. Antonio de Torres que va acom panyar Balaguer escriu al Faro les cròniques
d ’aquesta expedició.
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Fins à demà, pus l’escriuré quatre ratlletas mès.
Recados y expressions à tots y de tots.
Son amich afm. y atent
en Joan

[21]
445, R.2265
De Joan Sitjar i Bulcegura a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Barcelona
La Bisbal, 7 de octubre de 1868
Mòlt apreciable y estimat amich: per avuy dos ralletas y prou.
Aquest matí ha passat à eixa capital en Codolar, l ’encarregat del establiment d ’en Torres,
ab alguns centenars d ’exemplars de la poesia revolucionària<69>de V. per véurer si’s vendràn de
cop, y en aquest cas dantnos avís de que s ’en fassa nova tirada. Jo li he advertit q ue’s presentàs
à V. fentli present que una part dels exemplars ja tirats contenen alguna petita equivocació, com
vius per vicis, vesavis per besavis, obran per obren y algun altra, per lo tant, que reservarém
per vosté los 50 exemplars que’m recomanà, de la nova tirada, ja que procuraré no tingan
cap errata, y, ademés, fenthi las correccions que vosté tinga à bè observar en lo marge d ’un
exemplar, que espero’s servesca entregar al m ateix Codolar. Si li apar que’l títol ó altra cosa
s ’ha de modificar, vosté mateix, al sèu gust.
Lo de Es propietat etc. ha estat cosa del amich Torres, aixís com los vivas del Faro à la
Unió Ibérica, y à la Espanya federativa, que bè mereixia una explicació. Sobre aixó en Quim
ja hi farà alguna cosa, quant puga, y sènt no tenir temps y espay pera desenrotllar son plan de
federació dels tres regnes en un fo lle to (70>, pus ara seria de gran oportunitat.
Sembla que la canditatura del amich Quintana, per la nova Junta provincial, irà bè.
En Torres ja escriurà. Sobre tot, las observacions de la poesia à n ’en Codolar per la nova
tirada, que desitjo ben correcta.
Sens altra cosa, lo saludam ben coralment à vosté y à sa apreciable família, y ’l felicitem
ab goig per sa elecció de President d ’eixa Excma. Diputació, honra m òlt merescuda. Desitjam
à tots bon acert y bona ventura, haventnos m òlt agradat aquella manifestació, y alló de
descentralización administrativa.
Ab salut y alegria, y pót sempre disposar de son amich afm.
En Joanet
Gran mercés de sas amistosas ofertas y expressions que rebérem ben contents per en
Torres.
Queda ja finida la publicació de Lo Tovador, y ’s repartirà prom pte l’últim quadern.
Fins à un altre dia, y ... j abaix la Ciutadela (71>!
(69) No hem sabut trobar aquest exem plar d ’aquest poema, que s ’havia editat separada
ment.
(70) Aquesta tesi era defensada per Balaguer en el seu llibre La libertad constitucional:
Estudio sobre el gobierno politico de varios p a ise sy en particular sobre el sistema p o r el que
se regia antiguamente Cataluna, Barcelona, 1858.
(71) Referència a la ciutadella de Barcelona, construïda pels felipistes durant la Guerra
de Successió.
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[22]
74
Joaquim Sitjar i Joan Sitjar a Víctor Balaguer
D. Víctor Balaguer
Madrit
La Bisbal, 25 de febrer de 1871(72)

[23]
67
D ’Eleuteri Codolà a Víctor Balaguer
Sr. D. Víctor Balaguer
Muy Sr. mio, por conducto de los coches de esta hoy le remito una caja que contiene 250
tomos primeros, de las poesias catalanas.
Se esta trabajando en los otros fines pues creo esta semana poderlos mandar.
D. Antonio à salido de esta para Casà de la Selva, Llagostera, Sn. Feliu de Guíxols y
Valies de Aro, para las elecciones, en esta se cree no ganarà la candidatura de los Srs. Madoz,
Vehí, M aranges y Quintana, pero esta noche hay reunion de progresistas en casa Dn. Ramon
de Cabrera en la creo asistir. El partido Republicano de esa esta espidiendo candidaturas y
m anifestaciones por las calles.
Los afectos de los Sres. hermanos Sitchaig [sic], Sala y mande de este su
S.S. G.S.O.A. [comprovar la G]
Eleuterio Codolà

Los dependientes de esta im prenta estan por la candidatura monarquica.
La Bisbal y enero 13/69.

(72)
Carta amb la resposta de Víctor Balaguer reproduïda per Jordi Vinyoles a Castell
d ’A ro al cor: Joaquim i Joan Sitjar. ..., pàgs. 201-203.

148

LLETRES DE BISBALENCS DE LA RENAIXENÇA

APÈNDIX I
Article de Joaquim Sitjar i Bulcegura publicat a E l Faro Bisbalense, núm. 58 (29-71866). Sitjar denuncia en aquest paper reivindicatiu que els nens catalans reben, a les escoles
públiques de primària, l’ensenyam ent de la doctrina cristiana en castellà per una excessiva
centralització que comporta una forçada i estèril uniformitat. Sitjar veu una contradicció en
aquesta obligatorietat. Mentre que per un costat molts nens no reben cap més ensenyament
que el primari i obliden fàcilment la llengua oficial de l’Estat, per l’altre les mares de família
i les escoles parroquials, ho fan en català. El cronista creu que els nens no han de rebre
ensenyam ent en una llengua en la qual no parlen. Aquesta obligatorietat també atempta contra
la independència de l’església catalana. Una solució seria que l’Estat ensenyés aquesta i altres
matèries en les dues llengües.
LA LENGUA OFICIAL Y LA LENGUA DEL PUEBLO
Me ha sugerido este epígrafe la pretensión que, en este país y en ciertas ocasiones, han
m anifestado algunas si bien pocas personas, al tratar de instrucción primaria, de que en las
escuelas destinadas à la m isma se ensenara à los tiem os alumnos el catecismo de la doctrina
cristiana en lengua de Castilla.
Tal vez juzgan à primera vista, las indicadas personas, que la consecución de lo que desean
constituiria un verdadero progreso; pero, en este caso, se enganan lastimosamente, porque no
contribuye en m anera alguna al verdadero progreso de las naciones la forzada uniformidad,
hija de la centralización que enerva a los pueblos llevando esceso de poderío al Estado; sino
el respeto -q u e de derecho pueden exijir los últimos- à sus costumbres, tradiciones, lenguaje;
à todo aquello que forma su vida peculiar y espontànea, y por esta causa conserva su caràcter
y con él su natural vigor, necesario para plantear y llevar à cabo con el mejor éxito, todas las
empresas interiores y esteriores que exija el adelantamiento moral y material de aquellas.
Por lo mismo, considero que la cuestión objeto de este articulo, es màs importante de
la que creen los mismos que con aquella pretensión la han iniciado; y, en este concepto, me
permitiré consignar las razones concretas y principales por los que, en mi sentir, la ensenanza
de la doctrina cristiana que se da en las escuelas públicas de instrucción primaria, y que por
esta llamaré pública, no debe practicarse en nuestro en nuestro Principado y demàs pueblos de
Espana que no hablen la lengua oficial, en este último idioma.
En primer lugar porque, en otro caso, la m isma ensenanza pública religiosa vendria à
resultar inútil para la mayoría de los ninos; ya que la propia mayoría, que es la que no recibe
otra instrucción pública que la primera, del mismo modo que term inada esta va olvidàndose,
por falta de cultivo, de la lengua oficial, dejaría fàcilmente de retener en su memòria las
oraciones y preceptos religiosos que en la misma se le hubieran ensenado.
Por otra parte, si en dichas escuelas se propagaba la doctrina cristiana en lenguage
oficial, se establecería necesariam ente una especie de lucha, por cierto nada provechosa,
entre la ensenanza religiosa domèstica, que la naturaleza, mejor dicho de Dios, ha encargado
principalmente à las madres de familia , y la ensenanza parroquial ó de la Iglesia, que su
divino Fundador encargó à los sacerdotes, de una parte, ya que el medio de comunicación
lo constituye naturalm ente en ambos la lengua del país; y de otra, la espresada ensenanza
pública, -meramente supletòria, secundaria, subordinada, en el punto de que se trata- que el
Estado, invadiendo en este como en tantos otros estremos las funciones del Municipio, ha
encomendado à los profesores de instrucción primaria.
Ademàs, si la ensenanza de la doctrina cristiana se difundiera en lengua oficial, se
incurriría en una grave ofensa con respecto al pueblo; ya que aquella supondría que el idioma
que este habla no es digno de aplicarse à su instrucción religiosa; sin embargo de que basta, en
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nuestra Espana, el mas lijero eotejo de las principales oraciones que se recitan en sus idiomas
populares con las compuestas en el oficial, para demostrar que no ceden à estas en ninguna de
las circunstancias que deben recomendarlas.
Por último, la ensenanza de la doctrina en lenguaje oficial, envolvería un gravísimo ataque
à la dignidad é independencia de la Iglesia. Sólo en los estados del todo despóticos la religión
es una institución oficial, y esto constituye sin duda alguna la mas poderosa causa de que
su civilización permanezca estacionaria ó adelante con diflcultad. Afortunadamente, nunca
podrà atribuirse à la que profesam os tan m ezquina calificación, puesto que resulta del todo
incompatible con la naturaleza, elevado origen y objeto de la misma: por estas circunstancias
la Religión cristiana es una institución social, esencialmente, por excelencia; ya que no puede,
à consecuencia de ellas, pertenecer à esta ó aquella sociedad ó nación exclusivamente, ni à
varias en particular con respecto à cada una de las mismas; sino de un modo general à todas
las sociedades y pueblos del universo: por esta causa se la llama universal', en una palabra,
Catòlica.
Después de haver espuesto razones de tanto peso, no puede abrigarse prevención alguna
con respecto à la oposición que francamente presenta al deseo de pocos de que la ensenanza
pública del catecismo cristiano se sustituya, al idioma del país, el lenguaje oficial: sin
embargo, à fin de evitar todo pretesto para ligeras suposiciones, pasaré à hacer, en seguida,
dos manifestaciones.
l a. Que aprecio en cuanto vale la dulce, delicada y armoniosa lengua castellana; porque
es aquella en que el Gobiem o se dirije à los ciudadanos, en que Espana habla à las demàs
naciones; y también, y este es uno de los principales motivos, porque es la lengua de un pueblo
hermano, con el cual vencimos en las Navas, en Granada y en Lepanto. Pero, por lo mismo,
ese aprecio del lenguaje Castilla no importa ni puede importar, en manera alguna, el desprecio
de nuestro idioma; podemos y debemos amarlos ambos, cultivar y hablar oportunamente los
dos, que no se rechazan mutuamente, como no se rechazan las glorias de los pueblos que los
usan, porque son todas glorias espanolas.
2a. Que à nadie cedo en entusiasmo nacional; pero comprendo perfectamente que el tipo
de nacionalidad no es exclusivo de una provincià, ni lo crea el Estado.
El santo àrbol del patriotism o tiene sus raices en el suelo en que se meció nuestra cuna:
cortadlas, y à aquel generoso sentimiento, base y sostén de toda sociedad civil, sustituiràn
el egoismo y el cosmopolitism o, iguales en su origen, en su esencia y en sus resultados,
solo distintos en su fisonomia y denominación; y que, si fuera posible que se generalizaran,
derrumbarían por sí solos todas las naciones, todas las sociedades, porque el uno rechaza
francamente todo deber social, y el otro à nada PRACTICAM ENTE obliga. Desgraciado, por
otra parte, el pueblo que no siente otro impulso, no tiene otro vigor, no vive otra vida, que el
impulso, el vigor y la vida que le comunica el Estado: este pueblo ha perdido enteramente su
libertad. Desgraciada de nuestra Espana, del Pueblo espanol, si à principios del siglo no se
hubiera alzado p o r sí mismo para rechazar la invasión estrangera: de este modo logró sostener
su honra, realzar su dignidad, y ensenar à vencer à las naciones vencidas, y en otro caso
hubiera perdido ignominiosamente su independencia. Ya no tendríamos Patria, ni la hubieran
recobrado tantos pueblos de Europa, à quienes reanimó el solo eco de este grito sagrado,
lanzado por los robustos pechos de los hijos de Espana.
Joaquim Sitjar
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APÈNDIX II
E l Faro Bisbalense, núm. 58 (29-7-1866). A la secció literària d ’aquest número s ’hi troba
la traducció que va fer Joan Sitjar i Bulcegura d ’aquest poema de Rosalia de Castro'7' ’, que
pertany al llibre Cantares Gallegos.(74>
Anyorament
Al apreciable jove i digne fill de Galícia
D. M IQUEL ROSENDE Y CANELLAS,
Resident avuy en las Tunas, (Isla de Cuba,)
li dedico, com en senzilla mostra de
simpatia y obsequi, la següent
TRADUCCIÓ
de la sentida poesia escrita
en gallego per sa distingida paysana é inspirada poetisa,
LA CANTORA DE GALÍCIA,
SRA. Da ROSALIA DE CASTRO DE M U R G U ÍA "’

Airiíïos, airinos, aires
airinos de mina terra;
airinos, airinos, aires,
levàime, levàime à ela

Ayres suas, dolsas brisas,
alenades de ma terra;
vents de ma pàtria estimada,
portàume, portàum e à ella.

(73) Segons Jordi Vinyoles, Castell d ’Aro al cor. Joaquim i Joan Sitjar (op. cit., pàg.
93), aquest darrer havia publicat traduccions de Cantares gallegos a Lo Gay Saber (1869)
de Barcelona. Antoni Careta i Vidal publicarà Poesia gallega, traducció: “La Renaixensa” (I,
1871), pàg. 104.
(74) De la poesia original de la Sra. Castro de Murguía -que, sens dubte, haurà perdut móltas
de sas bellesas en la pobre traducció que se inserta,- diu lo eminent literat castellà y distinguit
crítich D. Ventura Ruiz Aguilera, en lo judici de la preciosa obreta de la autora, Cantares
gallegos, lo següent: “Si hasta aquí ninguna de las composiciones hubiera caracterizado con
formas y sentimientos locales la tierra natal de la inspirada cantora, el romance “Sin ela vivir non
podo”, bastaria por sí solo para conseguirlo; y si yo tuviese la autoridad necesaria para espedir
patentes de poeta (y ya no hubíese espedido una el público a Rosalia de Castro,) por mucho que
pretendiera escatimarlas yo, despues de leer la poesia de que hablo, injustamente procederia
negàndole la que le corresponde. “Sin ela vivir non podo” es la canción de la nostalgia, la elegia
de la ausencia, el suspiro del alma que padece lejos del hogar, de la familia, de los amigos; en
una palabra, de Galicia” (El Museu Universal n “23, corresponent al mes de juny de 1864).
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y aquell am or de m a vida
que del cor li he fet promesa.
Si no m ’hi portau ben prompte.,
ja y !, moriré de tristesa,
soleta en terra apartada
hont estranya m ’anomenan,
que tot quan aquí jo miro,
tot, tot me diu: “ forastera'.”

Sens ella no puch ja víurer,
ja no puch víurer contenta,
que ahont se vulla que vaja,
cubreixme una sombra espessa.
Veigme cuberta d ’un núvol,
tot carregat de tormenta,
y ’m deixa en soledat tanta,
que lo m èu cor envenena.
Portàume, las dolsas auras,
com una fulleta seca,
pus que seca tam bé’m torna
l ’ardent febra que’m créma.
jAy! si no m ’hi portau prompte,
ayres suas de ma terra,
si no m ’hi tom au...,ay trista,
tal volta ja n o ’m conegan,
que la febra que’m devora
me va consumint, tot lenta,
y aqueix cor ple de tem ura
també traydora’m rosega.

Sem pre’t veig, terra estimada,
tot somiant y desperta.
M ’apar que veig à la vora
del riu una pobre caseta,
y allà en lo prat que pastura
la vadelleta bermella.
M ’apar que prop la montanya
sento’ls anyellets que belan
y ’is colomets que parrupan
picant lo gra de las eras;
y ’m sembla també que sento,
redoblant las castanyetas,
minyons que cantan y ballan
a l ’ombra de la pineda.
Si’l froviolet ne sonan
o
bé la gayta gallega,
ab lo tamborí y pandero,
tampoch la tristesa’m deixa;
y aixó que sembla que’m digan:
“la més gentil donzelleta,
festiva, dansa’t convida...”
i Res m ’aconorta y alegra!
iQui fos l ’aureneta hermosa
de alas sutils y lleugeras...
Qui de pressa volaria,
com folla de tan contenta,
per cantar ab goig l ’albada
en los bells camps de ma terra!
Ara mateix m ’en iria
disparada com la fletxa,
sens gens de por à la fosca,
sens tem or à la nit negra;
y , si ab la pluja’s sentia
vent de pròxima tempesta,
volaria...volaria...
fins que ja oviràs ma terra.
M és...jNo só l’aucell que vola...
y m ’iré morint de pena,
ja en llàgrimas convertida,
ó en amarchs suspirs desfeta!

Ans me veya fresca y roja
com lo color de cirera,
y ara estich descolorida
com un panellet de cera,
com si una malvada bruixa,
assedegada y feresta
fins del cor anàs xuclantme
la sanch. Me torno tristeta,
m alalta y esmortuida
com flor que bat la tempesta...
Y vaig sens forsas quedantme,
y vaig tom antm e morena,
com una negreta mora
de rassa ben verdadera.

Ayres suas, dolsas brisas
falagueras de ma terra,
al lloch que jo tant estimo
portàumhi, sí, que m ’hi espera
una m areta amorosa
que per sa filla péna,
que m ’anyora ab aquell pare
y ’l germà y la germaneta
tan volguts, p e ’ls que daria
la sanch de las mevas venas,
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del cementiri en la cerca,
si en nit ben quieta y fosca
passàsseu entre l ’arbreda
fent rumor, com temerosas
de las blancas calaveras;
encara després de morta,
ayres que’l meu cor anhela,
si jo pogués, vos diria
ab planys y crits de tristesa:
“ Siau compassius, portàume,
portàume en vostras aletas.
Vents de ma pàtria estimada;
n o ’m deixeu aquí olvidada,
n o ’m deixeu tota soleta!”

Dolsos ayres de Galícia,
lliuraume de aqueixes penas,
oreig sua, que las ayguas
del riu besas y l’arbreda,
música de verdas ramas
frondosas de la floresta;
vents de ma pàtria estimada
que’m feu eix rum or de festa;
portàume en las vostras alas
com una fulleta seca,
no permetau que aquí’m móra
n i’m deixeu tota soleta...
jAy, sí! penso, dolsas auras,
que fins essent morta y freda,
quant me deixeu soterrada

Joan Sitjar y Bulcegura
La Bisbal, juliol de 1866

APÈNDIX III
Articles de Joan i Joaquim Sitjar publicats, per ordre cronològic, a El Faro Bisbalense.
Consignem els noms i les inicials que figuren a cada article.
-N úm . 43 (15-4-1866)
Lo Bon pastor (traducció de la poesia que ab lo títol de E l Buen Pastor forma part de la
preciosa col·lecció de Fàbulas ascéticas del R D. Cayetano Fem andez, confesor de S.A.R. lo
Sereníssim Senyor Príncep de Astúrias y de Girona. La Bisbal, abril 1866. J. S. y B.
-N úm . 46 (6-5-1866)
Solucions a les tres xaradas insertas en lo n° del periódich del dia de vuy, 29 de abril de
186. Joan Sitjar.
-N úm . 49 (27-5-1866)
Cherada (en obsequi al T o t). J. S.
-N úm . 53 (24-6-1866)
L ’emblema d ’Espana (ab ocasió del heróich combat de las naus espanyolas ab las baterias
y torres blindades del Callao). J. S. juny 1866.
-N úm . 58 (29-7-1866)
La lengua oficial y la lengua del pueblo. Joaquin Sitjar.
-N úm . 58 (29-7-1866)
“Anyoram ent” (traducció d ’un poema de “la cantora de Galícia Sra. Da. Rosalia de
Castro”). Joan Sitjar y Bulcegura.
-N úm . 61 (15-8-1866)
La Festa Major. Record a mon estimat oncle en Joan Bussot, pagès del Castell d ’A ro
Joan Sitjar y Bulcegura (La Bisbal agost 1866). [Poema],
-N úm . 64 (2-9-1866)
“La visió de la Verge del Consell (1). Traducció de la poesia escrita en gallego per la
inspirada cantora Senyora dona Rosalia Castro de M urguia”. Joan Sitjar y Bulcegura (la
Bisbal, 2 de setembre 1866).
- Núm. 64 (7-10-1866)
“Pensam ent” [poesia]
“A la Virgen Santísima (De la letanía compuesta por D.Francisco M orera)” [poesia]
“La Rosa entre espinas del P. Fem andez, traduhida y dedicada, en mostra de respetuós
obsequi, a la humil y apreciable religiosa Sor A .D.R.” . J. S. y B.
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- N úm .78 (9-12-1866) dins la secció literària
“A mon amich lo apreciable jove en Benet Girbal” [poesia]. Joan Sitjar y Bulcegura.
-N úm . 86 (3-2-1867)
“La tristesa de la nina o l’amorosa dels ulls blaus” al distingit y estimable poeta valencià
D. Jacinto Labaila. Joan Sitjar (La Bisbal, gener 1867).
-N úm . 98 (28-4-1867)
“ Recorts y planys” (traducció del gallego, de la Sra. Castro de Murguia). Joan Sitjar y
Bulcegura.
- Núm. extraordinari de Festa M ajor (15-8-1867).
“Amb motiu de la Festa m ajor de aquesta vila. Salutació a la Verge = Invitació à les
hermosas” . En Joanet (agost de 1867).
-N úm . 119 (29-9-1867)
“Flors y ninetas” en obsequi à las molt apreciables amigas y agraciadas senyoreas N.G. y
A. S. [poesia], Joan Sitjar y Bulcegura (Dia de Ntra. Sra. de la Mercè, 24 setembre 1867).
-N úm . 131 (29-12-1867)
Charada. J. S. y B.
-N úm . 134 (20-1-1868)
“Mort no es m ort” (senzilla mostra d ’afecte al nostre amich coral lo reverent Pbre. Mossen
Joaquim Pou y Mir) [poema]. Los germans Sitjar .
-N úm . 135 (26-1-1868)
“Apólech” (traducció). En Joanet
-N úm . 151 (13 -5-1868) extraordinari de la Visita dels Felibres
“Ja són aquí!”. Joaquim Sitjar
-N úm . 173 (11-10-1868)
“El provincialism o” [article tret de “La Reforma”]. Joaquim Sitjar.

APÈNDIX IV
Carta dels germans Sitjar al director d 'E l Faro Bisbalense en la qual es donen de baixa de
la publicació per no estar d ’acord amb la nova orientació política que agafa aquest paper, a
partir de 1869. Publicada a El Faro Bisbalense, núm. 3, any V (14 de gener de 1869):
La Bisbal, 11 de enero de 1869
Sr. Director de El Faro Bisbalense.
Muy senor nuestro y apreciable amigo:
V. sabe que, p o r considerar que en adelente no podriam os expresar, en el Faro, nuestros
persona/es conceptos con la libertady sinceridad que hasta entonces, a causa de la exclusiva
marcha política que se iba ú imprimir al mismo; manifestamos fra n ca y amistosamente, en la
reunión de prim eros de ano, que no concurriríamos y a à la redacción de ese periodico.
Deseando que conste en él la propia determinación, esperamos tendra a bien disponer
la inserción de estas líneas en el número próxim o; y de ello quedràn en extremo agradecidos
sus amigos y S.S. O.S.M.B.
Joaquim Sitjar - Juan Sitjar .
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JOAN BAPTISTA COROMINA
LA BISBAL D'EMPORDÀ,
1 1 D E M A I G D E 1890 - 27 D E S E T E M B R E D E 19 1 9

L 'H O M E DOTAT D 'U N A “FACULTAT D ’A M ISTA T Q U E ’S
P R O D U ÏA EN C IR C O L S C O N C È N T R IC S F IN S A L IN F IN IT » »

A N N IE U N L A N D

RESUM: En aquest treball, es recorden les principals dades biogràfiques del bisbalenc Joan
Baptista Coromina (1890-1919), conegut com a pintor, ceramista, cofundador amb Rafael
Masó d'una fàbrica de ceràmica a la Bisbal el 1911. Més precisament, el nostre objectiu és
donar a conèixer l'eclectisme dels seus centre d'interès i el seu caràcter poc comú, basant-nos
en citacions, il·lustracions, exemples concrets i testimonis orals que hem recollit. Aquestes
referències perm eten revelar i explicar les nombroses amistats que Coromina ha dut a terme.
Lector empedreït, escriptor ocasional, melòman, amant de la natura i de les pedres precioses,
crític d'art, empresari dotat p e r a la recerca, fo u un personatge de múltiples facetes. Amic
de la broma malgrat una consciència aguda de la gravetat de la vida, va ser apreciat p e l seu
tarannà enèrgic, la seva sensibilitat i el seu caràcter obert.
PARAULES CLAU: Joan Baptista Coromina Figueras, biografia, artista, fàbrica de ceràmica,
Escola d'Arts i Oficis, Noucentisme, Modernisme.

Quan el 27 de setembre de 1919 la malaltia s’emporta Joan Baptista
Coromina, el jove director de l’Escola d ’Arts i Oficis de Palafrugell només
té vint-i-nou anys.
Els articles de premsa per homenatjar-lo es multipliquen: a Barcelona
- a La Veu de Catalunya del 6 d ’octubre de 1919-, a Girona -a l Diari de
Girona del 28 de setembre de 1919-, a Palafrugell -a l Baix-Empordà
núm. 522 del 19 d ’octubre de 1919.

(1)
Expressió manllevada a Josep Albert, la Bisbal, 29 de setembre de 1919, Baix-Empordà
núm. 522, p. 1.
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Aquesta darrera publicació ofereix una necrologia particularment nutrida ja que, ultra un article de Coromina redactat a Llafranc el 1914 sobre
el pintor Iu Pasqual, reuneix dotze textos signats per autors d ’horitzons
diversos, tant geogràficament com professionalment parlant. Escriuen
des de Barcelona, l’escriptor i polític Bonaventura Sabater de Begur,
l’escriptor i enginyer industrial del ram tèxtil Lluís Tintoré Mercader i
el bisbalenc Salvador Valmanya Maruny. Des de la Bisbal, l’amic d ’ado
lescència Josep Albert, que dirigeix una empresa de confecció; Francisco
de P. Vàsquez, procurador i secretari de l’Ajuntament de la Bisbal, així
com els mestres Josep Barceló i Matas, i Bonaventura Casadevall. Xa
vier Montsalvatje i Iglésias, escriptor i pintor, envia un text des d ’Almor.
Xavier Piera, el professor de llengua Tomàs Gallart i Josep Ganiguer, tot
i que no hi consti la informació, probablement redacten els seus articles a
Palafrugell. El text que ocupa el centre de la portada, emmarcat i il·lustrat
amb un retrat de Coromina, no està signat, però, si es compara amb el
Retrat de passaport que Pla consagrarà, anys després, al seu amic, es pot
deduir que el jove Josep n ’és l ’autor.
El conjunt dels textos publicats en aquest número del Baix-Empordà,
que titula en lletres majúscules «Homenatje a Joan B. Coromina», des
criu un home amb dots múltiples, capaç de dur a terme empreses pertanyents a sectors d ’activitats molt diversos -art, indústria, pedagogia-,
amb una generositat de cor extrema i que posseeix la facultat inaudita de
fer-se amics sigui on sigui, faci el
que faci.
La impressió que es desprèn
d ’aquests articles es confirma de
debò a través de l’obra de Josep
Pla, que tenia set anys menys que
Coromina i que, per tant, era molt
jovenet quan es varen conèixer i
varen travar amistat a Palafrugell.
A més, l’originalitat de Joan B.
Coromina es mostra de manera
evident i marcada sota la ploma
de l’escriptor empordanès per
antonomàsia. Notem la presència
de Coromina en els vuit volums
següents: El quadern gris, El meu
país, Notes disperses, Tres artis
tes, Retrats de passaport, Homenots. Tercera sèrie, Prosperitat
i rauxa de Catalunya i Caps-iJoan Baptista Coromina Figueras.
puntes.
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El nostre propòsit, aquí, és captar la personalitat d ’aquest home que,
de forma tan extrema, va marcar els seus contemporanis, seguint el seu
itinerari des de la seva infància a la Bisbal, la seva adolescència a Mal
lorca i a Girona i, després, el seu recorregut professional i personal, com
a adult.
Tanmateix, com que diversos treballs biogràfics ja s’han publicat, el
nostre article no vol ser exhaustiu. El seu objectiu és mostrar, amb exem
ples precisos i concrets, amb il·lustracions i cites, com la breu vida d ’en
Joan Baptista Coromina va ser plena de trobades remarcables que sem
pre es varen transformar en una mútua admiració, feta de complicitat i,
en la majoria dels casos, en una amistat fraternal i sòlida.
Els diversos testimonis que hem pogut recollir en documents publi
cats o inèdits donen una llum inconstestable sobre les seves múltiples
facetes i posen de manifest una personalitat complexa, amb moltes con
tradiccions, però realment fora del comú, d ’una rara i profunda humani
tat. Aquestes dades han estat confirmades pel testimoni oral que ens han
donat tant les persones que van conèixer Coromina, com aquelles que
n ’han tingut referència a través dels seus pares o de les seves amistats.
Abans de reviure -segons una expressió un xic lírica- «l’epopeia
Coromina» voldríem donar les gràcies a totes les persones que, amb
paciència i dedicació, ens han ajudat a reunir aquestes informacions i,
molt especialment, a tots els membres de la família Coromina que, de tan
bon grat, han col·laborat amb molta eficàcia.
LA BISBAL

La seva família
Es absolutament indiscutible que l’entorn familiar va marcar forta
ment Joan Baptista Coromina i Figueras i va forjar la seva personalitat.
Neix l’onze de maig de 1890 a la Bisbal d ’Empordà. El seu pare,
Joan Coromina i Pujol, nadiu de Sant Cristòfor les Fonts, acaba de tomar
a contraure matrimoni, després de perdre la seva primera esposa quan
va donar vida al seu fill David, que també morirà pocs mesos després.
Durant un llarg període de viduïtat, Joan Coromina i Pujol viu amb la
seva filla primogènita Judith i els seus sogres. Del seu segon casament
amb Concepción Figueras i Gonzàlez, originària de Girona, naixeran
tres fills: Joan Baptista, després Alfons el 1892 i, per acabar, Leonci el
1894. Certament creiem que la vivència tràgica de Joan Coromina i Pu
jol i de Judith va influir molt en el caràcter del nen Joan Baptista, que,
molt aviat, manifesta la seva angúnia davant la mort, sentiment que anirà
creixent sempre amb el pas del temps.
La família Coromina ofereix un pòsit cultural que permet que Joan
Baptista adquireixi ben aviat sòlids coneixements. Amb el seu avi ma
157

ANNIE UNLAND

tem, el banquer gironí Pedro Figueras i Casellas, gran aficionat a les
òperes i organista ell mateix, s’assabenta dels esdeveniments històrics
que han marcat la història de Catalunya, narrats en ocasió de llargues
converses. La mare de Joan Baptista va viure alguns temps a Montpeller, on va aprendre el francès, va anar a classes de dibuix i d ’escultura a
Olot. Aquesta senyora estava dotada d ’un veritable talent per brodar, de
manera que acaba essent-ne mestra a la Bisbal. El seu marit hi dirigeix
la «Escuela Menor de Bellas Artes de segunda clase», on, entre els nous
i tretze anys, el nen s’inicia a les Belles Arts.
Joan Coromina i Pujol toca diverses tecles. Crea una escola de dibuix
a la Bisbal el 1878 que passa a «Escuela Menor de Bellas Artes de se
gunda clase» el 1891. Al llarg de la seva carrera, fins el 1922, any en què
va morir, lluitarà per a transformar la seva escola en «Escuela elemental
de Artes e Industrias». Hi fa una pedagogia activa centrada en gran part
en les excursions i les exposicions de final d ’any. Pel que fa a l’ensenya
ment professional, pensa que són útils l’estudi de les matèries científi
ques i artístiques, una formació bàsica en arqueologia i arquitectura, i
l’aprenenatge de les tècniques manuals que s ’utilitzen en terrisseria.
Ell mateix s’interessa tant per l ’arquelogia i la ceràmica que, a força
de treball, es converteix en un expert en la matèria. En el llibre Origen e
historia del arte ceràmico, publicat a Girona el 1888, Octavio de Carre
ras el cita com una referència: «Por fortuna creemos entrarà pronto la
Ceràmica bisbalense en una nueva era. Como no podia menos de suceder, se han unido el arte y la indústria: el senor Corominas, entusiasta
cultivador del primero, y el senor Sunyer, intelignete alfarero, dedicanse
à estudiar el modo de establecer una fabricación de productos ceràmicos verdaderamente artísticos. Nosotros hemos visto algunos vasos de
estilo griego, que, aunque no pueden considerarse mas que como prue
bas, revelan, no obstante, un gusto exquisito.»(2)
Ens adonem a VAvenç del Empordà del 4 de maig de 1907 que les
esperances de Carreras s’han concretat: «Després d ’inombrables tentatives, ensaigs y decepcions; després de vèncer mil obstacles oposats per
la rutina y per falta d ’elements apropiats, en Joan Coromina ha vénsut
y, retrovant el secret de la ceràmica antiga que tanta nomenada va donar
a Pompeya, avuy construheix objectes decorats com els d ’aquells temps,
dels quals els vissitants de l'Exposició local d ’A rt, organitzat per l ’Escut
Emporità, en varen poguer veure notables exemplars, admiració dels
inteligents en la matèria.»(3)
Uns quants articles del setmanari bisbalenc enumeren els objectes
(2) Octavio de Carreras, «Origen e historia del arte ceràmico», Gerona, 1888.
(3) M. S., Galeria d ’industrials y artistes bisbalenchs, En Joan Coromina, L’Avenç de
l'Empordà, núm. XXXI, 4 de maig de 1907, p. 1,2.

158

JOAN BAPTISTA COROMINA

exposats: «colecció de plas y jerros
d ’istilt grech; fayence, rajoles deco
rades, tabaqueres afumades, plats per
pintar de Joan Coromina y Pujol.»{4)
També ens assabentem que va realit
zar un plat de ceràmica que il·lustra el
tema del «Descobriment d ’Ariadna per
Baco»(5) per tal d ’oferir-lo com a premi
pels Jocs Florals de la Bisbal. Per fi,
VAvenç del Empordà del 21 de setem
bre de 1907 fa saber que va obtenir la
medalla d ’argent per la seva instal·la
ció de «Ceràmica Artística Catalana»
a l’«Exposició de Mineria y treballs
hidràulichs» que es va celebrar en el
Palau de la Indústria i annexos del Parc
de Barcelona.
Es reconeixen també els seus talents
Im itació d'un gerro clàssic. Joan
de pintor quan, el 1915, el periòdic
Coromina Pujol.
Germanor elogia les qualitats del deco
rat que ha fet per al Cine «Olioteama
Olympia» de la Bisbal: «[...] un teló [...] esplèndit, tant en el treball de
composició com en el colorit.»{6)
Joan Baptista Coromina té,doncs, bons mestres a casa per iniciarse als diversos àmbits artístics i de l ’exemple patern en conservarà una
voluntat i una convicció pedagògiques que tindrà ocasió d ’afirmar quan
exerceixi, molts anys després, el càrrec de director de l’Escola d ’Arts i
Oficis de Palafrugell.
Un dels dibuixos més antics que hem pogut veure en la col·lecció con
servada per la família Coromina representa un bust clàssic realitzat amb
llapis, segons un model de guix que es trobava a l’escola dirigida pel seu
pare. Signat «Juanito», porta el vistiplau del pare i es tracta d ’un regal fet
a Judith: «A miermana en sus dias» [sic].
Després, s’exercita a posar en pràctica el que va aprendre a l’escola
paterna i dibuixa estàtues, busts, rostres, retrats, amb llapis, guaix, tinta
xina. La col·lecció familiar, a més, conté escenes infantils i esbossos de
monuments gironins.

(4) L’Exposició local d ’Art organitzada per L’Escut Emporità, L ’A venç del Empordà, núm.
XX, 16 de febrer de 1907, p. 2, 3.
(5) Jochs Florals de la Bisbal organitzats per l'A ssociació Regionalista L’Escut Emporità,
L ’Avenç del Empordà, núm. XXXV, 1 de juny de 1907, p. 1.
(6) Germanor, núm. 19, 11 d ’abril de 1915, p. 3.
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Bonaventura Casadevall i Costa
Si la família juga un paper determinant, l ’amistat és també del tot
essencial en el desenvolupament de la personalitat del jove adolescent.
Bonaventura Casadevall i Costa, més gran que Coromina, molt culte,
poliglota perfecte, obrirà una escola de llengües a la Bisbal. Segons les
seves pròpies paraules, una relació molt fraterna els uneix: «En els anys
que varem viure junts a La Bisbal erem mutuament imprescindibles; ens
era impossible sortir de casa sols per anar ont se vulla: a passeig, al
cafè, d ’excursió. Les nostres converses sempre tombaven fatalm ent so
bre els temes predilectes; art, ciència, religió, amor; entre nosaltres no
hi havia secret de cap mena, ens coneixiem tant, que fins sense parlar,
moltes vegades ens endevinàvem els pensaments. Llegiem els mateixos
llibres, teníem els mateixos sentiments, les mateixes inqiuetuts, els ma
teixos problemes filosòfics i religiosos ens preocupaven, tots dos teníem
el mateix amor a la naturalesa. En les nostres continues excursions despres d ’haver parlat sobre no importa quin tema, ens quedaven sovint
sense dir paraula llarg temps, embadalits devant d ’un paisatge, o con
templant els moviments dels núvols o una bella posta de sol.»{7)
El 1905, els dibuixos, croquis i quadres, en la majoria dels casos fets
amb llapis, a vegades a l’oli, representen la Bisbal i els pobles de la ro
dalia: el convent de Sant Sebastià de la Bisbal, la capella del Remei de
Castell d ’Empordà, Peratallada, Vulpellac, Torroella de Montgrí... Casa
devall estimava d ’una manera especial el quadre del «Socós» a prop de
Canapost, i hi veia l’expressió del «refinat temperament d ’artista»»(8) del
seu amic.
A més d ’això, Casadevall ens revela el caràcter contemplatiu de Joan
Baptista, tanmateix encara a l’alba de l’adolescència: «Mes de una vega
da, a l ’hora de la posta del sol, quan el pla i el mar i les montanyes van
desapareixent sota la penombra baix d ’un cel roent d ’hivern, jo l ’havia
vist extàtic, insensible a les influencies inmediates com anegat en aquell
occeà de bellesa.»{9)
Ben aviat, es formarà al voltant dels dos companys, un petit grup de
joves que associen el plaer de la lectura i els debats que se’n deriven.
Segons Pere Lloberas, es tracta de Narcís Serradell, Josep Albert, Jaume
Donato, Salvi Balmanya i els germans de Joan Baptista Coromina. La
diversitat hi és ben present: Ruskin, Shakespeare, Llull, Unamuno, el
«Romancero» castellà, «La Vida Austera» de Pere Corominas. Però cal
dir que Coromina aprecia més que tot la «Bíblia», el «Càntic dels Càn
tics» de Salomó i el «Llibre de Job».
(7) CASADEVALL Bonaventura, «Record íntim, La Bisbal 19 d ’octubre de 1919», BaixEmpordà, núm. 522, 19 d ’octubre de 1919, p. 2.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
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Poble de Vulpellac. Aquarel·la. Joan B. Coromina.

L’amor a la cultura i a les arts, que és el ciment de la fraternitat que
s’instaura entre Bonaventura i Joan B., també es pot percebre a través
d ’extractes de la premsa de l ’època. Així, el 1909, VAvenç del Empor
dà publica un poema de Bonaventura Casadevall, titulat «A Beatriu»
i subtitulat «Devant d ’un quadro del meu carissim company en Joan B.
Corom ina»/l0) L’any següent, Casadevall publica un article molt extens
on explica la seva concepció de la cultura i analitza la que aleshores és
vigent a Catalunya. Dedica el seu text al seu «coral amich en Joan Bta.
Coromina» i afegeix: «Al costat teu, a l ’ombra dels pins de la montanya
y de cara al mar, mentres tu transportaves a la tela la rica coloració de
la plana de Peralta, foren escrites les següents reflexions. Permet que te
les dediqui com a petita prova de la fonda estimació que per tu sento. B.
c.»(n)
Quan Casadevall escriu aquestes línies, uns quants anys han passat,
Joan Baptista ha sojornat a Palma de Mallorca i comença a freqüentar
Girona amb assiduïtat.
(10) CASADEVALL Bonaventura, «A Beatriu», L ’Avenç de l'Empordà, núm. 149, 14
d ’agost de 1909, p. 3.
(11) CASADEVALL Bonaventura, «Cultura», L ’A venç de /Em pordà, núm. 174, 5 de
febrer de 1910, p. 1.
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Retrat d'un segador. Oli sobre tela. Joan B. Coromina (1906).

MALLORCA - LA BISBAL
A l’illa de Mallorca, Coromina produeix una quantitat infinita d ’obres
-aquarel·les, sanguines i olis- en les quals representa marines, paisatges
i escenes de la vida rural.
Al gener del 1907, l’Escut Emporità organitza una manifestació ar
tística de la qual es fa ressò la premsa i L ’A venç del Empordà, potser
expressament, publica un més abans un dibuix molt elegant de Joan B.
Coromina: «La Bisbal. - Desde sota el Convent».(I2)
Al febrer de 1907, Coromina exposa per primera vegada els seus tre
balls a l’Exposició local d ’Art de la Bisbal. A més, assaja amb èxit a fer
peces de terracota amb resultats notables. En rep forces elogis que mos
tren el seu caràcter afirmat\»Atrevit, ab la toçuderia vehement, lloable,
del entussiasta que vol avençar, en Joan B. Coromina ha avensat cap a
la perfecció» .(13) L’autor de l’article està també admirat per la gran madu
resa que reflecteixen les seves obres.
Joan Baptista Coromina renova l’experiència al setembre amb una
(12) L'Avenç de l'Empordà, núm. XVII, 26 de gener de 1907, p. 2.
(13) M. S., «Galeria d ’industrials y artistes bisbalenchs. En Joan B. Coromina Figueras»,
Avenç de l ’Empordà, 27 de juliol del907, p. 2.
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seixantena de realitzacions noves de les quals es destaquen retrats i pas
tels. Una vegada més, se subratlla la perfecció del seu art i la multiplicitat
dels seus talents: «Pro no es solzament com à pintor aprofitat ab vehemencies d ’artista i talent de mestre que se ’ns ha presentat el jo ve Coro
mina'. en un recó de la seva exposició, damunt d ’una columna hi tenia
exposada també una reproducció de la medalla de la Solidaritat, en baix
relleu, que l ’acredita d ’expertíssim modelador de fanch.»{l4)
GIRONA
Uns quants mesos més tard, l’arquitecte gironí Rafel Masó i Valentí
fa l ’encàrrec d ’unes peces de ceràmica a la família Coromina. Masó i
Coromina comparteixen la mateixa passió per l ’art. Coromina viu amb
felicitat aquesta nova amistat que li fa descobrir nous horitzons, mentre
Masó es meravella tant davant de les qualitats intrínseques del jove ar
tista que l ’invita a participar, amb l’escultor Ricart Guinó, a l ’exposició
d ’Artistes Gironins que organitza per la tardor de 1908.
Joan Baptista Coromina hi exposa diverses teles que són apreciades
per Carles Rahola, el qual capta immediatament la personalitat sorpre
nent del jove pintor: «En Joan B. Coromina es un jovenet, gayrebé un
adolescent y es ja aquesta cosa tremada: una vida. No passen pas freda
ment, distretament devant dels seus quadros: els seus quadros son ell! No
l ’analisenpas tècnicament, amprejudicis d ’escola, amb erudició crítica
que en aquet cas sobra: veyeu-hi una humanitat q u e ’s cerca.»(]5). I, molt
probablement, aquesta humanitat que Joan Baptista Coromina porta en si
mateix - i que provoca l’admiració de tots els qui s’hi acosten- és la clau
de volta d ’aquesta famosa «facultat d ’amistat que’s produia en circols
concèntrics fins al infinit».

Carles Rahola
Així, amb Carles Rahola precisament, una comunitat d ’esperit s’installa a partir d ’una passió comuna: el gust pels llibres. Una sèrie de cartes de
Coromina a Rahola conservades a l’Arxiu Municipal de Girona mostra
que, tot just començada l ’exposició, s’ha fet un pas en la relació entre
els dos homes. Per exemple, una petita nota escrita el 9 de novembre de
1908 ens assabenta que Coromina ha quedat amb Rahola per al diumenge
seguént, i ja li encarrega que doni records als seus amics gironins. Però,
a més d ’això, presta la seva ploma a Casadevall que, al final de la carta,
diu a Rahola com ha apreciat la lectura dels seus assaigs. Això és, al
nostre parer, perfectament revelador de la capacitat de Joan B. Coromina
(14) M. S., «L’Exposició Coromina», Avenç de l ’Empordà, 12 d ’octubre de 1907, p. 2, 3.
(15) Fragment del parlam ent pronunciat per Carles Rahola, reproduït a VAvenç de l'Em
pordà, núm. 111, 15 de novembre de 1908, p. 2.
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d ’establir relacions amb les seves noves coneixences i d ’incloure-hi els
seus amics més antics. Pocs dies després, una altra carta ens informa que
Coromina ha començat a pintar el retrat de Rahola.
Després, el setembre de l’any següent, l’Escut Emporità organitza
una excursió a Empúries a la qual Rahola s’apunta. Joan B. Coromina li
envia aleshores una petita nota, com si li fes l’ullet: « Vos divertiréu!...
El «Menú» es exposat à la piçarra de l Escut. Crec que 7 prim er plat es
arroç... no sé si seran aborriment les postres... Podéu comptar am que
« l’època d ’en Pitarra» hi tindrà nodrida representació.»(16) Veiem, doncs,
com, per una sèrie de detalls, Joan B. Coromina té el do de viure en os
mosi amb el seu entorn, sempre atent als altres i dotat d ’un esperit obert al
món en totes les seves riqueses com en les seves coses més senzilles.
Per fi, gràcies a dues cartes datades, respectivament, el 2 de juny de
1909 i el 4 de març de 1910, ens assabentem que l’escriptor fa arribar
al seu jove amic les seves obres amb dedicatòries «Guyau, el filosof
de la Solidaritat humana», i més tard «El Llibre d ’August d ’Alzina».
Això toca el cor de Coromina:
«...Merces! Aquest llibre vos
tre - fidel mirall de la vostra
ànima jo ve i sentimental- serà
company d ’hores de la meva
solitut. Llibre amic que mes
iré estimant com mes te lle
geixi/»(17). En l’anàlisi que fa
del «Llibre d ’August d ’Alzi
na» i els elogis que adreça a
l’escriptor, deixa entreveure
un altre tret del seu caràcter i
de la seva percepció del món,
un cert misticisme barrejat
d ’escepticisme. Veu en Raho
la «una Anima lluminosa de
pensador-sentimental» i afe
geix «A mi ’m sembla - jo que
no crec en aixo de les existencies «Santes»i «Endimonia
des»- que el «Poverello, Dant,
(16) Carta de Joan Baptista Co
romina a Carles Rahola, Tarascó, 27
d ’agost de 1909.
(17) Carta de Joan Baptista Coro
mina a Carles Rahola, la Bisbal, 4 de
març de 1910.

Vida Nova de Dant. Dibuix amb tinta. Joan B.
Coromina (1909).
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Beethoven... devien viurer aixis també; d ’ells no n ’ovirém pas el canalobre, ne veiem la llum que generosament irradien...»(18)
El cas de l’obra de Rahola «Guyau, el filosof de la Solidaritat huma
na» és singular. Coromina agraeix a l’autor que li hagi regalat i dedicat
el llibre, i aprofita aquesta ocasió per evocar un amic seu, Joaquim Ol
ler, que també apreciava enormement aquest filòsof francès de la segona
meitat del segle XIX. Coromina ho confia a Rahola i precisa que aquest
amic, dissortadament, ja no és en aquest món. I sabem que Coromina,
molt afectat per la desaparició de Joaquim Oller, havia expressat els seus
sentiments en un dibuix molt llòbrec i simbòlic, realitzat amb tinta xina,
el 1907.

Mort de Joaquim Oller. Dibuix amb tinta. Joan B. Coromina (1907).

El conjunt d ’aquests documents, carta i dibuix, deixen, doncs, entre
veure la profunda sensibilitat de Coromina que sempre aconsegueix fer
compartir les seves emocions, qualitat que, sense dubte, contribueix a
teixir lligams estrets amb les persones que es creuen en el seu camí.

Miquel de Palol
En aquest període, Coromina sovinteja els intel·lectuals de la capital del
Gironès i es troba, per exemple, amb Prudenci Bertrana, Josep Tharrats,
(18) Ibid.
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Dídac Ruiz, Santiago Rusinol i Fidel Aguilar, per només citar-ne uns
quants. Quan, anys després, als 80 anys, Miquel de Palol escriurà les seves
memòries de joventut en la seva obra Girona i jo , hi evocarà Coromina
diverses vegades. Després de relatar una anècdota divertida a propòsit
d ’Eugeni d ’Ors i dels comentaris que li fa Coromina exasperat per la seva
actitud presumida durant una conferència, conclourà amb simpatia: «A
Corominas, bohemi, malparlat, gran pintor i millor ceramista -la Bisbal
en sap les mostres-, el noucentisme no li oferia gaire respecte:»(l9) La
comicitat particular de Coromina, «la seva rialleta d ’ironia»(20), agradava
molt a Palol, de caràcter molt alegre ell mateix. Per a ell, era un gran
plaer anar a visitar els seus amics artistes Martí Gimeno i Joan Baptista
Coromina, treballant amb alegria i bon humor. Li agradava la seva manera
de bromejar i de portar una mirada húmil i fins i tot dubitativa sobre les
obres que estaven creant.

Retrat de Miquel de Palol. Oli sobre tela. Joan B. Corom ina (1909).

(19) PALOL, Miquel de, Girona i jo, p. 132.
(20) íd., p. 239.
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Xavier Montsalvatje i Iglesias
Amb els seus nous amics, Coromina visita la zona de Besalú i de Beuda.
Simpatitza especialment amb Xavier Montsalvatje a qui escriu el maig
de 1909 que la seva postal en la qual es preveu la pròxima excursió al
Bassegoda ha vençut el pessimisme que patia, i afegeix: «Si ’m vegéseu fe r
endreça de la capça de colors! Adeusiau: fins dijous que la plena llum i el
sà víurer enfortirà el nostre esperit»}21' Efectivament, els paisatges majes
tuosos d ’aquesta regió li inspiraran diverses teles com la Mare de Déu del
Món. Deu anys després, quan Montsalvatje s’assabentarà de la desaparició
del seu amic, evocarà aquest passat feliç i es refugiarà en aquests llocs
de record per ajudar-se a curar la seva pena: «En la impenetrable quietut
d ’aquestes muntanyes que tu tant aimaves, - Bassegoda fulgurant, dolç
Espinau,- m ’ha arrivat la nova del teu tranzit. [...] En la pau d ’aquestes
serralades immutables al dolor, a la misèria i a tot incident del viure, jo ’t
sento prop meu, sempre company, germà i guia.»í22>
Notem, per donar un testimoni suplementari a propòsit de l’essència
d ’aquesta relació privilegiada, que Coromina també havia dibuixat la por
tada de Gerundianes, obra escrita per Montsalvatje i publicada el 1910. La
família Coromina conserva
l ’exemplar que Xavier havia
dedicat a Joan Baptista amb
aquestes paraules:<c4/ bon
amic! Pintor exquisit, deco
rador de la portada d ’aquesta
obreta. Afectuosament.»
A quests elem ents co n 
tribueixen a fer-nos pensar
que si Coromina es lligava
amb tanta facilitat amb les
persones que sovintejava era,
d ’una banda, a causa de les
seves qualitats artístiques i,
de l’altra, a causa d ’afinitats ja
fossin culturals o de caire més
senzill -fins i tot prosaiques-.
A més, tenia també una gran
capacitat per lliurar-se als

(21) www.TODOCOLECCION.
NET
(22) MONTSALVATJE, Xavier,
«A la m ort d ’en Joan Coromina»,
Baix-Empordà, Op. cit., p. 1.

Dibuix original de la portada del llibre de X a
vier M ontsalvatje "Gerundianes".
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altres amb tota confiança, tant en moments d ’alegria com en moments
de sofriment. Hi havia en ell una certa universalitat que el convertia en
un company indispensable: «El bondadós, el de caràcter franc i rialler,
l ’amicpredilecte d ’entre els amics, el que encisava am son tracte especial,
el que duia el color i l ’alegria a la conversa, el que millor i convençut
parodiava la «comèdia» de la vida, el «solitari», el que s ’havia atret les
simpaties de totes les classes socials de la comarca i fora. »(23)
A més, era un home molt fidel en l’amistat i, com hem vist en uns
quants exemples, tenia fàcilment relacions epistolars. Tal com l’hem pogut
veure en els extractes que hem citat, en les seves cartes s’expressava amb
una gran sinceritat i molta espontaneïtat. En l’estat actual dels nostres
coneixements, la col·lecció de cartes més completa es troba a l ’Arxiu del
Col·legi d ’Arquitectes de Girona i el destinatari n ’és Rafael Masó.(24)

Rafael Masó
El 1909, és a dir quan es coneixen des de només fa un any, Rafael
Masó enumera les afinitats que l’aproximen a Coromina: «Doncs bé,
amb aquest ha arrivat a tant la coincidència del nostre sentir que ja no
pot donarse una més grossa identitat en tots els gustos. Ell aborreix es
pectacles que jo aborrexo. Ell ama sensacions per mi sempre defensade:
- Jocs, vicis, frívoles converses, inmorals espectacles, ridicoles vestidu
res, vanas diversions, cinematògrafs, lectures cursis...etc. son per ell tan
aborrides com per mi. I en cambi, científiques investigacions, sanas lec
tures, arts, música, avenços humans, solitàries meditacions, escursions,
nobles jocs, viatjes, montanyes, mars, cels, etc. tot axo ho ama, tot ho
estima, amb el mateix encès amor am que jo sempre ho he abrassat.»(25)
El 1911, Rafael Masó dirigeix les obres de restauració de l ’església de
Sant Salvador de Bianya: el retaule i les escultures, obra de Joan Baptista
Coromina, tenen un gran èxit. A força de sovintejar-se i de treballar junts,
se’ls acudeix muntar una fàbrica de ceràmica a la Bisbal, la Gabarra: el
germà de Joan Baptista, Alfons, també formarà part de l ’empresa. Masó
confia molt en els seus col·laboradors ja que escriu al ceramista Antoni
Serra i Fiter: «Son germans i mentre l ’un es un esquisit l ’altre es d ’un
magnific caracter mercantilista. L ’esquisit, es pintor / aquesta es la seva
déria i pinta be de debo! [...] El gran es tan i tan despert qe per si sol i
sense res de quimica ha lograt fe r maravelles alfoc.»{26)
(23) VALMANA MARUNY, S., «A en Joan B. Coromina», Barcelona, Setembre de 1919,
Baix-Empordà, Op. cit., p. 2.
(24) UNLAND Annie, Transcripció, anàlisi i anotacions de la correspondència de Joan
Baptista Coromina a Rafael M asó, en premsa, Col·legi d ’Arquitectes de Catalunya. Demar
cació de Girona.
(25) CATLLAR GOSÀ (Bernat), DOM ENECH (Gemma), GIL (Rosa Maria), «Masó ex
plica Masó», p. 19.
(26) Carta de Rafael M asó a Antoni Serra i Fiter, 10 de gener de 1910.
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Segell de la fàbrica "La Gabarra - Corom ina Hnos.", al dors de les rajoles.

A partir d ’aquest moment, Joan Baptista es consagra a la fàbrica i
duu a terme nombrosos assaigs i experiments per eixamplar el registre
temàtic, formal i cromàtic de l ’empresa. Com ho demostra el dietari de
l’empresa, en data 31 de març de 1916, fa els dibuixos del primer catàleg.
També dota la fàbrica d ’un utillatge eficaç i, més tard, quan s’associïn
els germans Coromina amb la casa Butsems de Barcelona, es dedicarà a
dissenyar la nova planta i treballarà intensament en la construcció d ’un
forn de flama invertida.

Rajola de l'espiral - Fàbrica Coromina.

Barret decoratiu - Fàbrica Coromina.

169

ANNIE UNLAND

Extracte del catàleg de la Gabarra: models de
canals i d'escates - Fàbrica Coromina.

Sobre aquests temes,
Coromina també fa com
partir els seus projectes als
seus afins, demostrant una
vegada més el seu caràc
ter franc i la necessitat que
sent de confiar-se. L’amic
del pare de Joan Baptista,
Francisco de P. Vasquez, ho
testimonia: «[...] En Joan
Coromina, l ’artista tot sen
timent, el company dilecte,
l ’inteligència privilegiada
que m ’honorava fent-m e
confident dels seus projec
tes de transformació de la
ceràmica.»{27)
PALAFRUGELL

P rojecte de forn firm at Joan B. C orom ina
Figueras (1917).

(27)
cit., p. 1.

El gener de 1913, des
prés d ’un concurs, la Dipu
tació Provincial de Girona el
nomena professor i director
de l ’Escola Menor d ’Arts
I Indústries de Palafrugell.
Es lliura en cos i ànima al
seu nou càrrec, com el seu
pare a la Bisbal i es con
sagra al desenvolupament
de les capacitats creatives i
artístiques dels joves alum
nes, mentre, en el camp de
la formació professional,
la seva voluntat és adequar
l’ensenyament a les exigèn
cies del món laboral.
Aleshores comença un
període d ’activitat molt in
tensa: Coromina ha d ’en-

VASQUEZ, Francisco de P , la Bisbal 29 de setembre de 1919, Baix-Empordà, Op.
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frontar la feina que té a la Bisbal i la de Palafrugell. Aquesta característica
d ’home molt treballador, la destaca l’autor de l’article emmarcat de la
portada del número 522 del Baix-Empordà, suposadament Josep Pla: «Sigué la seva «feina» -jeom ell repetia apassionadament aquesta paraula!profundament civil i catalaníssima, cóm un curriol ple de claredat.»(28)
Tot i que ja no té temps per dedicar-se a la pintura tant com ho
desitjaria, seguirà implicant-se en moltes activitats culturals.
Participa en l’exposició inaugural de la societat Athenea de Girona el
1913 i en la mostra L ’A ny Nou dels Artistes el 1916. És l’instigador de
l’exposició «Art Japonès antic» presentada per les festes de Sant Narcís
el 1913.
A Palafrugell, Coromina fa amistat amb el jove Josep Pla, l’escriptor
Josep Ferrer i Mascort i el periodista Josep Ganiguer Ros. Amb ells, es
compromet en la vida cultural del poble i col·labora al setmanari BaixEmpordà.
Al número 469, del 6 d ’octubre de 1918, amb Josep Ganiguer, Tomàs
Gallart i Josep Pla reuneixen els seus textos sota el títol «A l’Entorn de
Sa Tuna i a l’ensemps de Bagur», dedicat a D. Bonaventura Sabater.
Unes quantes setmanes després, escriu un poema conservat per la
família Coromina, «Op. XIII», «A Carme M. Amiga alta, rossa i maca».
Firma amb el pseudònim que ha adoptat des de fa algun temps, «Senyor
Surós S. A». Hi descobrim un poeta notable amb uns quartets en els quals
aflora la seva aspiració a una vida tranquil·la: «om es content d ’una vida
tranquil, la / com una plana d ’aufals vert i tou / sense una rosa i sense
una espina / marxant sumis com el bou en el jou». En el número 474 del
10 de novembre de 1918, toma a publicar una poesia «Op. XIV» dedi
cada «Al noble i desinteressat». Es tracta d ’un homenatge al seu amic
Enric Frigola.
Després, inicia un intercanvi fictici de punts de vista sobre l’amor
entre el senyor Surós i el senyor Curós, sota el títol «Epistolari a»(29).
Lluís Tintoré Mercader i Josep Barceló i Matas tindran en compte el
tarannà d ’escriptor de Coromina en els homenatges que li faran en el mo
ment de la seva mort, i que seran precisament sota la fornia de quartetes.
En aquesta mateixa ocasió, Josep Ganiguer Ros farà una anàlisi elogiosa
dels seus escrits poètics i posarà de relleu la seva modèstia, la seva ironia
però també la seva perpètua inquietud: «[...] qui és seient de la seva vida,
qui ha seguit el camí del seu esperit, no veu en Ell, el seu profond franciscanisme, no veu l ’home que com Beaumarchais, riu de tot per por de
veure ’s obligat a plorar?»m)
(28) Baix-Empordà, Op. cit., p. 1.
(29) Baix-Empordà, núm. 475, du 17 novembre 1918, et núm. 477, du 1 décembre 1918,
p. 2.
(30) GANIGUER ROS Josep, «El poeta», Baix-Empordà núm. 522, Op. cit., p. 3.
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La complexitat de Coromina, que sap dissimular el seu malestar i
les seves angúnies sota una màscara de bromista però que també és ca
paç d ’expressar-les als seus amics més íntims, li donava una personalitat
particularment atraient, com es pot a veure en els textos de Pla que hi
al·ludeixen.

Josep Pla
Efectivament, repassant els casos en què apareix Coromina en l’obra
de Pla, podem comprendre millor els lligams que van unir els dos homes
i aproximar-nos a la personalitat de Coromina vista per Pla.
Ens sembla important remarcar que Pla li va dedicar un Retrat de pas
saport quan recordem la definició que l’autor dóna d ’aquests retrats en
el seu pròleg: «He escrit un nombre indeterminat [...] de biografies [...]
nombrosos assaigs de retrats llargs que he anomenat «Homenots», sense
cap intenció despectiva, sinó tot el contrari; i ara lliuro als editors més
de cent retrats que anomeno de passaport, perquè són més breus i tenen
una intenció més comprensiva i sintètica. [...] El gran problema d ’un
escriptor arrelat en un país és contribuir a la lluita contra l ’oblit.»(3,)
Al Retrat de passaport del qual Coromina n ’és el protagonista, ti
tulat «Joan B. Coromina, professor i artista», Pla el defineix com «un
personatge personal i melòdic que no havia estat mai conforme amb res
que se li hagués presentat al davant. Era un discrepant, un lluitador, un
aferrissat contraopinant. A la ciutat de la Bisbal, el seu poble natal, ha
via reaccionat contra un tipicisme, un empordanisme i un senyoritisme
agraris i oficials, prim s i superficials però aparatosos, i havia exaltat
la comprensió, el treball manual i la complexitat. A Girona, havia mal
parlat del provincialisme i la falsa normalitat imposada per tradicions
caduques i ràncies, i, amb Montsalvatge sobretot, defensà una moral
menys hipòcrita, més clara i més humana per tal de fe r que el clima
espiritual de la vella ciutat es desclogués amb més candor i amb més
elegància. A Palafrugell, no estigué mai conforme amb les vaguetas d ’un
romanticisme i una acràcia ressagats i arcaics i defensà la necessitat
d ’un ordre positiu i real.yp2)
A més, al llarg del volum Retrat de passaport, ens adonem que Joan
B. Coromina sovint es troba present al costat de Pla quan estan en com
panyia d ’artistes i intel·lectuals. Veiem que Coromina, fidel a la seva
habitud d ’incloure els seus nous amics al cercle d ’altres de més antics,
l’invita a acompanyar-lo a Girona, on troben Carles Rahola, que arriba al
cafè de Palafrugell amb el compositor Déodat de Séverac, que aleshores
vivia a Ceret, que li fa uns comentaris sobre Prudenci Bertrana. A més,
en Homenots. Tercera Sèrie, Pla ens revela la relació d ’amistat que uneix
(31) PLA, Josep, «Retrats de Passaport», p. 7, 8.
(32) Id. p. 32.
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Coromina al pintor Francesc Gimeno «el Vell», pare de Martí Gimeno,
de qui hem parlat abans.
D ’altra banda, a Prosperitat i rauxa de Catalunya Pla es mostra molt
content d ’haver pogut aprendre de la boca de Coromina el que havia
passat en els grups d ’intel·lectuals de Girona quan ell mateix era massa
jove per conèixer-los.
Per fi, indubtablement, en El quadern gris Pla tracta el personatge de
Coromina d ’una manera molt singular, privilegiada i reveladora de l ’in
terès que desperta en ell. La primera informació que ens hi dóna és el fet
que Coromina és una persona nerviosa, emotiva i sensible.
També, ens revela el seu comprometement polític i social. Reflexiona
sobre els corrents de pensaments que es deriven de la revolució russa:
«Coromina, que segueix amb una creixent atenció les notícies que porten
els diaris sobre la revolució russa i l ’abundant segregació de comen
taris que es fa n ara sobre el socialisme, afirma que Gallart té raó, que
el régim capitalista és caòtic, desordenat, irracional, capriciós, dilapidador o gasiu alhora.»(33) Comenta les manifestacions de l’l de maig a
Europa i intenta despertar la consciència política dels seus contertulians.
La pobresa l’entristeix o li fa ràbia, segons els casos. Així, denuncia amb
vehemència les fortunes enormes que uns quants s’han fet amb la guerra
europea: «Es literalment indecent»m . Però, paradoxalment, accepta de
bon grat la seva pròpia pobresa, que li ha permès, segons ell, passar mol
tes estones de la seva vida escoltant la gent.
Per acabar, Pla mostra Coromina com un home culte que, al cafè, in
tenta saber l’opinió dels companys sobre Unamuno o sobre una definició
de Shakespeare avançada per Xènius. A més de la literatura, s’interessa
per la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la música, i com abans amb Ca
sadevall, toma a trobar amb Josep Pla el plaer de les passejades propícies
als comentaris de caràcter intel·lectual o a la contemplació. En aquest
cas, els llocs predilectes són, per exemple, els que donen un panorama
que abarca Son Ric i Montcal, Aigua Xellida i Tamariu, cala Pedrosa i
Sant Sebastià.
Però també, Pla descriu una persona capaç de lleugeresa, de comicitat,
de facècia quan, per exemple, conta una història «fent-hi petar, posant la
boca una mica torta, alguna riallada,»(35)
Destaca la seva modernitat i el seu entusiasme quan acaba d ’adquirir
la seva moto: «Està radiant i -com és de suposar- ha esdevingut un pro
pagandista arborat de les motocicletes.»(36)
(33)
(34)
(35)
(36)

PLA, Josep, El quadern gris, p. 367.
Id., p. 346.
Id., p. 626.
Id., p. 379.
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D ’altra banda, desco
brim un Coromina somia
dor, romàntic i idealista pel
que fa a la seva visió de les
dones i de l’amor: «La idea
de Coromina és que l ’in
terès de les dones no està
ni en la seva bellesa, ni en
la seva manera de vestir o
de parlar, ni en les quali
tats del cos o de l ’esperit
que la seva presència pot
suggerir, sinó que depèn,
en definitiva, en cada mo
ment, de l ’adequació al
paisatge sobre el qual la
dona es mou... [...] Quan
es produeix l ’adequació, la
fascinació és immancable,
Paisatge amb dones i nens. Punta seca, aiguafort.
certa, infal·lible.»(37)
Joan B. Coromina.
El fet que Pla s ’hagi
cuidat de fer de Coromina
un retrat tan exhaustiu i d ’una observació tan aguda ens porta a creure
que el considerava com un home important per a Palafrugell i per a ell.

Josep Ferrer i Mascort
Posant el cas tan especial de Pla a part, Coromina fa amics ben aviat
després d ’arribar a Palafrugell. El 2 de febrer de 1913, o sigui apenes
un mes després de començar a treballar a Palafrugell, l ’escriptor Josep
Ferrer i Mascort -que Josep Pla considerarà com «el seu mestre»(38)- , es
dirigeix a Coromina en una de les seves habituals Instantànies titulada
«De la virtut, de la bondad i de la bellesa». Es tracta a la vegada d ’un
text de benvinguda i d ’avis que es conclou amb les paraules següents:
«Aixó t ’ho dich, estimat amich, per a prevenirte de les sorpreses q u e ’t
podrien afectar en el nou medi en que has de viurer. El teu esguard, are
viu i curiós, are reposat i sentimental, revelador d ’una ànima desperta
i apassionada, q u e ’s manifesta en exclamacions d ’entussiasme devant
de tota cosa bella, podria induirte a error en aquest mon de «trunfos a
l ’olla».»(39)

(37) Id., p. 197, 198.
(38) XARGAY i Oliva, Xavier, Escriptors a Palafrugell, p. 80.
(39) ANCO MARCIO, «Instantània», Baix-Empordà, núm. 168, 2 de febrer de 1913.
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Després, l'octubre de 1915, dedicarà la seva Instantània «El ram de
flors» al seu amic J. Coromina, fet que ens permet confirmar la durabilitat de la relació.
Finalment, quan mori Ferrer, cinc anys quasi dia per dia després de
publicar el primer text que hem citat, Josep Pla projectarà de publicar
una antologia de les Instantànies en col·laboració amb Mossèn Vicens
Piera. El seu desig és que Joan B. Coromina es cuidi de les il·lustracions
i de la direcció del projecte: «La iniciativa que apuntà Josep Pla tot ju st
traspassada aquella poderosa intel.ligència que fo u en vida Josep Fer
rer, de publicar en un volum l ’obra primordial seva, sembla que fruitarà
aviat, degut ara a la cura que Mossen Vicens Piera posa en tota cosa de
l ’esperit, i a la esplendidés dels que foren els seus amics. Podem avençar
que s ’obrirà una subscripció; que Joan B. Coromina il.lustrarà i dirigirà
la confecció del volum; que Mossen Vicens Piera escriurà unes paraules
liminars i que Josep Pla dirà el comiat del llibre i triaràn amb l ’ajuda de
la fam ilia i dels amics més íntims el gra de l ’obra de Josep Ferrer.»m
Però, pel que sembla, el projecte no es concretarà d ’aquesta forma: Josep
Pla no en farà el pròleg i les Instantànies seràn editades per l’Ateneu
Empordanès de Barcelona l’any 1921. Tanmateix, voldríem assenyalar
un fet curiós: en el Retrat de passaport «Josep Ferrer», Pla afirma que
«Per al llibre, Corominas fé u uns dibuixos que representaven el sol i la
lluna, les roses i els clavells»(4l\ cita que ens deixa amb un dubte que no
hem pogut resoldre.

Vicens Piera i Prats, Prevere
Dos mesos després d ’arribar a Palafrugell, Coromina realitza un gra
vat per la portada del llibret Adoració(42\ imprès per P. Ribas. Vicens
Piera Pbre, conegut com a «autor de poesies líriques -especialment mís
tiques- poques en nombre, però d ’una exquisidesa i sobrietat alhora,
que acusen un poeta totalment definit»(43), escriu el text un fragment del
qual es publica al número 174 del Baix-Empordà, el 16 de març de 1913.
El mestre D. Amadeus Roig en compon la música i aquest oratori s’es
trena el Divendres Sant a l’església parroquial. Aquest llibret és de forma
quadrada. En la portada, de color marró, s’hi veu el gravat fet per Coro
mina sobre un fons daurat. La lletra hi és publicada i, al final, es troba una
pàgina de música, partitura que porta la firma del compositor.

(40)
(41)
(42)
(43)

«A la memòria de Josep Ferrer», Baix-Empordà, núm. 470, 13 d ’octubre de 1918.
PLA, Josep, Retrats de passaport, p. 20.
Document conservat a l ’Arxiu Municipal de Palafrugell, col·lecció Rosa Granés.
XARGAY i OLIVA, Op. cit., p. 96.
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Tomàs Gallart Girbal, En
ric Frigola Girbal, Manuel
Almeda Navarro, Lluis Medir
i Jofra
Si agrupem aquests amics
de Joan B. Coromina, és per
què tenen la particularitat que
hem pogut parlar amb descen
dents seus o relacions seves.
Els testimonis sempre han re
sultat igual: el record de Joan
B. és ben present a la memòria
de tots i sempre evoquen la
gran amistat que hi havia amb
el protagonista d ’aquest estudi.
Fins i tot, hem tingut l’ocasió
de recollir els records d ’unes
senyores palafru g ellen q u es
molt grans que varen conèixer
Original del gravat "Adoració Vicens Piera
Pbre". Joan B. Coromina (1913).
personalment Coromina a qui
venien tabac. A més, el seu ger
mà petit el tenia com a professor de dibuix. El record és molt simpàtic i deixa veure les bones relacions
que hi havia entre el mestre i els deixebles.
Ben aviat Coromina trava amistat amb el farmacèutic Almeda i amb
el dibuixant i pintor Lluís Medir Jofra, a qui nomenarà professor auxiliar
de l’Escola d ’Arts i Oficis de Palafrugell el 1917. Notem que, quan es
mori Coromina, el que ha triat com a ajudant el substituirà en el càrrec
de director de l’escola. Hi portarà a terme una tasca molt reconeguda i de
molt bona qualitat durant anys.
Amb Frigola i Gallart, professor d ’anglès i de francès a l’Escola Pú
blica de Palafrugell fins aproximadament l’any 1918, comparteix el plaer
de les excursions a peu, en barca de vela, en tartana per anar al mas fami
liar dels Frigola, a Calonge, a fer bons àpats.
També, en l’àmbit professional, acompanya les excursions escolars
organitzades per Gallart, com ho podem comprovar en l’article del BaixEmpordà del 29 de març de 1914. El professor de llengües hi relata les
impressions d ’una excursió a Fornells que s’acaba amb una visita al
«Paradís», propietat de Bonaventura Sabater acompanyat, aquest dia, de
Xicu Ferriol. Un mes abans, al centre cultural Athenea de Girona, Ferriol
havia pronunciat una conferència molt detallada per presentar l ’exposi
ció que hi feia d ’objectes d ’art japonès de la seva col·lecció.
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Bonaventura Sabater i Burcet
Són precisament les visites de Coromina i Gallart les que evocarà
l’autor de les «Quartilles», en l’elegia que escriu després de la mort de
Coromina. Hi recorda l ’arribada dels dos companys al «Paradís» «fets
una llàstima», de retorn d ’una excursió a l ’Escala amb barca on els ha
via agafat el mal temps. Hi evoca l’alegria i la simpatia dels visitants:
«Aimants de la vida que esguardaven confiats en sos caires brillants de
color de rosa, iniciaren escenes humorístiques burlant-se sobre tot de la
seva vestimenta de «comicitronatti», fent-nos passar una bella vespra
d a .» ^ . També hi expressa els seus sentiments adolorits d ’haver perdut
l’amic: «[...] morir en plena joventut, [...], quan cada pensament es una
il.lusió i cada acció una esperança, es com un esquinsament de la vida
per la ira del destí... es una cosa revoltadora.»(45)
Aquests exemples demostren que, a Palafrugell, Coromina s ’aproxi
ma d ’una banda als seus col·legues i, de l’altra, a homes interessats per
l ’art i la cultura, en la majoria dels casos, amants de la literatura i escrip
tors. L’amistat descansa en una comunitat de gustos que poden abraçar
diversos àmbits, des del més senzill i natural fins al més culte.

Sant Francesc. Dibuix amb llapis i tinta - Joan B. Coromina.
(44) SABATER, Bonaventura, «Recordant a l ’amic en Joan B. Coromina», El Paradís 30
de Setembre de 1919, Baix-Empordà, núm. 522, Op. cit., p. 1.
(45) Ibid.
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Però, a vint-i-set anys, Coromina es retreu haver sacrificat el seu art i
torna a agafar els pinzells. Així expressa l’horror que li inspira la Primera
Guerra Mundial en un quadre que representa la humanitat feta de mons
tres tal com li fa la impressió que serà després de la guerra: l’anomena
Ecce Homo M C M X X . També posa en la tela sentiments tan diversos com
la seva angoixa existencial, la fascinació que experimenta davant la ma
jestuositat de la natura i la seva admiració per Sant Francesc d ’Assís.
El 1918, participa a l’«Exposició d ’Artistes Gironins» a les Gale
ries Laietanes de Barcelona amb les seves darreres obres firmades «Sr.
Surós»: E lpobrissó d ’A ssissi, La escala de la vida, Rellotge de sol, La
muntanya de la Mare de Déu.
Una mica més d ’un any després, el tifus li és fatal. Josep Pla envia a
Leonci Coromina, germà petit de Joan Baptista, una carta de condol que
reproduïm a continuació, deixant així a l’escriptor palafrugellenc les úl
times paraules que vénen com a conclusió del nostre modest estudi sobre
les amistats i el tarannà de Joan Baptista Coromina.
«Dirnarç,
No he sapigut ni l ’enfermetat greu del teu germà ni la seva dolorosa
mort fins que he arrivat a Palafrugell, fa un dia.
Ja tu saps el que l ’estimava i lo que ell valia i com ens estimàvem.
Siguèrem com germans espirituals en totes les coses del mon, desde lo
més transcendent a la banalitat més prima. Ens interesàvem les mateixes
coses.
Jo voldria, Leonci, dir-te, amb totes aquestes paraules com he quedat
d ’adolorit. Allibèrem de totes les fórmules i que aquesta carta no et fa ci
més gran el dolor, que dèu ésser inmens.
Saluda a la teva familia.
Adeu»(46>
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EXPEDIENTS DE
RESPONSABILITATS
POLÍTIQUES AL BAIX EMPORDÀ
JO SE P C L A R A

RESUM: Segons les dades publicades al Boletín Oficial de la Provincià de Gerona, un mínim
de 367 persones del Baix Empordà foren expedientades en virtut de la Llei de responsabili
tats polítiques de 1939. Les sentències conegudes no arriben a cinquanta i solament dues van
ser absolutòries.
A tesa la nova situació europea de 1945, molts expedients foren sobreseïts a partir de 1946.
PARAULES CLAU: Repressió franquista, responsabilitats polítiques, justícia i guerra.

Per tal d ’instrumentalitzar la justícia, el règim franquista va retallar les
competències de la jurisdicció ordinària i creà tribunals especials perquè
els interessos de la dictadura fossin garantits millor. La jurisdicció mili
tar, el tribunal especial per a la repressió del comunisme i la maçoneria, i
també la jurisdicció de Responsabilitats Polítiques serviren especialment
per reprimir l ’enemic polític, el desafecte que no marxà a l’exili.(1)
El 9 de febrer de 1939, durant el “III Ano Triunfal”, quan la campanya
bèl·lica contra les terres de Catalunya estava a punt de finir, el general
Franco va promulgar la Llei de responsabilitats polítiques, la qual te
nia la finalitat de castigar “quienes contribuyeron con actos u omisiones
graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante màs de dos
anos y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible,
del Movimiento Nacional”.(2)
(1) E. PEDRAZ PENALVA, “La administracion de justicia durante la guerra civil en la
Espana Nacional”, dins Justicia en guerra, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 317-371;
M. LANERO TÀBOAS, Una milicia de la justicia. La política jud icia l del franquism o (19361945), Madrid, Centro de Estudiós Constitucionales, 1996.
(2) Boletín Oficial del Estado, 13 de febrer de 1939.
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La Llei de responsabilitats polítiques era una llei extensa, composta
de 89 articles, vuit disposicions transitòries i una disposició final dero
gatòria, útil per a l’actuació repressora d ’una dictadura però impròpia
d ’un estat de dret, no solament perquè tenia caràcter retroactiu (reculava
al primer d ’octubre de 1934), sinó perquè podia condemnar fins i tot les
persones mortes, per tal de perjudicar-ne els descendents. L’article 46
establí rodonament “que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable detendrà la tramitación y fallo del
expediente”. D ’altra banda, cal no oblidar que el càstig afegí un plus a la
condemna de presó o de mort que, en molts casos, per la mateixa actua
ció ja havia estat pronunciada pel tribunal militar.
L’obertura dels expedients podia ser a partir de les sentències con
demnatòries de la jurisdicció militar, per denúncia escrita de qualsevol
particular, a iniciativa del tribunal regional o a proposta de qualsevol
autoritat civil o militar.
Els jutjats encarregats de la instrucció dels expedients tenien caràcter
provincial. La sentència, en canvi, havia de ser dictada pels tribunals
regionals. En els uns i en els altres, la representació militar era garanti
da. En el cas de Girona, el jutge instructor fou el capità de complement
d ’infanteria, Manuel Martínez Cardenoso. Per damunt de tot, existia un
tribunal estatal -dependent de la vicepresidència del G overn- on també
eren presents els militars.
La Llei va perdre la força sancionadora per decisió de 13 d ’abril de
1945, en el context de la derrota de les potències feixistes en la II Guerra
Mundial. A partir d ’aleshores no es permeté d ’incoar expedients nous,
foren suprimits els tribunals especials sobre la matèria i autoritzada la
creació d ’una comissió liquidadora dels expedients. L’arxiu final hagué
d ’esperar a l ’indult de 10 de novembre de 1966, per aplicació del decret
2824/66: aleshores, quan feia trenta anys del començament de la guerra,
va restar extingida definitivament aquesta jurisdicció especial.
Es evident, però, durant el temps de vigència, la Llei de responsa
bilitats representà una experiència dramàtica per a moltes famílies dels
vençuts i posà en relleu la divisió de la societat de postguerra, on existí
tota una xarxa de delators i de persones que es venjaren dels conterranis,
a més de la col·laboració de l ’Església amb l’autoritat repressora, ja que
els informes emesos pels capellans figuraren al costat dels signats pel
comandant de post de la Guàrdia Civil, l’alcalde i el cap local de FET y
de las JONS.
Les sancions previstes podien ser de tres tipus: restrictives de l ’acti
vitat (inhabilitació absoluta, especial), restrictives de la llibertat de re
180

EXPEDIENTS DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES AL BAIX EMPORDÀ

sidència (desterrament a les possessions africanes, confinament a una
determinada distància) i econòmiques (pèrdua total o parcial de béns,
pagament d ’una multa).
L’impacte d ’aquestes sancions ha estat estudiat en dos àmbits dife
rents: en el pla col·lectiu, a escala provincial, i en el de les élites urbanes
barcelonines.(3) Tanmateix, l’estudi del que representà la Llei a les co
marques de Girona -si exceptuem el partit judicial de Figueres- no podrà
tenir ni la profunditat ni l’abast del que s’ha fet a Lleida si no apareix la
documentació que, ara com ara, donem per perduda.
Si ens fixem en el Baix Empordà, a tall d ’exemple, només podem
resseguir parcialment l’aplicació i l’abast de la Llei per mitjà del Bo
letín Oficial de la Provincià de Gerona (BOPG). De papers, tan sola
ment han estat preservats una part dels referits a la investigació de béns
d ’uns quants expedientats.<4) Per tot plegat, no sabem els noms dels expedientats a Bellcaire, Castell d ’Empordà, Colomers, Corçà, Cruïlles,
Fontanilles, Fonteta, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-ras, Palau-sator,
Parlavà, Regencós, Sant Joan de Palamós, Santa Cristina d ’Aro, la Ta
llada, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, Ultramort, Vall-llobrega i Ver
ges.
(3) C. MIR, F. CORRETGÉ, J. FARRÉ i J. SAGUÉS, Repressió econòmica i franquism e:
l'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; F. VILANOVA VILA-ABADAL, Repressió
política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors
catalans a la postguerra (1939-1942), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1999. Per a d ’altres àmbits no catalans, G. SANCHEZ RECIO, Las responsabilidades políticas en la posguerra espanola. El partido de Monóvar, Alacant, Universitat, 1984; A.R.
FRÍAS RUBIO, “Estudio de la represión franquista en la provincià de Soria”, dins La oposición libertaria al régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1993,
p. 495-537; M. ORTIZ HERAS, Violència política en la II República y el prim er franquism o.
Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 393-418.
(4) Concretament, per al cas del Baix Empordà, els expedients són els següents: Castell
d ’Aro: Joan Villa, Jaume Solsona, Paulí Baron, Salvador Huesca i Leonard Moral (capsa 886);
Foixà: Francesc Massanas i Andreu Fem àndez (capsa 878); Palafrugell: Amadeu Salvatella,
Marià Ruiz i Francesc Martí (capsa 865), Tomàs Girbal, Francesca Linares i Miquel Mundet
(capsa 867), Lluís Niell (capsa 871), Ernest Morató, Josep Biencinto (capsa 872), Martí Jordi
(capsa 873), Joan Linares i Juan Simeón Vidarte (capsa 875); Palamós: Abdó Cama (capsa
871), Martí Noguer, Josep Fàbrega i Joaquim Rubau (capsa 882), Juli Pallí, Manuel Flaquer,
Artur Casanovas, Pelai Llobet, Joan Roldós, Pere Ullastres, Lluís Salgas, Josep Gispert, A dolf
Escofet, Ignasi Malasca, Víctor Nicolau, Viceç Gadea (capsa 879); Pals: Miquel Grassot,
Narcís Pinsach, Alfred Parera, Pere Parés, Martí Dalmau, Vicenç Sabater, Joan Jofra, Paulí
Visellach, Joaquim Dalmau, Joan Bofill, Joan Parés, Vicenç Monar, Víctor Gafas (capsa 875),
Sant Feliu de Guíxols: Francesc Iria (capsa 866), Ponç Valls (capsa 868), Josep Iria, Francesc
Sala i Domènec Vilallonga (capsa 869), Nicolau Iria i Josep M. Vilar (capsa 870) i Cristòfol
Sala (capsa 886).
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Una investigació als arxius locals podria aportar, segurament, una
part de les dades que ací manquen, sobretot aquelles que pertoquen a la
llista dels inculpats. Anotem, però, que ara com ara les aportacions fetes
en aquest sentit són mínimes.
Després de consultar el BOPG fins a l’any 1950 -ja que després
d ’aquesta data desapareixen les notícies-, la relació mínima de persones
expedientades que podem establir abasta un total de 367 noms i és la
següent, repartida per municipis:

Com a cosa curiosa, apuntem el fet que Juan Simeón Vidarte y Franco
Romero, diputat socialista per Badajoz i membre de la maçoneria,{5) és
considerat veí de Palafrugell. L’informe del rector de la població va ad
vertir, però, que era una persona desconeguda a la població.
LES SENTÈNCIES
Les sentències dictades contra elements del Baix Empordà i publica
des al BOPG afectaren sobretot persones que eren il·localitzables perquè
havien seguit el camí de l ’exili; no arribaren a cinquanta i només dues

(5) Fou autor dels llibres Las Cortes Constituyent.es de 1931-1932. Testimonio del prim er
secretario del Congreso de los Diputados, Barcelona, Grijalbo, 1976; E l Bienio negro y la
insurrección de Asturias, Barcelona, Grijalbo, 1978, i No queríamos al Rey. Testimonio de un
socialista espanol, Barcelona, Grijalbo, 1977.
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Carta de pagament de 500 pessetes d ’un condemnat de Palafrugell. El document és de
1940, però reaprofita un imprès amb l’escut de la República.

foren absolutòries. A voltes, d ’altres condemnats, no es publicà la sen
tència, però es donà notícia que s’havia fet el pagament d ’una multa i que
l’interessat podia recuperar els béns embargats. Relacionem tot seguit
totes aquestes referències:
la Bisbal d’Empordà
Josep Gratacòs Carles: absolt.(6)

(6) BOPG, 1940, p. 672.
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Gaietà Hugas Callol:
paga 400 pessetes.(7)
Gregori Vallejo Do
mínguez: pèrdua total de
béns, inhabilitació absolu
ta perpètua i desterrament
durant 15 anys a les pos
sessions africanes.(8)
Castell d’Aro
Paulí Baron Galan: pèr
dua total de béns, inhabi
litació absoluta perpètua
i desterrament durant 15
anys a les possessions afri
canes.(9)
Salvador Huesca An
drés: 500 pessetes de mul
ta i inhabilitació durant 5
anys.(10)
Leonardo Moral Sanclemente: 500 pessetes de
L’expedient obert a Martí Jordi Frigola, de
multa i inhabilitació durant
Palafrugell, antic comissari delegat de la Generalitat,
5 anys.(ll)
és un exemple de persecució a una persona morta.
Cristòfol Sala Vila: pèr
dua total de béns, inhabi
litació absoluta perpètua i
desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.02’
Jaume Solsona Ferrer: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(13)
Joan Villa Romeu: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta perpè
tua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes/14)
Foixà
Josep Coll Pagès: paga multa de 100 pessetes.(15)
(7) BOPG, 1942, p. 331.
(8) BOPG, 1942, p. 201.
(9) BOPG, 1942, p. 71.
(10) BOPG, 1942, p. 71.
(11) BOPG, 1942, p. 70.
(12) BOPG, 1942, p. 70.
(13) BOPG, 1942, p. 70.
(14) BOPG, 1942, p. 70-71.
(15) BOPG, 1941, p. 1.096.
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Andreu Femandez Horts: 1.000 pessetes de multa, inhabilitació ab
soluta perpètua i desterrament durant 15 anys a més de 250 quilòme
tres.(16)
Palafrugell
Josep Biencinto Alvarez: confiscació total de béns, inhabilitació ab
soluta i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes/17)
Amadeu Deulofeu Pairés: confiscació total de béns, inhabilitació ab
soluta i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(18)
Eustaqui Genover Ferrer: paga 5.000 pessetes.(l9)
Tomàs Girbal Jofra: confiscació total de béns, inhabilitació absoluta i
desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(20)
Joan Linares Delhom: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament durant 15 anys a Sòria.(21)
Francesca Linares Palomeras: confiscació total de béns i inhabilitació
absoluta durant 15 anys.(22)
Miquel Mundet Paradeda: pèrdua total de béns i desterrament durant
8 anys a les possessions africanes.(23)
Lluís Niell Rocas: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta perpè
tua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.<24)
Albert Ribot Pons: paga 100 pessetes.(25)
Amadeu Salvatella Bussot: paga 500 pessetes.(26)
Palamós
Abdó Cama Gubert: 10.000 pessetes de multa, inhabilitació durant 8
anys.(27)
Artur Casanovas Oliveras: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament perpetu.(28)
A dolf Escofet Ferrer: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta per
pètua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(29)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG
BOPG

1941, p. 758.
1940, p. 977
1940, p. 356.
1941, p. 138.
1940, p. 356.
1941, p. 138.
1940, p. 589.
1940, p. 258.
1940, p. 929.
1942, p. 27.
1940, p. 813.
1941, p. 30
1941,p . 624-625.
1941, p. 685.
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Manuel Flaqué Rovira: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament perpetu del territori.(30)
Vicenç Gadea Cequiel: 3.000 pessetes de multa i inhabilitació durant
5 anys.(3l)
Josep Gispert Cos: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta perpè
tua i desterrament perpetu del territori.(32)
Francesc Goday Torres: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(33)
Pelai Llovet Corsellas: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament perpetu del territori.(34)
Ignasi Malasca Malasca: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.<35)
Joan Nicolau Cofan: paga 100 pessetes.(36)
Víctor Nicolau Margarit: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament perpetu del territori.(37)
Martí Noguer Maria: 1.000 pessetes de multa i inhabilitació durant 5
anys.(38)
Joan Roldós Planas. 1.000 pessetes de multa, inhabilitació absoluta
durant 15 anys i desterrament durant 15 anys a més de 250 quilòme
tres/39'
Lluís Salgas Saball: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta per
pètua i desterrament perpetu del territori.(40)
Llucià Sistané Suquet: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta
perpètua i desterrament perpetu/41' Abans ja havia estat passat per les
armes.
Rupià
Alfred Coello Leira: pèrdua total de béns, inhabilitació absoluta per
pètua i desterrament perpetu del territori.(42)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,

1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.
1941, p.

625.
674.
659.
1.466.
696.
684.
251.
666.
818.
673-674.
645.
666.
771.
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Sant Feliu de Guíxols
Josep Albó Plaja: paga 500 pessetes.(43)
Josep Costa Ayats: paga 500 pessetes.(44)
Jose Duran Arpa: paga 5.000 pessetes.(45)
Francesc Iria Bosch: pèrdua total de béns,
inhabilitació absoluta màxima i desterrament
durant 15 anys del territori.(46)
Josep Iria Bosch: pèrdua total de béns, in
habilitació durant 15 anys i desterrament per
petu del territori.(47)
Nicolau Iria Bosch: 2.000 pessetes de mul
El diputat Josep Iria, de
ta, inhabilitació durant 5 anys i desterrament
Sant Feliu de Guíxols, va
ser condemnat a perdre tots
durant 5 anys a 100 quilòmetres.(48)
els béns, inhabilitació durant
Joan Massa Solà: paga 1.000 pessetes.(49)
quinze anys i desterrament
Josep Mont Brunet: absolt.(50)
perpetu.
Francesc Sala Serra: 10.000 pessetes de
multa, inhabilitació durant 8 anys i desterra
ment a 100 quilòmetres.(51)
Joan Sanjaume Maimí: 150.000 pessetes de multa i inhabilitació du
rant 15 anys.(52)
Ponç Valls Ferrer: confiscació total de béns, inhabilitació absoluta i
desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(53)
Domènec Vilallonga Bertran: confiscació total de béns, inhabilitació
absoluta i desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(54)
Josep M. Vilar Sala: confiscació total de béns, inhabilitació absoluta i
desterrament durant 15 anys a les possessions africanes.(55)
Pel que fa als sobreseïments, tots foren conseqüència de la nova situ
ació esdevinguda a partir de 1945. Sortiren publicats al BOPG entre els
anys 1946 i 1947.
(43) BOPG, 1940, p. 697-698.
(44) BOPG, 1940, p. 770.
(45) BOPG, 1941, p. 766.
(46) BOPG, 1940, p. 554-555. Més detalls sobre la resolució dels expedients dels germans
Iria en el treball d ’A. JIM ÉNEZ, “ Exili i repressió contra els béns de la família de Josep Iria”,
dins Revista de Girona, 183 (1997), p. 430-435, i A. DE QUINTANA VERGÉS, M i toga sa
cada del armario del recuerdo sin màcula y sin polilla, Girona, s.a., p. 63-66.
(47) BOPG, 1941, p. 251.
(48) BOPG, 1941, p. 1.038.
(49) BOPG, 1940, p. 698.
(50) BOPG, 1940, p. 1.466.
(51) BOPG, 1941, p. 1.025.
(52) BOPG, 1940, p. 347-348.
(53) BOPG, 1941, p. 48.
(54) BOPG, 1940, p. 471.
(55) BOPG, 1940, p. 537.
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PER ACABAR
La de Responsabilitats Polítiques va ser una jurisdicció sorgida en
temps de guerra -quan justícia i guerra acostumen a ser conceptes anti
tètics, i més encara si es tracta d ’una guerra fratricida- que s’aplicà en
temps de victòria per assegurar-se el triom f i la revenja contra el vençut.
El període de vigència fou liminat per les noves circumstàncies de 1945,
és a dir, la derrota de les potències feixistes en la II Guerra Mundial.
L’índex més alt d ’expedientats correspon al municipi de Castell
d ’Aro, on la repressió més dura -la que es traduí en penes de mort exe
cutades- va assolir també cotes superiors a les de la Bisbal, Palafrugell,
Palamós o Sant Feliu de Guíxols, és a dir, les viles més poblades de la
comarca.(56)
Entre els personatges expedientats o sancionats, a part de la gent
corrent que es mogué en el pla local (alcaldes, regidors, etc.), cal des
tacar la presència de Josep Iria i Josep Fàbrega, diputats al Parlament
de Catalunya, i de Martí Jordi Frigola, que fou comissari delegat de la
Generalitat durant l ’etapa compresa entre el setembre de 1936 i l ’agost
de 1938 i que morí, essent comissari polític de la 177 brigada mixta, en
la reculada de l’exèrcit republicà cap a la frontera.(57)
Majoritàriament, d ’acord amb l’activitat política desenvolupada, els
expedientats foren homes, però també enregistrem la presència d ’unes
quantes dones a la Bisbal (una), Calonge (una), Castell d ’Aro (una),
Palafrugell (tres) i Palamós (dues), la qual cosa posa de relleu el grau
menor de la implicació femenina en la política.
Relació d ’expedientats al Baix Empordà
Albons
Josep M aria Alay Casellas
Pere Baró Saló
Ramon Bonet Lacaba
Esteve Coll Matas
Joan Font Ventura
Salvi Font Vinas
Joaquim Pagès Ferrer
Josep Pagès Ferrer
Jaume Ros Ferrer

expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946

(56)
J.M. SOLÉ I SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya 1938-1953, Barcelona,
Edicions 62, 1985, p. 127.
(5 7) J . SANS SICART, Comissari de xoc. Crònica d ’una guerra que mai no vaig imaginar,
Lleida, Pagès, 2001, p. 171-172.
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Begur
Carles A rnau Bonet
Hermini Casademont Simó
Antoni López Alegre

expedient sobreseït 1947

la Bisbal d ’Em pordà
Joan Arqueros Arqueros
Pere Avellí Blay
Enric Bamosell Saló
Francesc Barris Batlle
Jaume Barris Batlle
A lbert Batllen Surroca
Josep Bayó Romaguera
Josep Bertran Madrenas
Sebastià Bofill Pi
M iquel Brugué Marquès
Pere Bruguera Costa
Josep Brugueras Fornells
À lvar Canet Ribot
Pere Cantó Puig
Napoleó Castelló Avellí
Josep Cervià Ginesta
Otel·lo Colomer Bruguera
Salvador Condom Simon
Narcís Corbera Gordó
Joaquim Cortinas Marsal
Pere Dalmau Font
Pere Dalmau Simon
Lluïsa Duran Cama
Joaquim Duran García
Josep Duxans Sagué
Àngel Espolla Cullell
Emili Fabrellas Cané
Valentí Faig Gratacòs
Joan Farreró Casú
Joaquim Farreró Sabater
Joan Figueras Figueras
Josep Figueras Ralló
Carles Font Alenà
Ferran Font Dalmau
A lbert Giménez
Joan Ginesta Balmana
M iquel Ginesta Fita
Joaquim Giralt Puigdemont
Enric Gironella Almar
Àngel Gironès
Sebastià Gonzàlez Bladó
Josep Gratacòs Carles
Gaietà Hugas Callol
Domènec Janoher Aldrich
Joan Janoher Palau

absolt
condemnat
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Antoni Johera Sabater
Joaquim Llenas Costa
Joan Lloveras Puig
Narcís Marcés Vila
Joan Mas Ribas
Am adeu M asgrau Hortal
Pere M ercader Bamés
Josep Milla Aliu
Francesc Oller Salomó
Albert Pagès Motas
Víctor Pagès Motas
Josep Palet Comas
Francesc Parés Gispert
Albert Peya Sabater
Albert Pibernat Vidal
Josep Pons Jofre
Miquel Pous Martí
Martí Pruneda Valls
Lluís Puigdemont Donada
Carles Quintana Antiga
Pere Ribas Bassa
Francesc Roura Gomà
Josep Roura Illa
Joan Roura Johera
Josep Roura Plaja
Pere Roura Torrent
Herm enegild Roura Tumeu
Joaquim Saballs Ribas
Joan Sacau San Martín
Josep Sais Bataller
Joaquim Sais Fabrellas
Enric Sala M assanas
Josep Salip Sardà
M elitó Sallés Baneras
Emili Saló Ramell
Pere Salomó Tibau
Lluís Salvà Carbonés
Jaume Salvador Ferrer
Josep Santanach Font
Domènec Simon Silvestre
Vicenç Solés Vall
Ramon Teixidor Bahí
Narcís Teixidor Mascarós
Gregori Vallejo Domínguez
Josep Viader Gich
Lluís Vidal Vila
Rossend Vigo Lluís
Josep Vila Cantó
Josep Vila Clara

condemnat
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Pere Vila Xifra
Josep Maria Vilar Serra
Robert Vilar Martí
Pere Vinals Quintana
Josep Vinas Pou
Calonge
Emili Bas Clara
Josep Bas Rotllan
Pere Bofill Pica
Joan Bou Regolta
Joan Brunet Torrent
Carles Bujons Durban
Martí Caner Bou
Pere Casademont Salvador
Joaquim Daball Carles(58)
Frederic Esteba Casas
Pere Gispert Roselló
Joaquim Llopart Gusiné
Domènec Maimí Margarit
Lluís Maimí Samí
Rafael M olinet Safont
Manuel Morlius Aulet
Josep Muní Sala
Lluís Pagès Gispert
Jaume Pallí Vergelí
Joan Pou Gay
Josep Maria Pou Sabater
Joan Pruneda Casanovas
Enric Puig Gispert
Emili Puig Salvador
Miquel Puigdevall Gallostra
Baldiri Rotllan Pallí
Miquel Samí Pallí
Pere Tubert Colomer
Alfons Vila Sitjas
Genis Vila Sitjas
Miquel Vila Sitjas
Lluís Viladesau Ullastres
Jaume Vilaseca Avellí
Tomàs Vilaseca Avellí
Hortènsia Vilaseca Busquets

expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

expedient
expedient
expedient
expedient

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

1947
1947
1947
1947

expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

Casavells
Martí Entreserra Leonart

(58) Fou afusellat el 1942, després d ’un judici militar.
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Castell d’Aro
Martí Albertí Bas
Robert Albertí Bona
Josep Albertí Bussot
Josep Albertí Sitjas
Ramon Anglada Pijuan
Josep Balm ana Juandó
Joan Barceló Balmana
Libori Barceló Cruanas
Paulí Baron Galàn
Martí Bam és Molla
Emilià Barreda Tena
Jaume Bastida Balvé
M iquel Bona Font
Vicenç Bona Font
Daniel Borràs Rojals
Robert Bosch Albertí
Lluís Bosch Cantenys
Josep Bosch Cruanas
Eduard Carreras Rabell
Jaume Casadellà Camps
Albert Casademont Parés
Antoni Casadem ont Parés
Joan Casas Pons
Concordi Clara Batlle
Salvi Codolar Terrades
Narcís Coma Agustí
Salvador Costa Carreras
Josep Costa Lloveras
Joaquim Cruanas Vergelí
Manuel Duran Sala
Joan Estela Salvat
Joan Figueras A uger
Vicenç Frigola Calvet
Alfons Hordi Tauler
Salvador Fíuesca Andrés
Francesc Fíuesca Guitart
Josep M argarit Vicens
Liberat Masí Teixidor
Lluís M assó Subirana
Jaume M assó Vergelí
Josep M ir Ruscalleda
Leonardo Moral Sanclemente
Francesc M uner Dausà
Joan Oliver Albertí
Joan Oller Samí
Enric Pellicer
M iquel Pijoan March
Eliseu Pijuan Mir
Joaquim Pla Sot

condemnat

condemnat

condemnat
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Albert Pla Vergelí
Felicià Pons Albertí
Joan Pons Pallí
Francesc Ribas Com pany159’
Jaume Ribas Pons
Jaume Rigau Bidó
Jaume Roselló Soler
Joan Sabater Dalmau
Miquel Sabater Ferran
Pere Sala Ferré'601
Cristòfol Sala Vila
Josep Salvador Pijuan
Jaume Solsona Ferrer
Marian Solsona Ferrer
Alexandre Taché Xifró
Josep Tauler Mir
Emilià Tauler Quintana
Alfons Tauleras Pascual
Pere Torrent Ramell
Dolors Turró Juanals
Roderic Vergelí Mont
Eusebi Vicens Saguer
Jaume Vidal Pijuan
Martí Vilanova Am all
Joan Villa Romero
Francesc Villatriu Ripoll

condemnat

condemnat

Foixà
Josep Alabau Vidal
Josep Coll Pallés
Joan Fàbregas Tarrats
Josep Falgarona M artí(6l)
Andreu Fem àndez Horts
Josep Font Viader
Josep Isern Ferrer
Francesc M assanas A gustí'62’
Lluís Nadal Comas
Joan Oliver Ros
Emili Oliver Tixer
Joan Pagès Torras
Enric Palé Estrada
Joan Palé Pi
Joan Pi Casas
Josep Planella Guinart
Salvi Puig Negre

(59)
(60)
(61)
(62)

Fou
Fou
Fou
Fou

afusellat el
afusellat el
afusellat el
afusellat el

1939,
1939,
1939,
1939,

condemnat

condemnat
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït
expedient sobreseït

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

expedient sobreseït 1946

després d ’un judici
després d ’un judici
després d ’un judici
després d ’un judici
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militar.
militar.
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Lluís Roig Comas
Joaquim Solés Silvestre
Joaquim Vidal Oliver
Josep Vila Piferrer

expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946
expedient sobreseït 1946

Monells
Lluís Bassa Comas
Baldiri Feliu Llach
Josep Geli Ferreol
Pere Roura Torrent
Pere Serradell Vehí
Fermí Xuclà Coll

expedient
expedient
expedient
expedient
expedient
expedient

Palafrugell
M iquel Benito Barrull
Josep Biencinto Alvarez
Josep Brunet Mach
Pere Bussot Deulofeu
Joan Cama Bastons
Ricard Català Furnet
Tomàs Català Furnet
Àngela Clos Batlle
Josep Corredor Jordà
Llorenç Corrons Borrell
Rosa Costa Balmana
Am adeu Deulofeu Pairés
Ramir Deulofeu Quintana
Jaume Dunjó Blanch
Florentí Espada Puerto
Joaquim Esteva Abellí
Francesc Fàbregas Llurà
Elpidi Fayes Gras
Baldom er Felip Pérez
Jaume Fina Bussot
Josep García Sanmartín
Eustaqui Genover Ferrer
Ignasi Genover Gispert
Tomàs Girbal Jofra
Josep Iglesias Ribera
Martí Jordi Frigola
Pere Juscafresa Costa
Martí Lavina Torroella
Joan Linares Delhom
Francesca Linares Palomera
Joan Lluís Mas
Josep Martí Clara
Francesc Martí Piferrer
Santiago Martí Segura
Enric Mas Martí
M anuel Massoni Esparragó
Sebastià Massoni Esteban
Eleuteri Matas Elga

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

condem nat

condemnat

condemnat
condemnat

condemnat

condemnat
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Josep Maria Mauri Proias
Enric Miranda Jofra
Ernest Morató Vigorós
Miquel M undet Paradeda
Lluís Niell Rocas
Pau Palau Sadurní
Joan Pinós Molinas
Miquel Pujol Llosent
Dionís Recolons Montalat
Miquel Reich Sala
Albert Ribot Pons
Miquel Riera Vigas
Xavier Riera
Marian Ruiz Falgàs
Eusebi Rusinol Rigau
Lluís Sabater Prats
Amadeu Salvatella Bussot
Lluís Serra Miquel
Joaquim Torrent Llosent
Lluís Trilla Bastons
Francesc Vergés Gros
Juan Simeón Vidarte

expedient sobreseït 1946
condemnat
condemnat

condemnat

condemnat

Palamós
Pere Alsina M asjuana
Enric Baneras Pallí
Conrad Barnés Costart
Josep Bota M assanas
Abdó Cama Gubert
Artur Casanovas Oliveras
Pompeu Casanovas Romans
Josep Casanovas Simon
Samuel Casanovas Simon
Josep Comas Prats
Josep Costa Cels
Emili Cros Sabater
Miquel Esbert Mató
A dolf Escofet Ferrer
Joan Espadalé Casagran
Josep Estanol Noguer
Josep Fàbrega Pou(63)
Agustí Fernàndez Cots
Manuel Flaquer Rovira
Vicenç Gadea Cequiel
Enric Ganiguer Serra
Joaquim Ganiguer Serra
Dídac Garrell Tauler(64)

condemnat
condemnat

condemnat

condemnat
condemnat
expedient sobreseït 1946

(63) Coneixem la confiscació de béns i detalls de l ’execució l’any 1939. Vegeu el nos
tre llibre Girona, 1939: quatre sentències de mort, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2001.
(64) Fou afusellat el 1939, després d ’un judici militar.
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Albert Garriga Planas
Rafael Garruset Ferragut
Josep Gispert Cos
Arnau Gispert Gafas
Caterina Goday Torres
Francesc Goday Torres
Francesc Granés Rovira
Floris Jutge Boé
Pelai Llobet Corsellas
Josep Lloveras Gironella
Joaquim Lumbreras Comas
Ignasi M alasca M alasca
Salvador Mallol Ferriol
Genis Margarit Pagès
M anuel Martínez Belmar
Josep Maspera M ir
Lluís M ateu Palau
Josep M ayola Miquel
Josep Miró Jordà
Lluís Molla Reixach
Joan Nicolau Cofan
Joan Nicolau Gafas
Víctor N icolau Margarit
Martí Noguer Maria
Eusebi Oliveras Roura
Tomàs Oliu Burguet
Florenci Palet Ponsatí
Joan Palet Racolta
Juli Pallí Cama
Josep Pallí Casanovas
Constantí Pascual Català
Joan Perpinà Costa
Ramon Pomés Bertran
Josep Pom et Rubau
Enric Ponjoan Castelló
Fortunat Pruneda Castelló
Lluís Puig Vidal
Ricard Ribas Casanovas
Àngel Roca Sanuy
Joan Roldós Planas
Joaquim Rubau Roig(65)
Josep Saguer Solench
Francesc Sala Molas
Josep Sala Molas
Lluís Salgas Saball
Iris Saló Masllorens
Llucià Sistané Suquet
Maria Trias Joan
Pere Ullastres Jofra

condemnat

condemnat

condemnat

expedient sobreseït 1946

condemnat
condemnat
condemnat

condemnat

condemnat
condemnat

(65) Fou afusellat el 1939, després d ’un judici militar.
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Esteve Valero Barneda
August Vidal Carbó
Josep Vidal Nogués
Pals
Joan Bofill Tauler
Josep Corneli Ferrer
Joaquim Corominas Silvestre
Josep Cuaranta Jofra
Joaquim Dalmau Bofill
Martí Dalmau Feliu
Martí Dalmau Geli
Isaac Dalmau Servià
Joan Ferrer Bahí
Josep Figueras Amat
V íctor Gafas Palet
M iquel Grassot Ponsatí
Joan Jofra Cots
Joaquim Johera Albertí
Francesc Johera Blanch
Baldiri Hereu Gandia
Josep Llorca Mayor
Josep Martí Frigola
Josep M artinench Bofill
Pere M artinech Fau
Josep M ascarós Bonay
Vicenç M onar Amat
Miquel Oller Esteba
Joan Ortells Clar
Alfred Parera Ruart
Pere Parés Coll
Pere Parés Comamala
Joan Parés Mulà
Pere Pigem Heras
Francesc Pinsach Lavoisier
Narcís Pinsach Lavoisier
Esteve Plaja Almar
Josep Polo Juan
Joan Queipiquer Reixach
Francesc Reitg Moret
Vicenç Sabater
Narcís Salvà Pannon
Josep Servià Llagostera
Baptista Suné Fos
Josep Vidal Sagrera
Bartomeu Vila Agustí
Paulí Visellach Aynier

expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947

expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947

expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947
expedient
expedient
expedient
expedient

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

1947
1947
1947
1947

expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947

expedient sobreseït 1947

expedient
expedient
expedient
expedient

sobreseït
sobreseït
sobreseït
sobreseït

1947
1947
1947
1947

expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947

la Pera
Josep Piferrer Bosch
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Peratallada
Joan Gironès Artigas
Pere Pareta Pascal
Pere Puignau Servià
Àngel Teixidor M ascarós
Rupià
Alfred Coello Leiva

condemnat

Sant Feliu de Guíxols
Josep Albó Plaja
Jaume Canet Alsina
Enric Carreró Arxer
Pere Coll Llach
Josep Costa Ayats
Josep Duran Arpa
Agustí Esteba Busquets
Benet Gallart Vila
Francesc Iria Bosch
Josep Iria Bosch
Nicolau Iria Bosch
Jaume Marill Robert
Narcís Martí Teixidor
Joan Massa Solà
Josep M ont Brunet
Alfred Mont Carles
Benet Planellas A rxer
Francesc Planellas Daura
Rafael Rovira Verdier
Ramon Sais Sendra
Francesc Sala Serra
Joan Sanjaume Maimí
Ramon Serra Caseras
Ponç Valls Ferrer
Genis Vilà Bofill
Jesús Vilà Bofill
Domènec Vilallonga Bertran
Josep Maria Vilar Sala
Josep Ximinis Quintana

condemnat
expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1947
condemnat
condemnat

condemnat
condemnat
condemnat
expedient sobreseït 1947
expedient sobreseït 1946
condemnat
absolt

expedient sobreseït
expedient sobreseït
condemnat
condemnat
expedient sobreseït
condemnat
expedient sobreseït
expedient sobreseït
condemnat
condemnat
expedient sobreseït

1947
1947

1947
1947
1947

1947

Sant Sadurní de l ’Heura
Pere Brasas Fanals
Pere Climent Alsina
Agustí Leal Iglesias
Serra de Daró
Joan Blanch Frigola
Joan Suria Tort
Joan Vilavedra Carbó
Ullastret
Joan Casas Anglada

expedient sobreseït 1946
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ELS APIARIS DEL SENYOR RIERA
(PALS 1927-1962): UN EXEMPLE
DE L’ACTIVITAT APÍCOLA
AL BAIX EMPORDÀ ELS ANYS 50
A N N A -M A R IA C O R R E D O R
RESUM: Pels volts de 1950, Joan Riera va començar una intensa activitat apícola que el va fer
fam ós a bona pa rt de 1’Empordà i més enllà i tot. Des de Sant Climent Sescebes i Garriguella,
a l'Alt Empordà, fin s a Santa Seclina, a la comarca de la Selva, el senyor Riera (així l ’anome
naven fo ra del seu poble) va recórrer el territori agafant eixams, plantant ruscos i venent mel.
Va deixar un p etit testimoni escrit: l ’interpretem com una aportació al món de l ’apicultura.
PARA ULES CLA U: apicultura, ruscos, mel.

Dotze quademets manuscrits, cartes i factures, al
guns exemplars d ’una revista especialitzada, uns vells
llibres d ’apicultura i un grapat de fotografies: aquest
és el material que els descendents de Joan Riera han
conservat fins avui i que dóna fe d ’una de les grans ex
plotacions apícoles que hi va haver al Baix Empordà
durant els anys 50. Els quademets, completats amb al
tres informacions de cartes, factures i alguns fulls solts,
permeten descobrir com era el dia a dia de l’apicultor i
els diferents llocs on exercia la seva feina; les revistes i els llibres són
una mostra de l ’interès que tenia el senyor Riera per estar informat dels
últims avenços i poder-los aplicar als seus apiaris(1); les fotografies, són
testimonis muts d ’una activitat que, just en el moment en què era més
pròspera, va desaparèixer tràgicament amb el seu impulsor... El treball
que presentem es basa, doncs, en aquest modest arxiu particular.(2)
(1) Apiari o abellar. designa el lloc on són situats els ruscos (anomenats també arnes o
bucs en alguns indrets) per tal d ’explotar les abelles.
(2) Agraïm a Marina Girona i Isabel Riera totes les explicacions necessàries per a una inter
pretació correcta de tot el material, que s’ha pogut consultar pacientment gràcies a la seva bona
disponibilitat. Gairebé totes les imatges que il·lustren aquest article han estat cedides per la família
Riera. Les fotografies originals, força malmeses, han estat restaurades per Eulàlia Aldrich.
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EL CONTEXT
Avui no hi ha cap rusc en tot el terme municipal de Pals, i és possible
que haguéssim de recórrer uns quants quilòmetres per poder-ne veure un.
Abans, en canvi, moltes cases tenien algun rusc, no pas per fer-hi negoci,
sinó per obtenir un producte més que ajudava en l’economia familiar.
Així, cercant en els inventaris de béns recollits en el Fons Notarial de
Pals (AHG), trobem documentat el 1743 que dins del pati d ’una de les
cases anomenades de Ciurana, propietat de Jaume de Ciurana Canet i
Moret, hi havia set ruscos amb les corresponents abelles (annex I). Si ens
situem al segle XX, els més grans tenen molt presents encara els ruscos
de can Costals, de cal Cadirer, de can Corredor, de can Doro Carreras...
però tothom recorda de manera especial el cas excepcional de Joan Rie
ra, a qui la gent del poble coneixia familiarment per en Joan de la mel.
Joan Riera havia nascut precisament a can Costals, al barri d ’en Vinyoles dels Masos de Pals, on el seu avi i més tard el seu pare explotaven uns
ruscos de suro, cosa que no tenia res a veure amb l’activitat frenètica que
ell va engegar pels volts de 1950. Un cop après l’ofici, Riera es va adonar
ràpidament que els ruscos de fusta podien donar millors resultats que els
tradicionals de suro i, aprofitant que una de les seves grans passions era
treballar amb eines i inventar coses, el que va fer va ser començar a cons
truir-los ell mateix, inspirant-se en un primer model que va encarregar als
tallers de Santiago Mansanet de Barcelona. Va ser així com va començar

Fig. 2. Recollint un eixam en un bosc.
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tot, en un temps en què administrativament no era gens complicat posar
en marxa un negoci<3) d ’aquestes característiques.
UNA MICA DE LÈXIC
La lectura dels quademets ha permès elaborar una llista de vocabulari
apícola. No és un recull exhaustiu de termes: hem anotat únicament els
mots que utilitzava el senyor Riera i que es van repetint en les fitxes que
redactava en cada observació. Són els següents:
Abellots (o abegots): mascles de la colònia, estan destinats exclusiva
ment a la procreació i solen morir un cop que la reina ha estat fecundada;
són les mateixes obreres les que s’encarreguen d ’exterminar-los clavantlos els fiblons.
A bric: protecció (sacs de palla, plàstics...) que de vegades es posava
damunt dels ruscos quan el fred era intens.
A lça: estructura que se sobreposa a la cambra de cria, s’anomena
també cambra de mel.
Alimentador: un quadre alimentador és el que es posa dins del rusc
per aportar aliment suplementari a les abelles, també s’anomena alimen
tador un petit contenidor, de forma i capacitat diverses, que té la mateixa
funció però que es col·loca a l’exterior del rusc.
Bresca / brescar: una bresca
és una estructura formada per cel
les hexagonals juxtaposades, de
construcció geomètrica regular,
feta amb cera produïda al mateix
cos de les abelles. Hi ha diferents
tipus de cel·les: les destinades a
la cria d ’obreres, les d ’abellot,
les reials i les que serveixen per
(3)
A Catalunya fins el 1983 no es va pu
blicar el primer Decret (D. 221/1983, DOGC
núm. 340, 29 de juny de 1983) per regular
l ’activitat apícola: l ’objectiu era garantir
tant la producció com els aspectes sanitaris,
i una de les m esures que es van im posar va
ser la creació d ’un Registre d ’Explotacions
Apícoles on calia que s'inscriguessin obli
gatòriam ent totes les explotacions de més
de 25 ruscos. Aquest Decret es va completar
posteriorment amb altres ordres, com ara les
que es van publicar al DOGC del 5 de juny
de 1985 per regular l’ús de pesticides tòxics
per a les abelles i per prendre mesures contra
la varroasi.

Fig. 3. L’eixam entra sense problemes a
la gabieta.
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emmagatzemar provisions. Brescar és extreure la mel dipositada a les
cel·les.
Cambra de cria: és a la part inferior del rusc, damunt del fons, on hi
ha els nius i el poll.
Cera estampada: és cera que porta gravada l’estructura de les cel·les
de la bresca. Es col·loquen làmines de cera estampada dins del rusc per
facilitar l ’activitat de les abelles, que continuen la feina que ja troben
començada i així s'estalvien temps i esforços.
Claveteiar: preparar les caixes tancant-les bé per ser transportades.
Les caixes es transporten a l ’estiu, de nit o de bon matí, per evitar la calor
forta de les hores diürnes.
Colònia: població completa d ’abelles d ’un rusc. Les colònies més
poblades (anomenades fortes o potents) s’utilitzen per reforçar les més
dèbils (annex II, A).
Eixam prim ari: eixam que marxa del rusc originari amb una reina
vella (o reina mare) i s’instal·la no gaire lluny de la caixa d ’on ha sortit.
Eixam secundari: eixam que surt del rusc originari amb una reina jove
després que un de primari n ’hagi sortit abans (annex II, B).
Eixamada / Eixamar: és el fenomen biològic de propagació de l ’espè
cie: un eixam capitanejat per una reina abandona el rusc quan la colònia
s’ha fet massa nombrosa i busca una nova ubicació, la reina pot ser vella
o jove.
"Exclüidor de reines": és una
reixeta que es col·loca entre la cam
bra de cria i l’alça, que permet que
les abelles obreres passin pels seus
forats i, en canvi, impedeix el pas
de les abelles reines.
Extractor de m el: serveix per ex
treure la mel dels quadres. Es tracta
d ’un dipòsit cilíndric de metall a
l’interior del qual es col·loquen els
quadres prèviament desoperculats.
Els quadres giraven circularment al
voltant d ’un eix; amb una maneta
es posaven en marxa els engranat
ges que feien voltar l ’eix. El senyor
Riera es va fabricar ell mateix un
extractor.
Fons: és a la part inferior de la
caixa, entre la base i la cambra de
cria.
Fig. 4. El senyor Riera fent funcionar el
Fumar / Fumador: fer fum a
seu extractor.
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l’entrada del rusc (piquera) i damunt dels quadres per tal d ’amansir les
abelles i poder retirar les bresques amb comoditat. Per això, s’utilitza
un aparell anomenat fumador, que consta d ’un dipòsit cilíndric on es
col·loca combustible (palla, herbes assecades, buina seca...) i una manxa
que provoca el corrent d ’aire que fa sortir glopades de fum per un orifici
superior.(4)
Gabieta: petita caixa de fusta amb una obertura lateral per on es feien
entrar els eixams abans d ’introduir-los en un rusc.
Hivernada: és el temps de repòs. Abans que comenci, cal que l’apicul
tor s’asseguri que al rusc hi queda prou mel perquè les abelles es puguin
alimentar durant els mesos d ’hivern i no es morin de gana (annex II, F).
També és important que es redueixi l’espai (es retiren les alces buides de
les caixes verticals i es guarden) per tal de mantenir l’escalfor. El senyor
Riera també prenia en alguns casos la precaució d 'abrigar les caixes
més exposades al fred (Annex II, C). El temps de repòs de les abelles és
aprofitat per l’apicultor per fer les reparacions que calguin.
Mel operculada: es diu quan la mel és dins les cel·les i aquestes estan
segellades amb una mena d ’envà ceri, l’opercle.
M elada: quantitat abundant de mel.
Niu de cria: és la zona central de la colònia, on hi ha millor tempera
tura i més disponibilitat d ’aliments.
Nucli: rusc de petites dimensions (sol tenir 5 quadres) utilitzat per a
la cria de reines o el transport d ’eixams.
Obreres: són les abelles que sempre treballen: tenen cura de la cria,
fan les tasques de manteniment del rusc i s’encarreguen de la recollida
d ’aliment. Tenen una vida d ’uns 30-40 dies.
Piquera: és l ’obertura del rusc per on entren i surten les abelles; es pot
regular perquè entri més o menys aire. Pot tenir una reixeta protectora
per evitar l’entrada de ratolins o altres bestioles. Està situada a la part
inferior de la caixa (fons).
Poll: és la cria (ous, larves i nimfes).
Posar la pedra: es posava un pedra damunt d ’un rusc que es volia
marcar per algun motiu, per exemple vigilar una malaltia de la qual s’ha
vien observat símptomes.
Quadres: s’anomenen també marcs. Són peces de forma rectangular
(quadrada en alguns models) que van col·locats penjats verticalment dins
de la cambra de cria i de les alces; unes guies els mantenen paral·lels i a
una distància regular. Són els suports que contenen les bresques.
Quedar per poblar: es diu quan una caixa, per les raons que sigui,
queda buida i a punt perquè s ’hi pugui col·locar un nou eixam (annex
II, D).
(4)
Segons consta en una factura de 1955, el senyor Riera va comprar el fum ador a Dolcet
Hnos., de Barcelona; li va costar 34 pessetes.
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Recollidor de pol·len: es tracta d ’unes reixetes de malla calibrada que
permeten el pas de les abelles però que fan que el pol·len que transporten
a la part externa de les potes del darrere caigui dins d ’un petit recipient.
Reialera: estructura de cera fabricada per l’abella per contenir una
futura reina. El senyor Riera parla de “reialeres de llei” i de “falses reialeres”; en aquest últim cas fa referència al fet que, quan la colònia queda
òrfena per falta de reina, les obreres es posen a pondre ous no fecundats
a les seves cel·les, on només naixeran abellots atrofiats.
Reina: única femella completa de la colònia; dedica tota la seva vida
(uns 4 o 5 anys) a la posta d ’ous. Els colors utilitzats pel senyor Riera per
marcar-la eren el blanc, el groc i el vermell.'(5)
Teulat: és el sostre del rusc, col·locat damunt la tapa de l’última alça.
Trasllat /Traslladar: el senyor Riera parla sovint de “trasiego” i “trasegar”
(annex II, E), es refereix al fet de traslladar una colònia (o una part) d’un lloc
a un altre; en aquest sentit, fa servir també el mot transhumància.
Xarop: barreja líquida que se subministra a les abelles per reforçarlos l’alimentació. Els ingredients són: sucre, aigua i mel; es mesclen en
proporcions diferents segons les receptes.
EL CONTINGUT DELS QUADERNETS
Els quademets conservats i alguns fulls solts permeten obtenir dades
dels anys 1947, 1950, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1960 i 1961; sens
dubte s’han perdut uns quants docu
ments. La funció bàsica dels quadernets era anotar-hi les visites periò
diques a cadascun dels mscos, però
hi trobem també altres informacions
interessants. El senyor Riera anome
nava els quademets “libros ficheros
de apicultura(6)”, i és que són això,
un recull de fitxes. A cada fitxa s’hi
anotava el seguiment que feia a ca
dascun dels mscos al llarg de l ’any.

Fig. 5. Il·lustració en un quadem et de
1956.

(5) A la portada del núm. 58 (1957) de la
revista Apicultura s ’hi explica que el color per
m arcar les reines l ’any 1957 era el vermell, el
1958, el verd, el 1959, el blanc, i el 1960, el groc,
i que en anys successius s ’havien de repetir els
mateixos colors seguint el mateix ordre.
(6) El senyor Riera, català de socarrel, escri
via en castellà. Es un fet que no ha de sorprendre
gens si pensem que pertany a una de les genera
cions que va tenir la desgràcia d ’anar a costura
a l ’escola de la postguerra.
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Els ruscos o caixes estaven nu
merats; per tant a cada número
li corresponia una fitxa. Excep
cionalment, hem trobat que el
senyor Riera havia provat una
manera diferent d ’identificar un
grup de ruscos reduïts: en una
ocasió utilitza els noms dels dies
de la setmana, i en una altra, els
noms: Blau, Blava, Victòria i
Diputació. En aquest darrer cas,
eren caixes del model Perfecció
i pertanyien a Tomàs Curanta
Fig. 6. Caixes Dadant (esquerra), Layens
de Regencós; aquestes informa
(inf. dreta) i Ajar (sup. dreta) dibuixades pel se
cions s’han trobat en fulls solts,
la primera dins d ’un quademet nyor Riera.
de 1954, i la segona dins d ’un
altre de 1956. En el mateix quadernet de 1954 i en un altre de 1955
utilitza puntualment les lletres A, B, C i D. Anteriorment, també havia
identificat les caixes amb un número i una lletra: ho trobem el 1947 en
un grup de caixes Dadant.
Els ruscos, a més, eren classificats segons que fossin horitzontals o
verticals: els horitzontals utilitzats pel senyor Riera eren del model ano
menat Layens i entre els verticals hi trobem el Dadant, l’Ajar, el Dadanror,
el Dadant-Blatt, el Perfecció i l’Hispània(7); també disposava d ’unes cai
xes de petites dimensions anomenades nuclis que servien per a la cria de
reines o per al trasllat d ’eixams d ’un lloc a l’altre. Totes les caixes són del
tipus que s ’anomena movilista, és a dir, amb quadres mòbils que faciliten
la manipulació de les abelles i l’extracció de la mel. La diferència bàsica
entre les caixes horitzontals i les verticals és que en aquestes últimes es
poden col·locar alces damunt la cambra de cria, amb la qual cosa aug
menta l’espai de producció de mel en sentit vertical. En les horitzontals
no es poden sobreposar alces, i doncs, la seva capacitat queda limitada;
tanmateix són apreciades perquè són molt pràctiques per al transport.
Les fitxes són redactades seguint sempre una mateixa estructura: en
primer lloc s’anota el tipus de caixa, el número, el lloc on es troba i de
vegades també, el nombre de quadres. A continuació, segueix l’abrevi
atura “exp.”, que entenem que volia dir “explicació” o “exposició”: tot
(7) Els dos models de referència són encara avui el Layens (horitzontal) i el Dadant (ver
tical), que van prendre el nom dels seus inventors. Un altre model vertical molt conegut però
que el senyor Riera no menciona, tot i que és anterior al Dadant, és el Langstroth. L’americà
Langstroth va ser precisament l’inventor del sistema de quadres mòbils el 1851, que va repre
sentar una autèntica revolució en el camp de l’apicultura.
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seguit, és anotada la data de cada visita i tot el que ha observat (annex II):
sobre l’estat general de la colònia (si és forta o feble) i molt especialment
de la reina (si és vella o jove, si cal marcar-la, si està absent, si caldrà
substituir-la...), si cal afegir quadres amb aliment, si cal augmentar la
colònia, si es poden col·locar alces, si es poden retirar quadres amb mel
i brescar o es pot posar el recollidor de pol·len o si cal dur Yexcluidor de
reines, si hi ha alguna cosa malmesa, si es detecta alguna malaltia... Evi
dentment, a cada visita s’anotaven unes tasques que quedaven pendents
per a la propera. Totes les anotacions eren fetes amb gran precisió, ja que
hi trobem detalls com ara la procedència de les abelles o dels quadres
que havia d ’afegir, o la destinació de les abelles que havien de néixer o la
quantitat de mel que calculava que podria extreure. A les fitxes dels nu
clis (annex II, E) sempre hi figura la procedència de l ’eixam:(8) si l ’havia
tret d ’un arbre (figuera, olivera, suro), o d ’un hort, o d ’una vinya, o d ’un
llenyer, o d ’una teulada, o d ’una simple persiana... Això fa que les fitxes
tinguin un contingut toponímic molt ric.
Els quademets contenen també algun consell: n ’hem transcrit un so
bre la picada d ’abella i un altre contra el pillatge(9) (annex III).
UBICACIÓ DELS APIARIS
Perquè l’activitat apícola es desenvolupi en òptimes condicions, és
imprescindible que l’apiari estigui situat en un lloc apropiat: cal assegu
rar-se que sigui arrecerat del vent fred del nord i assolellat (els mscos se
solen orientar cap a migdia, però vetllant perquè el sol fort d ’estiu no hi
toqui de ple), cal procurar també que hi hagi aigua a la vora i és indispen
sable, naturalment, conèixer molt bé la flora de la zona. En un “peritaje
apícola dels Arenals” fet el 1954, el senyor Riera indica que el lloc és
bo per a l’explotació apícola perquè hi ha plantes mel·líferes molt vari
ades; anota plantes “de bosc” (romaní, espígol, bmc, camamilla...) i “de
camp” (esparcet, userda, garrofers, fruiters...) i destaca igualment que
hi ha molta part de bosc verge i grans cultius de blat de moro. Era pre
cisament al mas dels Arenals (a tocar de la platja de Pals, avui ensorrat)
on emmagatzemava part de la seva producció i on tenia els mscos amb
abelles ligurianes.(10) De ben segur que de peritatges en degué fer molts
(8) Anys ha, la formació d ’eixams era un fet corrent; es podien veure els primers el mes de
febrer, quan els dies s ’allarguen i el temps es comença a endolcir, i els últims apareixien el maig
o els primers dies de juny. Quan una persona en veia un, el marcava amb una creu o amb un
mocador blanc (amb la qual cosa volia dir que ja tenia amo) i aleshores anava a avisar algú que
el pogués recollir; no cal dir que aquesta era una de les moltes feines que feia el senyor Riera.
(9) Es diu quan unes abelles es fiquen en un rusc que no és el seu, amb el consegüent
robatori de mel.
(10) L’abella italiana o liguriana s’assembla a la vespa i és una de les races d ’abella més esteses
arreu del món. Es molt apreciada pels apicultors perquè és pacífica, treballadora i molt prolífica.
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Fig. 7. Brescant a l’apiari de Garriguella.

Espai geogràfic de treball (Muntatge: Eulàlia Aldrich).
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més perquè el seu camp de treball abastava diversos indrets del territori,
des de Sant Climent Sescebes i Garriguella, a l ’Alt Empordà, fins a Santa
Seclina, a la comarca de la Selva, i passant per pobles com ara Raset (el
Gironès), tal com es pot veure en el mapa.(11)
Exposem a continuació algunes de les dades recollides amb el buidatge dels quademets conservats:(12) l’any, el lloc (de vegades no es precisa),
la quantitat de ruscos, el tipus de caixa i el nom del propietari quan hi
consta; cal precisar que no tots els ruscos eren propietat del senyor Riera,
ja que sovint es llogava a particulars a canvi d ’unes condicions (annex
IV) per explotar unes quantes caixes i així obtenir més beneficis. Co
mençant, doncs, per les dades (incompletes) de 1947, obtenim les taules
següents:

(11) En el mapa hem reproduït només els topònims majors i no necessàriam ent en tots els
casos es tractava de llocs on hi havia un apiari: de vegades el nom indica la procedència dels
eixams.
(12) Insistim en el fet que alguns són incomplets: en alguns casos, les dades que n ’hem
extret no coincideixen amb les obtingudes de fonts orals, que no reproduïm aquí.
(13) Cf. annex V per la relació de topònims agrupats per pobles.
(14) No es precisa la ubicació exacta, però sembla que les tenia a Pals.
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(15)
Trobem en un full solt amb data 18 d ’abril de 1954, que les 97 caixes de 1954 re
presentaven un total de 1.645 quadres. Segons els càlculs del senyor Riera, la mitjana de mel
que en podria extreure seria de 1.645 kilos, que m ultiplicats per 18 pessetes el kilo li donarien
29.610 pessetes.
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MALALTIES I ENEMICS DE LES ABELLES

Fig. 8. Manipulant les abelles
amb careta.

Hi ha diverses malalties (causades per
bacteris, virus, fongs, insectes...) que po
den arribar a amenaçar les abelles i fer
perillar la collita; en els quademets n ’hi
troben anomenades dues: l ’acariosi i la
loque. L’acariosi (o acariasi o acarapidosi)
és causada per un àcar, VAcarapis woodi,
que el que fa és parasitar les tràquees de
les abelles adultes, atacant preferentment
les més joves. Els àcars femelles es re
produeixen dins la tràquea de les abelles,
obstruint així les vies respiratòries: les
abelles s’infecten amb la femta dels àcars
i tenen l’abdomen inflat perquè com que
no poden tampoc poden defecar. Les abe210
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lles apareixen amb les ales obertes,
desencaixades, i s ’arrosseguen da
vant la caixa; es produeix un des
poblament de la colònia, ja que
moltes moren. L’acariosi apareix
preferentment a l’hivern i a les pri
maveres plujoses. El senyor Riera
escriu en algunes fitxes que ha ha
gut d ’aplicar un acaricida o subs
tància per matar els àcars(16) o que
pren precaucions com ara enretirar
el recollidor de pol·len (annex II,
F): efectivament, aquesta malaltia
té tractament i val la pena fer-lo
en un rusc que tingui menys de la
meitat d ’abelles malaltes.(17)
El senyor Riera anomena una
altra malaltia molt comuna que
afecta la cria de les abelles: la
Fig. 9. Eixam que la revista Apicultura
loque, i de vegades anota loque
va fer famós.
europea. En realitat, existeixen dos
tipus de loque: l’europea i l’ame
ricana, aquesta última molt més greu. La loque europea és causada pel
bacteri Streptococcus pluton o Melissococcus pluton i de vegades també
pel Bacillus alvei, l’americana és causada pel Paenibacillus larvae, però
moltes vegades es parla de loque de forma genèrica, sense distingir una
de l’altra. El bacteri arriba a l ’estómac de les larves a través de l ’aliment i
es multiplica ràpidament, esdevé mortal en dos o tres dies. La mel conta
minada i els estris apícoles utilitzats en colònies malaltes poden ser vies
de contagi per a altres ruscs. En funció del percentatge de cria afectada,
es poden aplicar antibiòtics o bé prendre una mesura més dràstica: elimi
nar tota la colònia aplicant diòxid de sofre i netejar la caixa infectada al
foc destruint tota la cera i la mel (annex II, G).

(16) Existia el producte Apicariol, però el senyor Riera explica en una carta a Maties
Villalta (Figueres) que l ’amoïna molt aquesta malaltia i que, com que els productes del mercat
no li resolen el problema, ell fa altres experiments. Així, recomana barrejar 100 g de formol,
50g d ’essència de romaní i 50 g d ’essència d ’espígol i posar la mescla al rusc durant dues o
tres nits. En un full solt, trobem apuntada la solució per desinfectar les caixes d ’acariosi: 41
d ’aigua, 25 g de Zotal, 5 g de sal i 25 g de gasolina.
(17) Actualment, una de les grans plagues de l ’apicultura és la varroasi, causada també
per un àcar, el Varroajacobsoni Oudemans, originari de l’illa de Java i introduït al nostre país
amb abelles importades el 1985.
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Evidentment, que als quademets només trobem anomenades l’acariosi i la loque no exclou l’existència d ’altres malalties que poden presentar
símptomes similars. Un dels productes amb què el senyor Riera medica
va les seves abelles era el Nosepiol, dels laboratoris Kessler, i bé aquest
producte estava indicat per combatre la loque i també la nosemiosi, una
malaltia altament contagiosa causada pel microbi protozou Nosema apis
Zander que afectava les abelles adultes: és molt possible que quan el se
nyor Riera anota que ha observat abelles amb les ales paralitzades estigui
davant d ’un cas de nosemiosi.
Pel que fa als enemics de les abelles, les formigues, els polls i les
ames eren les bestioles contra les quals el senyor Riera havia de lluitar
sovint. L’olor de la mel atrau les formigues i fa que intentin arribar fins
a les bresques. De vegades, buscant escalfor i protecció contra el mal
temps, constmeixen formiguers en els mateixos ruscos i s’emporten pe
tites quantitats de mel. Per allunyar-les, es pot posar algun repel·lent a
les potes de la caixa.
El poll que ataca les abelles és l’insecte anomenat Brau la caeca:
cobreix les bresques de mel d ’ous blancs, d ’on neixen unes larves que
malmeten la cera, foradant-la amb una mena de galeries fins que es trans
formen en insectes adults i s ’arrapen a les abelles: poden provocar que la
reina minvi el seu ritme de posta i hi hagi una repercussió negativa sobre
l’estat general de la colònia. Aquesta epidèmia provocada pel poll és
anomenada braulosi. Contra el poll, el senyor Riera recomanava el fum
del tabac, i com a desinfectant aplicava una barreja d ’aiguarràs (4 parts)
i alcohol (1 part).
Quant a les ames de la cera, són insectes lepidòpters de l’espècie
Galleria melonella o Achroea grisella: les larves d ’aquestes papallones
destrueixen les bresques per alimentar-se de pol·len i mel (annex II, D)
i ataquen tant els ruscos com els quadres emmagatzemats. El tractament
que el senyor Riera aplicava era a base de sofre o de boles de càmfora.
La malura provocada per aquestes papallones s’anomena falsa tinya o
gallerosi.
Trobem també en una fitxa un altre animal que pot causar desperfec
tes a les caixes, el teixó. En un altre cas, es parla d ’un “malhechor que
no se ha sospechado quién” que li ha provocat una catàstrofe en un dels
mscos instal·lats al Puig Ventós, vora l’Estany de Pals.
Igual que ho hem comentat anteriorment per les malalties, el fet que
no es trobin anotades més referències d ’animals que perjudiquen no sig
nifica que no n ’hi pugui haver més: rates i ratolins, llangardaixos, grano
tes, ocells, són altres enemics de les abelles.
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Fig. 10. Ruscos Dadant en un dels apiaris del senyor Riera.

VIURE DE LES ABELLES
Si fem cas d ’un petit escrit sense data que el senyor Riera va titu
lar Poesia històrica de apicultura, sembla que va ser entre els anys
1946-1947 quan es va plantejar dedicar-se a l’apicultura: «Cuarenta y
seis ano de gloria, tú el primero de mi historia, eres bueno y adorado por
el néctar recolectado y por las abejas almacenado y en oro transformado.
Y fue en últimos de inviemo, un día que se mostrava espléndido del ano
cuarenta y siete di una excursión por el bosque y quedo alumbrado de riqueza viendo que la abeja libaba entre tomillo y romero la rica miel para
su dueno». La segona part d ’aquesta “poesia” la trobem reproduïda en
un quadernet de 1956 precedida d ’una breu explicació on el senyor Riera
qualifica els ruscos del model Ajar de “joia de la indústria rural” perquè
fa deu anys que els utilitza i li han procurat grans collites de mel. També
en la mateixa data anota que fa deu anys que posseeix abelles ligurianes
i que n ’està molt satisfet.
Com hem esmentat anteriorment, el senyor Riera, a més dels seus
propis ruscos, tenia cura de les abelles d ’altra gent. Consta que el jom al
que cobrava el 1956 era de 8 pessetes per hora de feina; el 1960, segons
ho escriu en una petita nota, va cobrar 15 pessetes l’hora per fer l’inven
tari de ruscos que el senyor Carrió tenia a Santa Seclina. Tot i que els
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quademets que ho podrien certificar s’han perdut, se sap que entre els
particulars que el van llogar, a més del doctor Pi Figueres (Llofriu i Pals),
hi havia el doctor Arruga (Fornells) i Josep Pla (Llofriu).
Els productes obtinguts dels ruscos eren: la mel, la gelea reial, el pol
len i la cera. No hi ha massa dades sobre les quantitats extretes: dels 800
kilos de mel venuts el 1952 es va passar als 4.000 de 1959.(18) La mel
era venuda al detall i a l ’engròs: el 1952 un kilo de mel es venia al detall
a 22 pessetes i a l’engròs, a 16, això representava un jornal diari de 46
pessetes. El 1954 consta el preu de 18 pessetes el kilo,(19) 11 pessetes els
500 g amb el pot de vidre inclòs i 8,80 pessetes si el pot contenia 400 g.
La venda al detall, primer en bicicleta i més tard, pels volts de 1955, en
Lambretta,(20) la feia de casa en casa, a Pals i pobles de la rodalia<21). La
mel a l’engròs era venuda a les pastisseries, com ara a can Graupera de la
Bisbal, on l’utilitzaven especialment per elaborar torrons d ’Alacant, però
també en subministrava a grans indústries de fora de Catalunya (un any,
3.000 kilos van ser venuts a Madrid). La gelea reial i el pol·len només es
venien per encàrrec, perquè se’n produïa poca quantitat. Quant a la cera,
una part s ’enviava a estampar a Girona o als tallers de Santiago Mansanet a Barcelona; una altra part era venuda als tallers que fabricaven
ciris i espelmes (aleshores consumits en grans quantitats) i als basters,
que l’empraven per encerar el cuiro, un
tar el fil, etc.
De manera excepcional, el senyor
Riera havia arribat a vendre eixams: així
ho demostra una carta de 1950 de l ’em
presa Industrial y Comercial Apícola de
Barcelona en què consta que han rebut
dos eixams que ell els havia tramès i que
els seran pagats a 30 pessetes cadascun.
Fig. 11. Etiqueta identificativa de
La mel del senyor Riera no tenia la mel de Sta. Caterina.
competència perquè era d ’una gran qua
(18) Aquesta últim a dada ha estat aportada per un dels seus col·laboradors, Francisco
Servià.
(19) Cf. nota 15.
(20) El canvi de la bicicleta per la moto li va suposar una millora i un estalvi important: a
1’hora de fer tragines amunt i avall enganxava un petit remolc al darrere i així podia prescindir del
camió que llogava a can Padrès. Amb la seva moto acabada d ’estrenar també va poder participar
en una trobada lúdica de propietaris de Lambrettas que es va celebrar al Maresme.
(21) La gent gran, qui més qui menys, encara el recorda repartint mel amb un bidó amb
aixeta i unes balances. Diuen que quan arribava en una plaça o un carrer era com una petita
festa perquè era una persona de caràcter alegre, que de vegades recitava poesies i sempre se
les empescava perquè tothom li comprés mel. Bon coneixedor d ’herbes remeieres, amb els
seus consells i la xerrameca que gastava també va alleujar més d ’una migranya, basqueig o
mal de ventre...
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litat, i la millor era la que produïa l’apiari que tenia instal·lat a Santa
Caterina, a Torroella de Montgrí; per això, quan encara no hi havia les
denominacions d ’origen, va escollir aquell nom per identificar els seus
envasos de mel de romaní. Com a curiositat, observem que en l’etiqueta
identificativa figura el seu nom i cognoms i no pas les inicials AJR(22) que
utilitzava en totes les seves notes i dibuixos.
En definitiva, els apiaris permetien obtenir beneficis suficients no pas
per enriquir el seu amo, sinó per fer-se més grans: tots els diners que el
senyor Riera guanyava els invertia a comprar fusta i eines per construir
més caixes, millorar les que tenia i fabricar estris (caretes, extractor de
mel, etc.). Així, llegim aquesta nota de gener de 1951: «Hoy dejo termi
nada la càmara de cria absolutamente sola de la colmena n° 18, colmena
que sus habitantes honraran y enriqueceràn de panales y miel en cantidad
en el transcurso de algún tiempo de estar allí instalados estos pequenos
aviones que siempre van y vienen, o sea este maravilloso e industrioso
insecto. Así es y lo escribe su propietario, Apicultor AJR.». La dèria per
construir més caixes era tan gran que en algun quademet es troben caixes
numerades precisant que estan pendents de construcció.
Una activitat tan frenètica i un negoci tan pròsper van tenir, però,
un final tràgic: un dia plujós de novembre de 1960, el senyor Riera va
quedar paraplègic a conseqüència d ’un accident de circulació ocorregut
davant del Pi Gros del mas Pagès, a Regencós.
ELS INCENDIS PREMONITORIS DEL MONTGRÍ(23)
Com acabem d ’explicar en l’apartat anterior, un dels millors apiaris
del senyor Riera estava situat a Santa Caterina, a la falda del Montgrí;
després de l ’accident, la seva família va intentar tirar endavant l’explo
tació apícola, això explica que hi hagi un quadernet de 1961. El 5 de no
vembre de 1961 es va declarar un incendi en una part del Montgrí, que va
afectar els llocs anomenats Tossal Petit, Torre Ponça i la Muntanya Gran
(annex VI, A); tot i que els llocs eren força allunyats de Santa Caterina,
els Riera no van estar tranquils fins que es va anunciar l’extinció total del
foc. Era un mal auguri.
Efectivament, l’any següent, el 14 d ’agost de 1962, es va declarar un
altre incendi de gran magnitud al Montgrí (annex VI, B i C); aquesta ve
gada no hi va haver la mateixa sort. El foc va arrasar tot el rodal de San-

(22) Sembla que les tres lletres corresponien a: Apicultor Joan Riera; tanm ateix en un
document hem trobat anotada l’equivalència següent: AJR = Apicultura, Joia, Rural.
(23) La localització de les cròniques publicades a la premsa del moment ha estat possible
gràcies a la col·laboració d ’Enric Torrent (Museu del Montgrí i del Baix Ter) i de Josep Clara
Resplandis (UdG).
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ta Caterina i va cremar tots
els ruscos. El senyor Riera
estava aleshores ingressat a
l ’hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona i la
notícia el va commocionar
molt. Era el final. Va morir
el 4 de novembre de 1962.
LA COL·LABORACIÓ EN
LA REVISTA APICULTU
RA
El primer número de la
revista Apicultura, dirigida
per A.G. de Vinuesa y publi
cada per la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, amb seu
a Guadalajara, va aparèixer
el gener de 1951 i durant el
primer any va tenir una peri
odicitat trimensual; el 1952
va esdevenir bimensual i,
posteriorment, se'n publi
Fig. 12. Anunci d ’abelles italianes a la revista
cava un número cada mes.
Apicultura.
Contenia articles diversos,
sovint d ’autors estrangers traduïts al castellà, sempre centrats en el món
de les abelles: s’hi podien llegir articles sobre la pràctica de l ’apicultura
en diferents països, el perill dels pesticides, l’activitat al rusc, les propi
etats i el preu de la mel, etc. També es donaven notícies sobre associaci
ons, cooperatives, celebracions de festes, fires i congressos, concursos...
i, sobretot, s’hi feia molta publicitat de les abelles italianes, d ’estris i
complements d ’apicultura i de productes per combatre les epidèmies que
de vegades amenaçaven les abelles. La publicació oferia igualment un
apartat de bibliografia on els estudiosos podien trobar referències de lli
bres i revistes d ’abast internacional.
El senyor Riera no només en va ser subscriptor des de l’aparició del
primer número sinó que també va col·laborar en aquesta publicació envi
ant-los una fotografia que va ser publicada amb el seu nom a la portada
del número 81 de gener de 1959: es tracta d ’un eixam de grans dimen
sions que es trobava en una figuera tocant la paret de can Pepito Barber;
per poder-lo retratar, el senyor Riera va fer aixecar en plena nit el fotò
graf del poble, Jaume Creixell (Pals 1915-1985). Curiosament, la revista
Apicultura va seleccionar aquella mateixa imatge per a la portada del seu
216

ELS APIARIS DEL SENYOR RIERA (PALS 1927-1962)

Fig. 13. Portada del núm 95 de la revista Apicultura.

número 95 de març de 1960, i s’hi fa constar que els ha estat enviada per
J. R. Riera. I és que, a més de tenir la bona pensada de retratar l’eixam,
el senyor Riera va tenir la sort de comptar amb l’ull excepcional d ’un
gran fotògraf.
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CONCLUSIONS
Amb la mort del senyor Ri
era, anunciada doblement pels
incendis del Montgrí, es va ex
tingir també l’activitat apícola
que havia impulsat amb tanta
embranzida. Ningú no va poder
continuar amb el seu ritme de
treball i, a poc a poc, l’activitat
als ruscos que no havien estat
afectats pel foc va anar minvant
fins a desaparèixer del tot.
Amb aquest treball hem
Fig. 14. Apiari medieval en un manuscrit llatí
volgut donar a conèixer la mo de les Geòrgiques de Virgili (s.XV).
desta aportació de Joan Riera
(AJR) a un ofici avui gairebé desconegut i, tanmateix, un dels més antics
que s’han practicat, com ho demostren encara algunes creences i històri
es que han arribat fins als nostres dies (annex VII).
Llegir els quademets ha estat una tasca un xic feixuga però molt en
riquidora: pel lèxic i els consells apresos, per la petita recerca que ha
calgut fer per interpretar-ho tot correctament i, molt especialment, per la
lliçó apresa: de vegades ens pensem que ho tenim tot i no tenim res.
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ANNEX I
EXTRET DE L’INVENTARI DE BÉNS DE JOSEPA DE CIURANA
I CARLAS, VÍDUA DE JAUME DE CIURANA CANET I MORET
(1743)
«... totas aquellas casas ditas y anomenadas del Dr. M onrevà ab llurs portas foranas, panys
y claus ab son pati detràs de aquellas constituhit baix ses affrontacions compresas vulgarment
ditas las Casas de Ciurana y dins de ellas se ha trobat lo següent: [...] En lo pati de ditas
casas:
P™ un llit de m onja usat
ítem set ruscos ab sas abellas
ítem una pica de pedra per a abeurar tossinos de tenuo de una samal de aigua poch més o
menos escardada eo concentida»

II
TRANSCRIPCIÓ D ’ALGUNES FITXES
A) Caixa
Layens Núm.
7Lloc:
Salt ses Eugues (14 quadres)
Exp.: 3-3-56: Ésta es la primera visita y ésta es la m ejor colonia encontrada hasta ahora.
Buena cria, pollo y huevos, y no hallo su reina. Provisión abundantísima, si hace falta para
colonias débiles puedo sacar de ésta hasta 2 cuadros con mucha miel. Faltan 2 marcos,
suministro un cuadro de ésta a la n° 9 a cambio. 7-3-56: Hoy se ha completado de marcos.
25-4-56: Ésta se mira y se intercalan 3 cuadros con panal en su nido de cria. Todo muy bien.
20-6-56: Ésta se mira y es muy fuerte, hallo reina vieja pero buena cria y miel. 4-7-56: Ésta
està bien para brescarla y veo huevos. 4-10-56: Esta es muy fuerte en cria; colonia y miel
para extraer, hay 8 kilos. 19-10-56: Ésta se extraen 4 marcos y se completa de la n° 9 que
estaba superpuesta en la n° 5.
B) Caixa
Dadant Núm.
3Lloc:
Regencós (Sr Carrió)
Exp.: 16-6-56: Ésta se puebla con enjambre natural secundario que procede de la vina
d ’en M artí Riembau. Hoy se ha visto su reina joven y la marco en amarillo; pongo cuadro
de cria procedente de la N 113 a cambio de otro con cera estampada. 8-8-56: Ésta es flaca pero
marcha, habría que alimentaria y se ha alim entado con miel y cria de la N 164, en ésta saco
hoja de cera. 7-9-56: Ésta se m ira y està sana. 4-10-56: He visto que està sana, no contiene
enfermedad. 15-11-56: Ésta se mira y faltaban provisiones y he puesto un marco con miel de
la N 164, ahora éste tiene 4 kg.
C) Caixa
DadantNúm.
10Lloc:
Pals
Exp.: 10-3-54: Ésta se ha sacado el abrigo y completado su càmara de cria y m archa muy
bien de provisiones y cria, no localizo su reina. 16-3-54: Ésta hoy coloco su alza. 29-3-54: Ésta
también està fuerte pero no tanto y tenia m ucha miel vieja y la he desoperculado y limpieza
del fondo. 21-4-54: Ésta buena cria, no he visto reina y no trabaja en alza. 7-5-54: Ésta, por
no trabajar en su alza y ser fuerte, se le ha puesto debajo de la càmara de cria. 27-5-54: No
trabaja en su alza. 21-6-54: Ésta saco su miel. 16-7-54: Ésta no trabaja en alza que està puesta
bajo la càmara de cria y la he puesto encima. 13-11-54: Ésta es visitada y he visto reina buena
y cria, provisión de 5 kg, limpieza general. 1-12-54: Saco su alza. 7-12-54: Saco cuadros de
la càmara de cria.
D) Caixa Layens
Núm. 14
Lloc. Salt ses Eugues
Exp.: 16-1-54: Està provisionada y empieza la puesta. 13-2-54: Buena, he dado cuadro de
miel. 15-3-54: Examinada y marcha bien, pequena colonia, se espera que prospere. 1-4-54:
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Ésta marcha bien pero falta para obrar y parece que he visto acariasis. 12-4-54: En ésta he
puesto 2 cuadros de cria de la n° 8. 8-6-54: He hallado ésta muerta y bien destruidos los
panales por la polilla. Queda por poblar.
E)

Nucli Layens

Núm. 1

Lloc: Camp de l ’Anglada

Exp.: 29-11-56: Ésta se puebla con un trasiego procedente de la huerta de Anglada
de Torroella, obteniendo 5 marcos llenos de panal, cria y miel y un buen grupo de abejas,
éste procede de un corcho, se sacó el dia 28 y puebla dicho corcho la colmena n° 16 Layens.
3-12-56: Ésta hoy se ha llevado en el colmenar para poblar la colmena n° 22 y despoblar este
núcleo.
F)

Caixa A jar

Núm. 5

Lloc: no es precisa

Exp.: 28-1-56: Ésta lleva el cogepolen y se hace visita de enero y està bien nutrida, buena
colonia y buena reina. En ésta està colocado el sacapolen n° 1. 31-1-56: Ésta se ha sacado un
marco de cria y se ha puesto en núcleo con sus abejas para dar salvamento a la reina italiana de
la n° 7. 26-2-56: Ésta se ha completado con los cuadros de la fracasada colmena n° 7. 4-4-56:
Ésta es buena pero no se puede poner alza y no hallo su reina; se ha limpiado, vigilar, parece
acariasis. 14-4-56: Ésta se mira y es buena pero atrasada, lleva cria, no hallo la madre, hay que
estimular. 30-4-56 Ésta és acarisíaca, lleva una reina hermosa y todo marcha bien pero flaca.
Hoy saco el captor de polen n° 1 por estar enferma. 12-5-56: Ésta es buena pero muy flaca
por haber estado enferma, ahora parece haber pasado ya la acariasis. 20-5-56: Ésta es buena
pero flaca, hallo reina que parece joven. 5-6-56: Ésta se examina y hallo que prospera y introduzco un marco en el nido de cria, todo marcha, esperar 10 dias para colocar el alza. 27-6-56:
Ésta hoy se mira y se pone su alza, ha adelantado mucho, en esta alza falta un marco. 23-858: Ésta es buena pero flaca, pero va tirando con buenos resultados. 3-10-56. Ésta es buena
y empieza la obra y le doy un marco de la n° 10a cambio. Buena cria, sin extracción de miel.
14-10-56: Ésta es buena y he visto que el cuadro puesto en la pasada visita con hoja de cera
està obrado y tiene buena cria y poca miel. 6-12-56: Ésta se mira y està mal de provisiones
para la invernada, provisión de 3 kg, hay que alimentaria.
G) Caixa Dadant

Núm. 27

Lloc: la Paret Llarga (trasllat de Quatre Camins)

Exp.: 29-2-56: Ésta tiene buena cria, no hallo su reina y alimento para él, faltan 2 cua
dros. 13-3-56: Ésta se ha completado de marcos. 17-3-56: Ésta se alimenta con miel a granel.
5-4-56: Ésta se ha trasladado a la Paret Llarga. 19-4-56: Està llena de néctar, bien, no hallo
reina pero muy buena, cria y panal cria para la huérfana n° 24 a cambio de un marco con cera
estampada, està alimentada con miel a granel. 2-5-56: Ésta es buena y la mejor del grupo, hay
que ponerle alza en el dia próximo que pueda, mucho pollo y obreras. 8-5-56: Ésta hoy se
pone su alza y aún se ha colocado un poco pronto. 18-5-56: Ésta no trabaja en su alza pero su
càmara marcha bien. 8-6-56: Ésta es buena de población y en su alza no trabaja. 27-6-56: Ésta
no trabaja en su alza. 4-7-56: No trabaja en su alza. 4-10-56: Ésta m archa con buen rumbo y
todo en cria y colonia y provisión para invernar, todo bien. 10-11-56: En ésta se saca toda la
cria por estar com pletam ente infectada de loque y se dejan los marcos sin pollo y se destruye al fuego. 15-11-56: Ésta se halla enferma de loque, se ha hallado con larvas y huevos y
se trata con gran cantidad de Nosepiol para su cura, y saco su alza. 23-11-56: Ésta hoy se
trata con Nosepiol.
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III
DOS CONSELLS DEL SENYOR RIERA: UN PER AGUARIR LES
PICADES D ’ABELLA I L’ALTRE CONTRA EL PILLATGE
A) Picades d ’abella
«El primer cuidado consistirà en arrancarle el aguijón, si es que existe; después se exprime la herida y se hace salir abundante sangre y luego se aplica una compresa de amoniaco
diluido.
Alivian mucho los banos de agua fría y m ejor si es salada.
Si la sangre no brota de la herida, serà útil dar algunos cortes para abrirle camino, y en
caso necesario chuparla y escupirla enseguida (procurar no tener heridas en los labios ni en
la boca).
Se suministran entretanto tragos de bebidas aromàticas calientes (café, té) y alcohólicas
para provocar sudor.
El prurito molesto que sigue a la picadura atenúase notablemente con un poco de tintura
de yodo en la parte herida.» (Sense data).
B) Pillatge
«En el consejo de AJR, en una colmena atacada de pillaje, yo aconsejo que tan pronto
como se dé cuenta el apicultor, el remedio eficaz es coger una bola de naftalina y echarla uno
o dos dedos dentro de la piquera y estrechàndola un poco.
Las piratas abejas, al sentir aquel olor y ademàs del peligro que tienen de las guardianas,
dejan en vano su mala obra.
Y si no lo respetan, como en dicha colmena estàn largo rato, ya cogen un poco de olor de
naftalina y cuando regresan a su propia casa ya no las conocen»(24) (26-10-1947).

IV
DOS TIPUS DE TRACTES (FULL SOLT SENSE DATA)
«El trato que acepto: en colmenas m odem as equipadas de cera y enjambres, por mala
cosecha que haya, me comprometo a entregar al propietario de dichas cajas 3 kilos de miel por
cada una. El propietario no tendrà derecho a reclam ar hasta septiembre, respondiendo si por
desgracia se muere alguna colonia de repoblaria de nuevo y conservar las cajas con todo el
esmero. Apicultura AJR.» (Segueix la signatura).
«Si el trato puede ser sólo yo cultivar las colonias y no siendo responsable ni de la pérdida
de enjambres ni de cajas y prestàndome auxilio el propietario, las cultivaré por la mitad de
miel que salga de cada caja. Apicultura AJR.» (Segueix la signatura).

V
RELACIÓ DE TOTS ELS TOPÒNIMS ANOTATS ALS QUADERNETS CLASSIFICATS PER POBLES
Begur: Quatre Camins, Aiguablava, el mas Llauner, Camós<25), Fornells, ses Falugues, les
vinyes d ’en Matilde.
Bellcaire: can Mercader.
Fitor: la pineda de Fitor.

(24) Quan aquest remei no funcionava, el senyor Riera adoptava una solució més radical:
el petroli.
(25) No té res a veure amb el municipi de Camós, al Pla de l’Estany.

221

AN NA-M ARIA CORREDOR
Fontanilles: el Montellar.
Fontclara: l’olivar d ’en Petes, el camp d ’en Colom.
Garriguella.
Gualta.
Llofriu: mas Pi.
Palafrugell: can Peyo.
Palamós.
Palau-sator: can Lluent, ca l’Hortalà, cal Carter.
Pals: can Costals, els Arenals, la Platja, Roca Blanca, la Barraca, la finca d ’en Bonet de
l’Estany, el Puig Ventós, can Toni, els Eixarts, can Ganiguer, can Pou de les Garites, el Puig
Pedrós, l’hort del Cisteller, l’hort del Mut del mas Gelabert, la pineda del Rector, la pineda
d ’en Xalet, la carretera del Vernagar, can Sebastianet de la Vila, can de l’Horta, la Casilla,
el xalet d ’en Coll, el Molinet, la vinya d ’en Terrides, can Parera, can Corredor, cal Patxei,
la vinya Fabrelles, el bosc d ’en Mero, can Pericay, mas Caramany, el mas Jofre, el Molí, els
Masos, can Pou de ses Garites.
Regencós: Salt ses Eugues, la Paret Llarga, la font del Fuster, l’olivar del Torradillo, can
Bufi (o Bofill), cal Poll, la pineda del Poll, Can Mirandes, can Mateu, el puig Calent.
Raset: can Barrera.
Sant Climent Sescebes.
Sant Feliu de Boada: l’Església, can Sabater, l’olivar de la Bolli.
Sant Iscle.
Torrent: l’Església, cal Flequer, can Serra, can Jesús.
Torroella de Montgrí: Sobrestany, mas d ’en Jomba, Santa Caterina, l ’hort de l’Anglada, la
saula d ’en Coma, la barraca d ’en Sala, Can Tófol.
Vall-llobrega.
Vilacolum: la Bomba.

VI
ELS INCENDIS DEL MONTGRÍ (1961 i 1962)
A) Crònica de l’incendi ocorregut al Montgrí el diumenge 5 de novembre de 1961 (“El
pas del tem ps”, Programa de la Festa M ajor de Torroella de Montgrí, 1962)<26).
PAVOROSO INCENDIO FORESTAL
En la tarde del domingo dia 5 de noviembre, la villa entera vivió unas horas de verdadera
angustia ante el incremento que iba tomando el fuego propagado en la montana del término municipal, cerca de Estartit y en los lugares denominados “Tusal Petit”, “Torre Ponsa” y
“M ontana Gran” .
El fuego impelido por la fuerza de la tramontana, con rachas huracanadas, alcanzó enor
mes extensiones pobladas de m aleza y frondosos pinares. Hubo un momento en que se llegó
a tem er por la seguridad de algunos de los mansos enclavados en la zona afectada, cuyos
habitantes viéronse obligados a tomar las debidas precauciones.
Por orden de las autoridades fueron cerrados todos los cafés de la población y suspendidos
los espectàculos de la tarde, reclam ando el auxilio de todos los hombres útiles para acudir a
la extinción.
Merced al ímprobo esfuerzo realizado, puede decirse que pràcticamente el fuego quedó
sofocado poco después de la puesta del sol, aún cuando existiera la posibilidad de una revivación de las llamas durante la noche por efecto del fuerte temporal de viento reinante, cosa que
afortunadamente no sucedió.
B) Primera crònica de l’incendi ocorregut al Montgrí el dimarts 14 d ’agost de 1962 (Los
Sitios, núm. 5 962, 15 d ’agost de 1962, p .l).
(26)

La notícia fou publicada a Los Sitios del 7 de novembre.
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UN GRAN INCENDIO FORESTAL
EN EL TÉRM INO MUNICIPAL DE LA ESCALA
Ante la m agnitud del siniestro, fueron enviadas tropas de Gerona y de Figueras
Noticias recibidas en nuestra redacción a primera hora de la noche, daban cuenta de que
en la parte norte del Montgrí se había declarado, al mediodía, un incendio en los montes i que,
debido al fuerte viento reinante avanzaba en dirección a La Escala. En principio, ardieron
todos los pinares de las dunas de Torroella de Montgrí y el fuego continuo avanzando en forma
amenazadora por su violència.
En vista de ello el Alcalde de la Escala, senor Massanet, dió ràpidamente cuenta a las
autoridades y solicitó auxilio para procurar detener las llamas, y de Figueras y Gerona fueron
mandadas tropas sin pérdida de tiempo, organizàndose seguidamente los trabajos de extinción, pues el fuego iba extendiéndose cada vez màs.
A las 10 de la noche pudimos obtener comunicación con el senor Massanet, el cual nos
manifesto que no podia concretamos detalles por el momento, pues no conocía con exactitud la
extensión siniestrada y ademàs los trabajos de extinción requerían una inaplazable atención a los
mismos, si bien pudo afirmamos que las proporciones del siniestro eran alarmantes en extremo.
C)
Segona crònica de l’incendi ocorregut al Montgrí el dimarts 14 d ’agost de 1962 (Los
Sitios, núm. 5 963, 16 d ’agost de 1962, p.4).
MÀS DETALLES SOBRE EL INCENDIO FORESTAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Se han perdido millares de pinos
En relación con el voraz incendio ocurrido anteayer al mediodía en el termino municipal
de Torroella de M ontgrí, hemos conseguido nuevos detalles.
Se declaró a primeras horas de la tarde del día 14, en las cercanías de la masia “Pujadas”, de
las afueras de Torroella, propiedad de don José Maria Pauplanas Oliveras, vecino de La Bisbal.
Inmediatamente se trasladaron al lugar del suceso los bomberos de Gerona y Figueras ayudados
por las fuerzas locales de la Guardia Civil, gran número de vecinos así como turistas extranjeros.
Debido al fuerte viento reinante, el fuego tomó grandes proporciones extendiéndose hasta
el término municipal de La Escala, afectando a una gran extensión de bosque objeto de repoblación. Ante las proporciones cada vez màs alarmantes que tomaba el suceso, fue requerida
la presencia de refuerzos del ejército, pertenecientes a la guamición de Gerona que fueron una
gran ayuda para evitar mayores desgracias.
Las llamas llegaron a amenazar una barriada extrema de Torroella, y prendieron en un pajar, pero la inmediata acción de voluntarios y bomberos les cerró el paso. El manso Pujadas sólo
sufrió danos en el granero y en unas cuadras, pues el edificio fue inmediatamente aislado.
Sobre las cinco de la madrugada de ayer fue reducido el último foco activo, y una hora
màs tarde regresaron a sus puntos de origen los bomberos y tropas que tomaron parte en la
extinción. No ha habido que lamentar desgracias personales.

VII
RITUALS, CREENCES I UNA PETITA CURIOSITAT: VO RD RE
DE LA MOUCHE À MIEL (Text elaborat a partir d ’articles de la revista
Apicultura (cf. Fonts consultades).
Existeixen molts rituals i creences populars relacionats amb la mel o les abelles. Es tracta,
naturalment, de tradicions antigues, sovint d ’origen incert i sense una data concreta d ’apari
ció. Vegem-ne alguns: diuen que la mel s ’utilitzava en les cerimònies de baptisme i casament;
antigament, untar els llavis d ’un nadó amb mel era voler-lo preservar de qualsevol mal i, fins
i tot, de la mort; es creia que, a més, l'ajudaria a fer-li sortir les dents. Tocar els llavis d ’una
núvia amb mel portava sort, fer una creu amb mel al damunt de la porta de la nova casa, allu
nyava el dimoni i atreia la sort. També era costum en alguns llocs que la mare del nuvi esperés
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la núvia a la porta de casa seva i li oferís un pot de mel. O també, en alguna zona d ’Alemanya,
quan una parella es casava, s ’havia d ’anar a presentar a les abelles, si no, els perseguiria la
mala sort. A la Gran Bretanya, hi havia el costum d ’adornar els ruscos amb m otiu d ’un casa
ment perquè, si no, les abelles marxarien del lloc.
La mel es relacionava igualment amb la mort: si es posava mel en un taüt, en sortien abe
lles, cosa que representava la immortalitat de l ’ànima del difunt i, evidentment, com que les
abelles acom panyaven el seguici, això es considerava un signe de fidelitat. Quan a la família
d ’un apicultor es produïa una mort, algú ho havia de com unicar a les abelles, si no, hi hauria
una altra mort. També en alguns llocs, hi havia el costum de posar un crespó negre als ruscos
en senyal de dol. Els egipcis creien que els cossos podien ressuscitar si es conservaven en mel;
els hindús es pensaven que, un cop morts, si havien estat bones persones es reencarnarien en
una abella, però si havien dut una mala vida, es convertirien en vulgars mosques.
També és sabut que els déus grecs i romans s ’alimentaven amb mel i que si Cupido volia
fer néixer un amor amb final feliç, untava les seves fletxes amb mel. Es creia que els bons
oradors havien estat nens a qui les abelles s ’havien posat als llavis. Els hindús consideraven
que la mel estimulava la saviesa, la força, la salut i la virilitat. Els pobles eslaus endevinaven el
futur abocant cera fosa sobre una superfície d ’aigua. Els francesos consideraven un mal auguri
comptar els ruscos que es tenien, fins al punt que hi havia qui els col·locava de manera que
fos molt difícil de poder-ho fer. A Anglaterra, comprar abelles portava mala sort, excepte si les
bescanviaven per altres productes. En certes zones d ’Alemanya, els divendres no es podien
comprar ruscos ni canviar-los de lloc, era un mal auguri.
Així mateix, es considerava que la mel era un remei contra la calvície: s ’agafava un grapat
d ’abelles mortes, es feien dissecar, s ’esmicolaven, es barrejaven amb mel i amb aquest emplastre s ’untava la closca. La mel també era un ingredient important d ’un preparat que s ’uti
litzava per tenir bona vista: s ’havia de barrejar una part de fel de tortuga de m ar amb quatre
de mel. Si una parella no tenia fills, es creia que tenia possibilitats de posar-hi remei fent una
ofrena d ’una criatura de cera. Per obtenir bones collites, n ’hi havia prou amb tirar mel, llet
i farina a la primera rega acabada de llaurar. Per evitar que les abelles es poguessin escapar
del rusc, anava bé de fer molt soroll amb cassoles i altres estris; també es podia empastifar el
rusc amb una barreja de vi i aigua calenta, o bé fumigar-lo amb fems de ruc. Si es posava un
fetge de falcó blanc o un ull d ’ós dins del rusc, les abelles prosperaven. Per im pedir que les
ames se la campessin dins del rusc, es recom anava posar-hi llet fresca i pipins de criatura. Les
abelles no produïen si pertanyien a una família de busca-raons. Igualment, si es produïa una
m ala collita de mel o les abelles tenien malalties, es considerava que això era un càstig per a
l’apicultor, que segurament en devia haver fet alguna. I si es retenia la respiració correctament,
les abelles no picaven...
Quant a VOrdre de la Mouche à Miel, es tracta d ’un orde de cavalleria creat a França a
principi del segle XVIII. Va ser fundat per Anna-Lluïsa Benedicta de Borbó-Condé, néta del
Gran Condé i tan altiva, ambiciosa i autoritària com ell. El 1692, es va casar amb el duc Lluís
de Borbó, fill de Lluís XIV. Com que era molt vanitosa, es delia per les grans festes i recep
cions, que li servien per exhibir-se i fer ostentació. Va ser així com se li va ocórrer de crear
aquest orde de la M ouche à Miel, en el qual podria exercir plenament com a dictadora. L’orde
va ser instituït oficialment amb una festa memorable l’ l 1 de juny de 1703; constava de 39
m embres i ella, que n ’havia de ser la dictadora perpètua, es feia anom enar la belle Ludovique.
La finalitat d ’aquesta institució era únicam ent donar protagonisme a tan il·lustre senyora. La
insígnia de l’orde era una m edalla que tenia en una de les cares un rusc i una abella arrencant
el vol i en l’altra hi figurava el perfil de la senyora Ludovica i la inscripció Piccola si, ma f a
p u r gravi le ferite, divisa manllevada a YAminta de Torquato Tasso. La medalla es portava
penjada amb una cinta tornassolada. Quan se celebraven reunions, la duquessa anava vestida
d ’abella i tant ella com els altres membres lluïen vestits i complements coberts d ’abelles d ’or,
plata i pedres precioses diverses; el tron on seia la senyora Ludovica era fins i tot en forma de
rusc. Morta aquesta magnífica senyora (1753), l’orde se’n va anar en orris i mai més se’n va
sentir a parlar.
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RECUPERACIÓ DE ZONES HUMIDES
ALS CAMPS DE GOLF: EL CAS
DEL GOLF LES SERRES DE PALS
CARLES BARRIOCANAL, BALTASAR PARERA i ELDA MATA

RESUM: S ’ha realitzat la cartografia dels usos del sòl d ’un camp de g o lf de recent construcció
(Les Serres de Pals) situat al municipi de Pals, a l ’àrea de! Baix Ter, en un sector eminentment
agrícola de terra baixa. A la vegada, s'h a f e t la cartografia del paisatge preexistent abans
de la construcció del camp amb l ’objectiu de contrastar les dues situacions i veure què i
com s ’ha transformat el territori. Durant la construcció del camp es van regenerar antigues
zones humides i en un curt espai de temps hi van començar a aparèixer comunitats vegetals
aquàtiques que abrigaven un conjunt de poblacions d ’aus. S ’han avaluat aquestes comunitats
avifaunístiques, constatant la riquesa d ’aquestes zones humides p e r a aquests vertebrats. Es
discuteixen els avantatges p e r a la fa u n a que p o t produir una adequada gestió dels camps de
g o lf des del p u n t de vista de la conservació.
PARA ULES CLA U: camp de golf, zones humides, Empordà, avifauna, conservació.

INTRODUCCIÓ
L’Empordà és una plana al·luvial originada per les aportacions de se
diments de tot un conjunt de rius i rieres abans de la seva sortida al mar
Mediterrani. Aquesta plana es troba situada entre el cap de Creus i la
franja montana del sistema Alberes-Salines al nord, i l’extrem septentri
onal de la serralada Litoral catalana, el massís de les Gavarres, al sud.
Les principals aportacions de materials sedimentaris provenen dels rius
Ter, Fluvià i Muga, a banda del Daró, de menor recorregut. La plana està
formada per sediments al·luvials de mida grossa, que constitueixen aqüifers molt productius, i de mida mitjana i fina, rics en matèria orgànica, els
quals generen terrenys amb uns elevats rendiments agrícoles.
A l’antiguitat, bona part de l’Empordà estava compost per grans zones
humides atès el caràcter progradant del sistema deltaic Ter-Fluvià-Muga
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Fig. 1. Imatge de l’antic estany d ’Ullastret després d ’un període de pluges intens com el de
la tardor de 1994. Fotografia de M .Fresneda.

i la posició molt sorna del nivell freàtic, conseqüència de la cota baixa de
la plana . Els documents històrics citen al sector de l’Empordà dos grans
llacs: el de Castelló (Castelló d ’Empúries) i el d ’Ullastret. El de Castelló
es situava entre el mar i la vila de Castelló d ’Empúries, mentre que el
d ’Ullastret es trobava proper al riu Daró del qual es nodria (Matas, 1986).
Sembla que aquest darrer llac es comunicava amb el mar a través d ’una
sèrie d ’estanys. Aquests dos llacs han estat considerats com a emblemà
tics per la seva gran extensió i per la documentació de la seva presència,
però al marge d ’aquests, un conjunt de llacs més petits configuraven un
territori de zones humides on coexistien conreus, llacs i aiguamolls temporanis interiors i litorals que durant l’estació de les pluges augmentaven
la seva extensió. Exemples d ’aquests llacs menors són l’estany Marisc
i l’estany de Boada a la zona de Pals-Palau-Sator. D ’altres estanys, com
els de Siurana, Vilacolum, Riumors i Bellcaire, esquitxaven el territori
empordanès. Totes aquestes zones humides oferien recursos cinegètics i
pesquers en abundància, però entre els segles XVIII i XIX va culminar
el desig de l’assecament d ’aquests llacs i estanys per a la seva conversió
en terrenys agrícoles o de pastures, iniciat en segles anteriors. Aquestes
transformacions anaven associades a la insalubritat perquè les zones hu
mides es relacionaven amb epidèmies i malalties infeccioses.
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LES PRIMERES TRANSFORMACIONS:
DE ZONES HUMIDES A CONREUS I PASTURES
Els processos de dessecació de les llacunes i els estanys eren llargs i
costosos. S’havia de comprar els terrenys que es volien dessecar i cos
tejar un cànon pel pas dels canals que feien de desguàs (Barbaza, 1988).
Tot i així, tots els llacs i estanys empordanesos s ’anaren dessecant. A tall
d ’exemple, cal citar el llac d ’Ullastret (fig. 1), que es va dessecar entre el
1729 i el 1746. Bona part dels llacs i estanys d ’aquest territori van acabar
de dessecar-se al llarg del segle XVIII (Matas, 1986).
Un cop dessecades, aquestes antigues zones humides es convertien en
camps de conreu o bé en zones de pastures. Aquestes darreres han estat
molt característiques de l’Empordà i actualment existeix tot un conjunt
d ’iniciatives per a la seva conservació, i moltes s’han incorporat als es
pais naturals protegits com a ambients de gran valor ecològic i històric.
Amb una mida reduïda, de forma quadrada i dotades d ’uns rudimentaris
sistemes de drenatge d ’aigua i uns murs naturals amb arbres de ribera
(oms, pollancres, freixes...) per a la protecció dels vents de component
nord, es configuraven unes petites parcel·les conegudes com a closes
(Saurí et a l, 2000). Com que aquestes estructures s’inundaven tempo
ralment, es feia difícil la seva conversió en terrenys de conreu per la qual
cosa algunes han romàs intactes fins als nostres dies.
Si finalment es decidia convertir les zones humides en conreus, esde
venien preferentment camps d ’arròs i explotacions de regadiu. El mapa
de la federació sindical d ’agricultors arrossaires d ’Espanya, que data
de mitjan anys 50, estableix que bona part dels terrenys de l’Empordà
(aptes perquè eren plans) es van convertir en camps d ’arròs. Aquesta
situació no sempre va ser així; a la segona meitat del segle XVIII, el
conreu de l’arròs va ser molt extens, especialment a la zona del Baix Ter,
on els grans propietaris controlaven la gestió de l’aigua; però, a causa
de diversos conflictes amb els consells de les Universitats i propietaris
de terrenys que no cultivaven arròs, a final d ’aquell mateix segle es va
abandonar el seu conreu i bona part es varen convertir en explotacions
de blat de moro. Ja al segle XIX, l’any 1835, es toma a conrear l’arròs,
però tres anys més tard es prohibeix definitivament. El conreu es va reiniciar novament a principi del segle XX fins ara, amb alguns alts i baixos
(Parera, 2003).
LA SEGONA TRANSFORMACIÓ: DE CONREUS I PASTURES A
SECTORS DE SERVEIS TURÍSTICS
Al segle XX, a partir dels anys 60 el turisme es troba en un moment
de màxim creixement, i el procés de construcció a la línia litoral és més
intens que mai. És aleshores que els darrers reductes de zones humi
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des, que s’han mantingut des de la gran transformació que va acabar al
segle XVIII, arriben a desaparèixer del tot (Romagosa, 2001). Alguns
sectors van quedar protegits per l’intens pols de les entitats ecologistes
(Aiguamolls de l ’Empordà), però d ’altres van sucumbir. Van quedar dos
testimonis que exemplifiquen a la perfecció el destí dels aiguamolls em
pordanesos: les marines residencials d ’Empuriabrava i Santa Margarida
(Saurí et al., 2000). No deixa de ser paradigmàtic que aquestes darreres
intervencions s’han dut a terme en àrees amb un elevat risc d ’inundació,
la qual cosa confereix un problema crònic d ’avingudes, avalat fins i tot
pels mapes de riscos realitzats per les administracions. Tot i així, durant
el 2003, es continua urbanitzant en aquest tipus d ’ambients com és la
segona fase de la urbanització del Mas Pinell al municipi de Torroella de
Montgrí (obs. pers.).
EL SECTOR DEL BAIX TER
L’Empordà es divideix, administrativament, en dues comarques: Alt
i Baix Empordà, arran de la divisió territorial realitzada per la Genera
litat de Catalunya el 1936 i que es fonamenta en la presència del massís
calcari del Montgrí, que s’aixeca enmig de la plana empordanesa, per
separar-lo. Els grans rius que caracteritzen l’Alt Empordà són la Muga i
el Fluvià, i el que caracteritza el Baix Empordà és el Ter. El Baix Ter es
considera una subcomarca del Baix Empordà, l'eix vertebrador el tram
final del riu Ter, que té el seu origen als Pirineus, al Pic del Ter, al sector
d ’Ulldeter (comarca del Ripollès), i que després del seu recorregut de 167
quilòmetres desemboca al Mediterrani, a la platja de Pals. Les aportaci
ons de sediments al·luvials del Ter durant el Quaternari han configurat
una gran planície fluviodeltaica. Aquesta, a la vegada, es troba rodejada
per un cinturó de turons baixos i suaus. El massís del Montgrí és el seu
límit septentrional i el massís de les Gavarres el meridional. Al marge del
Ter, altres rieres configuren el paisatge hídric del sector: caldria indicar la
riera Grossa, la riera Vella de Palau i la riera Nova de Palau.
Els municipis litorals de la zona del Baix Ter, Torroella de Montgrí
i Pals són municipis molt turístics, amb una intensa activitat durant la
temporada estival. Paral·lelament a la indústria del turisme, s’ha desen
volupat una intensa activitat constructora (Cals, 1984). En aquest sector
la presència de zones humides va ser notable a l’antiguitat. El citat llac
d ’Ullastret, l’estany Marisc i l’estany de Boada, juntament amb les ex
tenses zones humides del tram final del Ter i del Daró, configuraven una
ampla planície de zones humides i de dunes continentals i litorals for
mades per l’acumulació de les sorres transportades pels vents del nord,
que bufen amb una especial virulència especialment durant el període
octubre-març. Cal indicar que la tipologia de dunes del sector és diversa:
per una banda, es troben les dunes continentals lligades als sediments
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Fig. 2. Zones humides recuperades al camp de golf Les Serres de Pals.

fluvials, i les lligades als sediments fluviodeltaics, i les dunes litorals
lligades a la progradació del cordó costaner (Cros & Serra, 1990).
Al Baix Empordà existeix molta documentació sobre la transforma
ció de les zones humides en conreus, especialment en camps d'arròs. Un
recent llibre sobre la història de l’arròs de Pals ho il·lustra extensament
(Parera, 2003). En aquest queda manifest el cultiu de l’arròs a la zona
des de mitjan segle XVIII fins ara, tot i que el document més antic data
de 1452, en el qual s’habilita un permís per a la construcció d ’un molí
arrosser i les infraestructures per al conreu d ’aquesta gramínia.
ELS CAMPS DE GOLF DEL BAIX TER
Al marge de l’activitat productiva de l ’arròs i altres conreus, la Costa
Brava en general i el Baix Ter en particular s’han especialitzat, als dar
rers decennis, en el turisme. Als anys trenta s’inicia una activitat turística
que es va veure parada per la Guerra Civil, però als anys seixanta es
va reactivar. Amb el pas del temps, l’activitat turística deixa de ser tan
intensa i s’inicia un procés de canvi de funció. S'estableix un turisme de
segona residència i tot un seguit d ’activitats relacionades amb l’oci, pen
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sades principalment per a la gent del país (Cals, 1984). En aquest sentit
el Baix Ter ofereix una elevada oferta golfista. A la zona es troben tres
camps de golf i un pitch & putt. El més antic és el golf de Pals, que es
troba a la platja de Pals. Inaugurat al 1966, aquest camp és un dels més
antics d ’Espanya; el seu recorregut és de 18 forats. El golf Empordà, on
el 1991 es van inaugurar els primers nou forats (a dia d ’avui ja disposa
de 36 forats) es troba al municipi de Gualta de la mateixa manera que
el pitch & putt Gualta inaugurat el 1999 (amb 18 forats, però en aquesta
modalitat els recorreguts són més curts i ocupen en total menys terreny).
El golf Les Serres de Pals, que també es troba a Pals, disposa de 18 forats
i va ser inaugurat l ’any 2000, acaba de configurar el panorama golfista
d ’aquest sector. Aquesta acumulació de camps de golf va fer que l’any
2002 la zona rebés una distinció de “millor destí emergent de golf del
món”, significant que és una àrea d ’excel·lència golfista.
La ubicació d ’aquest conjunt de camps de golf té una sèrie de carac
terístiques geogràfiques especials: el de Pals i el de l’Empordà es troben
sobre antigues formacions dunars fixades antròpicament; el pitch & putt
de Gualta es troba situat prop del riu Ter i Les Serres de Pals ocupa antics
conreus principalment d ’arròs i de secà.
EL GOLF LES SERRES DE PALS
El projecte de construcció del camp de golf Les Serres de Pals va
incloure la recuperació d ’antigues llacunes i zones humides, així com
la configuració d ’algunes àrees de cotes baixes que servirien per a reco
llir l’aigua que desguassaria d ’aquestes llacunes, i de l’aportació pluvial,
perquè el terreny de joc no quedi inundat. A les llacunes recuperades de
seguida va començar a créixer la vegetació aquàtica (fig. 2) i s'hi van
desenvolupar diverses comunitats de zones humides, com és el cas del
canyissar ( Typho- Schoeneplectetum glaucí). Com que aquest camp està
en procés d ’adaptació als preceptes que s’estableixen en las distincions
ambientals per a camps de golf (Commited to Green i Audubon), en què
les directrius de l’apartat de conservació de la natura marquen com un
dels compromisos a acomplir el seguiment de la flora i la fauna del ter
reny de joc (Stubbs, 1997), s’han estat censant les diverses comunitats
de vertebrats presents al camp de golf des de l’any 2001. Un dels grups
animals que s’han controlat més intensament ha estat el de les aus, per
què que és considerat com un dels indicadors ambientals més destacats
ja que ocupen les zones més altes de la piràmide tròfica de les comunitats
i, per tant, aquestes poblacions es poden utilitzar com a bioindicadores.
En funció de les poblacions d ’aus aquàtiques, una zona humida pot ser
inclosa en les llistes de zones humides nacionals i internacionals (Amat
et al., 1985).
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Fig. 3. Mapa d ’usos del sòl del sector del mas Gelabert, Pals. (1998).
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Tot i que des de la societat hi ha hagut una posició contrària als camps
de golf a causa de la creença del seu elevat consum d ’aigua, la conta
minació del sòl i els aqüïfers, molts estudis indiquen que un camp de
golf gestionat des d'una perspectiva ambientalista pot ser beneficiós per
al medi ambient. Per exemple, en un camp de golf es pot augmentar la
diversitat d ’ambients naturals i, per tant, augmentar la seva biodiversitat
(Terman, 2000); els hàbitats creats en un camp de golf poden ser ade
quats per moltes espècies com els esquirols o el grup dels capsigranys
(Smith & Kruse, 1992).
Des de la perspectiva administrativa, a Catalunya l’administració ca
talana ha fixat un conjunt de directrius en matèria ambiental que s ’han
d ’aplicar als camps de golf actuals i futurs (DMA, 2005) i que reflectei
xen els aspectes que més han preocupat l’opinió pública: consum d ’ai
gua i gestió de residus. Així queda clara la preocupació creixent de la
ciutadania i les administracions perquè es gestionin els camps de golf
amb criteris ambientalistes, ja que les estimacions de principi dels anys
noranta indicaven un creixement important d ’aquestes instal·lacions a tot
el món, a raó de 350 a l’any (Balogh & Walker, 1992).
PAISATGE PASSAT I PAISATGE ACTUAL
Com que camp de golf Les Serres de Pals es de construcció recent, es
pot disposar d ’una imatge passada i d'una d ’actual, separades per un curt
espai de temps, per poder comparar què i com és el que s ’ha transformat
en el pas d ’un paisatge agrícola a un de serveis turístics. S’ha realitzat un
mapa dels usos passats del sector del camp de golf i rodalia mitjançant
fotos aèries (ortofotomapa de l’any 1997) i consultes amb els propietaris,
i un mapa dels usos actuals mitjançant treball de camp (realitzat durant
els anys 2002 i 2003) per la qual cosa la informació exposada és força
recent i precisa.
Al mapa d ’usos del sòl considerat com a paisatge passat del sector
actual del camp de golf Les Serres de Pals (fig. 3), s’han establert di
verses categories d ’ús. S’han considerat conreus de secà totes aquelles
explotacions que no reben aigua d ’una forma artificial per al seu desen
volupament (vinya, olivera i cereals) tot i que els sistemes d ’organització
dels conreus sí que permeten el regadiu. Com a cultius de regadiu s’han
considerat les hortes i les explotacions de fruiterars. No s’hi han inclòs
els camps d ’arròs ja que formen una categoria pròpia tant per ser un tipus
d ’explotació de regadiu diferenciada, com pel seu ús intensiu de l ’aigua.
Dins la categoria d ’improductiu tenen cabuda les zones edificades i de
serveis, mentre que a la forestal s ’agrupen les pinedes presents a la zona,
els sectors de guaret, matollars i zones ermes. En aquest mapa d ’usos del
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Fig. 4. Mapa d ’usos del sòl del sector del mas Gelabert, Pals. (2003).
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sòl de l’any 1988 s ’han incorporat els límits del camp de golf per clarifi
car la interpretació del paisatge.
El mapa del paisatge actual (fig. 4), en què ja està acabat i en funcio
nament el camp de golf, és fruit del treball de camp dut a terme entre els
anys 2002 i 2003. En aquest mapa s’han considerat les mateixes catego
ries que en el de 1998: secà, regadiu, arrossars, improductiu i forestal;
a més, s’han incorporat dues noves categories: la zona de joc (camp de
golf) i totes les zones humides que s’han regenerat com ara els llacs i les
llacunes i les basses artificials per a l’acumulació d ’aigua procedent de
la depuradora.
Comparant les dues imatges, queda palès que el camp de golf Les
Serres de Pals s’ha ubicat sobre antigues explotacions de secà. El girasol era una de les principals explotacions poc abans de la transformació.
Alguns camps d ’arròs també han quedat incorporats a la zona de joc,
especialment els propers al mas Gelabert. Cal esmentar que bona part de
les pinedes han romàs al camp de golf tot i que no han sortit reflectides
en el mapa d ’usos actuals. Les zones humides actuals són un conjunt de
basses d ’acumulació, estanys naturals i aiguamolls temporanis que han
desenvolupat una interessant franja de vegetació que ofereix recursos per
a la fauna. En total, el sector corresponent a la categoria de zones humi
des ocupa una extensió aproximada de nou hectàrees del total de 35 que
té el camp de golf.
SEGUIMENT DE LES AUS AQUÀTIQUES
Amb l’objectiu de disposar de dades de l’avifauna present al camp
de golf al llarg de l’any, s’han realitzat visites quinzenals al camp de
golf per censar les aus. Prèviament, es va marcar un recorregut per tot el
camp amb un especial incís de pas per les zones humides regenerades.
L’itinerari establert ha estat de 3,5 quilòmetres i la duració del recorregut
oscil·lava entre 60 i 90 minuts. El treball de camp de seguiment d ’aus
aquàtiques s’ha realitzat entre juny de 2001 i desembre de 2004, val a
dir que actualment es continua realitzant el seguiment perquè és un dels
programes establerts per la direcció del camp de golf en matèria mediambiental.
Durant els tres anys i mig d ’estudi, s’han detectat al camp de golf Les
Serres de Pals més de 150 espècies d ’aus. Els resultats dels grups d ’aus
aquàtiques detectades durant el període d ’estudi es mostra a l’annex 1, en
el qual, a banda del nom en català i en llatí de les espècies contactades,
es detalla l ’estatus de cada una de les espècies atenent a la seva presèn
cia estacional. En aquest sentit, s ’han definit cinc categories: sedentari
(espècie que es troba al camp durant tot l ’any tot i que necessàriament
no cria), migradora (espècie que es detecta durant els passos migrato234

RECUPERACIÓ DE ZONES HUMIDES ALS CAMPS DE GOLF

Fig. 5. Flamencs (Phoenicopterus ruber) al camp de golf Les Serres de Pals, tardor de
2001.

ris prenupcials i postnupcials, però que no es reprodueixen a la zona),
estival (roman a la zona durant la primavera-estiu, però no hi nidifica),
hivernant (roman a la zona durant l’hivern i en marxa a la primavera) i
nidificant. De l’anàlisi de les espècies detectades es destaca l’elevada
presència d ’espècies, moltes de migradores, que romanen diversos dies a
la zona per a descansar o alimentar-se, com és el cas del flamenc (fig. 5).
Cal indicar la presència important del grup de les limícoles, que utilitzen
les àrees de fang que es generen durant els períodes de sequera, on s’ali
menten intensament. És significativa la presència d ’aus reproductores,
moltes amb uns requeriments ecològics molt concrets (el cas de la fotja),
cosa que indica que aquestes zones humides generen una sèrie d ’eco
sistemes adequats per a dur a terme tot el procés reproductor i amb una
extensió prou important fins i tot per a l’establiment de colònies (el cas
del cames llargues).
CONCLUSIONS
L’Empordà ha sofert diverses transformacions territorials al llarg de
la seva història. D ’extenses zones humides es va passar a un paisatge
eminentment agrícola, on es combinaven conreus amb zones de pastures
per a la ramaderia; alguns sectors litorals vans ser urbanitzats i es va
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donar pas a un paisatge urbà per al turisme inicialment i per a la sego
na residència més tard, en combinació amb les àrees d'esbarjo. Algunes
d ’aquestes transformacions va donar lloc a camps de golf i alguns han
pogut regenerar antigues zones humides, tot i que només a escala tes
timonial; malgrat tot, les comunitats animals i vegetals que es deriven
d ’aquestes regeneracions mantenen una certa organització ecològica.
Tal com mostren els resultats del seguiment de les poblacions avifaunístiques del camp de golf estudiat, els aiguamolls regenerats han donat
lloc a l ’establiment d ’un seguit de comunitats vegetals que han estat uns
escenaris adequats per al descans, l'alimentació i la reproducció de diver
ses espècies d ’aus aquàtiques. Tot i que el conjunt del camp no és extens
(c. 35 hectàrees), les zones humides regenerades són d ’una mida sufici
ent per al desenvolupament de comunitats vegetals i, en conseqüència,
per a l'ús de les espècies aquàtiques. Al sector del Baix Ter el nivell freàtic és molt alt i en el moment en què hi ha perforacions apareix l’aigua.
Aquest fet fou considerat per al disseny i la construcció del camp de golf
Les Serres de Pals; el paisatge que es troba en aquest camp és molt divers
atès que es combinen sectors planers amb presència de pinedes, amb les
zones humides regenerades: una sèrie d ’estanys, amb aiguamolls temporanis al voltant. Tots aquests ambients han afavorit algunes espècies amb
requeriments d ’hàbitat molt específics. La transformació de terrenys de
conreu de secà i regadiu en una zona de joc amb la presència de les zones
humides regenerades ha donat lloc a l’augment d ’ambients disponibles
per a la fauna.
D ’alguna manera, en aquest sector del Baix Ter s’han recuperat uns
espais que testimonien el que va ser tres segles enrere tot l ’Empordà: una
extensa zona humida amb llacs, estanys, basses i aiguamolls. Les comu
nitats avifaunístiques que s’han instal·lat en aquestes noves àrees confir
men la seva importància, ja que moltes de les espècies que han arribat
a reproduir-se són d ’uns requeriments aquàtics molt especialitzats. Tot i
ser indrets de mida reduïda, la seva adequada gestió sota una perspectiva
de conservació pot permetre combinar diversos tipus de conreus de secà
i regadiu amb la presència d ’antics paisatges, on viuen un conjunt de
comunitats biològiques d ’una elevada vàlua ecològica.
AGRAÏMENTS
Fèlix Fernàndez, greenkeeper del camp de golf Les Serres de Pals, ens ha proporcionat
informació detallada de diversos aspectes de la gestió del camp de g olf i ha fet una lectura crítica
del text per millorar-lo. Les aportacions de Francesc Alemany i Jordi Torallas, així com les
indicacions i correccions de Carles Roqué, han m illorat substancialment el treball original.
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A N N EX I
Relació de les espècies d ’aus aquàtiques detectades al golf Les Serres
de Pals des de la seva construcció (H hivernant; M migrador; S sedentari;
N nidificant; E estival).
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RELACIÓ DEL
DR. JOSEP ALSINA I BOFILL AMB
EL PRESIDENT TARRADELLAS
JOAN BADIA-HOMS
RESUM: L ’any 1968 el Dr. Alsina i Bofill va rebre una carta molt llarga del president de la
Generalitat a l ’exili Josep Tarradellas, amb intenció de que fo s difosa, en la qual es feien greus
acusacions als moviments catalanistes de I ’interior del país i de manera especial a Òmnium
Cultural i els seus directius.
PARAULES CLAU: Tarradellas, Generalitat, Alsina i Bofill, Òmnium Cultural, exili, Institut
d ’Estudis Catalans.

JOSEP ALSINA I BOFILL (Palafrugell, 1904 - Calella de Palafrugell, 1993),
UN EMPORDANÈS IL·LUSTRE
Només quatre anys després del naixement de
Josep Alsina i Bofill, la seva família, dedicada fins
aleshores al món surotaper, es va traslladar des de
Palafrugell a Barcelona. Per a Josep Alsina, aquest
fet no va representar cap allunyament de la terra
natal, que sempre va visitar habitualment, a més
de residir-hi als estius (a Calella, on moriria el 27
d ’agost de l ’any 1993 a causa d ’un infart inesperat
i fulminant). El contacte amb la vila que el va veure
néixer i amb el seu Empordanet no el va perdre mai;
estava al corrent de totes les qüestions locals i co
marcals que l’interessaven. Tot i les múltiples ocu
pacions professionals i acadèmiques, el Dr. Alsina
sempre va ésser i es va considerar un palafrugellenc
i un empordanès de soca-rel. Ell mateix ho va deixar
ben clar moltes vegades. Per exemple, quan va ésser
2 39

Josep Alsina i Bo
fill pels voltants de
l'any 1950 (Fons A lsi
na i Bofill, Arxiu M u
nicipal de Palafrugell
-AMP-).
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nomenat col·legiat d ’honor pel Col·legi de Metges de Girona l’any 1982,
va dir: “...jo he begut molta aigua de Canaletes però mai no m ’he tingut
per un empordanès passat per aigua, aigualit. Aquesta consciència em
pordanesa no m ’ha deixat mai”.
Alsina i Bofill era una personalitat polièdrica; la seva biografia és
rica, densa i complexa. Aquí només podem esmentar-ne unes quantes
dades essencials. Llicenciat en medicina l’any 1927, esdevingué un dels
més grans especialistes en nefrologia que ha tingut el país, autor d ’im
portants estudis científics, que sempre va escriure en català. Fou un jove
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (1934-1939). A la
difícil etapa de la postguerra va crear l ’Associació Catalana de Nefrolo
gia (1962) i des de 1965 fou membre de la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona.
Des de l ’any 1961 formà part de l ’Institut d ’Estudis Catalans, des
d ’on va impulsar la represa de les activitats regulars de la filial Socie
tat Catalana de Biologia, de la qual fou president entre 1963 i 1967. El
Dr. Alsina esdevindria president de l’IEC en el període 1974-1978, en
una etapa d ’especial compromís per a la primera institució acadèmica
catalana, quan va poder sortir de la semiclandestinitat d ’època franquis
ta. Sota la seva presidència, pel novembre de l’any 1976 es va restituir,
per reial decret, el reconeixent oficial a l’Institut, que el juliol de 1977
va poder recuperar l’antiga seu a la Casa de la Convalescència, un retorn
que va ésser motiu d ’un discurs memorable del seu president (L ’Insti
tut retorna a la seva seu). Durant aquests anys es varen crear les filials
de l’IEC: Societat Catalana de Musicologia i Amics de l ’Art Romànic.
Josep Alsina i Bofill ha estat, fins ara, l’únic empordanès que ha presidit
l’Institut d ’Estudis Catalans.(1]
Durant el mateix període (1974-1978) va exercir, de manera simultà
nia amb la de l’IEC, la presidència de l ’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears. Aquesta vella institució -fundada el 1877- ha
via estat promotora del Congrés de Metges de Llengua Catalana des de
1913.1 aquí entrem en la dedicació intensa i efectiva d ’Alsina i Bofill en
la promoció del català en tots els àmbits, però d ’una manera molt particu
lar en el científic, en la investigació i lexicografia mèdiques, en l’ús de la
llengua catalana en el camp de la medicina: “els metges podrien publicar
en català i no ho fan”, s’havia lamentat moltes vegades. No és estrany,
doncs, que mitjançant la dita acadèmia, fos el principal promotor del 10è
Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana celebrat l ’any 1976 a
Perpinyà, que ell presidí i en el qual va pronunciar el discurs inaugural
on es manifestà força optimista respecte al futur del català com a llengua
de ciència i cultura. Per raons òbvies no s’havia convocat cap congrés
(1) FUNDACIÓ JAUM E I, Institut d ’Estudis Catalans, Barcelona, Nadal de 1981.
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des del darrer, de 1934-1935,
en què Alsina i Bofill ja havia
col·laborat amb una ponèn
cia. Actualment, la institució
que organitza els congressos
de medicina en llengua ca
talana ha estat anomenada,
amb tota justícia, Fundació
Alsina i Bofill.
Són moltes les activitats
del Dr. Alsina en els camps
de la praxi i la investigació
mèdiques i en la defensa
i difusió de la llengua i la
cultura catalanes. L’extensa
i excel·lent biografia que li
dedicà el seu deixeble Dr.
Oriol Casasses, titulada, sig
nificativament, Josep Alsina
i Bofill. L'exemple, dóna una
visió molt encertada de l’ho
me i de la seva obra i ens es
talvia d ’entrar en detalls i en
comentaris extensos de les
La casa natal de Josep Alsina, al carrer Nou de
Palafrugell (Foto: Joan Badia-Homs).
seves altres múltiples, inqui
etuds i realitzacions.(2) Per
copsar alguns aspectes de la seva rica personalitat també té un indubta
ble interès i atractiu l’entrevista que va concedir a Montserrat Roig l ’any
1978.(3)
Ja hem vist que l’ús científic de la llengua catalana en el camp de la
medicina va ésser una preocupació constant de Josep Alsina. Natural
ment, tots els seus llibres i articles són escrits català, des de la primera
publicació, quan només tenia 25 anys.<4)
En aquest sentit és significatiu l ’acte de la seva recepció a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, de 8 de novembre de 1970. El pro
grama és escrit totalment en castellà, però el seu parlament s'anuncia en
català: El procés d ’envelliment.
(2) CASASSES, Oriol, Josep Alsina i Bofill. L ’exemple, Publicacions de l ’Abadia dc
M ontserrat, Barcelona, 1996.
(3) ROIG, Montserrat, La Medicina, entre liberal i humanista. El doctor Alsina, un metge
català, Revista Paral·lels 3, Publicacions de l ’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978.
(4) ALSINA i BOFILL, Josep, Un cas de nefrosi lipoide, Annals de M edicina, Barcelona,
1929.
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Tenia molt clar que per a la nostra cultura era peremptori posar a
l’abast del món de la medicina les eines necessàries per a facilitar-ho. Hi
va dedicar una part important del seu treball intel·lectual i va tenir una
participació fonamental en totes les obres i esforços que es van fer en
aquest sentit des de 1930 fins al final de la seva vida, aprofitant la seva
presència en diferents institucions i congressos.
Cal destacar el seu humanisme. Alsina era un metge i investigador
de la medicina i també era literat i lingüista especialitzat en lexicografia,
una disciplina que va dominar i que sempre el va apassionar. Les seves
aportacions en el terreny de les lletres quasi s’equiparen a la seva obra
científica.
A la seva joventut ja va ésser un dels principals col·laboradors del pri
mer Diccionari de medicina, publicat en fascicles i dirigit pel Dr. Manuel
Corachan (conegut per Diccionari Corachan), que s’inicià l’any 1930 i
s’acabà el 1936, en un moment dissortat, que va impedir la seva normal
distribució.
En ple franquisme, la seva ferma voluntat i la fidelitat indestructible
a la nostra cultura varen ésser decisives per tirar endavant una revisió
del diccionari, lògicament superat en alguns aspectes. L’any 1963 la So
cietat Catalana de Biologia començà a editar-ne uns fulls lexicogràfics.
Més tard, l’any 1974, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears, publicava un primer Vocabulari mèdic català, i una segona edi
ció ampliada l’any 1979. Eren uns vocabularis complementaris, sorgits
en època de dificultats, amb una certa urgència. El Dr. Alsina - “militant
sempre actiu de la llengua del país”, segons definició d ’Oriol Casasses-,
no va parar fins que la seva proposta fou recollida per l ’Acadèmia, que,
en col·laboració amb la Fundació Enciclopèdia Catalana, va emprendre
el gran Diccionari enciclopèdic de medicina (56.000 entrades) dirigit
per Oriol Casasses, que, com és lògic, comptava amb Josep Alsina com
a principal col·laborador i supervisor. Amb aquesta obra a les mans el
Dr. Alsina degué veure acomplert un vell somni (encara que, perfecci
onista de mena, tot just d ’aparèixer ja va redactar una relació d ’errades
i mancances). Tant és així que en el seu primer comentari començava
comparant el nou diccionari amb el que significà l ’aparició l’any 1925 de
Coses vistes, el primer llibre important del seu amic, convilatà i admirat
Josep Pla.(5)
La contribució d ’Alsina i Bofill al coneixement i estudi de la llengua
no s ’acaba amb el lèxic de medicina. En el seu arxiu hi ha nombrosos
testimonis de la seva col·laboració amb Joan Coromines, a qui enviava
fitxes sobre mots “d ’ús general a l’Empordà del meu temps”, com escriu
(5)
“ Revista de la Reial Acadèmia de M edicina de Barcelona”, setembre 1990 (original
mecanoscrit al “Fons Alsina i Bofill” de l’Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP).
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en una carta al filòleg, que no sols fan referència a la salut i a la malal
tia. Coromines cita en diferents entrades del seu Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana les aportacions d ’Alsina i Bofill.
En algun cas aquesta tasca entusiasta haurà contribuït a salvar la memò
ria de mots definitivament oblidats.(6)
L’estiu de 1993, quan a Calella de Palafrugell el va sorprendre una
mort sobtada, tenia sobre la taula, per revisar-los, els mots de medicina
que havien de figurar al Diccionari general de la llengua catalana del
seu Institut d ’Estudis Catalans; feia exactament 63 anys que havia parti
cipat en la redacció d ’aquell primer Diccionari Corachan.
En els seus treballs científics Alsina i Bofill sabia emprar un llenguat
ge precís i rigorós, d ’una extrema concisió. Alhora, sabia conjuminar el
camp de la ciència i el de les humanitats. En els escrits i conferències
de divulgació de l’activitat mèdica i en els literaris s ’hi mostra com un
escriptor d ’ampli registre, que domina l’idioma amb gràcia i amenitat i,
quan convé, destil·la un especial - i empordanès-, sentit de l’humor.
Les nombroses obligacions i quefers han impedit que els seus escrits
literaris i articles d ’opinió siguin gaire nombrosos. Podríem esmentar-ne
alguns exemples, com ara la conferència pronunciada a Palafrugell el
novembre de 1981, La Medicina d ’ahir, d ’avui i de demà, amanida amb
saboroses anècdotes.(7)
No hi ha dubte que es va esforçar a acceptar sol·licituds de collaboració quan procedien de Palafrugell i de la seva comarca. N ’és una
mostra l ’interessant pròleg publicat al tercer volum anual del nostre Ins
titut d ’Estudis del Baix Empordà, de l’any 1984.(8)
Un altre text de marcat interès i atractiu és el seu pregó de les XIX
Festes de Primavera de Palafrugell de l ’any 1981, Divagació de Prima
vera, en el qual el tema central fou el comentari sobre les analogies entre
els dos grans prosistes empordanesos Ramon Muntaner i Josep Pla.(9)
Josep Alsina i Bofill va néixer al carrer Nou de Palafrugell. Al mateix
carrer i a la mateixa mà -algunes portes de diferència- hi ha la casa na
tal de Josep Pla, avui seu de la Fundació i Biblioteca Josep Pla. Alsina
sempre va ésser amic i admirador de l’escriptor, i un profund coneixedor
de la seva obra. Per exemple, en un interessant article de 1991 destacava
la bondat i generositat de Pla, cosa que molt pocs podien fer amb conei
(6) BAD1A-HOMS, Joan, Josep Alsina i Bofill, lingüista i escriptor, Revista del Baix
Empordà, Palamós, tercer trimestre de 2003, pàg. 35-40.
(7) Original mecanoscrit al Fons Alsina i Bofill, AMP.
(8) ALSINA i BOFILL, Josep, L ’aportació cultural de les comarques, “Estudis sobre
temes del Baix Empordà” III, Institut d ’Estudis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols,
1984.
(9) Text reproduït a Revista de Palafrugell, juny de 1981 i a Oriol CASASSES, op. cit.,
com a apèndix.
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xement de causa i en contra dels tòpics i els estereotips més divulgats i
tronats/10) El Dr. Alsina va ésser membre del Patronat de la Fundació Pla,
des de l’any 1981.
Com ja s’ha dit, la relació amb l ’Empordà i la vila que el va veure néi
xer va procurar mantenir-la sempre ben ferma, com demostren diversitat
de fets i anècdotes.01}
Palafrugell li ha dedicat un carrer a Calella, on ell estiuejava i on va
morir. El CAP de la localitat porta el seu nom.(12)
En produir-se el desè aniversari del seu traspàs (agost de 2003), alho
ra que s’acostava el centenari de la seva naixença (21 de juny de 2004),
la Revista del Baix Empordà (editada a Palamós) va dedicar el número
del darrer trimestre del dit any 1993, avançant-se a homenatjar la figura
del Dr. Alsina i Bofill, amb els diferents articles que aquí citem.(l3) “Es
tem segurs - s ’hi m anifestava- que... a la casa del carrer Nou on va néixer
aquest palafrugellenc, que és un exemple per a tots, hi serà col·locada
una placa o alguna mena de memòria ben dissenyada i perdurable.”(l4)
L’Ajuntament de Palafrugell va recollir el suggeriment en part: pel juny
de 2004 era col·locada una simple placa commemorativa d ’una vulgari
tat inconcebible.
A Barcelona, el Col·legi de Metges celebrà el 2004 com l’Any Alsina
i Bofill, amb diferents actes i una notable exposició sobre la vida i l’obra
de l’homenatjat, amb un títol que defineix perfectament la seva perso
nalitat: Josep Alsina i Bofill (1904-1993). Servei al país... i als homes.
També es va exposar a Palafrugell entre gener i febrer de 2005.
EL FONS ALSINA I BOFILL
DE L’ARXIU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
L’any 1995 els fills del Dr. Alsina feien donació a l’Arxiu Municipal
de Palafrugell (AMP) de la documentació que conservaven referent a
totes les activitats del seu pare (en el camp de la medicina, com a lexicòfrag i escriptor, activista cultural, etc.). Ocupa 1,78 metres lineals de
(10) ALSINA i BOFILL, Josep, E l nostre Pla de cada dia, dins DD.AA., “El Josep Pla que
he conegut”, Edicions Baix Empordà, Palafrugell, 1991, pàgs. 9-13.
(11) JUANOLA i BOERA, Albert, “La Clau de les Ram bles” (2 de febrer del 1981), Re
vista del Baix Empordà, Palamós, tercer trimestre 2003, pàgs. 29-31.
(12) PÉREZ, Xavier, Centre d ’A tenció Primària “D r Josep Alsina i B ofill”, Revista del
Baix Empordà, Palamós, tercer trimestre 2003, pàgs. 33-34.
(13) En aquest número també s’hi reproduí un divertit conte de l’homenatjat, que havia
dedicat a una campanya antitabac i havia restat inèdit fins que O. Casasses el publicà a la
biografia citada: ALSINA i BOFILL, Josep, L ’extraterrestre i la fum era, Revista del Baix
Empordà, cit., pàgs. 41-43.
(14) BADIA-HOM S, Joan, E l Dr. Josep Alsina i Bofill: entre el desè aniversari i el cente
nari, Revista del Baix Empordà, cit., pàgs. 11-14.
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Programa de l'acte de recepció del Dr. Alsina a l'Acadèmia de Medicina de Barcelona. El
text és en castellà, però el seu discurs s'anuncia en català (Fons Alsina i Bofill, AMP).

fons i s ’hi afegeix una biblioteca amb 115 publicacions, així com 150
fotografies. Am és, es completa amb documentació sobre la figura del Dr.
Alsina generada posteriorment a la seva mort, que ha recollit el seu fill
Joan Alsina i Dachs.(15) Avui, el Fons Alsina i Bofill és obert a la consulta
(15) SAURI, M. Concepció, El Fons Josep Alsina i Bofill de l’Arxiu Municipal de
Palafrugell, Revista del Baix Empordà, cit., pàgs. 15-16.
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i ha estat perfectament catalogat.(l6) No hi ha dubte que Josep Alsina esta
ria satisfet del gest dels seus fills i que els seus papers es trobin a la seva
vila natal, a disposició dels investigadors.
Gràcies al seu arxiu hem tingut ocasió de conèixer un episodi força
sorprenent de la vida del Dr. Alsina: un contacte, per a ell inesperat, amb
el president de la Generalitat de Catalunya a l’exili Josep Tarradellas.
TARRADELLAS CONTRA ÒMNIUM CULTURAL
Des que va ésser elegit president de la Generalitat a l ’exili (1954) fins
el seu retorn a Catalunya (1977), és ben conegut que Josep Tarradellas
va tenir una gairebé obsessió per mostrar i fer conèixer les seves diver
gències amb diversitat de persones i entitats del catalanisme militant de
l’interior del país -culturals, polítiques, religioses-, discrepant sobre les
activitats, que desenvolupaven sovint de forma clandestina i amb evident
risc.
Normalment, el sistema utilitzat per Tarradellas per difondre les seves
dures opinions sobre els moviments de l’interior -m oltes vegades amb
greus acusacions i condemnes, que sovint, com a mínim, evidenciaven
un desconeixement de la realitat del país en aquells moments-, eren les
anomenades “còpies confidencials” de les seves cartes i documents dels
quals es divulgaven milers d ’exemplars fotocopiats o impresos a l’inte
rior i a l’exili.
Entenc que no és cap falta d ’equanimitat afirmar que Tarradellas, re
celós per la pèrdua de protagonisme i representativitat, es sentia cada
vegada més sobrepassat a causa del seu forçat allunyament i del caràcter
unipersonal d ’aquella Generalitat a l’exili, pels moviments de resistència
i per les activitats de tota mena que, en defensa de la cultura catalana,
anaven sorgint amb força.
Aquí es procura no entrar en valoracions, que ja s’han fet a bastament
des de diferents punts de vista, amb opinions diverses i, fins i tot, extre
madament contraposades. No podem deixar de basar-nos, tanmateix, en
la famosa monografia de Josep Benet sobre Tarradellas, tot i que des del
principi al final és una diatriba demolidora contra la figura i la persona
del president.(17) El llibre de Benet il·lustra del tema que ens ocupa de for
ma detallada, amb dades concretes i precises i una seqüència cronològica
clara i entenedora. En aquest cas és imprescindible.
En aquell temps, segons manifestacions de Josep M. Batista i Roca,
el president Tarradellas “no feia i intentava no deixar fer, gelós com es
(16) ESPERT i MORENO, M ercè, “Descobrir a Josep Alsina i Bofill a través del seu fons
documental”, Revista del Baix Empordà, cit., pàgs., 17-28.
(17) BENET, Josep, El president Tarradellas en els seus textos (1954-1988), Biblioteca
Universal Empúries, Barcelona, 1992.
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tava de la fràgil representativitat que ostentava, i que cap de nosaltres li
discutia” (BENET, op. cit., pàg. 185).
Les desqualificacions, atacs i retrets del president a l ’exili varen tenir
nombrosos destinataris. Entre alguns dels més significats, el monestir de
Montserrat i la revista Serra d ’Or, Aliança Sindical Obrera (ASO), el
Comitè Ametlla, la celebració dels Jocs Florals a Perpinyà (1964) o per
sonalitats concretes, com ara, Amadeu Hurtado, Claudi Ametlla, Josep
Pallach, Joan Sauret, els abats Escarré i Just... Però probablement les
acusacions més persistents i extenses les adreçà a l’entitat Òmnium Cul
tural i als seus fundadors i dirigents. I és en aquest apartat on es va veure
compromès el Dr. Alsina i Bofill, com veurem més endavant.
Òmnium Cultural (OC) es va constituir oficialment l’li de juliol de
1961 com a societat civil, única figura legal que llavors fou possible.
Una legalitat, però, que va durar poc, perquè el 2 de desembre de 1963
la policia, per ordre del governador civil de Barcelona, Antonio Ibànez
Freire, clausurava l’entitat i la seva seu social del Palau Dalmases. La
clandestinitat va durar fins a 1967, però en aquest període d ’il·legalitat
OC no deixà d ’actuar i, en la mesura que era possible, va aconseguir
realitzar diferents actes i projectes en plena clandestinitat. L’any 1964
es va fundar l ’Omnium Culturel de París, delegació que aconseguiria
una interessant projecció de la cultura catalana a l’exterior, davant de la
indignació de Tarradellas, manifestada repetidament.
El febrer de 1967 morí Fèlix Millet, el primer president d ’OC i la
nova junta directiva la formaren la resta de fundadors. Pau Riera i Sala,
com a president, Lluís Carulla, Joan B. Cendrós i Joan Vallvé, s’hi afegi
en Amadeu Bagués, Antoni Puig, Agustí M. Bassols i Joan Triadú, que ja
eren col·laboradors des de l’inici. Pel maig d ’aquell mateix any, l’entitat
va aconseguir ésser de nou legalitzada, si bé fins a l’octubre no s’aixecà
la clausura de la seva seu social.
La primera actuació de Tarradellas contra OC i la seva gent es va pro
duir a través d ’una carta del 17 de juny de 1965 que, des de Saint-Martin-le Beau, adreçà a Francesc Farreras i Duran, president en funcions
del Parlament de Catalunya a l’exili, resident a Mèxic. Les denúncies
i queixes del president eren extenses i molt greus, arribava, fins i tot, a
acusar els fundadors i dirigents d ’OC de voler crear un moviment “neofranquista”. En aquest cas només es pot estar d ’acord amb Josep Benet
(op.cit.), quan assenyala la flagrant contradicció de titllar de franquistes
els directius d ’una entitat que, precisament, havia estat i es trobava clau
surada per les autoritats del règim de Franco.
En aquest moment, altres mostres de les manifestacions de Tarrade
llas contra OC es troben en la correspondència de l’any 1966 amb Rafael
Tasis, escriptor, historiador i polític, que havia retornat a Barcelona des
de l’exili i intentava convèncer el president de la tasca positiva d ’aquesta
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associació i del “catalanisme més sincer” dels seus homes. Per l ’octu
bre de 1967, a París, Tarradellas aprofitava un acte d ’homenatge a Pere
Bosch Gimpera per dedicar una part important del seu parlament a atacar
l’activitat d ’OC, aquesta vegada sense, però, anomenar-lo.
En aquest mateix sentit, i amb noves i repetides manifestacions, el
president adreçava dues llargues cartes (privada i pública) a Amadeu Bagués, vocal d ’O.C., per l’agost de 1968, i una altra llarga carta a l’histo
riador mossèn Josep Sanabre (de la Junta Consultiva d ’OC) pel setembre
del dit any.(18)
En aquestes dates, l ’animadversió de Tarradellas envers O.C. es devia
trobar en el seu punt més alt, ja que, dos mesos després, el 9 de novembre
de 1968, escrivia una llarga carta oberta, per ésser difosa en mils d ’exem
plars, adreçada tot primer al Dr. Josep Alsina i Bofill i després, com ex
plicarem més endavant, reconvertida en una “Carta de l’Honorable Pre
sident de la Generalitat a un ex-professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona”. La major part de l ’extens text, segurament el més llarg que
va escriure Tarradellas sobre aquest tema, està dedicada a fer diversitat
d ’acusacions a OC i als seus dirigents.
El protagonisme involuntari del Dr. Alsina i Bofill en aquest afer havia
passat desapercebut. Josep Benet (op.cit. pàgs. 222-233) comenta alguns
paràgrafs d ’aquesta carta i demostra, moltes vegades sense opció al més
mínim dubte, les falsedats i tergiversacions que conté. Com explicarem,
gràcies al Fons Alsina i Bofill de l’AMP aquí podem recuperar íntegra
ment les dues versions d ’aquest text, que publiquem i que es comenta per
si sol (APÈNDIX I).
Encara el 3 de setembre de 1969, Tarradellas escrivia una nova carta
oberta a “un prestigiós escriptor que resideix a Catalunya” -tam bé amb
la intenció de difondre’n múltiples còpies-, en bona part de la qual OC i
el seu entorn eren protagonistes en sentit negatiu. El desembre de 1969
tornava a insistir en el mateix sentit i amb alguna nova argumentació en
una carta adreçada a Ramon Sugranyes de Franch, professor de la Uni
versitat suïssa de Friburg.
Podríem esmentar encara manifestacions posteriors de Tarradellas
contra la celebració de l’Any Fabra i contra la campanya “Català a l’es
cola” dels anys 1969 i 1970 -sem pre, en el fons, contra O C - que es
comenten en el llibre de Josep Benet. Aquesta actitud va persistir encara
fins pocs dies abans del retorn del president el 22 d ’octubre de 1977.
Força després del retorn a Catalunya, el president de la Generalitat
provisional va fer una visita protocolària a la seu d ’OC, però el distanci
ament continuà fent-se palès. Només cal recordar la sorpresa que produïa
l’absència del president de la festa literària de la Nit de Santa Llúcia, or(18)
Una còpia de la carta a Josep Sanabre i d ’altres d ’aquest moment, de les quals parlem
més endavant, es troben al Fons Alsina i Bofill, (AMP).
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Presidència de l'Institut d'Estudis Catalans en un acte de 1970. De dreta a esquerra: Miquel
Coll i Alentorn, Ramon Aramon, Jordi Rubió (president) i Josep Alsina (Fons Alsina i Bofill,
AMP).

ganitzada per OC per premiar obres en català, mentre era habitual la seva
presència als sopars dels premis Nadal i Planeta, de literatura castellana.
EL PAPER INVOLUNTARI DE JOSEP ALSINA I BOFILL
L’estiu de 1968 Josep Alsina i Bofill va rebre, de Lluís Gausachs
-que, a l’exili, ocupava un càrrec de secretari general de la Presidència
de la Generalitat-, còpies de cartes enviades per Josep Tarradellas, du
rant els mesos d ’agost i setembre de 1968, a Pau Riera i Sala, president
d ’OC, i als membres de la junta d ’aquesta entitat Joan B. Cendrós i Ama
deu Bagués (la carta privada de les dues que li adreçà), a Enric Bellprat,
secretari de Casa Nostra, associació de gent de parla catalana de Suïssa
i la de Mn. Josep Sanabre, ja citada. Tots aquests escrits contenen fortes
acusacions, sobretot a la persona de J.B. Cendrós, a les activitats d ’OC, a
les actuacions i a la ideologia dels seus membres directius, a la celebració
de Jocs Florals, etc.
Alsina, que era soci i col·laborador d ’OC, va contestar a L.Gausachs
el 3.10.1968 que davant “un assumpte que segons els textos revesteix
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una extraordinària gravetat” i que ell desconeix totalment, necessitaria
una completa informació per a fer-se’n càrrec.
Gausachs li contestà d ’una forma francament desagradable. No sabem
estar-nos de transcriure un fragment de la carta: “...Si, com dieu amb raó,
voleu estar en possessió de tots els elements de judici, comprendreu que
no som pas nosaltres qui hem de proporcionar-vos-els... Lamento que en
aquestes circumstàncies tan difícils pel nostre Poble no hàgiu tingut pre
sent els motius i l’estat d ’esperit que han guiat el President Tarradellas
davant uns problemes polítics plantejats per l’Òmnium Cultural que tant
dany han fet i fan a Catalunya.”
Finalment, Alsina va rebre l ’extensa carta oberta, datada el 9 de no
vembre de 1968 i adreçada al “Senyor Josep Alsina i Bofill, membre de
l’Institut d ’Estudis Catalans, Barcelona”. Es un llarg al·legat (una “mas
sissa exposició”, com comentaria després el mateix Dr. Alsina) de 14
folis mecanoscrits a un sol espai. Arribava acompanyada d ’una nota del
secretari Gausachs i d ’una carta manuscrita del mateix president Tarra
dellas -que reproduïm com a il·lustració-, en la qual acabava dient: “...
confio que comprendreu les raons que ens han decidit a la difusió de la
lletra del dia 9. Sia una o altra la vostra decisió, per endavant vull dir-vos
la trobo encertada.” (14.11.1968).
Efectivament, la nota de Gausachs, a més d ’anunciar que es faria una
edició de 25.000 exemplars, donava opció a Alsina a retirar el seu nom i
li comunicava que, en aquest cas, el text es difondria com una “Còpia de
la carta enviada per l ’Honorable President de la Generalitat de Catalunya
el dia 9 de novembre del 1968 a un professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona i membre de l’Institut d ’Estudis Catalans”. També indicava
les petites modificacions que, en aquest cas, es farien al text. Al Fons
Alsina i Bofill de l’AMP s’hi troben les dues versions de la carta, que ara
sabem a qui anava adreçada en origen.
Alsina va enviar immediatament un telegrama demanant a Gausachs
que s ’enretirés el seu nom de la carta i també qualsevol referència a
l’IEC. Alhora escrivia una carta a Tarradellas (19.11.1968), que deixava
clara la reacció i la postura de Josep Alsina i Bofill en aquest afer per a ell
tan enutjós; pel seu interès hem decidit publicar-la (APÈNDIX II).
En realitat, Alsina era aleshores vicepresident de l’IEC. El president
Jordi Rubió i Balaguer va escriure a Tarradellas en data 21.11.1968, co
municant-li que l’IEC “desautoritza totalment la utilització del seu nom i
la de qualsevol dels seus membres per a tota qüestió que no sigui estric
tament científica o cultural.”
Poc després Alsina va rebre la darrera carta de Tarradellas (23.11.1968),
que li comunicava que, com demanava, ni el seu nom ni el de l’IEC figu
rarien a la carta oberta, alhora que feia uns comentaris especialment se
vers: “...em dol el fet que, en lloc de demanar-me els motius de les meves
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acusacions, us limiteu a dir que no les coneixeu o que no són exactes...
Excuseu-me, però no puc deixar de dir-vos que la vostra posició la trobo
mancada de tota objectivitat... Solament vull dir-vos que si hi ha alguns
catalans, sortosament ben pocs, que no veuen o no volen veure les ac
tuacions, moltes d ’elles contràries a Catalunya, que realitza l’Òmnium
Cultural, al meu deure és fer-los-hi conèixer.”

La tramesa al Dr. Alsina d'un extens escrit de 1968, anava acom panyada d'una carta autògrafa del president Tarradellas (Fons Alsina i Bofill, AMP).
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El president de la Generalitat provisional Josep Tarradellas al mercat de Palafrugell, amb
l'alcalde Albert Juanola, durant la seva visita del 9 de setembre de 1979 (AMP, fons de l'Ajun
tament de Palafrugell).

Finalment, Alsina va adreçar una carta al president d ’OC Pau Riera
(22.11.1968), que també publiquem (APÈNDIX III). És interessant per
què esclareix aspectes essencials d ’aquest afer. Per mitjà d ’un farmacèu
tic de Palafrugell, una persona que s’esmenta amb les inicials JQ va de
manar a Alsina un llibre sobre August Pi i Sunyer que ell havia prologat.
Aquesta persona el va fer arribar al president Tarradellas, i aquest va veu
re en Alsina i Bofill un contacte ideal per difondre una de les seves cartes
més extenses. Aquest fet sembla demostrar l’escassetat de relacions del
president a l’exili amb l ’interior del país en aquella època. El personatge
enigmàtic crec que no hi ha dubte que és Josep Quintà Alfaya, figuerenc
resident aleshores a Palafrugell, que pertanyia al cercle d ’amistats de
Josep Pla i de tant en tant visitava Tarradellas.(19)
El retorn de Tarradellas, com a president de la Generalitat provisional,
es va produir quan Josep Alsina i Bofill era president de l’IEC i de l’Aca
dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. En aquell moment
sembla que les relacions varen ésser correctes. Al Fons Documental hi
ha arxivades felicitacions del president de la Generalitat a Alsina i Bofill
dels anys 1978 i 1979 amb motiu de la diada de Sant Jordi i de l’Any
Nou; devien ésser habituals. Pel desembre de 1977 Tarradellas va escriu
re una amable carta a Alsina donant-li les gràcies per haver-se interessat
per la seva malaltia i al final hi va afegir unes paraules autògrafes.
(19)
De tots els documents que s ’esmenten en aquest darrer capítol n ’hi ha còpies o bé
originals al Fons Alsina i Bofill.
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APÈNDIX I
Carta del president de la Generalitat de Catalunya
Versió A: Senyor, Josep Alsina i Bofill, membre de l'Institut d ’Estudis Catalans - Barcelona
Versió B: Còpia de la carta enviada p e r l 'Honorable President de la Generalitat, el dia 9
de novembre de 1968, a un exprofessor de la Universitat Autònom a de Barcelona.
Nota: es transcriu el text de la versió A, amb indicacions a peu de pàgina dels canvis efec
tuats a la definitiva versió B, o bé les diferències puntuals entre l’una i l’altra.
9 de novembre de 1968
Benvolgut Professor,
Confio que la vostra bondat us farà disculpar-me si fins avui no us escric per a dir-vos que,
en el seu dia i de part vostra, el nostre amic em va lliurar el llibre destinat a honorar la memòria
de l’estimat Professor i inoblidable amic August Pi i Sunyer. El retard a expressar-vos el meu
agraïment per la vostra amable atenció podeu ben creure que és ben involuntari i espero que
m e’n voldreu excusar.
La decisió de la Societat Catalana de Biologia de publicar un recull de treballs de síntesi
de l’obra realitzada per August Pi i Sunyer ha de m erèixer el profund reconeixement no sola
ment dels biòlegs sinó també de tots els catalans. No dubto que vindrà dia que Catalunya ho
m enatjarà com es mereix aquest eminent català car el seu prestigi internacional no és fugisser,
ans el contrari, honora la ciència i el nostre país.
Permeteu-me que us digui com son ben encertades les vostres paraules quan dieu10: “Si
tota l ’obra d ’August Pi i Sunyer es manté en una tessitura de noble eficàcia, de vibració que
mai no defalleixen, es perquè s’estintola damunt un fenomen incommovible: el seu patriotis
m e.” Es justam ent per aquesta fidelitat seva a Catalunya que tothora el seu pensament i la seva
actitud son un exemple a seguir si és que volem que els nostres ideals triomfin.
Podeu ben creure que mai no havia dubtat dels seus sentiments i anhels però no serà per
demés que us digui la meva emoció arran d ’haver-li estat concedit el Premi Kalinga,p els seus
mèrits d ’eminent investigador i p e r la tasca eficient p e r ell realitzada.(2>
Pocs dies abans de la celebració de la cerimònia de la proclamació del llorejat per la
UNESCO, August Pi i Sunyer em va expressar el seu desig de que el President de la Genera
litat fos present a la Presidència d ’Honor. Em digué que el Director General, Mr. Luther M.
Evans, creia que solament devien prendre-hi part, junt amb els científics ja designats, l’Am bai
xador de Venezuela i el Delegat d ’Espanya, opinió que el nostre il·lustre amic no acceptava.
Els seus anhels no eren fàcils d ’obtenir però com molt bé vós dieu(3>: “el seu patriotisme no
era retòric sinó carregat de les més depurades exigències”, i es per això que finalment va acon
seguir el que volia. En tots els actes que la UNESCO va celebrar, en el lloc d ’honor hi estaven
presents Venezuela i Catalunya mentre que el Delegat de l’Espanya franquista es trobava, com
ànima en pena, al mig del públic format per Ambaixadors, Delegats a la UNESCO i homes de
ciència que se’l miraven amb una barreja de compassió i de menyspreu.
Aprofito aquesta avinentesa per a dir-vos que en el seu dia, el Secretari General de la
Presidència, Lluís Gausachs, em va informar de les vostres cartes i espero que haureu rebut la

(1) Versió B: ...lesparaules que diuen...
(2) la frase p els seus mèrits... p e r ell realitzada no existeix a la versió A.
(3) B: ...com molt bé es diu...
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seva en la que us diu els meus propòsits d ’escriure-us car el vostre interès a m illor conèixer les
activitats de l ’Omnium Cultural m ’hi obliga.
Podeu ben creure que mai no he tingut el desig de polem itzar amb ningú pel que fa refe
rència a l’acció essencialment política que, principalment des de fa dos anys, realitza aquesta
entitat, contrària a la unitat dels catalans i portada a cap amb un esperit de guerra civil que
resulta ben difícil de no tenir present. Confio, doncs, que comprendreu que no puc de cap de
les maneres enviar-vos les fotocopies que em demaneu car com ja sabeu els originals no em
foren adreçats a mi i per tant solament poden satisfer els vostres desigs l ’autor de les cartes
enviades o aquells que les varen rebre.
Us agraeixo ben sincerament el vostre interès pels greus problem es que ha plantejat l ’Omnium Cultural amb les seves activitats polítiques. Em permetreu doncs que posi a la vostra
consideració el per què de la meva actitud que estic segur comparteixen aquells catalans que,
com vós mateix, creuen que mai no farem prou sacrificis per a possibilitar la m illor expansió
de la nostra llengua i cultura. Però això no vol dir que ens calgui acceptar que aquests anhels
nostres es converteixin en una arma política al servei dels que en un altre temps les varen per
seguir i avui creuen que ens poden imposar el silenci per tal de que puguin fer triom far llurs
ambicions encaminades a què Catalunya no recobri les seves llibertats.
Els que sempre hem lluitat per la defensa dels nostres valors espirituals no hem esperat a
fer-ho l’any 1962. Tampoc no podem oblidar que m algrat la repressió franquista la immensa
majoria del nostre Poble no va abandonar la nostra parla i que diferents nuclis de catalans, i
això no era fàcil, ajudaren en les hores més tràgiques de la vida del nostre Poble aquells es
criptors que ho necessitaven i feien possible amb llurs ajuts posar els fonaments del que avui
tenim, amb les múltiples i sovint clandestines lliçons de català a Mestres i altres persones. La
tasca portada a cap sense especulacions polítiques és una de les accions més positives que
s ’han fet a Catalunya per la defensa i expansió de la nostra llengua. Vindrà dia que el nostre
país ho coneixerà i la seva sorpresa serà ben agradable.
Les activitats del grup Minerva, entre altres també ben eficients, és digna de tot elogi i
aquesta acció, ja ho sabeu, tenia lloc 20 anys abans de la constitució de l ’Omnium Cultural.
En refondre’s tots aquests esforços positius l’any 1962 era per a donar una m illor expansió a
llurs anhels. Dissortadament no ha estat així.
Si abans existien ja els esforços de que us he parlat, avui dia altres catalans fan una tasca
profitosa per la nostra cultura. Al marge de tota acció política treballen positivam ent i gràcies
a ajuts i sacrificis que mai no agrairem prou realitzen una tasca que solament m ereix elogis.
Es evident que l’obra d ’aquests catalans no és exhibicionista ni té ambicions polítiques, no
tenen Delegacions a l’estranger però si becaris, no envien representants al Perú però sí que es
preocupen i treballen perquè per totes les contrades del nostre país es tingui consciència del
que és i el que representa la nostra llengua i cultura.
A questa hauria d ’haver estat la tasca de l’Omnium Cultural. Si no la fa ni la vol fer es
perquè a la major part dels seus dirigents els preocupen altres problemes que no tenen res a
veure amb la nostra cultura ni amb Catalunya.
Voldria demanar-vos que tinguéssiu present tothora que la meva actitud no obeeix essenci
alment al fet que el Secretari General d ’aquesta entitat, Joan B. Cendrós i Carbonell, contínu
ament insulti i difami el President Companys, el seu darrer Govern i tots aquells catalans que
sempre hem estat fidels a Catalunya. Els seus atacs no fan més que recordar els que feia durant
molts anys quan es vanagloriava d ’haver estat “Caballero Cautivo” i que tants bons resultats li
va donar. Sobre aquest fet no cal parlar-ne més car a hores d ’ara ja ha obtingut el trist privilegi
de que el seu nom deixi a la posteritat un record no gens respectable.
Els motius de la meva actitud son tots uns altres. Em permetré indicar-vos que abans de
constituir-se definitivament l’Omnium Cultural, es a dir, quan estava formada la seva Com is
sió de Gestió, a finals del 1961 i a començaments del 1962, Fèlix Millet i Maristany, amb qui
m ’unia una vella amistat que estava per damunt de les nostres divergències polítiques, tingué
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l ’amable atenció d ’informar-me àmpliament dels seus propòsits que vaig trobar dignes de tot
elogi insistint-li, però, en la necessitat de fer una tasca estrictament cultural.
Repetidam ent vaig dir-li davant les ambicions d ’alguns dels seus iniciadors subvencionant
determinades campanyes polítiques d ’un extremisme sospitós, que l ’Om nium Cultural no ha
via de crear-se com a plataform a al servei de cap ideologia sinó únicam ent i exclusivam ent per
a l ’expansió de la nostra llengua i de la nostra cultura. La meva posició es limitava a demanar
que no intervinguessin políticam ent ni a casa nostra ni fora d ’ella.
Ens trobem pel setembre del 1964 amb què els dirigents d ’aquesta entitat fan una visita als
Bisbes de Catalunya per a demanar-los que intervinguin prop del Ministre d ’Informació, M.
Fraga Iribame, per tal de que no autoritzi cap revista en català que ells no puguin controlar. Per
què aquesta actitud? Clarament ens ho diu la lletra que va adreçar-li el Rvdm. Bisbe de la Seu
d ’Urgell Ramon Iglesias Navarri(4>de la qual em permeto adjuntar-vos fotocopia i transcriu
re ’n al mateix temps, per a m illor comprensió, els seus principals paràgrafs:
“Dichos Senores que se mueven principalm ente por sentimientos de orden espiritual, no
quisieran ver de nuevo en manos de los enemigos de nuestra fe y de nuestra Patria, su querida
lengua materna, esgrimida otra vez como arma fratricida, en vez de emplearla en la gigantesca
tarea del bien comun de los espanoles todos.
Para evitarlo, adelantàndose, y haciendo abortar asi una obra demoledora, desena publicar,
con toda legalidad una Revista apolítica consagrada a enaltecer los valores culturales y literarios de la lengua catalana, auténticamente espanola arrebatando de paso esa bandera popular
y santa a quienes, con intenciones aviesas y diametralmente opuestas, quisieran airearla como
si fueran sus legítimos abanderados.”
Malgrat el fracàs d ’aquestes gestions encaminades a obtenir l ’exclusiva per les publicaci
ons catalanes, no per això certs dirigents varen deixar de continuar llur tasca política cridant
al seu voltant tots aquells que més podrien ajudar-los a fi d ’im possibilitar una noble i gene
rosa coincidència entre tots els catalans. Llurs demagògiques ambicions, llurs intervencions
realitzades gràcies a proteccions i ajuts que ja arribarà dia que es coneixeran i que causaran
estupor, tot plegat feia que els catalans de dintre i de fora que ens havien mantingut sempre en
una actitud de respecte, ens trobàrem per primera vegada davant una voluntat de desunió que
avui es veu més clara que mai.
Per damunt de tot el que acabo de manifestar-vos la meva actitud fou la de restar-ne al
marge. Heus ací que el 28 de setembre del 1965 vaig rebre una lletra d ’una rellevant personali
tat de la nostra vida nacional, amb qui mai no havia tingut cap relació, i que havia format part
de la Comissió de Gestió de l ’Omnium Cultural, qui entre altres coses deia:
“Viuen obsessionats per les aparences externes; en son mostres el lloguer del Palau Dalmases i la compra del pis de Paris. Finalment i en l’aspecte estrictam ent polític es passava de
l ’absurditat d ’afirmar que la tasca cultural no tenia cap conseqüència política a creure’s els
autèntics representants del país.”
Aquesta important carta venia a conformar el que durant anys havia manifestat. Com
a conseqüència d ’aquest escrit vaig tenir diferents reunions amb els dirigents de l ’Omnium
Cultural que volien que avalés les seves activitats polítiques oferint-me a canvi el seu ajut, que
naturalm ent no vaig acceptar.
La meva posició va ésser i és encara la de dir-los que llur tasca havia de limitar-se a la de
fensa de la nostra llengua i cultura i que es deixessin de crear estats passionals entre nosaltres
i de subvencionar a catalans i no catalans que diuen lluitar per la independència dels “Països
de Llengua Catalana”, que tanquessin les seves delegacions d ’Europa i Amèrica i que les importantíssim es despeses que això els ocasionava les destinessin a beques -q u e podien ésser per
centenars- pels estudiants, que ajudessin més substancialment del que ho feien els M estres de

(4) L’al·lusió al nom de Ramon Iglesias Navarri no existeix a la versió A.

255

JOAN BADIA-HOMS
català, que subvencionessin el nostre teatre, aquelles editorials que ho necessitaven, etc. Però
tot això no els interessava ni els interessa, car els seus propòsits són tots uns altres.
Si per un moment hi pensem objectivament, no podia ésser altrament car la major part dels
dirigents d ’aquesta entitat el que volen és ésser la genuïna representació del neo-franquism e a
casa nostra i això crec que no hauria d ’estranyar a ningú.
Tampoc no cal oblidar per a m illor comprendre aquesta situació que un imposant nombre
dels seus membres cooperadors són persones que tenen càrrecs polítics en l’actual Govern del
General Franco o son “Procuradores en Cortes”, ex-oficials de l’exèrcit, “Caballeros Mutilados”, “Caballeros Cautivos”, “Cruzados” de tota mena, alts funcionaris del règim, propagan
distes al costat de les autoritats a favor del darrer Referèndum, franquistes penedits i algunes
deixalles del falangisme.
És la primera vegada que en faig esment i em sap greu perquè sempre he cregut i continuo
creient que si hi ha catalans que en altres temps varen perseguir el nostre Poble i després de
trenta anys es recorden que han d ’ajudar a la m illor difusió de la nostra llengua i cultura, que
siguin benvinguts. Ara bé, el que no és tolerable és que utilitzin l ’Omnium Cultural o que
aquest els utilitzi, per a fer una política que en definitiva consisteix a que a la desaparició
del règim franquista el país continuï vivint sota un règim de dictadura. No. Llurs propòsits
creuen que els aconseguiran portant el descrèdit de les nostres Institucions i d ’aquells que les
han<5> defensat tothora, proferint amenaces contra alguns d ’ells, que dissortadam ent ja han
estat efectives, creant un clima de derrotisme, despolititzant la nostra joventut com ho ha fet el
franquisme, creant situacions que desvirtuen el pensament i els anhels del nostre pais.
Si en l’ordre polític ningú no pot negar les seves activitats, m ’he de permetre que us
assenyali el fet escandalós esdevingut enguany arran del centenari de la naixença de Pompeu
Fabra. Totes les armes han estat bones per a mixtificar l’alta personalitat en tant que filòleg i
patriota de Pompeu Fabra. Tret de rares excepcions hem pogut constatar que aquesta entitat
ha tingut més interès a desfigurar la seva personalitat que la de donar-li el relleu que té i que
mereix.
Es clar, la seva obra va lligada íntimament a l ’existència de la Generalitat car sense ella
ben poca cosa hauria pogut fer. Però als homes de l’Omnium Cultural els que els interessava
era continuar la intoxicació política contra les nostres Institucions i que ningú no recordés
Ventura Gassol, Josep Tarradellas, Antoni M aria Sbert i Carles Pi i Sunyer que foren els seus
Consellers de Cultura.
Calia un total silenci davant l ’obra de la Universitat Autònom a de Barcelona i de tots els
altres organismes de Cultura que es crearen i per als quals tots els elogis seran sempre pocs.
Calia desconèixer l’existència de Marcel·lí Domingo, Ministre de la República que amb el seu
Decret dit de bilingüisme posà la primera pedra al gran ressorgiment de la nostra llengua i cul
tura i que pocs dies després de la proclamació de la República, a proposta de Ventura Gassol,
nomenà Mestre Fabra Inspector General de les Escoles Normals de Catalunya i Professor de
la Universitat de Barcelona.
Com he dit abans, tret d ’algunes excepcions que mereixen els nostres ben cordials elogis,
tinc motius per afirmar que en gairebé tots els actes que s ’han celebrat en hom enatge al Mestre
Fabra organitzats per l ’Omnium Cultural s ’ha donat una significació contrària als ideals pels
que lluità tota la seva vida.
Per a m illor comprendre aquest estat d ’esperit fins i tot un dels seus consellers polítics en
les pàgines d ’una revista catalana es va permetre insults i insídies contra aquells que mai hem
desertat en el compliment dels seus deures i a la vegada ridiculitzant Mestre Fabra a fi i efecte
que el nostre Poble no conegués la seva veritable personalitat. Es veu que l ’autor d ’aquest

(5) B: ...d’aquells que les hem defensat...
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article volia al m ateix temps que ens recordessim dels seus entusiasmes per la política anticatalana del President Negrín.
Aquesta i altres actituds revoltants varen fer que en els actes d ’homenatge que li dedicaren
els catalans de Tolosa i de Paris, amb assistència d ’escriptors de Catalunya i que vaig tenir
l’honor de presidir digués que estava convençut que els catalans que no coneixien massa la
vida de Pom peu Fabra, escoltant les conferències que es varen donar o llegint la major part
dels articles publicats a l’interior deurien creure que aquest va m orir l ’any 1931 o que a partir
d ’aquesta data fins el 1949 va viure al Tibet o a Cochabamba. No! Tot això és inadmissible.
Aprofitar-se de la gloriosa personalitat del Mestre Fabra per a propòsits polítics que el nostre
Poble no acceptarà mai és més que intolerable.
L’obra immensa realitzada pels Consellers de Cultura que el nostre Poble estima i no ha
oblidat, per ells no va existir. Calia demostrar, unes vegades pel seu silenci i altres per com en
taris fal·laciosos, la incapacitat dels catalans responsables de la vida espiritual de Catalunya
que, segons ells, no varen fer res.
Totes aquestes innobles campanyes contra la Generalitat i per tant contra Catalunya co
mençades principalm ent l ’any passat, varen fer creure que enguany els donaria un resultat
positiu i que seria el de llur victòria. Era necessari, com ells diuen, acabar amb la pretensió
d ’aquells que volem fer-la reviure. S ’havien fet grans il·lusions també amb el resultat que es
peraven obtenir amb la publicació del darrer volum de les M emòries d ’Amadeu Hurtado.
Estaven convençuts que aquest llibre, per la seva tasca de desprestigi de les nostres Insti
tucions, portaria la desmoralització a aquells que hi som fidels i d ’aquesta manera els deixa
ríem el pas lliure. El fet que algun dels seus dirigents, tot seguit de publicat aquest llibre, es
permetessin extreure’n i publicar els fragments més innobles posava en descobert, una vegada
més, llurs propòsits.
Es evident que el llibre d ’Amadeu Hurtado venia a recolzar, com ja era de preveure, totes
les campanyes i ambicions a què m ’he referit. Aquesta coincidència volguda els havia donat
una gran il·lusió.
No és el m eu propòsit, ni adient en aquesta carta, parlar-vos-en com voldria. Per altra ban
da es necessitaria un llibre voluminós per a demostrar els constants i repetits errors que conté,
les confusions de noms, de dates, de fets als quals ni de prop ni de lluny va intervenir-hi, de
les seves gestions completament imaginàries. En fi, com m olt bé ha escrit ja Joaquim Ventalló,
resulta que “els que vàrem intervenir d ’una manera directa en la vida del país desconeixíem
l ’existència de fets que s’hi expliquen.”
Però em sembla que no serà per demés, davant l ’actitud de l ’Omnium Cultural i les seves
coincidències amb l’hurtadisme, fer-vos conèixer els mòbils de certes campanyes encam ina
des a que Catalunya oblidi la seva personalitat nacional i els catalans que han donat el m illor
de la seva vida per a servir-la.
Afirmar com ho fa Amadeu Hurtado que els col·laboradors del President M acià vàrem
influir-lo i aconseguirem eliminar-lo és una ben ridícula pretensió. És veritat que feia anys que
el President Macià el coneixia i es per això que va creure que tal vegada podria ésser útil en
els primers moments de la Generalitat, de la mateixa manera que va cridar al seu costat Jaume
Carner i Pere Coromines. Però ben aviat es donà compte que amb Am adeu Hurtado s ’havia
equivocat. Algunes vegades perquè es deixava emportar per les seves ambicions i fantasies
que poc a poc esdevenien deslleialtats, per les seves oficiositats prop dels polítics espanyols,
per les seves entremaliadures que enterbolien les relacions entre el Govern de la Generalitat i
el de la República menaçant d ’esdevenir més que lamentables.
Aquesta fou la causa principal per la que el President Macià. Sense dem anar consell i
sense rebre la influència de ningú, car sabia molt bé el que havia de fer, li va demanar la seva
dimissió. Deu ésser per això que en el darrer volum de les seves M em òries l ’insulta i el difama
i parla de la Generalitat i de la seva obra amb menyspreu.
Llegint-les sembla talment que Amadeu Hurtado fou l ’home que ho sabia tot, que ho va
fer tot i que els altres no sabien ni feren res de res. Tanta vanitat és incomprensible en un home
de la seva intel·ligència. Però la passió davant el fracàs de la seva vida política ha estat més
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forta que el seny. Ens parla molt de que gràcies a les seves intervencions fou possible resoldre
els problemes que, com era natural, es plantejaren al principi a Madrid. Gairebé tot el que diu
és una fantasia que ni tan sols indigna sinó que entristeix.
Els primers Consellers de la Generalitat que varen anar a Madrid, després de la procla
mació de la República, foren Manuel Carrasco i Formiguera i Pere Comes Calvet que acom 
panyats dels M inistres Lluís Nicolau d ’Olwer i Marcelí Domingo, es posaren en contacte
amb el Govern de Madrid. Les converses foren més que positives i si més tard no donaren tot
el resultat esperat fou precisament degut a les dissortades intervencions d ’Amadeu Hurtado,
intervencions que ningú de Catalunya no li va demanar.
Més tard, per tal d ’establir un Pla de treball en les discussions de la Constitució de la
República, aprovació de l ’Estatut de Catalunya i Reforma Agrària, una Comissió de Diputats
presidida per Lluís Companys vàrem anar a Madrid i en les converses que tinguerem amb el
Govern i Partits polítics hi foren també presents Lluís Nicolau d ’Olwer i Marcel·lí Domingo.
Els resultats que es varen obtenir foren ben importants. Al mateix temps marcaren un pen
sament i una actitud que la representació catalana va m antenir durant tot el període de les
Constituents.
Tots aquests resultats positius obtinguts sense la intervenció d ’Am adeu Hurtado el varen
trasbalsar. Per adobar-ho, a proposta de Jaume Carner, els Diputats acceptarem unànimement
que Joan Lluhí i Antoni Xirau fossin designats representants de Catalunya en la Comissió del
Parlament encarregada de la discussió de l ’Estatut. Totes les m aniobres que havia fet oposants ’hi varen fracassar doncs pretenia que fos ell el designat. Es per això el seu rancor contra
aquests dos Diputats que tan intel·ligentment varen defensar els nostres drets. Per altra banda,
els complexes que li procurava el diari “L’Opinió” que gràcies al seu promotor, el Diputat
Joan Casanelles, va tenir una gran influència al país abans i després de la República, són ben
ridículs. Esperem que un dia o l’altre podrem sapiguer el per què aquesta actitud d ’Amadeu
Hurtado.
Cal dir que els seus fracassos no provenen com sovint diu del fet que els joves no li teníem
confiança i que el coneixíem ben poc. El que realment va passar es que els que no creien en
ell eren precisament el President Macià, Raimond d ’Abadal, Jaume Carner, Pere Coromines i
altres que feia molts anys que el coneixien a través de la seva actitud davant l’escàndol de les
Aigües de Barcelona, que per cert en parla ben poc en les seves Memòries.
Tots els que vàrem ésser honorats amb la confiança del President Macià sabem que va
fer tot el que va convenir per tan d ’impedir les activitats d ’Amadeu Hurtado, poques vegades
eficients, però ben sovint més que nefastes. Dissortadament aquestes no s ’acabaren el dia que
deixà de formar part del Govern car amb la seva tenacitat ben coneguda i amb la força que li
donava la intervenció en dos diaris de M adrid va fer que un fidel amic seu, Claudi Ametlla, fos
nomenat Governador Civil de Barcelona i d ’aquesta m anera Amadeu Hurtado creia que tindria
a Madrid una forta influència contra la Generalitat i el President Macià.
Haig de reconèixer que Claudi Ametlla en el càrrec de Governador Civil de Girona m an
tingué una actitud catalana i intel·ligent. Però la seva actuació a Barcelona constituí un sorollós
fracàs que va produir víctimes inútils i contribuí a provocar tants incidents que finalment el
Govern de M adrid es veia obligat a fe r cas de les protestes de la Generalitat contra l ’acció que
realitzava i que<6> solament podia portar greus prejudicis a la vida del país. Desempallegats
el President Macià i el Govern de la Generalitat de Claudi Ametlla i Am adeu Hurtado, vàrem
tornar a veure com les nostres relacions amb la República esdevenien normals i cordials.
Pel que acabo d ’exposar-vos comprendreu el per què dels odis i rancors d ’Amadeu Hur
tado. Quanta raó tenia el President M acià de m alfiar-se’n! Si ens en mancaven proves irrefu
tables només cal ben llegir com en parla en les seves Memòries. El President Macià que ha de
m erèixer respecte i el profund reconeixem ent de tots els catalans per la seva honestetat i el seu
patriotisme, malgrat certs elogis és insultat com els franquistes mai no han gosat fer-ho.
(6)
B: ...es veia obligat a acceptar les protestes de la Generalitat contra una gestió que
solament podia...
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El President Macià ha estat, és i serà el símbol de la Catalunya que vol viure amb llibertat
i que per obtenir-la el nostre Poble lluità durant dos segles. Els catalans no oblidarem'71 mai
que el President Macià, per la seva noblesa i constants sacrificis donà vida a les nostres Insti
tucions Nacionals i és per això que Catalunya l’estima fervorosament i el recorda amb emoció.
Es per aquests sentiments que honoren la vida del President Macià, que no podem acceptar,
ni acceptarem mai l’acció d ’Am adeu Hurtado ni la dels que encara avui voldrien imposar una
política feta de tota mena de claudicacions i arribismes.
Les insidies, insults i burles que dedica al President Companys que de no haver estat
afusellat, com ell j a lS> ens diu, no en quedaria res d ’aprofitable. Es més que menyspreable
l’actitud d ’Amadeu Hurtado davant els sacrificis del President Companys que donà la seva
vida per ésser fidel al nostre Poble i que tothora lluità pel triom f de les seves llibertats i per
una m illor justícia social.
Si tot el que acabo de manifestar-vos produeix una gran tristesa, també en fa la manera
com tracta el qui fou el seu amic Lluís Nicolau d ’Olwer. Com és possible parlar com ho fa,
d ’aquest català eminent i d ’un patriotisme exemplar? Es veu que en escriure les seves M em ò
ries Amadeu Hurtado no es ca recordar que mentre ell i els seus vivien tranquil·lament a l’exili,
Lluís Nicolau d ’Olwer es passava mesos empresonat pel Govern francès de Vichy, per la seva
fidelitat al nostre Poble: que el seu sacrifici permeté salvar la vida a centenars d ’exiliats i que
milers i milers d ’ells puguessin establir-se en terres d ’Amèrica. Parlar amb la desconsideració,
amb el to menyspreant, que arriba a ésser un insult a aquest català il·lustre tota la vida del qual
fou una ofrena als ideals de Catalunya, és imperdonable.
No vull allargar-me i insistir sobre la desconsideració i la manera insidiosa com escriu
sobre Martí Esteve de qui claram ent es veu que la seva falla fou no fer encara més favors dels
molts que va fer als seus familiars. Per la seva intel·ligència i el seu patriotisme Martí Esteve
mereix tots els nostres elogis. Es escandalós com tracta Acció Catalana que en definitiva era
el seu Partit.
L’amargor dels fracassos d ’Am adeu Hurtado no té límit. Una altra de les seves obsessi
ons és Francesc Cambó. Davant la personalitat d ’aquest, la gelosia el corsecava i hom queda
astorat de llegir que malgrat tots els sarcasmes i escarafalls que li dedica, el primer dia que
Francesc Cambó prenia possessió del càrrec de Ministre va anar a parlar-li d ’un assumpte del
seu despatx d ’advocat. Això té un nom que no goso ni escriure’l.
Hi ha vegades que em demano si aquestes Memòries no son apòcrifes i si no es tracta
d ’una facècia d ’alguns dels seus hereus car d ’aquesta manera ajuden més la política neofranquista. Si no és aixi i si son autèntiques per què, per exemple, escrivia cartes com la que
us adjunto en fotocopia i us prego que vulgueu considerar-la com a confidencial, el contingut
de la qual, després de molts anys de no haver-la llegida, m ’ha fet una certa impressió car en
certs aspectes es contrària al que diu en el seu llibre. Moltes altres en tinc en els m eus arxius
de lletres d ’Amadeu Hurtado, com també documents d ’una importància excepcional referents
a la seva persona i activitats. Voldria no veurem obligat mai a fer-les publiques.
He m anifestat ben sovint que dissortadament a molts joves de la generació de la post-guerra el pensam ent politic i les actuacions d ’Amadeu Hurtado i principalment de Claudi Am etlla,
els ha fet més dany que la propaganda franquista. Aquesta tenia ben poca influència m entre
que l’acció desmoralitzadora de l’eminent jurista i del brillant periodista, actuava com un corc
que anava demolint tota possibilitat d ’unitat.
En certa manera és excusable l’actitud d ’alguns car amb tota bona fe varen creure durant
anys les absurditats i les megalomanies d ’aquells que amb el nom de Catalunya als llavis el
que feien era desprestigiar-la i a la vegada impossibilitar una franca i lleial entesa entre nosal-

(7) B : ...i no oblidarà mai...
(8) B: Són tantes les insídies, els insults i les burles que dedica al President Companys que
de no haver estat afusellat, com ens diu,...
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tres. Ben difícil ha estat la tasca de fer comprendre les inexactituds de certes afirmacions com,
per exemple, que el President Alcala Zamora havia ofert la Presidència del Govern de la Repú
blica a Amadeu Hurtado. Aquesta oferta és tan inversemblant com el voler fer riure un mort.
Sense la confiança del President Macià, ni de cap dels diputats catalans i sabent el que
en diferents ocasions varen escriure i dir d ’ell personalitats espanyoles tan significatives com
Maura, Unamuno, Azana, Ortega Gasset, Besteiro i altres, ^com pot haver-hi algú que cregui
que les seves afirmacions són verídiques?
Doncs bé, en voler desmentir-les fa uns anys em va causar molts disgustos. En fi, sortosa
ment avui el clima de comprensió i el desig de voler conèixer la veritat són molt millors que
els d ’abans i això és un bon pressagi pel futur.
Tota aquesta faramalla d ’Amadeu Hurtado al voltant de les seves influències i amistats
a Madrid abans de la guerra és una fantasia més que fa poc els seus hereus pretenen encara
reivindicar. Crec que hauria estat m illor per tenir elements interessants per a la nostra historia,
que ens hagués explicat quines foren les seves relacions - i aquests si que varen existir- amb
els homes de la República durant la guerra i quins foren els motius i quines les raons que
l’obligaren a acceptar ésser un dels consellers jurídics del President Negrin i de l’ex-President
Manuel Portela Valladares, en aquells moments President del Holding que va crear a Suïssa el
Ministre de Finances F. Mendez Aspe.
Seria ben interessant que els seus hereus publiquessin el dictamen que com a jurista va
fer al Govern de la República justificant la incautació de les CHADES. Es evident que donada
la seva personalitat com a jurisconsult seria de gran interès conèixer els fonaments legals i
morals que varen decidir-lo a dictaminar en aquesta greu qüestió donant la raó al President
Negrin, decisió que tingué repercussions en l ’ordre politic i financer.
Us prego que em vulgueu excusar tots aquests aclariments. Si m ’he permès fer-los ha es
tat perquè com prenguéssiu m illor la meva posició, car son completament inacceptables les<9>
campanyes contra la Generalitat i aquells que des de la Solidaritat Catalana han lluitat perquè
el nostre país fos respectat i recobrés els seus drets, són completament inacceptables. Aquest
derrotisme sistemàtic i l’esperit de destrucció de tot el que hauríem de defensar és m olt greu,
molt més del que puguin creure els conformistes de totes les situacions.
No podem ignorar que el pensament i les activitats que abans he referit estan encami
nades a que el nostre Poble el dia de demà continuï sotmès a una nova dictadura. Els uns ho
desitgen perquè encara no accepten llurs fracassos i voldrien imposar a Catalunya una política
provinciana i carrinclona, sense grandesa i sense arrels al país. Els altres perquè per a millor
salvaguardar els seus interessos personals creuen que han d ’im possibilitar que les noves gene
racions sàpiguen el que realment va ésser i vol ésser Catalunya.
Sortosament per damunt de les ambicions dels uns i dels altres, vos ho sabeu millor que jo
mateix, cada dia són més i més els que no accepten aquests propòsits. I és per això que veiem
ben sovint, m algrat la censura, en articles i declaracions a diaris i revistes, que es parla de la
Generalitat i de l ’obra que va realitzar. Però entre totes aquestes descobertes que contínuament
fa la nostra joventut n ’hi ha una que és la que més apassiona degut a la repercussió que va
tenir i té encara en diferents països d ’Europa: la seva política cultural, financera i social. Molts
dels estudiants catalans que durant els fets de maig i juny darrers es trobaven a la Sorbona en
varen quedar molt sorpresos.
És amb una fervorosa curiositat que molts d ’ells i bastants historiadors, des de fa uns anys,
investiguen aquest període de la nostra història i us puc afirmar que si a casa nostra hi hagués
llibertat es podrien publicar, tot seguit, una bona dotzena de llibres sensacionals referint-se a
la tasca positiva i renovadora que va portar a cap la Generalitat.
Tot aquest treball d ’estudi silenciós però persistent no plau als homes de l’Omnium Cultu-

(9) B: ...la meva posició. Les campanyes contra la Generalitat...
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ral ni als seus aliats hurtadistes, car ja saben que pot ésser greu de conseqüències per les seves
ambicions. Un dels fets més encoratjadors d ’aquesta situació és constatar amb satisfacció que
cap català de la burgesia d ’abans del 1936, que tret de rares excepcions era catalanista car mai
no podem oblidar que l ’Estatut de Catalunya i la República foren votats unànimement pel nos
tre Poble, avui no forma part d ’aquest conglomerat polític del qual fins ara us he parlat.
Per jutjar sense equivocar-se el perquè l’actitud de la m ajor part dels components de l’Omnium Cultural cal tenir present tothora que aquests formen part de la burgesia que es va com en
çar a enriquir l’any 1939 gràcies, en part, a la Generalitat de Catalunya.
El que acabo d ’expressar-vos no creieu que sigui una exageració. La meva afirmació ve
confirmada per fets que des de sempre he conegut, però també per les investigacions que des
de fa un temps realitza una joventut que, com he m anifestat abans, està adelerada de conèixer
tot allò que li ha estat escamotejat. És la primera vegada que en parlo i si avui miro endarrera
vulgueu excusar-m e’n. He tardat 30 anys a fer-ho pensant sempre i sempre treballant p e l futur
que es la meva - i no dubto que també la vostra- gran preocupació.<w>
Que ningú s’equivoqui i per tant que es sàpiga que la passió contra les nostres Institucions,
per part de molts membres de l’Omnium Cultural, prové simplement de la por que tenen que
en arribar un canvi de règim, Catalunya recobri les seves Institucions i aquestes compleixin
amb el seu deure. Pertinentment saben que un de tants deures serà el d ’investigar com i de
quina manera va funcionar la “Comision de Incorporacion Industrial v M ercantil”, les decisi
ons de la qual permeteren l’actual força financera i econòmica dels més rellevants m embres
d ’aquesta entitat.
Quina fou la tasca de la “Comision de Incorporacion Industrial v M ercantil” creada pel
General Franco? Doncs, simplement i principalment a Catalunya, valorar les indústries i els
comerços més importants per tal de saber quina era llur situació el juliol del 1936 i el febrer
del 1939. Com foren fetes i resoltes aquestes estimacions? Tenint sempre compte dels serveis
i mèrits contrets durant la guerra al costat del General Franco.
D ’aquesta m anera ens trobem ben sovint que per unes quantes pessetes s ’apropien de
fàbriques que varen deixar petites, tronades i endeutades i que s ’havien transformat en to
tes unes altres, d ’una importància considerable gràcies als esforços i sacrificis dels nostres
obrers, tècnics, enginyers, i a la política dels Departaments d ’Economia i Finances de la
Generalitat. Indústries intactes i moltes d ’elles amb una m aquinària m oderna i comprada pels
Com itès d ’Empresa o per la Generalitat a França o a Anglaterra, amb stocks importants dc
matèries primes, amb els crèdits al Banc d ’Espanya i a altres Bancs completament eixugats,
etc., etc.
Com i de quina manera es varen apropiar de les Indústries de Guerra creades per la G e
neralitat o intervingudes per ella en les que en certs moments arribaren a treballar fins a 150
mil obrers? Heus ací un dels fets més importants de la nostra història industrial que dem ostra
l ’eficàcia i l’empenta imprescindibles de Catalunya creant una gran indústria inexistent l ’any
1936. Cal recordar que l’Estat mai havia permès que els catalans fabriquessin m aterial de
guerra. Aquesta resolució la República va mantenir-la i es{U) contra aquesta voluntat d ’uns i
altres que Catalunya va crear de nou(l2) una indústria que, acabada la guerra, va perm etre, en
molts aspectes, donar vida a altres. Els beneficiaris de tants esforços i sacrificis avui dia tenen
la gosadia de voler donar-nos lliçons de patriotisme i de moralitat.
Aquesta por que pugui arribar un dia en el què es revisi l’actuació de la “Com ision de
Incorporacion Industrial v Mercantil” a molts els té ben preocupats doncs saben perfectament,

(10) La frase ...He tardat 30 anys... gran preocupació, no existeix a la versió B.
(11) B: Aquesta interdicció era mantinguda p e r la República i fo u contra aquesta volun
tat. ..
(12) B: ...va crear una indústria...
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i no s ’equivoquen, que nosaltres coneixem com varen obtenir els seus propòsits. És justam ent
per això que tal com diu la carta que a començaments de la present m ’he permès transcriure
uns altres paràgrafs:
“Finalment i en l’aspecte estrictam ent polític es passava de l ’absurditat d ’afirmar que
la tasca cultural no tenia cap conseqüència política a creure’s els autèntics representants del
país.”
La seva actitud és clara, és la manera més fàcil de salvar llurs interessos. Ben mirat pensa
reu que això és grotesc, però els que tenen aquesta ambició no ho creuen així i per això lluiten
contra tots els que mai hem deixat d ’estim ar el nostre país.
Ja sabem i cada dia que passa Catalunya n ’està més convençuda que la tasca més im 
portant de l’O m nium Cultural per a obtenir els seus propòsits ha estat, principalm ent en
aquests dos darrers anys, aliar-se amb qui sigui per tal de portar el descrèdit a la Generalitat
i als catalans que la servirem tot intentant desm oralitzar aquells que treballen de sem pre per
tal d ’obtenir una àmplia convivència entre tots els catalans. Però encara no en tenen prou:
voldrien el nostre silenci i el renunciam ent dels nostres deures i drets. Creuen que es troben
a l ’any 1940.
Ja sé que hi ha catalans a qui no els plau conèixer quina és la veritable situació de
Catalunya, ni les seves angoixes, ni les responsabilitats que tenim davant el futur, que ens im
posen reflexió. Què més voldria jo que no fos així i puguer dir a tots que no cal preocupar-nos
de res perquè tot es resoldrà sense esforços ni sacrificis.
Deixar-nos emportar per la comoditat de no pensar i no voler veure tot allò que ens envol
ta, ni preveure el que passarà, és al meu entendre, una actitud catastròfica. Sempre he cregut
que el silenci davant els nostres veritables problem es és una deserció que ens fa córrer el perill
d ’enfonsar-nos i perdre tot el que Catalunya ha obtingut en tots els ordres de la nostra vida
nacional, gràcies a la seva fidelitat i tenacitat.
Les nostres febleses o els nostres egoismes i algunes vegades les nostres excessives gene
rositats les hem pagades massa cares per no tenir-les presents avui més que mai. El franquis
me, tot i que no ho sembli, està ferit de mort i per tant cal que ens preparem a substituir-lo.
Aquesta és la nostra difícil i urgent tasca a realitzar.
Com ja sabeu en aquesta tasca he esmerçat la meva vida. És amb una immensa satisfacció
que he de dir-vos que en aquests darrers anys i tot especialm ent en el darrer he pogut donar-me
compte de les profundes ressonàncies que existeixen a Catalunya i veure com la Generalitat i
els homes que la serviren i la serveixen tenen cada dia que passa més audiència en la vida del
nostre Poble. Amb milers de catalans de tots els estaments i de tots els indrets del nostre país
he tingut ocasió de parlar i és amb una gran joia que em donava compte de com les nostres
fidelitats eren estimades i anaven imposant-se al país.
^Per que la meva actitud contrària al pensament i a l’actitud política a què fins ara m ’he
referit? Doncs, simplement, perquè tinc el dret i el deure de què els catalans sàpiguen que no
comparteixo les ambicions d ’aquells que solament poden portar un desastre al país. Creure que
són vàlides i que forts de les seves possibilitats i coaccions les imposaran, és no conèixer els
anhels i les angoixes de Catalunya. És no voler comprendre que cal evitar que a la desaparició
del franquisme una riuada d ’odis i passions no se’ns emporti a tots i tornem a caure en un
règim que ens tingui políticament, econòm icament i espiritualm ent de nou endogalats.
És im possibilitar que el mig milió de no catalans que treballen a casa nostra puguin creure
que la defensa de la nostra llengua i cultura és solament el privilegi d ’uns quants i no de tot
el Poble.
Està encaminada a fer una política estrictament catalana, és a dir, que neixi i mori a
Catalunya, però que no serveixi per a entaular lluites estèrils i contraproduents contra els altres
pobles d ’Espanya que com nosaltres mateixos sofreixen la dictadura i com nosaltres mateixos
estan adelerats de llibertat i benestar.
És també perquè vull fervorosament la unitat de tots els ciutadans de Catalunya, perquè
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crec que fent-ho així la nostra autoritat i prestigi prop dels de fora de casa serà decisiu pel
nostre triomf.
Podeu ben creure que el meu propòsit i la meva acció no estan limitats solament a la de
fensa dels nostres drets i a l ’afirmació de la nostra fidelitat a la Pàtria. La meva acció també
ha estat, és, i serà la de treballar per la unitat del nostre Poble, sense excloure a ningú, única
m anera d ’obtenir la victòria que ens mereixem. Per això em dol profundam ent i m ’entristeix
que després de tants anys de respecte i consideració entre tots els catalans per damunt de les
nostres ideologies, surti a la palestra l’Omnium Cultural i conjuntament amb els hereus de
l’hurtadisme polític vulguin impossibilitar el recobrament del nostre país.
Per tot el que m ’he permès posar a la vostra consideració us puc assegurar que l ’any
que estem acabant ha estat el més difícil del meu llarg exili. Hi ha hagut moments que, sen
se la confiança d ’aquells que coneixien els meus propòsits a realitzar enguany, per haver-hi
col·laborat intensament, sense l’escalf fervorós d ’altres que mai han deixat d ’ésser fidels a
Catalunya, per als quals el meu agraïment els acom panyarà sempre, tal vegada m ’hauria vist
obligat a prendre determinades i greus resolucions.
Tots aquests inoblidables i emocionants testim oniatges de confiança i cordial amistat
m ’han esperonat encara més en el compliment dels meus deures. Al mateix temps han possi
bilitat el fracàs de certs propòsits dels neo-franquistes i claudicants.
Si el que ha passat ha estat greu, em plau dir-vos que avui dia ens trobem en un tombant
propici per veure realitzats els nostres anhels. A hores d ’ara existeixen diàlegs i gestions que
si encara no són ben clars i precisos permeten afirmar que a la llarga, conjuntament amb la
Generalitat, farà possible àmplies i generoses coincidències.
Cal que tothom sàpiga que volem fer i férem la unitat que el país demana i que volem
fer-la sense exclusions si això és possible, però que estem disposats a prescindir d ’aquells que
emportats per altres sentiments o conveniències estan decidits a impedir-ho.
Avui més que mai crec en el que vaig manifestar en un Missatge poc temps després d ’ésser
elegit President de la Generalitat, on deia:
“La Generalitat és el símbol de la continuïtat, tota solució sense ella equivaldria a una
renuncia i a una discòrdia civil que dism inuiria Catalunya en l’obtenció dels seus fins.
Si no fossin més les coses que ens uneixen que les que ens separen Catalunya seria tan sols
un simple mot escrit als mapes geogràfics i aquells que han lluitat i han mort per Catalunya
haurien donat la vida per res.
No oblidem que tots units arribarem a obtenir allò que durant tants anys hem desitjat.
Per aquesta obra indispensable, Catalunya necessita de tots els seus fills: és massa petita per
deixar-ne perdre cap, és prou gran perquè tots hi capiguem .”
Aquests anhels i sentiments d ’ahir, són també els d ’avui i sempre seran els mateixos. És
necessari, però, clarificar les nostres posicions per difícil que això sigui. El pitjor fóra enga
nyar-nos, anar a les palpentes i no veure els perills i els paranys que a tots, absolutament a
tots, ens envolten.
Cal no desconèixer les inquietuds que existeixen i les reivindicacions encaminades a pro
moure un capgirament de les estructures polítiques, econòmiques i espirituals del país. No
comprendre els anhels de la nostra joventut en voler ésser present en la lluita per un demà
millor, seria un greu error que ens cal evitar. Amb temps hem de preveure-ho i treballar-hi: si
ho fem així la nostra victòria serà esclatant.
Crec que no hem d ’oblidar mai que Catalunya solament ha triomfat quan una àmplia i
generosa unitat catalana s ’ha produït. Tot em fa creure que per damunt de les naturals dificul
tats que existeixen, avui estem en vigílies de lograr-la. És evident que no és ni serà fàcil, però
el nostre patriotisme estic segur que vencerà tots els obstacles i que finalment la nostra tasca
serà positiva.
Per altra banda, la dictadura del General Franco, feta de persecucions i de fracassos, amb
el constant desig d ’impossibilitar la nostra llibertat, cada dia que passa, estem més obligats a
combatre-la.
El nostre deure és substituir-la per un règim de pau, progrés i benestar. Però no en fem il-
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lusions: no ho lograrem si abans no tenim el coratge de resoldre els nostres propis problemes,
arribar a una àmplia entesa que faci eficient la nostra tasca i sapiguer el que realment volem i
com ho podem obtenir.
Per vèncer el franquisme no ens podem deixar em portar per cofoismes suïcides, ni per
sentiments dignes de respecte però que són inútils i a vegades contraproduents, i encara molt
menys no podem acceptar a aquells que tot dient-se contraris al règim, el que fan és directa
ment o indirectament servir-lo.
Catalunya i Espanya tenen greus responsabilitats davant la situació angoixosa i plena de
perills que ens deixarà el franquisme. Tots ho sabem, però els catalans que hem estat els que
més l ’hem sofert i el sofrim, tenim el dret i el deure de fer una política i una acció que si avui
és una esperança, demà sigui una nova vida més esplendorosa.
Una vegada més us prego em vulgueu excusar d ’aquesta llarga carta. Però m ’ha semblat,
donat el vostre interès pels nostres problemes i la vostra personalitat que no podia fer altra
ment. Per altra banda, sapigueu que només faig que complir amb el meu deure.
Si teniu ocasió de venir ací, sapigueu que per a mi serà un honor fer la vostra coneixença
i rebre la vostra visita. Això perm etria al mateix temps que puguessiu llegir les copies de les
cartes que us interessen com també d ’altres ben interessants documents que són la confirmació
de tot el que m ’he permès posar a la vostra consideració.
Us prego, benvolgut Professor, que vulgueu acceptar els meus millors sentiments i les
meves més afectuoses salutacions.
Signat,
Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

APÈNDIX II
Carta de Josep Alsina i Bofill a Josep Tarradellas
19 de novembre 1968
Sr. Josep Tarradellas
Honorable senyor:
Agraeixo ben sincerament la seva amabilitat d ’escriure’m una tan extensa m issiva i
d ’acompanyar-la d ’unes ratlles autògrafes tan cordials.
Aquest matí he cursat un telegrama al Sr. Gausachs demanant-li que si es duia a terme la
impressió del document que vostè m ’envia vulgués esborrar el meu nom com a destinatari i
que evités també qualsevol referència a l’Institut d ’Estudis Catalans. Si el prim er prec respon
a una decisió ferma i definitiva perquè a mi sol m ’afecta, el segon és fet a títol provisional per
tal d ’obtenir una treva d ’uns dies durant els quals els dirigents de l’Institut puguin reunir-se i
comunicar-li llur decisió, coses ambdues impossibles de realitzar abans del dia 23.
El prec que he fet al Sr. Gausachs i que ara ratifico a vostè implica el meu desig de no veu
re el meu nom barrejat ni de prop ni de lluny en una pugna que, fonamentada o no, considero
si més no inoportuna. Omnium Cultural fa una tasca de protecció a la nostra cultura que ha
merescut l’adhesió de gran nombre de catalans que viuen els problemes actuals del país. Vostè
em diu, per justificar el seu blasme, que Omnium Cultural té, al costat de la del patronatge, una
activitat política absolutament equivocada i funesta. Jo li asseguro que ignoro totalment aques
ta activitat. I si la ignoro jo que col·laboro amb Omnium des del primer moment, que procuro
viure atent al que passa al país i he merescut les reiterades comunicacions informatives de
vostè i del Sr. Gausachs, pot estar segur que la gran m ajoria dels col·laboradors d ’Omnium i
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dels que segueixen la seva actuació de fora estant, també les ignoren. A tots ells i a tot el nos
tre poble la condemna global de l’obra d ’Omnium que conté el document que, honorant-me,
vostè m ’ha enviat i que es proposa difondre amplament portarà dubtes, recels i desenganys que
poden entrebancar decisivament l’obra de generós mecenatge que tants de catalans practiquen
amb gran il·lusió a través de l’organització d ’Omnium Cultural. I encara, goso dir-li, hi ha un
altre perill: que una gran massa de destinataris de la seva comunicació consideri gratuïtes o
almenys exagerades les condemnes que s ’hi formulen. Llavors, el prestigi de la Institució que
vostè presideix quedaria davant d ’aquest sector d ’opinió lamentablement compromès.
M ’adono prou bé que jo no tinc cap dret de donar-li consells; però, sento imperativament
el deure de dir-li el que penso. Si tots els catalans ho féssim així, vostè podria formar-se una
idea justa i real de l’estat d ’opinió del nostre país.
Li prego que si alguna de les meves paraules el molesten la dongui per no dita. El meu
esperit en escriure-li aquestes ratlles no és pas de polèmica sinó de col·laboració, i ben cordial.
A fi de comptes he pensat que la confiança que vostè m 'ha demostrat em permetia de parlar-li
amb tota confiança, que vol dir sincerament.
Res no em plauria tant com poder fer la seva coneixença personal i dialogar sobre tants de
temes que tenim plantejats. Accepto, doncs, i agraeixo la seva invitació.
M entrestant el saluda amb la millor consideració,
Josep Alsina i Bofill

APÈNDIX III
Carta de Josep Alsina i Bofill a Pau Riera i Sala (president d ’Òmnium Cultural)
22 de novembre 1968
Sr. Pau Riera i Sala
Distingit amic:.
Li adjunto còpia d ’una carta que vaig rebre fa tres dies signada pel Sr. Josep Tarradelles.
La primera sorpresa que m ’ha donat és veure el meu nom com a destinatari; la segona,
encara més desagradable, el propòsit de fer-ne una edició de 25.000 exemplars i difondre-la
per tot el país.
M ’interessa contar-li per quines circumstàncies sospito que he estat triat per destinatari
d ’aquesta trista carta.
L’any 1966, la Societat Catalana de Biologia que jo presidia edità el volum “AUGUST PI
I SUNYER - L’HOME I L’OBRA” amb un pròleg meu. A primers de juliol de 1967 el Dr. F.
Suné, de Palafrugell i membre de la Societat Catalana de Biologia em digué que un seu amic
i conegut meu Sr. J.Q. havia vist el llibre i en desitjava un exemplar. Perquè atengués aquest
desig vaig donar al Dr. Suné un dels exemplars que jo tenia com a col·laborador. Un temps
després, el Sr. J.Q. m e’n donà les gràcies i em digué que havia donat el llibre al Sr. Tarradellas
(de qui era amic), que li havia agradat molt i que em volia escriure.
L’estiu passat vaig rebre còpia de les cartes trameses pel Sr. Tarradellas a vostè, al Sr.
Cendrós, Sr. Bagués i Sr. Bellprat. Més o menys pels mateixos dies en vaig rebre una de parti
cular del Sr. Gausachs (que se m 'ha extraviat) en la qual em demanava que prestés atenció al
contingut de les del Sr. Tarradellas. Li vaig contestar que m ’adonava prou de la gravetat de les
acusacions que s’hi feien, però que per prendre-les en consideració calia que anessin acom pa
nyades d ’unes proves o almenys d ’una relació dels fets que es consideraven blasmables. El Sr.
Gausachs em contestà amb una carta força violent, indignat per la meva incomprensió; i em
deia que les proves me les havien de proporcionar els acusats. La tinc a la seva disposició.
I ara rebo aquesta massissa exposició del Sr. Tarradellas. Com que en la nota que l’acom 
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panya i de la qual n ’adjunto còpia, m ’ofereix l ’oportunitat de retirar el meu nom de l’adreça,
tot seguit vaig enviar un telegrama al Sr. Gausachs demanant que retirés no solament el meu
nom sinó també tota referència a l’Institut d ’Estudis Catalans. També vaig escriure al Sr. Tar
radellas intentant de fer-li veure el mal que faria la difusió multitudinària del seu pamflet i el
descrèdit que podria dur-li a ell mateix.
A petició meva ahir es reuní el Consell de Govern de l ’Institut i acordà que el President
enviés urgentment una comunicació al Sr. Tarradellas desautoritzant-lo a usar el nom de l ’Ins
titut i el de qualsevol dels seus membres.
Aquests són els fets. Crec que vostè els ha de conèixer prim er que ningú. I pot ben creure
que em sap un greu extraordinari que el m eu nom surti barrejat en un assumpte que forçosa
ment ha de disgustar a vostè i a tots els benemèrits dirigents d ’OM NIUM CULTURAL i, en
definitiva, és tan desagradable per a tots els catalans conscients.
Estigui segur de la consideració i sincera amistat del seu affm.
Josep Alsina i Bofill

Josep Tarradellas al balcó de la Generalitat, el 23 d'octubre de 1977.

Agraeixo a la directora de l AMP, M. Concepció Saurí, i a tot el personal de l ’arxiu les
facilitats i amabilitat.
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R E SSE N Y A
ELVIS MALLORQUÍ
E l c astell de Begur, 1052-1604. E studi i edició de la venda del castell a la U niversitat de
Begur, R egencós i E sclanyà l'any 1604.
A juntam ent de Begur, Begur, 2004, 79 p.
Hi ha docum ents que m arquen fites històriques en la història d'una com unitat hum a
na, que assenyalen un abans i un després, que testim onien uns fets que -e n c a ra que siguin
conseqüència d'un procés a vegades se c u la r- poden canviar substancialm ent no tan sols
la història d'aquella com unitat, sinó tam bé el dia a dia dels seus com ponents.
Per a Begur, R egencós i E sclanyà aquest és el cas de l'escriptura de venda del castell
de B egur per part del seu senyor feudal, C arles de V iladem any i de C ruïlles, a la univer
sitat dels llocs de Begur, R egencós i E sclanyà, el 23 de setem bre de 1604. El docum ent,
conservat a l'A rxiu M unicipal de Begur, testim onia una transacció que va suposar de fet
el deslliuram ent del senyor feudal, llargam ent anhelat, i l'establim ent d'unes cotes m olt
im portants d'autogestió per part dels habitants dels tres llocs, encara que (cal no oblidarho) els drets i el sistem a feudal continuaren pervivint encara durant m és de dos segles i
fou la m ateixa universitat qui s'encarregà d'aplicar-los i gestionar-los.
L 'acom plim ent del quart centenari d'aquest esdevenim ent ha estat com m em orat am b
encert per l'A juntam ent de Begur, a través de l'A rxiu M unicipal, sota la form a d'aquest,
llibre, que conté una reproducció facsím il i una traducció al català (l'original és en llatí)
del docum ent en qüestió. L'estudi aprofita l'efem èride per fer un repàs a la història del
castell de B egur i de la seva ju risd icció des del prim er esm ent conegut, l'any 1052, fins
al celebrat 1604 i àdhuc m és enllà. L 'autor del llibre, Elvis M allorquí, és un m edievalista
que com pta am b un am pli currículum d'estudis i publicacions, especialm ent centrats en
la història m edieval de les G avarres i les com arques veïnes de la Selva, el G ironès i el
Baix Em pordà.
L'estudi fa un repàs històric per la ju risd icció
feudal dependent del castell de Begur, tasca sovint
gens senzilla a causa de la com plicada i conflictiva
xarxa de relacions feudals (jurídiques i adm inistra
tives) que es va estendre entre els senyors locals,
el poder reial, les parròquies i els representants di
rectes de la població al llarg de bona part de l'edat
m itjana i m oderna. L'autor desenreda am b encert
aquesta com plexa tram a al llarg de les planes del
llibre i posa de m anifest de quina m anera la venda
del castell, l'any 1604, va contribuir a sim plificar i,
per dir-ho en term es m oderns, a optim itzar el go
vern local de Begur, Regencós i Esclanyà.
Igualm ent, aquest estudi ha servit per posar de
m anifest l'existència de diversos dubtes i llacunes
sobre la història del castell de Begur, que la docu
m entació escrita no cobreix i que nom és es podran
pal·liar am b l'excavació arqueològica i la recupera
ció del m onum ent, que és sens dubte un dels ele
m ents patrim onials m és im portants de Begur.
Joan L linàs i Pol
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TERESA CLOTET i MASANA - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Nova aportació al coneixement de
les fo n ts picants de la Vall d ’Aro mitjançant radiocarboni.
Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l'entorn de Marenyà
(La Tallada d'Empordà). FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA,
L'església antiga de Santa Cristina d'Aro i els seus precedents. Una nova interpretació.
ELVIS M ALLORQUÍ i GARCÍA, La vila de Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. M A R
QUES, Construcció de les esglésies de Palafrugell i Mont-Ras ( 1588ss). MARIA VILAR i
BONET, L'escut dels ducs de Sessa del Castell de Calonge. ANNA-M ARIA CORREDOR i
PLAJA, Notícies disperses sobre algunes edificacions fortificades de Pals. PEP VILA, Sobre
un manual de sastreria català del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d'Aro. GEMM A
PUJOL-BUSQUETS i PINANA, La Pesta de 1652. Transcripció i anàlisi d'un llibre de rebuts
de Palafrugell. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols 1706-1714 (Guerra de
Succesió). JAUM E AYMAR i RAGOLTA, Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els
Sivatte-Vilar de Calonge. MONTSERRAT DEL POZO i FERRER, La farm àcia de Calonge
i la fam ília Bou. JOSEP CLARA, Una crítica a l'església diocesana d'abans de la guerra:
la del canonge calongí Josep Morera. ALBERT VILAR i MASSÓ, La Xispa de Calonge.
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. JAUM E AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerònim s i
Carles I. MARIA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronia de Calonge
(1550-1606). ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, La vida dels francesos residents a la
costa del Baix Empordà el 1637. PERE M OLAS 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 Ampurdan, amb altres
fórm ules de la terra. JOSEP CLARA, Dos articles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
M OLLA i CALLÍS, Tres fites en la història agrària de Calonge: 1734, 1882 i 1970. LLUÍS
PALLÍ - CARLES ROQUÉ, La reposició de la Pedralta.

Núm. 20 (2001). CARLES ROQUÉ - LLUÍS PALLÍ, Les inscultures de M ontagut Petit
(Vall-llobrega). J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PALAHÍ, J. SAGRERA, M. SUREDA i D. VIVÓ,
Els banys privats de la vil·la romana de Pla de Palol a Platja d'Aro. RAM ON JÀRREGA i
DOM ÍNGUEZ, Una llàntia tardoantiga amb decoració de tema cristià procedent de la vil•
la romana de Pla de Palol (Platja d'Aro, Baix Empordà). JAUM E AYMAR i RAGOLTA, La
cellera de Sant M artí de Calonge i la consagració del 1423. M ARIA VILAR i BONET, Retrat
d'Elisabet de Requesens, virreina de Nàpols, comtessa de Palamós i senyora de la Baronia de
Calonge (1518). AN NA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, Les possessions de la Universitat
de Pals el 1672. SALVADOR VEGA i FERRER, La recuperació de l'almoina del pa cuit del
Dijous Sant i la reparació de l'església parroquial de la Tallada (1685). LAURA QUER i

MONTSERRAT, Els interiors de les cases de Calonge (1750-1800). BENET JULIÀ i FIGUE
RAS, Sant Feliu de Guíxols, 1815-1826. MONTSERRAT DEL POZO DE FERRER i MARISA
M OLINAS DE FERRER, Xavier de Ferrer al centenari de les dunes. JOSEP CLARA, Les
vocacions militars al Baix Empordà: l'exemple de Lluís Jovell i Vilar. PEP VILA, Unes pàgines
de folklore palamosí. JORDI TURRO i ANGUILA, L'arxiu de la parròquia de Palafrugell: Els
registres sacramentals. ALBERT VILAR i MASSÓ, La capella de Sant Jordi de Calonge
Núm. 21 (2002). NÉSTOR SANCHIZ i GUERRERO, Constatació d'un assentament humà
prehistòric al Puig Gros de l'Ardenya (Sant Feliu de Guíxols). XAVIER ROCAS, CARLES
ROQUE i LLUÍS PALLI, Els clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): Anàlisi geoarqueològica. JOSEP MARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA, Excavacions
arqueològiques al Colletde Sant Antoni de Calonge. JOSEP CLARA, La població de Torroella
de M ontgrí segons e! tall de 1648. ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, EI 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 X IX i principi del segleXX. A propòsit del llibre Cosas de casa (1906) de
M iquel Torroella i Plaja. JOSEP VILAR i BONET, Recull de fe ts de salut i vida a Calonge en
la prim era meitat del segle XX. M IGUEL SOLANA i SOLANA, Població i poblam ent al Baix
Empordà durant el segle XX: Cent anys de creixement i concentració espacial de la població.
MARIA VILAR i BONET, Els escuts heràldics de Calonge.
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 SAGRERA, 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, El règim municipal de Calonge al segle XV. ROSALIA
SAMSÓ, Vincles del M onestir de Santa M aria del M ar de Calonge amb el de Sant Daniel de
Girona. AN NA-M ARIA 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-XVII). JAUM E AYMAR i RAGOLTA, M artí Oliver i Cruanyes, canonge de Vila
bertran. ENRIC PRAT i PEP VILA, "La degollcició 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)
Núm. 23 (2004). FERRAN CODINA, Una premsa de vi romanorepublicana a Bellcaire
d'Empordà. E. CARRERAS, J. M. NOLLA, A. BARTI I R. PLANA, Dues tombes romanes a
Llafranc. MARIA VILAR BONET, Dos documents dels Cruïlles a la vila de Calonge (segle XV).
ERIKA SERNA I SANTI SOLER, Noves dades sobre els Perdigó, escultors baix-empordanesos
dels segles XVI-XVII. ANNA-MARIA CORREDOR, Desventures d'un jove droguer barceloní a
la vila de Pals (1620). JAUME AYMAR, Els Lloret de Calonge i la Bisbal. ESTUDI, TR A N S
CRIPCIÓ I NOTES A CURA DE PEP VILA, «Llibre de guisados, escullits particularm ent de
la cuyna estrangera (1867)». El receptari de M elchor de Ferrer i de Manresa. BENET JULIÀ,
Sant Feliu de Guíxols, any 1868. JOSEP CLARA, La virginitat de Maria, qüestionada a Sant
Feliu de Guíxols el 1891. ALBERT VILAR, La defensa de Calonge durant la Guerra Civil.
JORDI GAITX, Emi Vigo, veu crítica de les relacions entre l'exili i l'interior, correspondència
amb Josep Tarradellas (1944-1952). ESTHER LO AIS A DALMAU, La transformació territorial
de Sant Antoni de Calonge pel turisme. CARLES BARRIOCANAL, Avifauna de les suredes
baixempordaneses a la primavera. RESSENYES.
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N O R M ES DE PU BLICACIÓ D'ESTUDIS DEL B A IX EM PORDÀ
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 licació de l'In stitu t d E s tu d is del B aix E m p o rd à, i està
o b ert a articles o rig in als de rece rca, articles de rev isió i c o m u n icac io n s cu rtes d e l'àm b it te rrito rial d e la
c o m arca del B aix E m p o rd à. E s p u b lic a rà un vo lu m p er any, c o n stitu ït p e r un o m és n ú m ero s.
2.- E ls au to rs h an de p re s e n ta r al P resid en t de l'In stitu t d 'E stu d is del B aix E m p o rd à, el tex t ben red actat,
p o lit, d efin itiu , am b un m àx im de 20 fo lis, a d o b le esp ai, in clo ses les n o te s, els ap è n d ix s d o c u m e n ta ls, fo to 
g rafies, ta u les, il·lu strac io n s, m a p es o g rav ats i referè n cie s. E ls tre b alls m és llarg s de 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 c o n sid e ra co n v e n ien t. C a ld rà p re s e n ta r un resu m de l'article de
no m és de deu línies, a ix í co m u n a llista d e p arau les clau (un m àx 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 na c ò p ia de p a p e r a p a rtir del su p o rt m ag n ètic. E s lliu ra rà , ta m b é, el d isq u et que
p o rta rà el te x t en p ro g ram es d 'a u to e d ic ió o p ro c e ssa d o rs de te x to s co m p a tib le s am b P C o bé en M acin to sh .
N o s'a d m etra n e sb o rran y s ni tre b alls m al red ac tats o am b faltes d'o rto g rafia . T am p o c s'a ccep taran treb alls
j a p u b licats o en cu rs d 'e d ic ió en altres p u b licacio n s.
3.- L es p àg in es de l'article an iran n u m e rad es al m arge in fe rio r del foli. C ad a tre b all p o rta rà a la p rim era
p la n a el títol en m a jú scu le s am b el n o m d e l'au to r o au to rs en m in ú sc u la, i, si s'e sc au , el n o m d e l'en tita t a
la q u al rep resen ta. El text es p o t estru c tu ra r en s u b cap íto ls, su b ap artats, n o tes, a n n e x o s i b ib lio g rafia q u e
d u ran els títo ls co n v e n ie n tm e n t su b ratllats. N o m és s'a d m etra n les a b rev iacio n s m és u su als: fig., p à g ., n ú m .,
A D , a.C ., s/d, etc. E ls te x to s i les citacio n s in c lo so s en altres llen g ü es h an d 'a n a r e n tre co m e te s i ro d o n a. Si
es tra cta de p o em es, en fo rm a t de lletra petita.
4.- El C o n sell de R ed a cció de 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 ret d e n o p u b lic a r
aq u e lls tre b alls q ue p e r d efec tes de red ac ció , de p resen tació o de co n tin g u t no s'a d a p tin a aq u e sta n o rm a tiv a
de p u b licació ; a ix í m ateix , pot rebutjar, ta m b é, aq u e lls estu d is q u e no tin g u in p ro u q u a lita t cien tífica o bé
q u e m ostrin greus defec tes de m eto d o lo g ia en la seva elab o ració . N o m és l'a u to r és resp o n sab le d el co n tin g u t
d e l'article , esp ecialm en t quan es tra cten asp ectes id eo lò g ics o es d o n en o p in io n s m o lt p erso n als. Q u an el
C o n sell de R ed a cció ho creg u i o p o rtú , so tm e trà algun treb all p re s e n ta t a ju d ic i d 'u n e s p e c ia lista p erq u è en
faci un inform e, que d esp rés serà d e b a tu t en una reu n ió o rd in ària.
5.- P er a les referè n cie s dins del te x t cal seg u ir el form at: C o sta (1 9 9 3 ); si la refe rè n c ia v a situ a d a al final
d 'u n a frase (B adia, 1981), (R oqué & P allí, 1991) o (F abre e t al., 1991), seg o n s si la p u b licació q u e es refere ix
sig u i d'u n , dos o m és de dos autors. Si cal in d icar les p àg in es: (B ad ia, 1981, p. 69), (E stev a, 1993, p. 5 5 -5 8 ).
Si un a u to r citat en el text té m és d 'u n a p u b licació refe re n c ia d a en un m ateix any ca ld rà asse n y a la r-h o de
la seg ü en t m anera: (P la, 1990a), (P la, 1990b), etc. L a llista b ib lio g ràfica es c o l·lo carà al final del te x t, p er
o rd re alfab ètic de cog n o m s i dins del m ateix co g n o m , p er an y s, seg u in t aq u e stes in d icacio n s:

articles: E S T E V A , L luís (1962). "E xcavaciones en el M o n asterio B en e d ictin o de S ant F eliu de G u íx o ls",
Revista de Gerona, 19, p. 55-57.
llibres: C O S T A , Lluís (1994). Arxiu i recerca històrica. L'Arxiu Municipal de Begur, B eg u r, A ju n ta 
m ent.
E S T E V A , L. i P A L LÍ, L. (1990).

El termenal de Sant Feliu de Guíxols (1354-1980). S an t

F eliu de

G u íx o ls, am ics d el M useu M unicipal.

capítols de llibres: V IN A S , X av ier (1992). "Les G av arres", dins P allí L. & B rusi D. (ed .) El medi natural
a les terres gironines, G iro n a, p. 181-189.
6.- L 'a u to r su g g erirà l'ordre i la disp o sició dins el text de les figures, la cita c ió d e les q u a ls es fa rà en el
lloc a p ro p iat, de la següent m anera: (fig. 3)... Els g rav ats, dib u ix o s o fo to g ra fies han de ser d e b o n a q u a lita t,
p re fe re n tm e n t m u n tats, a punt de publicar, am b escala gràfica, reto lació i am b els p eu s del te x t, se m p re q u e
calg ui. Q u an sigui po ssib le s'ha de citar la p ro ced è n cia de les fotos o g rav ats u tilitzats, d e l'arx iu o b ib lio te c a
d 'o n p ro v en en . A ca d a figura i a cad a ta u la s'in d ica rà a llapis el nom de l'au to r, el n ú m e ro d 'o rd re q u e te n en
d in tre del treball. C al m ecan o g rafiar els peus de figura en full a part.
7.- P el q ue fa a la revisió de p roves im preses (g alerad es) el C o n sell de R e d a c c ió d e l'In s titu t d 'E stu d is
del B aix E m p o rd à preveu la po ssib ilitat de fer-la d ire ctam en t. E n c a s c o n trari, p erò , l'a u to r en q u e d a r e s p o n 
sab ilitz at. L es reb rà al seu dom icili i les hau rà de re to rn a re n un te rm in i m à x im de 10 d ie s, tra n sc o rre g u ts els
q u als el C onsell de R edacció resoldrà per tal de no retard ar la p u blicació. E n la re v isió no p o d ran in tro d u ir-se
c o rrec cio n s d 'estil, sinó ún icam en t de tipus ortogràfic o tècnic.
8.- U n cop feta la pu b licació es lliuraran a l'autor, sense cà rre c, 25 sep arates del seu a rticle i un e x e m p la r
de la p u b licació . En finalitzar tot el p rocés d'ed ició , es reto rn aran els d isq u e ts, els o rig in a ls i els g rav ats
so l·licitats.
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Aldrich i Figueras, Joan
Aynier i Carreras, Maria
Aynier i Ruart, Anna
Benidos i Vilella, Joaquin
Cayuela i Cayuela, Josep
Colom i Riembau, Maria
Comas i Ametller, Josep
Corredor i Plaja, Anna-Maria
Deulofeu i Pericay, Joan
Díaz i Tarragó, Rosa
Escarré i Gallan , Joan
Jofra i Sau, Teresa
López i Gimeno, Josep
Llenas i Tauler, Ramon
Muntada i Bartrina, Joan
Nadal, Rosa
Parera i Coll, Baltasar
Perea i Martín, Maria del Sol
Prats i Humbert, Maria Antònia
Renart i Frigola, Marcel.lí
Riera i Girona, Isabel
Ruart i Bayé, Jordi
Sicars i Martí, Lluis
Solés i Noguero, Maria Rosa
Subirana i Feliu, Narcís
Vilella i Comas, Esteve
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Aicart i Ventura, Francesc
Ajuntament
Albertí i Comelles, Jaume
Albertí i Comelles, Lluís
Andújar i Pérez, Josep
Auladell i Agulló, Marc
Barceló i Moner, Dolors
Barreda i Masó, Pere
Bautista i Parra, Jordi
Bigas i Quintana, Joaquim
Buscarons i Gay, Maria
Caixach i Llovet, Francesc
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Cardenas i Toscano, Francesc
Castelló i Janó, Ricard
Club Nàutic SFG
Cullell i Ramis, Josep
Descayre i Murla, Albert
Duch i Samí, Joan
Escarpenter i Iglésias, Narcís
Escortell i Cerqueda, Josep
Esteva i Massaguer, Elena
Ferrer i Garriga, Pere
Gaitx i Moltó, Jordi
Hereu i Ruax, Alfons
Isern i Lliuret, Josep Ma.
José i Villa, Lluis
Juanals i Roman, Antoni
Juanola i Boera, Martí
Lazaro i Mateo, Joan
Llandrich i Gazo, Joan
Lloret i Soley, Antoni
Mascaró i Juandó, Jaume
M asferrer i Buixó, Narcís
Montfort i Anglés, Manuel
Palahí i Aicart, Ramon

Palahí i Cervera, Albert
Palahí i Fuertes, Carme
Palahí i Xargay, Lluís
Pallí i Buscarons, Lluís
Pallí i Buxó, Lluís
Pi i Bonet, Josep
Sala i Martí, Pere
Sala i Sanjaume, Maria
Serrats i Arnau, Josep
Setmanari “Ancora”
Valls i Ararà, Esteva
Vicens i Batet, Josep Maria
Vicens i Tarré, Joan
SANTA CRISTINA D ’ARO
Ajuntament
Alonso i Lccha, Evangelina
Bohigas, Teresa
Bosch i Bagudanch, Emili
Colomer, Josep
Costa i Gatius, M “ Teresa
Font i Morató, Joan
Fontanet i Comes, Francesc
Fuentes i Faig, Lourdes
Gracia i Tomas, Elvira
Herrero i Suner, Ricard
Monestir Cistercenc de Solius
Morales i Guillot, Eva
Morales i Ramírez, Julià
Morera i Basuldo, Pilar
Pernal i Suner, Isabel
Pijoan i Arbusé, Rosa M aria
Roses i Barceló, Josep
Sala i Congost, Xavier
Xifre i Deulofeu, Carme
TORROELLA DE MONTGRÍ
Ajuntament
Biblioteca Municipal
Margall i Sastre, Joan
Mundet i Ferrer, Candi
Radresa i Casanovas, Joan
Roviras i Padrós, Antoni
Torrent i Bagudà, Enric
Surroca i Sens, Joan
ALTRES POBLACIONS
Carreras i Luque, Pere (Barcelona)
Conde i Muller, Luis (Barcelona)
Del Pozo i Ferrer, Montserrat (Barcelona)
Dur an i Escriba, Xavier (Barcelona)
Marti Garcia, Eduard (Barcelona)
Molas i Ribalta, Pere (Barcelona)
Pallí i Roig, Josep (Barcelona)
Rucabado i Verdaguer, Manuel (Barcelona)
Sanchiz i Rodríguez, José Luis (Barcelona)
Solana i Solana, Miquel (Barcelona)
Rovira i Regàs, M. Mercè (Bellcaire d'Empordà)
Sanz i Laborel, Carles (Calella)
Bueno i Escalero, Josep (Canapost)
Marull i Marull, M ònica (Corçà)
Bigas i Purrà, Montserrat (Cruïlles)
Piíïero i Costa, Miquel-Didac (L’Escala)
Corredor i Plaja, Rosa (Foixà)
Ferrer i Moner, Ma. Carme (Fontclara)
Castaner i Bohigas, Jordi (Fornells de la Selva)
Balagué i Canadell, Jordi (Girona)
Benito i Mundet, Helena (Girona)
Clara i Resplandís, Josep (Girona)
Clara i Tibau, Josep (Girona)
De Puig-Maurice, Àbel Narcís (Girona)
Julià i Figueres, Benet (Girona)
Lladó i Badosa, Miquel (Girona)
Lopez de Lerma, Josep (Girona)
Nolla i Brufau, Josep Maria (Girona)
Pallí i Buscarons, Jordi (Girona)
Panosa i Gubau, Anna (Girona)
Rabaseda i Tarrés, Joaquim (Girona)
Sapena i Aznar, Carles (Girona)
Soler i Masferrer, Narcís (Girona)
Curós i Vila, M“ Pilar (Les Preses)
Domenech i Moner, Joan (Lloret de Mar)
Sagrera i Aradilla, Jordi (Salt)
Ortega i Cobos, David (Sta. Coloma de Farners)
Vinyoles i Esteve, Joan (Sils)
Turull, Josep (Sentmenat)
Cadena i Escuté, Joan Pere (Tarragona)
Baraldes i Capdevila, Marissa (Tortellà)
Zuchitello i Gilioli, Marius (Tossa de Mar)
Vega i Ferrer, Salvador (Verges)

AQUEST VOLUM
DE

PUBLICACIONS DE L'INSTITUT
D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
HA QUEDAT ENLLESTIT EN ELS
TALLERS DE GRÀFIQUES BIGAS, DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS,
EL MES DABRIL DEL MMV

