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L’EXCAVACIÓ I RESTAURACIÓ
DEL DOLMEN DEL PUIG D’ARQUES,
L’ANY 2001
(St. Cebrià dels Alls, Cruïlles, Baix Empordà)

JO SE P TARRÚS*, E N R IC C A R R E R A S ", IO L A N D A
PUIGDEVALL***, M ARTA PI*** i A L B E R T AULINES***

RESUM: A fin a l de l'any 2001 i principi del 2002 el grup Geseart es va ocupar de la reexcavació
i restauració del dolmen del Puig d ’Arques (St. Cebrià dels Alls, Cruïlles, Baix Empordà), p er
encàrrec del Departament de M edi A m bient de la Generalitat de Catalunya.
Com a resultat dels treballs, es va descobrir l ’accés original del dolmen, un corredor amb murs
de pedra seca, i l'estructura esglaonada del seu túmul. La restauració del megàlit va implicar
la recol·locació al seu lloc del fragm ent de coberta que restava i la consolidació dels murs de
pedra seca del corredor i dels escalons del túm ul
Actualment, aquest sepulcre de corredor evolucionat o galeria catalana, amb les parets conver
gents o en V, és un dels monuments megalítics més interessants de visitar del Baix Empordà.
PARAULES CLAU: neolític final, megalitisme, galeria catalana, Gavarres nord, Lluís Esteva.

1. NOM I SITUACIÓ
Aquest dolmen es troba al puig d ’Arques (535 m s.n.m.) a l’est i
en un nivell una mica inferior al puig de les Gavarres (537 m s.n.m.),
que és el cim culminant del sector sud de les Gavarres. Pertany al poble
de St. Cebrià dels Alls, actualment dins del municipi de Cruïlles (Baix
Empordà).

* Arqueòleg i membre del Geseart
** Membre del Geseart (Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de l ’Arquitectura Rural i
Tradicional)
*** Arqueòlegs
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Pere Caner, delegat local a Calonge de l’antic Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas, li va donar aquest nom de puig d ’Arques
l’any 1964, quan el va publicar per primera vegada (Caner, 1964), perquè
estava en aquest puig tan conegut de les Gavarres.
Les seves coordenades geogràfiques segons un GPS són les se
güents:
N 41° 53’ 24.7 “
E 2° 59’ 54.3 “
UTM: x= 499869 y= 4637668
Per localitzar-lo des de Romanyà de la Selva, cal seguir la carretera
de Calonge uns 200 m fins que trobem, a l ’esquerra, una pista que puja
cap al nord en direcció a la font Josepa i a Can Llac. Després de 5,8 km,
una mica dificultosos per a un cotxe que no sigui tot terreny, arribarem al
peu del puig d ’Arques.
Actualment, l ’indret és ben visible, perquè des de lluny ja s’albira el
radar meteorològic en forma de bolet blanc que s ’ha instal·lat just al dar
rere del dolmen. Al peu del puig s’ha de deixar el cotxe davant d ’una tan
ca, feta amb tela metàl·lica, que té una porta amb una barrera llevadissa.
Encara hi ha uns 325 m de pista, en pujada, fins al radar. Una vegada al
cim, cal vorejar el radar en direcció nord-est fins que trobem el dolmen.
L’entorn del monument està format per roques de pissarra amb aflo
raments verticals de certa altura, que varen ser aprofitats, com més tard
veurem, en la construcció del megàlit.
El puig d ’Arques queda, geogràficament parlant, entre els torrents
del Vilar a l’est i d ’en Genoer a l’oest, envoltat d ’altres puigs més bai
xos, que conformen un relleu abrupte amb poques clarianes habitables.
La vegetació actual està constituïda per un alzinar esclarissat, amb forta
presència d ’arboç i de bruc.
El dolmen se situa uns 15 m més avall i a l’est del cim del puig d ’Ar
ques, en una posició molt dominant en totes les direccions llevat del sud.
L’entrada del corredor s’obre cap al coll que hi ha l’est i, per tant, queda
transversal al petit altiplà de Can Sabater, però perpendicular a la vall del
torrent d ’en Genoer. La seva altitud és de 529 m s.n.m.
Es tracta d ’un dolmen una mica aïllat, tot i que uns 6 km al sud hi ha
un importantíssim nucli megalític amb monuments de la categoria de la
cova d ’en Daina (Romanyà de la Selva), a més de dues cistes amb túmul
i un menhir (fig. 1).
2. HISTÒRIA:
EXCAVACIONS I RESTAURACIÓ
l
Malgrat que ja hi havia diverses notícies anteriors sense confirmar de
l’existència de megàlits al puig d ’Arques, aquest dolmen va ser excavat
i citat per primer cop per Pere Caner (1964) amb un grup d ’estudiosos
6
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de Calonge. Poc després, el monument i els materials arqueològics, ex
trets per l’esmentat grup de Calonge, varen ser publicats per Lluís Esteva
(1965-a i 1965-b), dins de les seves síntesis sobre els monuments mega
lítics de les Gavarres.
Posteriorment, va ser inclòs pel Geseart en una síntesi guia sobre el
megalitisme de les Gavarres (Tarrús et al., 1990) i més tard en una altra,
de redactada per Josep Tarrús i Júlia Chinchilla (1992). Més recentment,
s’ha donat notícia de la seva restauració dins de les VI Jornades d ’Arque
ologia de les Comarques de Girona (Tarrús et al., 2002).
LA INVESTIGACIÓ DE LLUÍS ESTEVA, L’ANY 1965

Els treballs de Lluís Esteva es varen centrar molt en l’estudi arqui
tectònic de la cambra, tema en el qual excel·lia, però, en canvi, no es va
preocupar gaire del túmul, que descriu com molt erosionat, ni tampoc
del sistema d ’accés. De fet, opinava que les lloses que afloraven davant
la cambra, a l ’esquerra, eren simples retalls de la roca natural i no un
veritable corredor.
El seu treball ens va deixar una bona planimetria de la cambra fune
rària, però va deixar diversos punts importants per aclarir: el sistema de
construcció de la paret esquerra de la cambra a partir de l ’aflorament,
l’existència i composició del corredor d ’accés, l’estructura interna del
túmul i el seu anell de contenció perimetral.
Pel que fa als materials arqueològics, Lluís Esteva descriu els trobats
per Pere Caner (1964) i els seus companys M. Clara, J. Cargol, J. Rotllant, J.M.P. Proies i A. Delgado, alhora que n ’ofereix un bon dibuix i una
fotografia amb escala. Destaca la inexistència de restes antropològiques i
dedueix que és deguda a l ’extrema acidesa dels sòls de la zona i també a
les espoliacions continuades que ha sofert el sepulcre megalític.
L’EXCAVACIÓ DEL 2001

Durant la primera quinzena d ’octubre de 2001 s’hi va realitzar una
excavació arqueològica, que va ser duta a terme per personal del Geseart
(Josep Tarrús i Enric Carreras), amb l’ajuda de tres arqueòlegs (Iolanda
Puigdevall, Marta Pi i Albert Aulines), i de diversos col·laboradors del
Geseart (Sebastià Delclòs i Jaume Abel). Aquesta excavació va servir per
estudiar i conèixer tant la cambra com el corredor i el túmul del monu
ment, que es va revelar molt més complex del que semblava al principi.
Una vegada netejada la cambra dels sediments recents que s’hi havi
en dipositat, aquesta va recuperar de seguida l ’aspecte que tenia al final
dels treballs de Lluís Esteva, si jutgem per les fotografies que en publica.
Recordem que al fons de la cambra aflorava la roca natural de pissarra,
perfectament allisada des de la capçalera fins a les primeres lloses de
l’entrada. Opinem que aquest fons va ser rebaixat pels constructors del
8
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megàlit fins a la fondària que els va convenir, encara que varen conservar
el seu pendent natural que descendeix des de la capçalera a l’entrada.
A la cambra es va constatar, tal com Lluís Esteva ja va insinuar, que
les dues lloses que ell dibuixa a la banda esquerra eren en realitat un sol
bloc de l’aflorament —in situ-, que va ser treballat fins a convertir-lo en
una llosa dolmènica. Per això, no està ficat dins d ’una ranura de la roca
de la base, tal com és usual, sinó que simplement hi descansa, separat per
una estreta escletxa. Possiblement, aquest gran bloc va patir l ’impacte
d ’un llamp posteriorment, que el va dividir en dues parts i li va donar
l ’aspecte actual.
El mateix llamp, que havia caigut en direcció sud-nord, devia afectar
també la coberta de la cambra, la capçalera (arranada) i la quarta llosa
lateral dreta, que va quedar polvoritzada. La coberta es va partir per la
meitat i només se n ’ha conservat la part posterior, que va restar estintolada entre les lloses segona (D) i tercera de la dreta (C) i la superfície del
túmul.
Les tres lloses conservades de la banda dreta (C, D, E )- de les quatre
que tenia-, estaven totes encaixades dins d ’una ranura excavada a la roca,
tal com és normal en la majoria de sepulcres megalítics. D ’elles, única
ment la segona (D) es conservava sencera, encara que una mica desplo
mada cap endavant. La part del darrere d ’aquesta llosa D es va excavar
fins a la base, per tal d ’obtenir una mostra dels sediments que estaven
en contacte amb el paleosòl. Aquests sediments ens serviren per realizar
l ’anàlisi pol·línica que adjuntem en aquest treball, i que ens proporciona
dades paleoambientals sobre el moment constructiu del dolmen.
No es recuperaren restes de carbons que poguessin servir per treure’n
una data per C-14. Dins de la cambra es va trobar un fragment de ceràmi
ca a mà, d ’època prehistòrica (possiblement del neolític final-calcolític,
finals del IV o inicis del III mil·lenni cal.aC), a l’interior de la ranura on
s ’encaixa el lateral dret D.
L’excavació de la zona del davant de la cambra, on es preveia que hi
apareguessin les restes del corredor d ’accés -d e lloses o de murs de pedra
seca-, va ser un èxit. De seguida es varen veure les lloses i els blocs d ’un
ample mur de pedra seca que formava tota la banda esquerra del passadís
i que arribava fins a l’entrada al monument, situada al segon replà del tú
mul a partir de la seva vora externa. Se’n conservaven un mínim de dues
filades en tot el seu recorregut.
Malauradament, a la banda dreta només vàrem poder documentar
els blocs de la part més interna del mur de pedra seca d ’aquesta banda.
Faltaven els carreus que marcaven la línia interna del passadís. Això sí,
la seva direcció es corresponia amb la del mur de l ’esquerra i feia el
mateix recorregut fins en aquest segon replà del túmul. A banda i banda
de la boca del passadís es conservava la base d ’una paret de pedra seca,
9
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que resseguia l’esmentat segon escaló del túmul, on s’obre l’entrada del
corredor.
Una altra particularitat a tenir en compte és que, a tocar l ’entrada de
la cambra, el terra del corredor, on continuava la roca mare de pissarra,
presentava un fort ressalt rocós. Es tractava d ’un bloc més alt de l ’aflo
rament que potser hi varen deixar perquè servís de topall de la porta que
barrava l ’accés a la cambra funerària.
Tot i que ja ens ho esperàvem una mica, ateses les seves dimensions
i tenint en compte el que es veia abans d ’excavar, cal dir que el túmul
ens ha sorprès per la seva monumentalitat i per la bona conservació dels
seus escalons o replans constructius. A hores d ’ara, diríem que és un dels
millors exemples de túmuls complexos del Baix Empordà.
Tal com ara es pot observar, aquest túmul, de forma circular i amb
un diàmetre de 16-17 m, presenta tres escalons, formats per grans blocs
i murs de pedra seca entrelligant-los. Cal destacar que a banda i banda
del sepulcre hi jeuen dos enormes blocs simètrics, que formen un primer
anell de contenció o de contrafort de les grans lloses de la cambra, aju
dats amb murs de pedra seca.
El segon escaló el formen blocs més petits i també murs de pedra seca,
que en alguns punts de la banda esquerra arriben a tenir, sorprenentment,
fins a quatre filades conservades. Finalment, assenyalem que l ’anell de
contenció perimetral, fet amb murs de pedra seca, blocs ajaguts i alguna
llosa clavada, s’ha conservat en bona part de la seva circumferència, en
especial al costat dret, on s’observen parets ben formades de tres filades.
Al costat esquerre es conserven dues lloses clavades, que devien alternar
amb els murs de pedra seca.
LA RESTAURACIÓ DEL 2001

Aquest dolmen s’ha pogut restaurar gràcies a una subvenció del De
partament de Medi Ambient de la Generalitat, que ha volgut aprofitar
l ’avinentesa de la construcció d ’un radar meteorològic, 25 m al sud
d ’aquest sepulcre megalític, per assumir la restauració d ’aquest impor
tant monument megalític. Aquesta feina va ser encarregada al Geseart,
que s’ha preocupat de fer-hi una excavació preventiva i la posterior res
tauració.
Es va treballar en la restauració del monument durant la segona quin
zena d ’octubre, amb l’ajuda d ’un paleta i dos manobres (Antonio Martín
i els seus fills Josep i Albert) de l’empresa de construcció de Joaquim
Abel (St. Feliu de Guíxols), a més de la gent del Geseart i diversos collaboradors. Posteriorment, s’hi va haver de tomar repetides vegades a
mitjan desembre del 2001, amb una grua i una màquina excavadora (fins
i tot el dijous 13, el de la gran nevada) per tal de col·locar al seu lloc el
10
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fragment de la coberta, cosa que finalment s’aconseguí el dilluns 17 de
desembre de 2001.
Durant els mesos de gener, febrer i març del 2002 s ’hi ha anat diver
ses vegades per tal de completar, amb un encofrat de ciment, el forat que
presentava el fragment de coberta conservat i després per dibuixar el
monument, adequar el seu entorn i preparar el cartell explicatiu.
No volem deixar d ’esmentar que, entre els dies 10 i 11 de desembre
del 2001, el monument va patir una agressió injustificable. A una colla
de nois que cremaven la brossa dels arbres i arbustos tallats durant la
construcció de la pista d ’accés al radar no se’ls va acudir altra cosa que
cremar-la, amb 4 grans focs, sobre el túmul del dolmen, a tocar les lloses
de la cambra i els murs de pedra seca originals del túmul. El megàlit va
quedar cobert de carbons i cendres, mentre que la coberta i alguns dels
murs originals patien l’acció directa del foc.
La tercera (C) i la primera llosa (E) de la banda dreta de la cambra es
varen moure per tal que s’ajustessin millor amb la llosa segona (D), que
ja havia estat redreçada, perquè es trobava una mica tombada cap enda
vant. Aquests treballs es varen fer amb tràctels.
Es va reajuntar després els dos trossos de la gran llosa o aflorament,
que formava el lateral esquerre de la cambra (A1-A2), amb una paret de
pedra lligada amb ciment, procurant que aquest darrer no quedés a la
vista. Alhora, se li va donar la suficient altura perquè fos la paret i no la
llosa la que hagués de suportar la coberta quan s’hi col·loqués.
La quarta llosa lateral dreta, desapareguda, va ser substituïda per una
altra paret de pedra lligada amb ciment i també se li va donar l’alçada ne
cessària perquè s’hi pogués recolzar el fragment de la coberta que encara
es conservava. Aquesta paret va ser més tard acabada i reforçada per la
part externa, una vegada ja s’havia situat al seu lloc la coberta, perquè
aquesta ho impedia en la seva posició primitiva.
Aquest fragment de coberta es va poder finalment col·locar
(17/12/2001) damunt de les parets de pedra, que fan de suports, amb
l’ajuda d ’una màquina, conduïda per Pere Vilà de Calonge. L’operació,
que va durar tres hores, va ser un èxit total, malgrat les dificultats que
comportava, si es volia evitar que es tomés a fracturar.
La ranura on s ’encaixen les lloses de la banda dreta va ser omplerta
amb ciment, per tal d ’enfortir el seu ancoratge. Igualment, es va omplir
de ciment la part del darrere d ’aquestes mateixes lloses, per evitar que
mai puguin tombar-se cap enfora.
Pel que fa al corredor d ’accés a la cambra funerària, la restauració va
consistir a reforçar la paret de pedra seca de la seva banda esquerra, afe
gint-hi una filada suplementària i reomplint els buits que tenia entre bloc
i bloc. La banda dreta del passadís va ser refeta totalment, i es va procurar
que la seva entrega amb la vora del segon escaló del túmul fos similar al
11
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que s’havia documentat a l’altre costat, és a dir, una mica oberta cap als
costats. Tal com ja hem dit abans, l’entrada del passadís continua en arc,
a banda i banda, amb una paret de pedra seca que ressegueix i enforteix
l’esmentat segon replà del túmul.
El terra del corredor va ser regularitzat dels forats i prominències na
turals que presentava, de tal manera que la roca mare de la base guardés
el mateix nivell que a la cambra. Es va deixar tal com estava, és clar, el
ressalt de la banda dreta, a tocar la cambra, de què ja hem parlat abans
i que podia tenir una funció arquitectònica, com a topall de la possible
porta de la cambra.
El túmul ja es va netejar a consciència durant la fase d ’excavació fins
a trobar les primeres pedres o blocs originals i també fins a evidenciar les
parets de pedra seca que formaven els dos primers escalons.
Per això, durant la fase de restauració ens vàrem limitar a refer els
murs de pedra seca del primer escaló que estaven més malmesos, en
especial els de la zona frontal i els del costat dret. En canvi, els murs de
pedra seca de la banda esquerra, força ben conservats, es varen deixar tal
com estaven per respectar el seu aspecte original.
Els blocs, lloses clavades i murs de pedra seca que formen part de
l’anell perimetral de contenció, visibles sobretot a la banda dreta, es va
ren deixar tal com estaven, sense suplementar-los amb noves filades.
3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA
Tipus de sepulcre
Sepulcre de corredor, amb cambra rectangular llarga i passadís ample
de parets convergents o galeria catalana en V (figs. 2 i 3).
Tècnica constructiva
Bastit en terreny pla, amb un suau pendent des de la capçalera fins a
l’entrada del corredor.
Classe de roca: pissarra
Orientació: 50°± 5°, al nord-est. Aquesta orientació estaria forçada
per la topografia de l ’emplaçament.
La cambra
Es rectangular, té la paret esquerra formada per un aflorament natural
treballat com una llosa, mentre que la banda dreta estava constituïda per
4 lloses, de les quals s’ha perdut la darrera, a tocar la capçalera. Conserva
mitja coberta, a tocar la capçalera. No hi ha enllosat, sinó que la mateixa
roca mare allisada fa aquesta funció.
L ’entrada de la cambra
De parets convergents amb el costat esquerre format per un aflora
ment natural. No es conserva cap llosa transversal que servís per sepa12
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rar la cambra del corredor. Els carreus finals del passadís de paret seca
anaven directament adossats contra el caire dels suports davanters de la
cambra. No es conserva cap resta de porta, però sí un ressalt treballat a
la roca natural, davant l’entrada, que podia fer funcions de topall exterior
d ’una llosa porta.
13
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Fig. 3. Planta i alçats del dolmen del Puig d ’Arques dins del seu túmul

Dimensions internes de la cambra
Longitud = 4,5 m
Amplada = 1,4 m
Alçada = 1,8 m
L/A = 2,5 m
La capçalera
És única (B), una mica inclinada endavant però ben implantada a la
roca, externa pels dos costats i de forma rectangular. Està arranada, s’hi ob
serven senyals de desbastament a la cara interna i els caires estan en brut.
14
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Els suports de la cambra
Els tres suports conservats (C, D i E) estan ben implantats a la roca
i es conserven verticals.Tenen forma rectangular amb senyals de desbastament per la cara interna i amb els caires repicats. Les lloses C i E
estan arranades, però la D està sencera i presenta l ’extrem superior també
repicat.
Ja hem dit que tota la banda esquerra de la cambra està formada per
un sol bloc natural de l ’aflorament, treballat com una llosa. A causa de
l’impacte d ’un llamp, aquest bloc llosa va quedar partit en dues meitats
(A1-A2) desiguals. El segon fragment, a tocar la capçalera (A2), està, a
més, partit per la meitat longitudinalment.
Dimensions lloses cambra'. (mc= màxim conservat)

La coberta
El fragment de coberta (F) que es conserva permet suposar-li una
forma rectangular amb una secció també rectangular. En la seva posició
original devia quedar una mica desbordant pels dos costats de la cambra
i ajustada per la capçalera. Presenta senyals de desbastament a la cara
interna i els caires repicats. Originalment, estava estintolada entre les
lloses C-D i la superfície del túmul.
Llosa F =

Longitud
180 (mc)

Amplada
245

Gruix
25-40 cm

Pes
3,3 Tm

Tipus d ’accés a la cambra
Es tracta d ’un corredor fet amb murs de pedra seca (pissarra), bastit
en terreny planer i orientat de forma axial a la cambra. Es possible que
els murs de pedra seca descoberts anessin recoberts amb lloses placades,
si jutgem per l ’encaix que s’observa entre el final de la banda esquerra i
l ’inici de la llosa aflorament de la cambra (A). A tocar la cambra hi ha un
ressalt rocós natural, a la banda dreta, que podia servir com a topall d ’una
llosa porta, tal com ja hem dit.
Té una longitud total de 3 m, per una amplada que varia entre 1,2 m a
tocar la cambra i 1,70 m a l ’entrada. La seva alçada original devia d ’ar
ribar a 1 m, malgrat que només en restaven 3 filades, a la banda esquerra
amb una alçada màxima de 50 cm, abans de la restauració. Es de suposar
que tot el passadís aniria cobert amb diverses lloses, de les quals no se
n ’ha conservat cap al seu lloc.
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Túmul
Devia de ser de tendència circular, situat sobre una prominència roco
sa que li donava encara un aspecte més monumental. Està format per tres
anells o plataformes de terra i pedres, resseguides cadascuna per murs de
pedra seca i grans blocs o lloses ajagudes.
Es possible que, originalment, fos escalonat, amb tres graons, o bé
que la seva superfície hagués estat regularitzada fins a donar-li el clàssic
aspecte d ’un talús suau des de l’anell de contenció fins a la coberta de la
cambra. En tot cas, el seu aspecte devia ser imponent.
L’anell de contenció exterior es conserva força bé, en especial a la
banda dreta. Està format per murs de pedra seca, a vegades amb tres
filades conservades, interromputs per grans blocs o lloses. Al costat es
querre s’hi observen també lloses clavades, que devien combinar-se amb
els murs de pedra seca.
Diàmetre del túmul
Es pot estimar en uns 16,5 m.
Inscultures
Sobre una gran llosa ajaguda, que marca la part frontal del segon
escaló a la banda esquerra, hi ha dues cassoletes, que ja havien estat ob
servades per Lluís Esteva.
4. ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS
A l ’excavació de la cambra, feta per Pere Caner i els seus companys,
de l’any 1964, hi varen aparèixer diversos materials arqueològics proce
dents de l’aixovar funerari del sepulcre, però no es va recuperar cap resta
humana. Durant la nostra intervenció de l’any 2001 es va trobar un petit
fragment de ceràmica informe a mà a la cambra, d ’aspecte prehistòric.
Tot seguit els descriurem, seguint la relació que en féu Lluís Esteva
(1965-b) i aprofitant també els seus dibuixos.
PA-1: plaqueta de pissarra verdosa rectangular, amb les dues cares
polides, els extrems arrodonits i els costats aprimats. L’extrem inferior i
els dos costats del superior són molt esmolats, gairebé tallen. Fa 172 mm
de llarg per 54 mm d ’ample i 10 m de gruix a la part central (fig. 4-1).
PA-2: fragment distal d ’una gran làmina de sílex (raspador-ganivet)
de color beix, fracturat per l ’extrem proximal i amb secció trapezoïdal.
Presenta retocs marginals simples als dos costats i un front de raspador
a l’extrem conservat. Fa: 126 mm de llarg per 25 mm d ’ample i 8 mm de
gruix (fig. 4-2).
PA-3: punta de sageta de sílex de color beix-gris, translúcida, de for
ma romboïdal, amb dues escotadures a la base que destaquen un petit peduncle triangular. Presenta la punta trencada i una osca a la part superior
del costat dret de l’anvers. Està aprimada amb retoc pla invasor bifacial
16
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Fig. 4. Els materials arqueològics lítics del dolmen del Puig d ’Arques, a partir de la
publicació de Lluís Esteva (1965-b)

i té una secció biconvexa. Fa 56 mm de llarg per 24 mm d ’amplada i 5
mm de gruix al centre (fig. 4-3).
PA-4: punta de sageta de sílex de color blanc torrat, translúcida, de
forma romboïdal, amb dues escotadures a la base que destaquen un petit
peduncle triangular, que està trencat pel seu extrem proximal. Està aprimada amb retoc pla invasor bifacial i té una secció biconvexa. Fa 55 mm
de llarg per 22 mm d ’amplada i 4 mm de gruix al centre de la peça (fig.
4-4).
Aquestes peces lítiques ens asseguren la presència al dolmen d ’uns
aixovars funeraris propis del neolític final-calcolític antic, entre final del
IV i principi del III mil·lenni cal.aC. El rierenc ovalat (fig.4-11) pot ser
un element introduït com a aixovar, però la seva cronologia és incerta.
D’entre els 35 fragments de ceràmica a mà recuperats en aquesta ex
cavació de 1964, Lluís Esteva en destaca 10. Es tracta de 6 vores de vasos
petits, bols o olletes, una d ’elles amb un mugró sota seu, de cronologia
incerta entre el neolític final i l ’edat del bronze final (fig. 4, de 5 a 10).
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Un fragment de tassa amb els dos arrencaments d ’una nansa de cinta,
de secció ovalada, apunta a una peça del bronze antic (fig. 4-12). Final
ment, esmentarem un fragment informe amb raspallat intern (fig. 4-13)
i dos petits fragments decorats amb una línia incisa horitzontal sobre la
carena, un amb incisions en angle i l ’altre amb impressions digitals a
sobre seu (no dibuixats). Aquests dos darrers fragments de ceràmica ens
indiquen la presència d ’umes del bronze final, possiblement els darrers
grups que varen utilitzar el sepulcre.
Pel que sabem, doncs, les restes recuperades dels aixovars funeraris
ens marquen una àmplia forquilla d ’ús del sepulcre, entre el neolític final
i el bronze final, és a dir, entre final del IV i final del II mil·lenni cal.aC
Lloc de dipòsit
Aquests materials estan dipositats al Museu Arqueològic de Calonge
(Baix Empordà).
Cronologia relativa
Pel tipus arquitectònic -cam bra rectangular llarga amb passadís am
ple o galeria catalana- es pot deduir que pertany a la quarta fase dels
sepulcres de corredor de l’Empordà-Rosselló, és a dir, a final del IV o a
la primera meitat del III mil·lenni cal. aC.

ANNEX

L’ANÀLISI PALINOLÒGICA
F. B U R JA C H S , I. E X PÓ SIT O ****

MATERIALS I MÈTODES

La mostra s’ha tractat segons la tècnica de Goeury/ Beaulieu (1979),
lleugerament modificada seguint directrius de Girard/Renault-Miskovsky
(1969) i segons el protocol desenvolupat a Burjachs (1990). Han estat
processades al Laboratori de Palinologia d ’ArqueoLine s.l.
Per al càlcul de percentatges de TAP/NAP (relació Arbori Pol·len/No
Arbori Pol·len) s’han exclòs de la suma base els tàxons de la família de
**** Arqueobotànics de la Universitat Rovira i Virgili

18

L'ANÀLISI PALINOLÒGICA

les asteràcies i els cereals, per presentar una pol·linització entomògama i
autògama, respectivament, diferent de la de la resta dels tàxons pol·línics
identificats.
També han estat excloses les espores de falgueres, a causa de la seva
particular forma de dispersió. Quant a les Palinofàcies, s’ha exclòs el
tàxon leiospherae per tenir una filiació indeterminada. D’altra banda, per
al càlcul de la concentració palinològica (CP, grànuls per gram de sedi
ment sec, fig. 5) s ’ha emprat el mètode volumètric (Loublier, 1978).
La mostra ha estat sotmesa al procés habitual d ’anàlisi palinològica,
i s'han obtingut dos tipus de resultats: l’estrictament pol·línic i el que fa
referència a la palinofàcies.
RESULTATS DE L’ANÀLISI POL·LÍNICA

La mostra estudiada ha resultat ser força rica, tant pel que fa referèn
cia a la quantitat de grans de pol·len per gram de sediment sec (1.665 g
per g), com pel que fa a la diversitat taxonòmica (22 tàxons; fig. 5).
El recobriment arbori (58,6% d ’AP) és relativament alt. Els arbres
més representats són l’arboç (Arbutus cf. unedo, 36,8%), l ’alzina/garric (Quercus ilex-coccifera, 10,5%), els pins (Pinus, 5,9%) i els roures
('Quercus caducifolis, 2,7%). També s’han pogut identificar alguns grans
de surera (Quercus tipus suber, 1,4%), vern (Alnus, 0,5%), avellaner
(Corylus, 0,5%) i bedoll (Betula, 0,5%).
De l’estrat arbustiu, sempre sub-representat pol·línicament, s’ha de
terminat els tàxons de brucs (Erica, 20,5%) i estepes (C is tus, 4,1%).
La resta de l’espectre pol·línic està compost per tàxons herbacis. Des
taquem els valors de les gramínies silvestres (poàcies, 10,0% ); solanàcies (3,2%); blets, soses, etc. (quenopodiàcies, 1,4%); plantatges (Plantago
spp., 0,9%); ranunculàcies (0,9%); artemísies (Artemisia, 0,5%); marga
rides, dent de lleó, lletsons, xicoira, etc., (asteràcies del tipus liguliflores,
0,3%), i Typha-Sparganium (0,6%). Cal destacar el tipus Cerealia o gra
mínies conreades (8,2%).
Hem considerat oportú incloure en aquest apartat els Pteridòfits, amb
el gènere de falguera Polypodium (19,5%) i els tipus ‘espores monoletes’
(totes corresponents a falgueres, 1,9%) i ‘espores triletes’ que poden en
globar falgueres i briòfits (molses i hepàtiques, 0,3%).
RESULTATS DE L’ANÀLISI DE LES PALINOFÀCIES

Quant a la Palinofàcies (Diot, 1991; Caratini et al., 1975; Combaz,
1964), els tàxons identificats pertanyen als grups de les algues, fongs,
zoorestes i a d ’altres ‘indeterminats’ (‘leiospherae’), pràcticament tots
de caràcter local, i sense gaire valor paleoecològic. A voltes, però, ens
poden proporcionar una informació puntual o, si més no, dades que con
tribueixin a caracteritzar la mostra (estrat, nivell, sòl d ’ocupació, tipus de
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mostra, etc.). Els tàxons adscrits al grup de fongs han estat determinats
segons Jarzen/Elsik (1986), Nilsson (1983) i Van Geel (1978 i 1986), i
interpretats segons Hawksworth et al. (1995).
El problema principal d ’aquests tipus de restes de la Palinofàcies és la
dificultat a l’hora de discriminar les restes fòssils de les que viuen actual
ment en els sòls: p.e. el gènere Glomus és una micoriza que viu associada
a les arrels de les plantes, les hifes dels fongs habiten el subsòl, o les
zoorestes d ’animalets (cucs, insectes, aràcnids, etc., que poden circular
lliurement entre els sediments...).
El primer grup per descriure és el de les espores de fongs, les més
abundants en aquest apartat (85,2%). Destacarem les més significatives.
Amb valors alts apareixen tipus de la família Sordariàcies: Polyporisporites (10,5%) i Polyadosporites (8,6%); d' altres pertanyen als tipus
Dictyosporites (1,6%), Alternaria (0,8%), les micorizes Glomus sp.
(1,6%), la ‘forma A’ (0,8%; Jarzen/Elsik, 1986), ‘forma B ’ (0,8%; Jar
zen/Elsik, 1986), i a les seves respectives i banals hifes (60,2%).
Les ascòspores de Chaetomium (0,4%; Jarzen/Elsik, 1986) o tipus 7A
(Van Geel, 1978) contribueixen a la descomposició de la cel·lulosa (res
tes de plantes, fems, palla, draps de teixits vegetals, etc.), i presenten una
distribució molt cosmopolita. López-Sàez et al. (1998) l’han localitzat
en acumulacions de fusta morta i/o cremada, i en sediments antropitzats,
i Van Geel (1992) i Buurman et al. (1994) precisen el seu probable valor
com a indicador d ’un impacte antròpic indirecte.
El reduït grup d ’algues només és representat pels tàxons Gloeotrichia
(2,3%) i Botryococcus (0,4%). A continuació, farem al·lusió al tipus ‘le
iospherae4 (2,3%), que podria relacionar-se amb els embolcalls d ’acinets
d ’algues Cloròfites (Llimona et a/,,1985).
Finalment, cal comentar la presència de zoorestes quitinosos. Aquests
són principalment pèls (9,0%), Scolénodontes (0,4%) (Diot, 1991) o
Scolecodontes (Combaz, 1964) i potes (0,8%), així com el que hem de
nominat ‘zoo (varia)’, al·ludint a altres restes quitinoses (2,0%).
INTERPRETACIÓ I DISCUSSIÓ

Les dades obtingudes de la determinació i quantificació dels diferents
tàxons, ens condueixen a interpretar que ens trobem davant d ’un paisatge
relativament obert, ja que el percentatge d ’AP (58,6%) no és significatiu
d ’una gran cobertura arbòria.
Així, el paisatge estaria constituït per un mosaic de vegetació que
inclouria un bosc obert del tipus sureda, on tindrien cabuda, a part del
suro i les alzines, pins, arboç, brucs, estepes, etc., i roures a les parts més
frescals i de sòls més profunds. A les muntanyes regionals hi viuria el
bedoll.
A les clarianes del bosc i en zones obertes per a la pastura i l’agri
cultura, o de manera natural després d ’incendis, hi hauria abundància de
tàxons de plantes herbàcies, sobretot poàcies o gramínies silvestres.
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També hi hauria boscos de ribera, que integrarien les formacions ve
getals més habituals al costat de cursos d ’aigua, fonts i aigües embassa
des, que com a mínim inclourien verns i avellaners.
L’aspecte més antròpic del paisatge el constituirien els camps de con
reu, en els quals com a mínim es cultivarien cereals (tipus Cerealia) i on
també s’hi trobarien plantes arvenses i ruderals, com ara quenopodiàcies,
asteràcies, plantatges, artemísies, solanàcies, etc. La presència de plantatges ens indicaria prats de pastura per al bestiar.
D ’altra banda, els valors retrobats de cereals (8,2%) són significatius
de la proximitat dels camps de conreu (Diot, 1992) i/o de l’entrada de pa
lla o altres restes de la planta cereal a l’interior del dolmen (Hall, 1988),
a excepció del sègol, que es pot diferenciar i no se n ’ha trobat.
S’ha constatat, doncs, el conreu de cereals i la potencial pràctica de
cultiu i recol·lecció de fruits i herbes silvestres, perquè sabem que com a
mínim disposaven de glans, cireres de pastor (d’arboç), avellanes i plan
tes herbàcies comestibles.
La troballa de valors importants de Pteridòfits i/o Briòfits podria estar
relacionada amb una presència natural al sòl del bosc o amb la deposició
intencional d ’un llit de falgueres (Polypodium sp.) a l’interior del dol
men.
Les restes algals ens indiquen que en aquest indret s’hi formaven pe
riòdicament basses d ’aigua.
Els palinomorfes de fongs i animalets, si descomptem aquells que
poden ser actuals, només ens informen que hi havia matèria orgànica en
descomposició.
Climàticament, aquesta ocupació correspon a un període temperat,
interglacial, de tendència mediterrània, amb estacions contrastades.
CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI POL·LÍNICA

Paisatge una mica obert a l’entorn d ’aquest indret, tal com pertoca a
les formacions de sureda. Els boscos estaven, doncs, integrats per suros i
alzines, arboç, brucs, pins, etc., a la plana, mentre que a muntanya devien
dominar el pi roig i el bedoll. Als indrets malmesos per l’acció de l’ho
me o com a comunitats de transició (p.e. després d ’un incendi natural o
provocat, d ’una fase climàtica adversa, etc.) hi tindríem també garrigues,
brolles d ’estepes i brucs, i prats.
S’ha constatat una utilització antròpica del territori a través del con
reu de cereals i la deducció de ramaderia.
Es tracta, doncs, d ’un paisatge en mosaic on les comunitats vegetals
lluiten per evolucionar dins el context en què es troben (sòl, incendis
forestals naturals induïts per llamps i facilitats per la tramuntana o provo
cats per l ’home, exposició solar, grau d ’humitat, etc.) i en la mesura que
l’impacte antròpic els ho permet.
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El context climàtic és del tipus mediterrani, caracteritzat per tempera
tures suaus i amb dèficit hídric (de pluges) als mesos d ’estiu.
6. CONSIDERACIONS FINALS
El monument té ara un aspecte francament espectacular, amb una
cambra molt alta i un túmul extraordinari, format per tres escalons. Es
pot dir que, després de la cova d ’en Daina, el Cementiri dels Moros i el
Mas Bouserenys és el quart megàlit més important del Baix Empordà
(fig. 6).
Cal fer constar que el corredor amb murs de pedra seca que s’ha des
cobert podria ser, en realitat, un simple suport de les lloses del passadís
que, en aquest cas, hi anirien placades, sense ranures, perquè aquestes no
s ’han trobat. Una altra explicació de la reculada que s’observa entre les
lloses de la cambra i l ’inici del corredor, podria ser que només hi hagués
paret seca vista al costat esquerre, mentre que el dret estaria placat amb
lloses més baixes, seguint l ’ortostat que acaba la cambra i s’endinsa en el
passadís per aquest costat.
L’anàlisi palinològica, feta sobre sediments extrets de la base externa
de la llosa lateral dreta (D) en un nivell que estava entre la base del túmul
i el paleosòl, ens aporta dades interessants pel que fa al clima i la vegeta
ció del moment en què es va construir el dolmen.
Cal destacar la constatació de l’existència d ’un clima de tipus medi
terrani, semblant a l ’actual, que acollia una vegetació propera amb bos
cos d ’alzines, suros, arboços i pins, mentre que a les muntanyes més altes
de la serralada transversal (Guilleries) i de les prelitorals (Montseny) hi
creixerien el pi roig i els bedolls. Com a dada d ’interès arqueològic, cal
assenyalar la presència de cereals, cosa que indica l’existència de camps
de conreu prop del dolmen.
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UN TREBALL INÈDIT D’AGUSTÍ
CASAS I VINYAS SOBRE PLA DE
PALOL (PLATJA D’ARO)
F R A N C E SC A IC A R T I H E R E U

RESUM: L ’article dóna a conèixer una carta d ’A gustí Casas i Vinyas a Joaquim Botet i Sisó
conservada en la Biblioteca de Catalunya, en la qual va descriure dues llànties romanes
trobades a la vil·la de Pla de P alol (Platja d Aro), jacim ent que havien visitat ambdós erudits
l ’estiu de 1898. Aquest és el prim er estudi que coneixem sobre aquestes dues peces, que actu
alment es conserven al M useu d ’Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
PARA ULES CLA U: A gustí Casas i Vinyas, Joaquim Botet i Sisó, Pla de Palol, llàntia.

INTRODUCCIÓ
L’any 1898 es van descobrir noves estructures de la vil·la romana de
Pla de Palol a Platja d ’Aro, amb motiu de l’ampliació del camí que unia
Sant Feliu de Guíxols amb Palamós, que passà a ser carretera (Nolla
(ed.), 2002, p. 22). De les troballes efectuades en aquell moment, el co
negut historiador i arqueòleg gironí Joaquim Botet i Sisó (1846-1917) en
féu una breu ressenya (Botet, 1911, p. 607), a partir d ’una visita que hi
realitzà amb un grup d ’amics algun temps després d ’haver-se dut a terme
les noves descobertes.(1)
Creiem obligat fer un parèntesi per explicar, breument, qui era l ’únic
component d ’aquest grup que va mencionar Botet i Sisó en la seva obra,
(1)
En les m ateixes obres s ’havia trobat poc abans el dipòsit de bronzes del Collet de Sant
Antoni de Calonge, del qual Joaquim Botet havia donat una extensa notícia (Botet, 1898).
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autor del treball que ressenyarem en aquest article: Agustí Casas i Vinyas
(Sant Feliu de Guíxols, 1868-Lausana (Suïssa), 1941). Fill de l’industrial
Joan Casas i Arxer (1839-1923), Agustí Casas havia estudiat a la Uni
versitat Lliure de Brusel·les, més tard a Alemanya, i quan visità Pla de
Palol l’any 1898 ja era un apassionat del món clàssic i de l ’arqueologia.
Quatre anys abans, havia donat a conèixer el dolmen de la Cova d ’en
Daina de Romanyà de la Selva, amb un article que tingué una notable
difusió.(2) Al llarg de la seva vida, s’implicà també en iniciatives de caire
filològic, lligades amb l’estudi i la defensa de la llengua catalana. L’any
1913 fou mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona i pronuncià el dis
curs de gràcies de la festa literària. Ideològicament lligat al catalanisme
conservador, va col·laborar des dels seus inicis amb l’Institut d ’Estudis
Catalans, fundat l’any 1907. Pel que fa al seu vessant com a arqueòleg,
donà a conèixer altres jaciments de la subcomarca de la vall d ’Aro, en
tre els quals destaquen les Pedres Dretes d ’en Lloveras i el dolmen del
Mas Bousarenys a les Gavarres, el menhir del Terme Gros a l ’Ardenya
o una de les torres de l ’antic recinte fortificat de la ciutat de Sant Feliu
de Guíxols. Des del novembre de 1930 fou president del Comitè Delegat
dels Amics de l ’Art Vell a Sant Feliu de Guíxols, entitat que dugué a ter
me la primera gran restauració de la Porta Ferrada. L’any 1936 s’hagué
d ’exiliar a Suïssa, on va morir l’any 1941 després d ’una llarga malaltia
(fig- !)•
De la seva producció escrita, sobresurten dos títols: Les dues ger
manes (1907), traducció de l’alemany al català de la novel la de George
Ebers, ambientada a l’antic Egipte, a la qual a més, va afegir un docu
mentat apèndix de notes amb dades històriques i arqueològiques, i Coses
d ’Itàlia, amb dues edicions (1921 i 1924), recull de les seves experièn
cies i coneixements sobre Roma , Florència i Pompeia, que havia contat
als companys del Centre Català de Sant Feliu de Guíxols en diverses
vetllades. Ambdós llibres reflecteixen amb claredat que Agustí Casas fou
un especialista en l’estudi del món clàssic.

(2)
“Un m onument m egalitich”, La Lealtad, 3, Sant Feliu de Guíxols, 16-6-1894. Posteri
orment, fou reproduït en d ’altres revistes de més difusió com el Boletín de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa o La Renaixensa. Sobre la seva figura, vegeu-ne una síntesi
molt més extensa a Aicart (2006).
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Figura 1: Imatge d ’Agustí Casas i Vinyas, en els darrers anys de la seva vida. Fotografia
cedida per Lluís Casas i Pla
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LES DESCOBERTES DE L’ESTIU DE 1898 A PLA DE PALOL
Sobre el terreny, Botet va poder comprovar l’existència de restes de
dolia però també va deixar constància que al construir-se la carretera de
“Sant Feliu a Palamors, que passa tocant a dita cala, a uns 500 metres
al N. de Fanals, hi aparegueren restes de construccions, dues lamparetes
romanes, una d ’elles ab un gerret en relléu per adorno, abundancia de
teules planes, algunes senceres, petits daus de pedra o pasta procedents
evidentment d ’un mosàych” (Botet, 1911, p. 607).
Uns anys més tard, l’arxiver de Sant Feliu de Guíxols, Eduardo Gonzàlez Hurtebise (1876-1921) esmentava que la vídua de Cruanas havia
dipositat dues lampadetes romanes procedents de Pla de Palol en l’in
cipient Museu Municipal (Hurtebise, 1905 A, p. 20). En un altre treball
(Hurtebise, 1905 B, p. 21) va definir-les com “dos hermosas làmparas
romanas monolychnis, de la viuda de Cruanas”. No tenim dades sobre
les circumstàncies exactes de descoberta de les dues lampadetes, però és
probable que tant Botet com Hurtebise es referissin a les mateixes peces,
que haurien estat trobades per algun membre de la família Cruanas de
Fanals d ’Aro durant les obres d ’ampliació del camí. Cal recordar que
el jaciment ja era conegut amb anterioritat, atès que el jurista, polític
i historiador begurenc Josep Pella i Forgas (1852-1919) l ’havia visitat
el 15 d ’agost de 1876 (Pella, 1883, p. 212-213) i que l’any 1880 també
s ’hi van realitzar unes descobertes prou significatives de les quals tingué
coneixement la Comisión Provincial de Monumentos (Nolla (ed.), 2002,
p. 22). A més a més, el lloc havia estat freqüentat per espoliadors (Hur
tebise, 1905 A, p. 20).
Fa pocs anys, Ramon Jàrrega va estudiar una d ’aquestes llànties
(fig. 2) en un article publicat en aquesta mateixa revista (Jàrrega, 2001,
p. 37-48). Fins ara, havíem pensat que aquest estudi era el primer que
s ’havia fet sobre aquesta peça, caracteritzada per tenir l ’orla decorada
amb fulla de palma i el disc amb un kantharos o cantharus de clar sim
bolisme cristià (Jàrrega, 2001, p. 39 i 40), identificada com una llàntia
de procedència nord-africana o, pel tipus d ’argila, una imitació local
del producte (Jàrrega, 2001, p. 42 i 47). Aquest autor la datava entre la
segona meitat del segle IV i la primera meitat del segle V (Jàrrega, 2001,
p. 43). Era el primer exemplar amb aquesta decoració que constatava a
Catalunya (Jàrrega, 2001, p. 42).
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Figura 2: Fotografia de les dues llànties a les quals ens referim al llarg de l’article. El bec
de la llàntia decorada fou restaurat amb posterioritat a l ’estudi d ’Agustí Casas. Museu d ’His
tòria de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols

EL TREBALL D ’AGUSTÍ CASAS I VINYAS
Avui sabem que el primer estudi sobre les dues llànties trobades a Pla
de Palol (fig. 2), una de les quals és l’esmentada en el paràgraf anterior,
va fer-lo Agustí Casas i Vinyas entre els anys 1898 i 1899 (3) i el donà a
conèixer a Joaquim Botet i Sisó en una carta que li envià el 4 de juliol de
1899, en resposta a una d ’anterior de Botet del 25 d ’octubre de 1898. En
aquesta carta,(4) que reproduïm íntegrament en l’annex, Agustí Casas li
proporcionava una descripció molt detallada i amb un llenguatge precís
de les dues peces -que l ’historiador gironí segurament no havia tingut
oportunitat de veure , i incidia en aspectes tan importants per determinar
(3) Les dues llànties formen part del fons del Museu d ’Història de la Ciutat de Sant Feliu
de Guíxols (número d ’inventari 289, sigles PP 53 i PP 54 i fig.2). Gràcies a la descripció
d ’Agustí Casas, identifiquem la llàntia sense decoració (sigla PP 54) com l ’altra que va as
senyalar Botet i Sisó (Botet, 1911, p. 607). En una altra publicació (Nolla (ed.), 2002, p. 23)
assenyalàvem, equivocadament, que la segona llàntia esmentada per Botet tenia el disc decorat
amb el relleu d ’un genet.
(4) Biblioteca de Catalunya. Barcelona, Secció Manuscrits, Epistolari Joaquim Botet i
Sisó (1873-1915), Ms. 1880, Carta 10-11, com s’indica en l’annex. Hem transcrit literalment
la carta manuscrita d ’Agustí Casas.
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la procedència dels
objectes com les ca
racterístiques de l’ar
gila o de la decoració.
Així mateix, va inserir-hi els dibuixos de
les dues peces (fig. 3),
acompanyats de les
mides. En el cas de la
llàntia decorada, el di
buix ens permet consta
tar l’estat en què es va
trobar atès que fou res
taurada posteriorment.
L’estudi d ’aques
tes llànties és el segon
treball que coneixem
d ’Agustí Casas so
bre arqueologia de la
comarca després que
l’any 1894 hagués do
nat a conèixer el des
cobriment del dolmen
de la Cova d ’en Daina
de Romanyà de la Sel
va,
com hem assenya
Figura 3: Dibuixos de les dues llànties, realitzats per
Agustí Casas, que estan inserits dins de la carta que va en
lat anteriorment. Així
viar a Joaquim Botet i Sisó el 4 de juliol de 1899 (repro
mateix, és un testi
ducció dels dibuixos sense escala)
moni primerenc de la
seva relació científica
amb Joaquim Botet i Sisó, amb qui va col·laborar en anys posteriors,
sobretot arran de la publicació del volum sobre la província de Girona
de la Geografia General de Catalunya (Botet, 1911) en què Casas li va
proporcionar dades inèdites sobre Sant Feliu de Guíxols i la vall d ’Aro
(Aicart, 2006, en premsa). En canvi, ens sobta que Botet, en parlar de
la vil·la de Pla de Palol, no publiqués la descripció minuciosa - i també
inèdita- d ’aquestes llànties. No obstant això, Botet va assenyalar que
una de les peces anava decorada amb un gerret en relleu, indici clar que
havia llegit les dades que li envià Agustí Casas, qui havia definit la deco
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ració de la llàntia com un relleu d ’una àmfora poc convencional (vegeu
annex).
Gràcies al treball d ’Agustí Casas, sabem que l’excursió de Botet i
Sisó a Pla de Palol tingué lloc l’estiu de 1898 i podem identificar, amb
certesa, quines eren les dues llànties que es van trobar durant la realitza
ció de les obres de la carretera de Sant Feliu a Palamós. D ’altra banda,
és un document més que exemplifica els coneixements arqueològics i
l’esperit científic que ja posseïa aquest erudit a la darreria del segle XIX,
en plena joventut.
ANNEX
D ’Agustí Casas i Vinyas a Joaquim Botet i Sisó, 4 de juliol de 1899
St. Feliu de Guixols 4 Juliol de 1899
Sr. Dn. Joaquim Botet y Sisó.
Gerona.
Molt Senyor meu y amich: en temps degut vaig rebrer sas amables ratllas de 25 Octubre
derrer.
Havent tingut ocasió de veurer y exam inar las 2 làmparas trovadas en los terrenos que
visitàrem vora la platja d ’Aro, l ’estiu passat, li dono nota à continuació de lo que son per si
podían interessarli:
I- Alsada m. 0,03. Diàmetre en sa major amplada m. 0,07. Argila bastant grollera y poch
dura: se ratlla ab l ’ungla ab molta facilitat. No té cap m arca visible ni la m enor motllura ni
adorno: es del tipo lo mes senzill. Es ben sencera; la seva nansa es una verdadera anella de
palmatori.
II- Alsada m àxim a m. 0,03. Diàmetre en sa major am plada m. 0,075. Argila una mica més
dura de m illor fabricació ó m illor cuyta que la anterior. Lo dibuix de sa base no aparenta esser
cap marca, à menys que servís de tal la branca, ab fruit en lo cap, que de manera bastant su
maria hi està representada. La superfície superior està bastant més trevallada: dintre bordura
q u’imita un fullatje y q u’adopta una direcció no paralela al perímetre de dita superfície, s ’hi di
buixa en relleu una ànfora de forma una mica convencional y en los espays compresos entre’l
coll y las nansas hi ha dos forats dels destinats al tiratje. La nansa de la làmpara es un senzill
apèndix triangular sense form ar anella. Lo bech està trencat.
Dispensi ma poca trassa y disposi de son affm.amich y servidor.
Agustí Casas
Biblioteca de Catalunya. Barcelona, Secció Manuscrits, Epistolari Joaquim Botet i Sisó
(1873-1915), Ms. 1880, Carta 10-11.
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EVIDÈNCIES ARQUEOLÒGIQUES
D’ÈPOCA MEDIEVAL AL NUCLI
HISTÒRIC D’ULLASTRET
F. CODINA, J. MARGALL, G. DE PRADO, X. SOLDEVILA

RESUM: En aquest article es presenten els resultats de la prim era excavació arqueològica en
extensió realitzada al nucli antic del poble d ’Ullastret (Baix Empordà). A m b aquesta interven
ció s ’ha pogut definir el límit nord de la sagrera de l ’església i s ’ha excavat una part d ’una
necròpolis, un edifici civil i un conjunt de sitges d ’època altmedieval. També s ’han excavat
d ’altres estructures de cronologia més moderna. Tots aquests elements es troben situats al
nord de l ’església parroquial. També aprofitem p e r donar a conèixer i situar les restes conser
vades d ’una torre de planta circular, ubicada a l ’interior d ’una de les cases del nucli antic.
PARAULES CLAU: A ltm edieval sagrera, necròpolis, arquitectura civil, sitges.

1. INTRODUCCIÓ

Durant els mesos de maig-juny de 2004 i febrer-març de 2005 s’han
dut a terme diferents excavacions preventives en dos solars contigus si
tuats a l’interior del poble d ’Ullastret, al nord de l’església parroquial. En
un primer moment es va actuar en un solar propietat del consistori, abans
de construir-hi el nou ajuntament d ’Ullastret. Era un solar que amidava
513 m2 aproximadament. El projecte, però, només afectava la meitat
nord del solar, en una superfície de 226,53 m2. La meitat sud ha quedat
com a espai de circulació. En la part afectada es va realitzar l’extrac
ció de terres amb una màquina excavadora fins a posar al descobert un
conjunt d ’estructures d ’èpoques diverses. Tot seguit es va procedir a la
realització de tres sondejos que van permetre establir una estratigrafia
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que va des d ’època altmedieval fins als nostres dies. Un cop finalitzats
aquests treballs es va realitzar una excavació en extensió en el solar con
tigu. Aquest és propietat d ’un particular que tenia projectada la construc
ció de dos habitatges. El solar amidava 197,84 m2. Del total del solar se
cedeixen a l’Ajuntament 70,63 m2 per a vialitat pública; queda un solar
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urbanitzable d ’uns 125 m2. Aquesta excavació va permetre completar i
conèixer millor l’estratigrafia i les estructures exhumades en el solar de
l ’Ajuntament.(1)
El poble d ’Ullastret es troba situat sobre una petita elevació, a uns 50
m d ’altitud snm, que sobresurt de la plana baix-empordanesa. Al nord
limita amb els municipis de Serra de Daró i Parlavà, a l’est amb els mu
nicipis de Fontanilles i Palau-sator, al sud amb els municipis de Forallac
i la Bisbal d ’Empordà, i a l’oest amb el municipi de Corçà. Per la banda
est del turó, travessa la carretera que va des de Vulpellac i Canapost fins
a Serra de Daró (GI-644) i que constitueix el principal accés a la població
(fig. 1). El turó d ’Ullastret es troba a uns 900 m del puig de Sant Andreu,
lloc on trobem les restes arquitectòniques de Yoppidum ibèric i del Castellum Uellosos d ’època carolíngia. En aquesta zona, al nord-est del mu
nicipi, s’hi trobava també l ’antic estany d ’Ullastret que apareix citat en
nombrosa documentació d ’època medieval i que fou dessecat entre els
anys 1856 i 1886 (Matas, 1986; Llorens, 1999).
El nucli històric, amb una superfície aproximada d ’uns 13.000 m2,
es troba envoltat d ’una muralla amb un traçat d ’uns 400 m que data dels
segles XIII-XIV i que conserva deu torres originals, una d ’elles de planta
circular que data dels segles XV i XVI (Badia, 1977, p. 439) (fig. 2). A
l’interior hi trobem l’església parroquial romànica de mitjan segle XI,
dedicada a sant Pere, i un conjunt de cases, a ponent de l’església, que
encara conserven el nom genèric del Fort. Aquest topònim ens permet
associar aquest sector del poble amb l’antic castell que hauria estat aixe
cat a l’interior del recinte fortificat. Segons Badia (1977, p. 438), la plaça
que encara es conserva entre l’església i aquest conjunt de cases hauria
fet la funció de pati d ’armes del castell (fig. 3).
2. INTRODUCCIÓ HISTORICODOCUMENTAL
A partir dels documents dels segles IX, X i XI, és possible establir
algunes qüestions bàsiques sobre l’Ullastret medieval. Així, és clar que
la xarxa de poblament -evidentm ent heretada de l ’antiguitat, ni que fos
parcialm ent- era complexa i, a més, va anar variant entre els segles IX
i XI. Un precepte carolingi del 834 esmentava un villarem anticum ano
menat Celsà i una vilula nova dita Velloses cum castellum, que Badia
(1989, p. 332) identifica amb el castell situat a l’acròpolis del poblat
ibèric del Puig de Sant Andreu. Un i altre serien veïnats rurals, formats
(1)
Ambdues intervencions van tenir el suport tècnic i material del M useu d ’Arqueologia
de Catalunya-Ullastret.
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Fig. 2. Fotografia aèria del nucli històric d ’Ullastret (Autor: François Didierjean, Arxiu
M useu d ’Arqueologia de Catalunya-Ullastret)
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per cases més o menys agrupades que formaven un mateix terme. El
panorama esdevé encara més complex quan el 899 un tercer document
evocava la villa d ’Ullastret i els villaribus de Velloses(2) i Castellar, amb
les esglésies de Sant Pere i Sant Joan. Es aquesta una notícia important, i
no només perquè s’hi recull per primera vegada el nom d ’Ullastret. Ho és
perquè evidencia la superioritat d’Ullastret - designat com a villa - sobre els
altres punts del poblament i, d ’altra banda, perquè esmenta les esglésies
de Sant Joan i de Sant Pere. Es difícil saber què eren i com s’organit
zaven físicament aquestes “viles” o “vilars” però una donació del 1018
feia referència a l’alou -possessió nobiliària- d ’Ullastret, de Velloses i
d ’un també desconegut Tres Mísers “amb les cases, corts, horts... i amb
l’estany que hi ha i amb les esglésies que hi ha”.(3) A més, l’existència
de l’església de Sant Pere permet suposar un agrupament més o menys
important de cases i cellers al seu voltant. La donació del 1018 és també
interessant perquè conté la primera referència a l’estany d ’Ullastret i
perquè va seguida d ’un plet, del mateix any, entre els comtes d ’Empúries
i els de Barcelona, que evidencia l’interès d ’aquests potentats per con
trolar el lloc i els seus recursos.(4) El plet, finalment, va ser guanyat pel
casal barceloní tot i que, al llarg del mateix segle XI, varen ser els com
tes d ’Empúries els que acabarien consolidant el seu domini a la zona
d ’Ullastret.(5)
A partir del segle XI, la feudalització de la societat implica la reor
ganització del territori en parròquies i castells; el domini emporità farà
d ’Ullastret un punt important en la vertebració territorial de la zona del
baix Ter. Les parròquies i els castells tenien com a centre, respectiva
ment, una església i un punt fortificat que, normalment, esdevenien pols
d ’atracció de poblament. I tant la parròquia com el castell disposaven
d ’un terme propi on s ’exercia l’autoritat -religiosa o feudal- i on es per
cebien els drets corresponents. El lloc d ’Ullastret va esdevenir, precisa
ment, seu de parròquia i de castell -n o en va a la documentació del segle
XIV la població en el seu conjunt era definida com a “castell d ’Ullastret”
- i es va beneficiar d ’un procés d ’agrupament dels habitatges a expen

(2) A partir d ’aquest document es deixa d ’esm entar el castell de Velloses. Sembla, doncs,
que entre els anys 886 i 899 el castell situat a la part alta del Puig de Sant Andreu hauria perdut
la seva funcionalitat i hauria quedat desafectat (Canal et al. 2005, p. 5-13).
(3) Cartoral..., document 76 (30-VI-1018) (Marquès 1993, p. 169-171).
(4) Cartoral..., document 77 (26-V III-1018) (Marquès 1993, p. 171-176).
(5) Des del segle IX se situaven els llocs més amunt esmentats al comtat d ’Empúries de
forma sistemàtica i el comte Ponç I d ’Empúries el 1078 es referia en el seu testam ent a la
dominicatura o dómini d ’Ullastret (Badia, 1977).
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ses, possiblement, de tots els veïnats esmentats fins ara -Celsà, Velloses,
Castellar o Tres M ísers- que, a partir de l’onzena centúria, varen desa
parèixer de la documentació. Les primeres referències documentals, tant
a la parròquia de Sant Pere com al castell d ’Ullastret, són relativament
tardanes, però no hi ha el menor dubte que, una i altra havien de tenir
uns orígens molt anteriors. Així, la parròquia es documenta per primer
cop el 1251, mentre que la primera notícia del “castell d ’Ullastret” és
del 1225 (Badia 1989, p. 333). A final del segle XIII, a més, es fa evi
dent que els comtes d ’Empúries havien convertit Ullastret en un centre
administratiu important dels seus dominis. Hi funcionava una notaria, ja
esmentada el 1266,(6) un tribunal o cúria, datat el 1272,(7) així com uns
molins i una ferreria, citats els anys 1298 i 1325 però amb l’evidència
que, aleshores, ja feia anys que existien.(8) En la gestió dels seus drets,
els comtes d ’Empúries comptaven amb batlles, sorgits, possiblement, de
famílies locals més o menys benestants com els Terrades o els Deixesa.
Els primers ja actuaven com a batlles el 1266 i a principi del segle XIV,
després de protagonitzar una brillant carrera que els duria a adquirir drets
feudals a Fonolleres i a establir-se a la ciutat de Girona, cediren la batllia
als Deixesa, més modestos, amb els quals estaven emparentats.(9)
Al voltant de l ’església parroquial i del castell senyorial i, sens dubte,
amb el suport dels mateixos comtes d ’Empúries, el nucli d ’Ullastret de
via anar creixent i les activitats econòmiques dels seus habitants havien
de diversificar-se. Aquesta expansió demogràfica i econòmica segura
ment va marcar la història d ’Ullastret dels segles XII i XIII, encara que
no sigui fins al final d ’aquesta darrera centúria i a les primeres dècades
de la catorzena que la documentació no n ’aporti testimonis evidents. El
1305, per exemple, l ’empenyorament d ’un alberg al “castell d ’Ullastret”
mostra una població emmurallada i atapeïda d ’habitatges.(10) Pel que fa a
les tasques econòmiques - i més enllà de l ’agricultura i ramaderia, inevi
tables a l’Empordà m edieval-, el fet que el 1298 els comtes d ’Empúries
percebessin impostos per l ’explotació dels recursos de l’estany o la ven
(6)
ADG, Pergamins, Pia Almoina, Fonolleres, número 41 (21-IV-1266). A principi del
segle XIII els documents encara eren redactats pels clergues locals, per exemple a ADG,
Pergamins, Pia Almoina, Fonolleres, sense número (16-V III-1224); i a final de la centúria
Ullastret compartia notari amb el “castell” de Sant Iscle, per exemple, a ADG, Pergamins, Pia
Almoina, Fonolleres, número 51 (22-VII-1276).
(7 ) ADG, Pergamins, Pia Almoina, Fonolleres, número 44 (17-11-1272).
(8) Arxiu Històric de Girona (AHG), Notarial, Torroella de M ontgrí, vol. 1 (28-VIII-1298)
i vol. 561 (28-VII-1325).
(9) ADG, Pergamins, Pia Almoina, Fonolleres, número 41 (21-IV-1266); número 124 (28IV-1317) i AHG, Notarial, Rupià, vol. 469 (9-VI-1311).
(10) AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 555 (21 -X II-1305).
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da del vi, il·lustra que aquestes activitats devien ser prou productives.00
I és també significatiu del dinamisme de la població, que aquesta fos
seu —si més no durant les primeres dècades del segle X IV - d ’una petita
comunitat jueva, un membre de la qual ja es pot documentar el 1312.(12)
La gent d ’Ullastret, és clar, mantenia contactes amb les altres poblacions
de la comarca, a les quals acudia per mercadejar o manllevar diners. En
aquest sentit, eren habituals les relacions amb viles de més pes demogrà
fic i econòmic com la Bisbal o Torroella de Montgrí: els veïns d ’Ullastret
són freqüents tant als “libri iudeorum” bisbalencs -é s a dir als registres
on s’anotaven els diners manllevats a prestamistes ju eu s- com als llibres
on els drapers torroellencs enregistraven les vendes a crèdit que duien
a terme. Els habitants d ’Ullastret, a més, aviat varen crear institucions
veïnals que, de forma més o menys permanent i sempre sota l’atenta
mirada dels senyors, gestionaven els afers d ’interès comú. Entre aquests
afers figurava, emblemàticament, el manteniment del temple parroquial:
el 1322 uns “prohoms” d ’Ullastret mostraven la seva preocupació per
la manca de llibres litúrgics a l ’església, i de la capella de Sant Andreu
de l’Estany -edificada en algun moment anterior al segle X III- en tenia
cura una confraria, esmentada el 1296 i que és una de les més antigues
del bisbat de Girona.(13)
La realitat quotidiana de la gent d ’Ullastret, però, en ocasions es veia
trasbalsada pels llargs i recurrents enfrontaments senyorials que, fins al
llindar del segle XV, havien de commocionar tot l’Empordà. Les tensi
ons entre els comtes d ’Empúries, d ’una banda, i els bisbes de Girona i els
reis d ’Aragó, d ’una altra, per dominar les terres empordaneses, tingueren
a la zona d ’Ullastret un dels seus escenaris més conflictius. La raó va serne tant la proximitat dels dominis episcopals de Rupià i la Bisbal, com
els intents dels oficials comtals d ’Ullastret d ’exercir la seva autoritat al
lloc de Matajudaica, en competència directa amb la jurisdicció del bisbe.
En qualsevol cas, la història d ’Ullastret al segle XIV ve definida, en bona
mesura, per un seguit inacabable d ’actes de violència i hostilitat: el 1326

(11) AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 1 (11-IV i l-X-1298).
(12) AHG, Notarial, Torroella de Montgrí, vol. 2 (10-1-1312).
(13) ADG, Lletres episcopals, vol. U3 (27-111-1322) i Nòtules episcopals, vol. G1 (1-VI1296). El zel de la gent d ’Ullastret pels afers del culte no vol dir, és clar, que no hi hagués
excepcions puntuals més o menys irreverents: la visita pastoral del 1338, per exemple,
denunciava que molts veïns freqüentaven una dona que practicava l’endevinació i els sortilegis
i que un clergue es negà a fer repicar la campana de l’església quan s’apropava el bisbe tot
exclam ant “que vengués, si venir volia, si no, qu.y cagàs” a ADG, Visites pastorals, vol. 7
(22-V-1338).
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el batlle comtal castigava veïns de Matajudaica i el bisbe se’n queixava;
el 1327 els veïns d ’Ullastret atacaven Rupià; el 1341 es trencaven les
treves, prèviament acordades, entre la gent de la Bisbal i la d ’Ullastret; el
1344 el batlle comtal exigia als habitants de Matajudaica que, en cas de
perill, anessin a recollir-se a Ullastret, exigència que provocava una nova
protesta episcopal; el 1349 el mateix batlle agredia gent de Fonolleres a
Rupià; el 1352 una colla d ’Ullastret atacava Rupià; el 1356 els oficials
comtals amenaçaven els veïns de Rupià de tallar-los les collites; el 1365
el batlle d ’Ullastret segrestava blat a veïns de Matajudaica, el 1367, per
enèsima vegada, el bisbe negava la jurisdicció dels comtes al mateix lloc
de Matajudaica; i, finalment, el 1378 encara es documenta una baralla
entre gent de Rupià i Corçà, d ’una banda, contra gent d ’Ullastret, de
l’altra.(14)
3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI ARQUEOLÒGICA DE LES RESTES
En la intervenció arqueològica s’ha excavat una part d ’una necròpo
lis i un edifici altmedieval, juntament amb un conjunt de sitges. Tam
bé s’han documentat tot un seguit d ’estructures i sitges baixmedievals i
modernes molt arrasades per la utilització del lloc per les construccions
d ’època més recent (fig. 4).
3.1. FASE 0. PREEXISTÈNCIES

Malgrat que a l ’excavació no s’han documentat estructures anteriors
a l ’època medieval, cal fer notar que entre els materials recuperats també
apareixen fragments ceràmics d ’època ibèrica. Del total de 2.367 frag
ments recuperats en el transcurs de les diferents campanyes d ’excavació
realitzades, n ’hi ha 78 que daten d ’època ibèrica (VI-II aC). Aquest m a
terial, malgrat que només suposa el 3,29% del total, evidencia una utilit
zació o freqüentació d ’aquest indret en aquell període. Aquest fet no és
estrany, atesa la proximitat del turó on s’assenta el poble d ’Ullastret amb
el gran oppidum ibèric del Puig de Sant Andreu i la intensa ocupació del
territori al seu entorn que s’ha pogut documentar els darrers anys (Plana
& Martin, 2001; Plana & Martin, 2005).

(14)
ADG, Lletres episcopals, vol. U2 (1326); vol. U3 (14-IX-1327); U7 (7-II-1341); U8
(Febrer 1344); U13 (10-1-1349); U20 (23-111-1352); U29 (16-VI-1356); U54 (26-V II-1365);
U56 (2-V-1367) i U70 (l-IV-1378).
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Fig. 4. Planta general de les estructures amb les diferents fases documentades

Entre aquests materials trobem majoritàriament fragments d ’àmfora
(fig. 5.3) i ceràmica ibèrica (fig. 5.1 i 5.2) i, en menor quantitat, alguns
d ’àmfora grecoitàlica, púnica cartaginesa i púnica ebusitana (fig. 5.4).
També, i de manera testimonial, cal esmentar la presència d ’un fragment
de ceràmica de petites estampilles, un vernís negre àtic i un de ceràmica
de la costa catalana.
3.2. FASE I. PERÍODE ALTMEDIEVAL
3.2.1. LA NECRÒPOLIS

La primera fase d ’ocupació de la zona excavada correspon a una part
d ’una necròpolis, situada dins l ’àmbit de l’antiga sagrera de l’església
de Sant Pere (fig. 6). D ’aquesta necròpolis se n ’han excavat tres enterra
ments antropomorfs. Cal dir que s’intuïa l ’existència d ’un quart enterra
ment que fou destruït amb la construcció del mur M-34, ja que es podia
veure el retall d ’una altra fossa antropomorfa pel costat sud d ’aquest mur.
Els enterraments excavats són: E-l/T-51, E-2/T-64 i E-3/T-65(15) (fig. 7).
(15)
L’estudi antropològic dels enterraments, realitzat per la Dra. Bibiana Agustí i per
Dolors Codina, es troba detallat en forma d ’annex al final d ’aquest article.
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Fig. 5. Material ceràmic d ’època ibèrica. 1. UE 3038 ceràmica comuna ibèrica 2. UE
3002 ceràm ica comuna ibèrica 3. UE 3023 àm fora ibèrica 4. UE 1046 àmfora púnica ebusitana

Enterrament E -l/T -51
La tomba T-51 era de tipus antropomorf i estava situada pràcticament
al centre de l’àmbit 6. Igual que les altres dues, estava retallada a la roca
natural. Estava farcida per un nivell de terres marrons i grogues amb
pedres petites, de 12 cm de potència (3092). La seva llargada màxima
era de 2 m; la llargada interior, 1,70 m, i l’amplada màxima, al nivell
de l’espatlla, era de 0,54 m. Es tractava d ’una inhumació, d ’edat adulta,
molt ben conservada.
L’enterrament estava fet en decúbit dorsal, d ’orientació est-oest i cal
destacar que l’individu fou enterrat amb els avantbraços situats per sota
dels coxals. Aquest fet va provoca que a partir de la tercera vèrtebra lum
bar el cos estigui desplaçat cap a la dreta. La longitud total de l ’esquelet
era d ’1,45 m.
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Enterrament E-2/T-64
La tomba T-64 tam
bé era de tipus antropom orf i estava situada a
l’oest de l’enterrament
E-l/T-51. Estava ex
cavada a la roca natu
ral i farcida per un ni
vell de terres marrons
i grogues amb pedres
petites (3093). La seva
llargada màxima era
d ’ 1,95 m i l’amplada,
al nivell de l’espatlla,
era de 0,45 m.
Es tractava d ’una
inhumació d ’un indi
vidu adult molt ben
conservada. L’enterra
ment estava fet en decúbit dorsal i orientaFig. 6. Planta de situació de les tombes documentades
respecte a l ’església de Sant Pere d ’Ullastret

Fig. 7. Vista general dels tres enterraments excavats
Fig. 8. Vista general de l’enterram ent E-2/T-64
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ció est-oest. El braç esquerre es va localitzar sobre el tòrax i el dret sobre
l ’espatlla. La longitud total de l’esquelet era d ’1,60 m (fig. 8).
Enterrament E-3/T-65
La tomba T-65, igual que les altres dues, era de tipus antropomorf.
Estava situada a l’oest de l’enterrament E-2/T-64, al límit oest de l’exca
vació, amb el cap sota el mur de tancament de la finca. La seva llargada
màxima era de 2 m i la seva amplada, a nivell de l’espatlla, era de 0,40 m.
Estava retallada a la roca natural i farcida per un nivell de terres marrons
i grogues amb pedres petites amb escassa presència de material (3094),
majoritàriament fragments molt petits de ceràmica ibèrica rodada.
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Es tractava d ’una inhumació d ’un individu adult molt ben conserva
da. L’enterrament estava fet en decúbit dorsal i orientació est-oest. La
longitud total de l ’esquelet era d ’ 1,53 m. Dins d ’aquesta mateixa tomba
també es van localitzar restes òssies d ’una inhumació precedent.
3.2.2. EDIFICI ALTMEDIEVAL

Els sondejos efectuats al solar propietat de l’Ajuntament d ’Ullastret
i l’excavació en extensió realitzada al solar adjacent, han permès posar
al descobert una sèrie d ’estances que, a partir de les evidències i com a
hipòtesis de treball, creiem que formarien part d ’un mateix edifici. Per
les seves característiques i el material arqueològic recuperat el podem
situar en l’Alta Edat Mitjana (fig. 9).
Aquest edifici es troba situat a uns 25 m al nord de l’església parroqui
al de Sant Pere. A partir de les excavacions s’ha pogut constatar que en
aquest punt del turó la roca natural presenta un sobtat desnivell. Es tracta
d ’un escaló d ’entre 30 i 50 cm. A partir d ’aquest punt el terreny natural
segueix un lleuger pendent cap al nord. Aquesta irregularitat del terreny
es va aprofitar per a construir-hi un edifici del qual coneixem molt bé els
límits sud, nord i est. La seva planta era trapezoïdal, gairebé rectangular i
tenia un espai útil interior d ’uns 64 m2 . Els costats llargs feien uns 14 m
i els costats curts entre 8 i 9 m. D ’aquest edifici s’han pogut documentar
quatre àmbits. A partir de les excavacions no s’ha pogut aclarir com fun
cionaria el costat oest de l’edifici, perquè aquest es perllongava més enllà
dels límits de l ’excavació i estava afectat per la construcció d ’un pou del
segle XX. S’intueix, però, l ’existència d ’un cinquè àmbit en aquest cos
tat, que podia haver estat l’accés a l’edifici.
L’accés comunicava amb un gran àmbit (àmbit 1), situat a l’angle
nord-oest (fig. 10), amb una superfície d ’uns 24 m2. Des d ’aquest espai
es podia accedir a dos àmbits més. L’àmbit 2 (fig. 11), situat a l ’angle
sud-oest, amb una superfície d ’uns 11,76 m2, i l’àmbit 3 (fig. 12), situat a
l’angle nord-est, amb una superfície de 12,71 m2. Aquest àmbit comuni
cava amb l ’àmbit 4 (fig. 12), situat a l’angle sud-est, amb una superfície
de 15,60 m2.
L’arquitectura d ’aquest edifici respon a les característiques pròpies de
les construccions civils d ’època altmedieval, documentades en diferents
jaciments de Catalunya i del sud de França (Riu, 1994; Bolós, 1998;
Ollich, 2004). Els murs situats més cap al sud es fonamentaven directa
ment sobre la roca natural, sense necessitat de banqueta de fonamentació.
Els altres, com que el terreny natural feia un lleuger pendent cap al nord,
s’assentaven sobre uns nivells de terra de poca potència que cobrien la
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Fig. 10. Vista general de l ’àmbit I de l’edifici altmedieval

Fig. 11. Vista general de l ’àmbit 2 de l’edifici altmedieval
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Fig. 12. Vista general dels àmbits 3 i 4 de l’edifici altmedieval

Fig. 13.1. Detall del param ent oest del mur M-26
2. Detall del param ent nord del mur M-27
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roca natural (2015,
2039, 3006, 3007 i
3099). Tots els murs
feien entre 70 i 90 cm,
ja que són bastant ir
regulars i les tirades
no són mai rectes. Es
tan tots construïts amb
blocs de gres local de
mida mitjana. No hi ha
cap bloc carejat ni tre
ballat. Les pedres estan
lligades amb fang i en
cap cas amb morter de
calç. Tècnicament, el
parament està aixecat
formant filades irregu
lars combinades amb
filades d ’opus spicatum
(fig. 13). A la majoria
d ’àmbits s ’ha docu
mentat un enlluït de
fang que varia entre 2 i
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5 cm de gruix. Aquest revestiment segurament servia per allisar les cares
internes dels murs i al mateix temps aïllar-les de les humitats. Les dues
portes que s’han documentat, i que servien per comunicar els diferents
àmbits entre si (àmbits 1 i 2 i àmbits 3 i 4), feien 1,40 m d ’amplada. La
porta d ’entrada a l’àmbit 2 tenia un llindar format per 4 lloses irregulars
que estaven ben lligades amb el paviment.
Pel que fa als paviments, en totes les estances excavades s’ha docu
mentat la mateixa solució tècnica. Es tracta d ’un paviment de morter de
calç, amb un gruix que varia entre els 2 i els 10 cm, car s’adapta al pen
dent del sòl natural. Es un paviment fet a partir d’una barreja on predo
mina la sorra per sobre de la calç. En els àmbits 1 i 2 s’ha pogut constatar
que el nivell de circulació està format combinant el paviment de morter
de calç amb la mateixa roca natural aplanada, fet que no s’ha documentat
en els àmbits 3 i 4 (fig. 14). Per tal de donar solidesa al paviment, s ’uti
litzava la inclusió de pedres i també d ’alguns fragments de paviments de
ceràmica de molt bona qualitat. Aquests fragments devien provenir de
les reformes d ’algun edifici noble més antic.

Fig. 14. Seccions nord-sud dels àmbits 1-2 i 3-4
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En els àmbits 1, 2 i 4 s’han documentat forats de pal que retallaven
el paviment de morter de calç i la roca aplanada (fig. 9). A l ’àmbit 1 hi
havia 3 forats de pal situats de manera paral·lela respecte al mur nord i
un conjunt de pedres que delimitava un altre forat al centre de l ’espai. A
l’àmbit 2 s’han documentat 5 forats de pal paral·lels al mur sud de l’edi
fici. En aquest mateix àmbit, davant del mur que el separa de l’àmbit 1, a
tocar de la porta, s’ha documentat un petit forat de 12 cm de diàmetre i 5
cm de fondària, reomplert de cendres i carbons, i una cubeta d ’uns 47 cm
de diàmetre i 20 cm de fondària. A l’àmbit 4, en l ’espai excavat, es van
documentar 2 forats de pal paral·lels al mur que el separava de l’àmbit 3.
Totes aquestes estructures negatives feien entre 10 i 12 cm de diàmetre.
Les seves profunditats variaven entre 12 i 22 cm. Sempre estaven fetes
en grups de dos o tres, formant una línia recta, i separades uns 50 cm
del mur. L’alineament de forats paral·lels als murs, segurament deurien
servir per a sustentar estructures de fusta amb una funcionalitat que no
s ’ha pogut determinar.
En aquest edifici s ’han documentat reformes en la pavimentació dels
àmbits 1 i 2 inutilitzant alguns dels forats de pal. En l’àmbit 1, sobre el
paviment de morter de calç més antic, s’hi va abocar terra i es va cons
truir un paviment de les mateixes característiques tècniques, a una cota
lleugerament més elevada. A l’àmbit 2 la reforma va consistir en la cons
trucció d ’un enllosat molt sòlid, fet de lloses d ’uns 12-15 cm de gruix.
Aquest ocupava la meitat est de l’habitació. En els àmbits 3 i 4 aquesta
reforma del paviment sembla que no es va produir.
A l’interior d ’aquests àmbits no s’ha documentat in situ cap element
arquitectònic, estructural i/o material (com ara forns, cubetes, molins,
cuines, etc.) que permetin determinar la funcionalitat dels diferents es
pais.
L’excavació tampoc ha permès aclarir el tipus de coberta d ’aquest
edifici. Els nivells d ’enderroc documentats estaven molt arrasats per les
construccions més modernes que s’hi varen sobreposar posteriorment.
Als àmbits 1 i 4 es van documentar nivells d ’enderroc de pedres que pro
venien dels murs. En aquests enderrocs, però, no es van documentar ni
teules ni lloses de pissarra. Tampoc podem aclarir, doncs, si l ’alçat dels
murs continuava amb pedra o amb tàpia.
En paral·lel al mur septentrional d ’aquest edifici, separat 90 cm cap
al nord, es va documentar un altre mur (M-40). Constructivament, era
idèntic als murs que hem descrit més amunt. Pel costat est estava rebentat
i per l ’oest es posava per sota del perfil de l’excavació. No estava relacio
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nat amb cap altre mur. Tampoc es va documentar cap nivell de circulació
que hi estigués associat. Tant la tècnica constructiva com Pestratigrafia
que hi estava relacionada permeten assegurar que era un mur coetani a
l’edifici descrit anteriorment. Segurament pertanyia a un altre edifici que
es devia estendre cap al nord-oest. Entre ambdós edificis hi havia un petit
espai que devia permetre la circulació entre ells.
3.2.3 SITGES CONTEM PORÀNIES A L’EDIFICI

Al sud d ’aquest edifici, dins l’espai que correspondria a la sagrera, es
van documentar un conjunt de 4 sitges (fig. 15 i 16), les quals, a través
del material arqueològic abocat en el seu interior, sabem que foren coe
tànies a l’edifici altmedieval.
La sitja S-43 estava situada a l’oest de l’àmbit 7. Al costat est, la pa
ret de la sitja era de perfil recte; en canvi, a la resta presentava un perfil
lleugerament còncau, amb el fons pla. La paret oest de la sitja estava
retallada per la sitja S-68. Feia 1,30 m de diàmetre i 0,88 m de fondària.
El seu interior estava farcit amb diversos nivells de reompliment (2004,
2025, 2026 i 2027). En el fons es va localitzar un petit estrat natural que
es devia formar en buidar-se la sitja (2028).

Fig. 15. Vista general de les sitges documentades a l’angle sud-oest de l ’àrea excavada
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Sud

Fig. 16. Seccions estratigràfiques de les sit
ges altmedievals
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La sitja S-44 estava situa
da a l’extrem est de l’àmbit 7,
a tocar d ’una cubeta moderna
per a amarar calç. És l’única
que es conserva tota. Tenia
una boca circular que feia
0,52 m de diàmetre, una am
plada interior màxima d ’ 1 m i
una fondària d ’ 1,08 m. Les se
ves parets internes eren lleu
gerament còncaves i el fons
era pla. A l’interior només es
varen identificar dos estrats de
farciment (2010 i 2012) que
contenien un conjunt ceràmic
molt pobre.
La sitja S-58 estava si
tuada a l’angle sud-oest de
l’àmbit 6 i estava coberta pel
perfil oest de l ’excavació i pel
mur M -31, cosa que demostra
que aquest era més modern. A
causa de les dificultats que re
presentava la seva excavació,
només se’n va excavar la part
superior, i es localitzà un únic
farcit de terres de color marró
(3054).
La sitja S-67 quedava co
berta parcialment pel mur
M -31. La seva amplada era de
0,96 m est-oest i 1,06 m nordsud i tenia una profunditat de
0,98 m. Al costat est, la paret
de la sitja era de perfil recte;
en canvi, a la resta presentava
un perfil acusadament còncau,
amb el fons pla. A l ’interior es
van localitzar dos estrats de
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farciment (3107 i 3108), el segon dels quals era de més potència i conte
nia abundants restes de materials de construcció (teules, morter i algun
fragment de pissarra). En el fons es va localitzar un petit estrat natural
que es devia formar en buidar-se la sitja (3110).
3.2.4. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC <l6)

Els materials ceràmics localitzats en els nivells que corresponen a les
inhumacions de la necròpolis no han aportat una quantitat de material
significativa. Aquesta circumstància no permet una datació directa de les
tombes a partir d ’aquests. La seva datació relativa s’obté, doncs, a partir
de les relacions estratigràfiques, que ens indiquen que serien anteriors a
l’edifici localitzat al nord de la necròpolis.
Els nivells més antics corresponen als estrats localitzats a la part nord,
sobre els quals es va construir l’edifici descrit anteriorment (2015, 2039,
3006, 3007, 3099). La quantitat de materials recuperats en aquests ni
vells no és gaire abundant i correspon quasi exclusivament a ceràmiques
de cuita reduïda, amb la superfície interior i exterior d ’una tonalitat grisa
fosca. Les poques formes presents en aquests estrats corresponen a les
característiques olles o gerres de perfil en S, que no presenten cap tipus
d ’element decoratiu. Juntament amb aquestes, cal fer constar la presèn
cia d ’alguns fragments de ceràmica espatulada, de bona factura, que cor
respondrien a una sitra. La cronologia d ’aquests nivells s’ha de situar, en
base a la presència dels fragments de ceràmica espatulada i sense majors
precisions, entre els segles IX-XI.
Els materials apareguts en els nivells de construcció de l’edifici tam
poc no permeten establir datacions cronològiques amb una certa precisió.
En efecte, en aquests estrats (1030, 1055, 1058, 1059, 1060, 2014, 2033,
2038, 3019 i 1098), la quantitat de material recuperat és molt pobra i
escadussera i, excepte algun fragment de producció oxidada i alguna es
patulada, la resta correspon a ceràmiques reduïdes, majoritàriament de
cuina. El repertori formal, com succeeix en els nivells anteriors a la cons
trucció de l’edifici, es limita a les olles o gerres de perfil en S (fig. 17).
Dels estrats associats a les reformes puntuals efectuades a l’edifici
(2029, 2030, 2031, 2032, 3020, 3080), no es pot obtenir cap mena d ’in
formació perquè només han aportat 12 fragments.
En els nivells d ’enderroc que daten el moment final de l’edifici (1021,
1028, 1029,1048, 1049, 1050,1051, 1052, 1054,2005,2016,3014,3023
(16)
Volem agrair a l’arqueòloga Anna Maria Puig les observacions i informacions relatives
a determinats tipus ceràmics localitzats en el jaciment.
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Fig. 17. Materials ceràmics dels nivells de construcció de l'edifici altmedieval. 1-2. UE
1059 ceràmica reduïda 3. UE 3098 ceràmica reduïda

i 3033), l’escassetat del material comporta novament nombroses dificul
tats per establir cronologies precises. No obstant això, en aquests nivells,
a més dels recipients amb perfil en S, també trobem alguna altra forma,
com ara escudelles, i en alguns d ’aquests estrats apareix algun fragment
de ceràmica vidrada i amb coberta esmaltada (fig. 18). Aquests, però,
són molt minoritaris i podrien ser de caràcter intrusiu. A partir d ’aquestes
evidències, caldria situar el moment final de l’edifici, sense més precisió,
entre la fi del període altmedieval (final del segle XII) i l’aparició de les
ceràmiques vidrades a la segona meitat del segle XIII.
Pel que fa als materials ceràmics procedents dels diferents nivells de
rebliment de les sitges, no són significatius, ni des del punt de vista quan
titatiu ni formal. Aquest conjunt està format per alguns fragments de ce
ràmica grisa medieval, d ’aspecte molt similar als apareguts en els nivells
associats a l’edifici descrit anteriorment. A banda del material ceràmic,
al nivell 2026 de la sitja S-43, es va localitzar un fragment d ’un molí de
rotació fet de gres (fig. 19).
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Fig. 18. Materials ceràmics dels nivells d ’enderroc de l’edifici altmedieval. 1. UE 1050
fusaiola (ceràmica reduïda) 2-3. UE 3023 ceràmica reduïda 4-5. UE 3014 ceràmica reduïda
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3.3. FASE II. PERÍODE
BAIXMEDIEVAL
3.3.1. ESTRUCTURES A R 
QUITECTÒNIQUES B AIXMEDIEVALS

En ambdós solars
han aparegut restes de
murs posteriors a l’edi
fici altmedieval i que
pertanyen a diferents
construccions. A causa
del seu estat de con
servació -estan molt
malmesos per edifica
cions encara més mo
dernes- la informació
que ens aporten és
molt escassa.
A les excavaci
ons realitzades al so
lar de l’Ajuntament
d ’Ullastret es van
Fig. 19. Molí de rotació localitzat a l’interior dc la sitja
identificar restes d ’un
S-43
edifici baixmedieval
que es fonamentava
parcialment sobre els murs de l ’antic edifici altmedieval (fig. 4 i 20).
D ’aquest edifici només en coneixem tres murs (M -l, M-6 i M-20). El
seu estat de conservació no ha permès conèixer amb claredat la dimensió
total de la seva planta i determinar de quin tipus d ’edifici es tractaria. A
partir de les restes estudiades només es poden apuntar algunes caracte
rístiques constructives.
D ’aquest edifici sabem que els límits est i sud coincidien perfecta
ment amb els límits de l’edifici altmedieval. També coincidia l’empla
çament dels murs que compartimentaven l ’espai intern. Es poden definir
dos àmbits sense establir amb claredat els seus límits.
Els murs feien 60 cm d ’amplada i estaven construïts amb doble pa
rament de blocs de gres local lligats amb fang. Les filades eren regulars.
Pel que fa a la pavimentació, en ambdós sectors s’ha documentat l ’ús
d ’enllosats fets amb grans lloses de gres. Un estava construït contra la
cara interna del mur que feia de façana sud de l’edifici altmedieval (M8). Això ens fa pensar que aquest mur encara es conservava i va ser apro55
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Fig. 20. Vista general de l'edifici baixmedieval

fitat per a la construcció del nou edifici. El nivell de circulació d ’aquest
estava situat 75 cm per sobre del nivell de circulació de l’edifici altme
dieval (fig. 14).
A l ’altre solar hi havia un mur orientat est-oest (M -31). D ’aquest mur
en tenim molt poca informació ja que pel costat est estava rebentat i pel
costat oest sortia dels límits de l’excavació. Només es pot dir que es trac
tava d ’un mur fet amb blocs de gres lligats amb morter, encara que de
mala qualitat. Només s’en conservaven dues filades. Feia 3,93 m de llar
gada, 0,65 m d ’amplada i 0,21 m d ’alçada. Es fonamentava directament
sobre la roca natural. Aquest mur havia estat construït sobre les sitges (S67) que funcionaven contemporàniament amb l’edifici altmedieval. Pel
costat sud es va poder excavar un estrat de color marró clar, format per
sorres barrejades amb argila (2003). Aquest estrat cobria directament la
roca natural i la sitja S-43. Possiblement es tractava d ’una preparació del
paviment que hauria funcionat amb el mur M -31, del qual no ha quedat
cap evidència.
3.3.2. SITGES BAIXMEDIEVALS

En el mateix espai on s’ubicaven les sitges altmedievals, descrites a
l’apartat anterior, es van excavar tres estructures negatives i una quar
ta dins de l ’àmbit 2 (fig. 15 i 21). D ’aquestes estructures només se’n
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conservava la part inferi
or. Suposem que es tracta
dels fons de sitges més
modernes, però no des
cartem que puguin cor
respondre a fosses, amb
una funcionalitat primà
ria indeterminada.
La sitja S-50 estava si
tuada a l’àmbit 6, al nord
d ’una cubeta moderna
per amarar calç. La seva
amplada era d ’ 1,70 m estoest i 1,75 m nord-sud i
tenia una profunditat de
0,25 m. Aquesta sitja es
tava molt escapçada, no
més es conservava el fons
que era còncau. A l ’interi
or només es va localitzar
un estrat de color marró
amb taques de carbons
(3030). Aquest nivell te
nia uns 35 cm de potèn
cia i estava situat sobre la
roca natural.
La sitja S-53 estava
situada a l ’extrem est de
l’àmbit 7, prop de la sit
ja S-44. Tenia les parets
còncaves i el fons pla. A
l’interior van aparèixer
fins a 5 nivells diferents
Fig. 21. Seccions estratigràfiques de les sitges baixde farcit (3055, 3064,
m edievals
3065, 3066 i 3102). Entre
ells cal destacar un nivell
de carbons i un altre format per pedres de mitjanes i grans dimensions.
Les mides conservades d ’aquesta sitja eren d ’ 1,60 m d ’amplada nordsud, 1,55 m est-oest i 0,40 m de profunditat.
La sitja S-61 estava situada a la part nord de l’àmbit 2, just davant del
seu accés des de l’àmbit 1 (fig. 11). Va ser l’única sitja que es va localit
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zar a l’interior de l ’edifici altmedieval i es veia clarament com retallava
diferents estrats d ’aquest sector. Es pot concloure, doncs, que aquesta
sitja va ser feta en un moment en què l ’edifici ja no funcionava. Tenia
les parets còncaves i el fons pla. Era una sitja d ’1,05 m d ’amplada nordsud i 1,10 m est-oest. L’ alçada conservada era de 40 cm i retallava la
roca natural uns 15 cm. A l’interior es van localitzar fins a quatre nivells
diferents, entre ells un enderroc de pedres i alguns fragments de morter
de calç (3027, 3034, 3077 i 3078). Cal destacar, també, la troballa de 8
banyes d ’ovicaprí localitzades a l’interior d ’una bossada de terra de color
marró barrejada amb pedres (3027). En d ’altres casos similars, aquests
tipus de troballes han estat interpretats com l ’abocament de restes faunístiques procedents de l’esquarterament de diversos animals (Roig, 2003).
La sitja S-68 pel costat oest retallava la S-43. Tenia les parets còn
caves i el fons pla. A l’interior es va poder excavar una capa de color
marró de 5 cm de potència (3038), que cobria el fons de la sitja. Feia 1 m
d ’amplada nord-sud i 0,15 m de profunditat.
3.3.3. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

Les estructures corresponents a aquesta fase s’han trobat molt arrasa
des a causa de les utilitzacions ulteriors dels espais objecte d ’excavació.
Pel que fa als nivells arqueològics associats a aquestes estructures (fig.
14), en alguns casos el seu estudi ha fet evident que han estat alterats en
èpoques més recents (3029, etc.). Els estrats intactes que daten aquestes
construccions (1013, 1015, 1016, 1041, 1043, 1045, 1046, 2003) presen
ten una varietat tipològica i formal més diversificada que en el període
anterior. En aquests nivells, a més de la ceràmica reduïda, trobem cerà
mica amb esmalt blanc, amb decoració en verd i manganès, decoració en
blau de procedència valenciana, així com alguns fragments de ceràmica
de reflexos metàl·lics, també de procedència valenciana. Aquest repertori
permet situar cronològicament aquests nivells en el segle XV.
La poca quantitat recuperada en els nivells d ’enderroc i abandonament
d ’aquest període (1014, 1040), juntament amb l’alteració d ’aquests, no
permet situar cronològicament el moment final d ’aquestes construcci
ons.
D ’aquest període destaca, per la quantitat i varietat tipològica dels
materials, el nivell que segellava la part superior de la sitja S-43. Çom
s ’ha vist anteriorment, aquesta sitja està farcida amb diferents nivells,
en els quals només apareixen ceràmiques grises. En el nivell que acaba
de colmatar la sitja (2004), en canvi, apareixen ceràmiques esmaltades
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Fig. 22. Materials ceràmics de la UE 2004. 1. ceràmica reduïda 2-4. ceràmica esmaltada
blanca 5. verd i manganès

(fig. 22.2, 22.3 i 22.4), algunes decorades amb verd i manganès (plats,
talladors) (fig. 21.5), i d ’altres amb decoració en blau de procedència va
lenciana (Gonzàlez, 1944). Entre el repertori formal de la ceràmica redu
ïda de cuina, es troben algunes olles amb vora exvasada amb decoració
incisa sota el llavi i encaix per a una tapadora (fig. 20.1), característiques
d ’aquest període.
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Quant als materials procedents dels estrats de rebliment de les sitges,
ens trobem una vegada més amb una quantitat de material poc signifi
cativa. En aquests nivells, juntament amb la ceràmica reduïda de cuina
i alguns bocins de ceràmica vidrada, apareixen uns quants fragments de
ceràmica esmaltada amb decoracions en blau i reflexos metàl·lics, en
ambdós casos de procedència valenciana. Aquests materials permeten
situar l’amortització d ’aquestes sitges en algun moment del segle XV.
3.4. FASE III. EVIDÈNCIES ARQUEOLÒGIQUES
D ’ÈPOCA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
3.4.1 ESTRUCTURES CONSTRUCTIVES INDETERMINADES

Amb les excavacions també es van posar al descobert altres murs que
es trobaven molt arrasats i que no van ser excavats en extensió (fig. 4).
Alguns (M-2, M-3, M-5, M-9, M-10, M -ll, M-15, M-18, M-36 i M-37)
eren murs d ’uns 60 cm d ’amplada fets a base de blocs irregulars de gres
local lligats amb fang. D ’altres murs (M-4, M-12, M-21 i M-22) estaven
construïts utilitzant el morter de calç com a lligant. Corresponien a una
casa moderna edificada al bell mig del solar que es va conservar dempeus
fins a mitjan segle XX.
3.4.2. ESTRUCTURES NEGATIVES

S’han identificat restes de 2 estructures negatives que podrien cor
respondre a fosses o a la part inferior de sitges (fig. 15). Aquestes es van
excavar en un moment en què el nivell del terreny era a una cota molt su
perior a la roca natural. Per aquest motiu, només s’ha pogut documentar
els fons, ja que havien quedat afectades per les activitats més modernes
efectuades en el lloc.
La sitja o fossa S-60 va aparèixer al centre de l’àmbit 7; només tenia
5 cm de profunditat. El fons era pla i aquest estava cobert per un estrat
de color marró fosc de molt poca potència (3058). Aquesta estructura
tenia 1 m d ’amplada nord-sud, 0,90 m est-oest i 0,05 m de profunditat.
Es tracta d ’una estructura pràcticament tota arrassada.
La sitja o fossa S-80 es trobava situada entre les sitges S-43 i S-60.
Retallava la part superior del costat est de la sitja S-43. La part conservada
tenia una fondària de 10 cm, amb el fons pla i un diàmetre de 75 cm. Esta
va coberta pel mateix nivell que cobria l’estructura anterior S-60 (3058).
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3.4.3. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

Els materials recuperats corresponents als nivells i a les estructures
més modernes no són prou significatius per poder establir una cronolo
gia precisa. Ja s’ha fet notar anteriorment l ’alteració que va patir l’estratigrafia més moderna per causa de les activitats portades a terme en
aquesta zona del poble. Malgrat tot, sorprèn que entre els nivells d ’aquest
període, i només amb alguna excepció puntual, no apareguin materials
posteriors a mitjan o final del segle XVI.
4. CONSIDERACIONS FINALS
Aquest treball pretén sumar-se als diferents estudis que han tractat
el territori d ’Ullastret en època medieval, aportant per primera vegada
dades arqueològiques del nucli antic del poble. Totes aquestes investi
gacions, juntament amb les nombroses dades que ha aportat la recerca
continuada entorn als destacats jaciments d ’època ibèrica localitzats al
municipi d ’Ullastret, especialment el Puig de Sant Andreu, permetran
esbossar una síntesi sobre l’evolució del poblament i les seves caracte
rístiques, des de la primera edat del ferro fins a l’actualitat.
Com s’ha comentat a la introducció historicodocumental, la primera
vegada que es troba citat Ullastret com a lloc d ’hàbitat és en un document
de l ’any 899. En aquest s’evoca la uilla d ’Ullastret i també s’esmenten
les esglésies de Sant Pere i Sant Joan, i es configura com un important
nucli de poblament en detriment dels vilatges de Celsà, Velloses i Cas
tellar.
L’església que encara perviu es data de mitjan segle XI (Badia, 1989).
D ’aquest període les excavacions han permès documentar el límit nord
de la sagrera. Això s’intueix a partir del canvi sobtat de desnivell detec
tat a la roca natural del solar excavat. Com ja hem comentat abans, es
tracta d ’un desnivell d ’uns 50 cm d ’altura situat a 25 m al nord de la nau
septentrional de l’església romànica. Cal recordar que, normalment, les
sagreres ocupaven l’espai de 30 passes al voltant de l ’església parroquial,
tot i que s’han documentat casos on aquestes mides poden ser superiors
o inferiors. Hi ha consens en el fet de situar la difusió de la sagrera a
Catalunya entre l’inici i primera meitat del segle XI (Bonassie, 1994).
Just en el límit nord de la sagrera s’ha documentat part d ’una ne
cròpolis que tipològicament correspon a tombes antropomorfes, que en
aquest cas se situarien cronològicament entre els segles IX i XI. El fet
de trobar-se en un punt llunyà respecte al temple, però dins el límit de la
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sagrera, fa pensar que no corresponen a la fase inicial de l’ús de l’espai
com a necròpolis.(17)
Dins el límit de la sagrera també s’hi ha documentat l’ús de l’espai
com a lloc d ’emmagatzematge. Les intervencions arqueològiques van
posar al descobert una sèrie de sitges utilitzades per a emmagatzemar el
gra i obliterades durant el període altmedieval. A través dels materials
arqueològics localitzats a l’interior i comentats anteriorment, podem afir
mar que aquestes sitges van ser contemporànies a l ’edifici altmedieval,
construït just a tocar el límit nord de la sagrera.
L’edifici es trobava, en part, assentat sobre uns nivells de terres en
els quals es van localitzar fragments de ceràmica espatulada medieval.
Aquesta ceràmica se situa cronològicament entre els segles IX i XI (Riu,
1999). També es va trobar algun fragment d ’aquest tipus ceràmic als
nivells de construcció de l’edifici. Pel que fa a la datació, també cal te
nir en compte que el mur sud (M-34) rebentava una quarta tomba de la
necròpolis. Això ens fa situar la construcció de l’edifici en un moment
posterior a la utilització de l’espai com a lloc d ’enterrament. Les carac
terístiques arquitectòniques comentades anteriorment coincideixen ple
nament amb exemples d ’altres edificis d ’aquesta època documentats en
altres jaciments de Catalunya.
De la part documentada cal destacar-ne les dimensions, superiors a
altres construccions de caràcter civil d ’aquesta època, que normalment
eren cases de dues o tres habitacions amb una superfície màxima de 20
m2 (Riu, 1994; Bolós, 1998). Com hem dit abans, desconeixem la solució
de continuïtat del costat oest de l’edifici. Això suposa un greu problema a
l’hora d ’establir de manera precisa les dimensions totals i la planta com
pleta de la construcció, ja que amb les restes trobades no podem definir
l’accés a l’edifici i la seva relació amb l’urbanisme de l ’entorn.
Durant el procés d ’excavació se’ns va donar a conèixer l’existència
d ’una estructura circular, de la qual només se n ’observava una quarta part,
situada a l’interior de la casa número 14 del carrer del Fort d ’Ullastret,(18)
molt propera a la zona excavada. Es tractava d ’una possible torre, for
mada per un mur fet de blocs de pedra lleugerament treballats i lligats
(17) A banda de les tombes documentades en aquesta excavació, el Dr. Miquel Oliva i Prat
va excavar l ’any 1965 una sèrie de tombes situades a la banda sud de l’església. Tal com es
desprèn de les fotografies que e s‘conserven en l’arxiu fotogràfic del M useu d ’Arqueologia
de Catalunya-Ullastret, aquests enterraments presenten una tipologia diferent als descrits en
aquest article. En aquest cas es tracta de fosses delim itades per lloses.
(18) Volem agrair al senyor Jaume Serra el fet d ’informar-nos de l ’existència d ’aquesta
construcció i de deixar-nos documentar-la i fotografiar-la.
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Fig. 23. Detall de les restes d ’una possible torre documentades al número 14 del carrer del
Fort d ’Ullastret

amb fang, amb una amplada aproximada de 50 cm. La part interna de la
torre estava reblerta de runa (fig. 23). Aquesta possible torre es troba si
tuada a uns 18 m al sud-oest de l’edifici altmedieval, dins d ’un conjunt de
cases que encara popularment s’anomena el Fort i que delimita la plaça
de l’església, on Badia (1977, p. 438) situa el pati d ’armes del castell (fig.
3). Tot i que no s’ ha realitzat una intervenció arqueològica que permeti
un millor coneixement de l’estructura i la documentació no hi faci cap
esment, no descartem la hipòtesi que pugui correspondre a la torre d ’ho
menatge del castell d ’Ullastret.
Finalment, cal remarcar que la informació obtinguda dels nivells
d ’època baixmedieval i, sobretot d ’època moderna, és gairebé nul·la i no
permet extreure’n conclusions rellevants.
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ANNEX

ARQUEOLOGIA FUNERÀRIA: LES
RESTES HUMANES DEL CARRER
DEL FORT, ULLASTRET, BAIX
EMPORDÀ
B IB IA N A A G U S T Í i FA RJA S, D O L O R S C O D IN A i R E IN A

INTRODUCCIÓ

L’anàlisi que presentem comprèn l’estudi biomètric, patològic i tafonòmic de les restes exhumades a l’excavació del carrer del Fort, a
Ullastret, Baix Empordà, el mes de març de 2005, així com la interpre
tació arqueològica del fet sepulcral. Es tracta de tres tombes retallades
directament en el subsòl i de forma antropomorfa. Totes tres contenien
inhumacions individuals, i només en una d ’elles, la T-65, s ’hi va docu
mentar una reutilització funerària.
Disposem de pocs elements que ens permetin donar-ne una datació
acurada. La tipologia antropomorfa no és suficient per datar el moment
de funcionament d ’aquest espai. Gràcies a excavacions realitzades en els
darrers anys, hem pogut documentar aquest tipus de tomba des del segle
VI fins al segle XII (Codina et al. 2000). Que les tombes hagin estat
localitzades dins l’àmbit de la sagrera de l’església d ’Ullastret tampoc
ens proporciona cap element de datació. Malgrat això, el fet que les tres
tombes estiguin orientades est-oest ens parla d ’uns enterraments de tra
dició cristiana.
METODOLOGIA
El mètode per a l’anàlisi ha estat l’habitual en restes individualitza
des. En una primera fase s’ha procedit a la neteja amb raspalls de puntes
toves, a la reconstrucció dels elements que ho permetien, a la seva identi
ficació i al registre en un diagrama esquelètic i dentari. En la segona fase
s’ha realitzat la biometria dels ossos llargs i el crani (White, 1991). Pos
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teriorment, l ’observació detinguda de les restes ha permès localitzar, des
criure i identificar possibles alteracions patològiques i/o tafonòmiques.
ESTUDI INDIVIDUAL
TOMBA 51 (U.E. 3096)

La tomba 51 contenia les restes d ’un individu adult, femení, amb una
edat estimada(l) d ’entre 40-50 anys.
L’individu presenta el neurocrani gairebé sencer, amb només els
malars fragmentats, l’esquelet postcranial està molt ben representat, amb
un estat de conservació molt bo, excepte les escàpules i els coxals, que
apareixen fragmentats.(2) L’esquelet axial també està perfectament repre
sentat. Hem pogut documentar gairebé tots els elements de les mans, tant
carp com metacarp; en canvi, els peus estan més malmesos i les restes
són més escadusseres.
Morfològicament, respon a un individu gràcil, amb les insercions
musculars claviculars gens marcades, i lleus a nivell del deltoides de
l’húmer dret, en canvi marcades al costat esquerre; els radis són gràcils,
amb la tuberositat marcada en l ’esquerre; les ulnes presenten la inserció
per als braquials marcats, per als supinadors suaus i pels pronadors molt
marcats.
El desgast dental,(3) de localització oclusal en tots els casos, és força
significatiu. S’observen càries de grau 2 i de localització cervical a les
peces 13, 14, 15 i de grau 1 també cervical a 35. Hi ha tres casos (molars
16, 36 i 46) de pèrdua ante mortem (PAM) amb reabsorció total dels
alvèols. La hipoplàsia de l’esmalt(4) està present a la base de la corona
de la majoria de les peces, en forma de solcs horitzontals profunds. Cal
destacar la presència de petits dipòsits de ciment a 26, 25, 24 i 14. El

(1) En tots els esquelets s ’ha partit dels paràmetres d ’ossificació del cartílag de la tiroides
proposat per Vleck (1980) i d ’obliteració de les sutures cranials de M asset (1989), combinats
amb altres marcadors relatius d ’edat com l’aspecte de les superfícies articulars, la densitat del
teixit cortical dels ossos llargs o el grau de desgast dentari.
(2) M algrat la fragmentació dels coxals ens ha estat possible sexar l’individu segons els
paràmetres de Bruzek (2002).
(3) Utilitzem una senzilla gradació del desgast en la que el grau 1 correspon a una abrasió
de l’esmalt, el grau 2 a l’afectació puntual de la dentina interior de la dent, el grau 3 a una
afectació general i més greu de la dentina amb reducció de l ’alçada de la corona, i el grau 4 a
la destrucció total de la corona dentària.
(4) La hipoplàsia de l ’esmalt es refereix a defectes m acroscòpics en la formació de la co
rona de la dent i que solen estar associats a períodes de malnutrició o carencials per malalties
durant la infantesa.
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retrocés alveolar és molt important i afecta la totalitat dels alvèols, tant
del maxil·lar com de la mandíbula. Es documenta agenesi de les terceres
molars (peces 28, 18, 38 i 48).
Patologies dentals
- Presenta malaltia periodontal avançada que ha provocat una retrac
ció de la línia alveolar tant a nivell de la mandíbula com del maxil·lar.
- La hipoplàsia de l ’esmalt es localitza en la majoria de peces.
Anomalies òssies
- L’estèmum és molt convex, en quilla (figura 1). Aquesta morfologia
a vegades s’associa a processos de raquitisme, per bé que en aquest cas
no hi ha cap més símptoma que permeti pensar en aquesta patologia.
- Presència d ’una segona careta articular(5) en el talus, tant dret com
esquerre.
TOMBA 64 (U.E. 3095)

La tomba 64 contenia les restes d ’un individu adult, masculí, d ’entre
30 i 40 anys.
Presenta el neurocrani en perfecte estat i l’esquelet axial complet, així
com l ’esquelet postcranial; només les escàpules apareixen fragmentades.
Morfològicament respon a un individu gràcil, amb les insercions del lli
gament trapezoïdal de la clavícula esquerra bastant marcades, mentre
que les de la dreta són més suaus. Els húmers, tant el dret com l’esquerre,
presenten la inserció pel deltoides i el pectoral molt marcada, de la ma
teixa manera que la inserció pel braquial i el supinador de l’ulna dreta,
mentre que la del pronador és més suau, i l’esquerra presenta unes inser
cions molt suaus. El radi dret té la inserció pel flexor del polze marcada,
mentre que la de l’esquerre és molt més suau. El fèmur esquerre presenta
la pilastra i la cresta glútia bastant marcades, mentre que el dret és molt
lleu. La tuberositat anterior de les tíbies és poc marcada.
El crani presenta una protuberància occipital externa -in io n - bastant
robusta, així com la cresta de les apòfisis mastoidees que, malgrat la seva

(5)
Les caretes secundàries a la cara anterior distal de la tíbia solen estar associades a la
postura de la gatzoneta, pròpia de poblacions antigues i present encara en moltes poblacions
africanes i asiàtiques que tenen aquesta predisposició física i desenvolupen les caretes arti
culars a mesura que adopten la posició ajupida en lloc d ’asseure’s (Castellana & Malgosa,
1991). Utilitzem una senzilla gradació del desgast en què el grau 1 correspon a una abrasió
de l ’esmalt, el grau 2 a l ’afectació puntual de la dentina interior de la dent, el grau 3 a una
afectació general i més greu de la dentina amb reducció de l’alçada de la corona, i el grau 4 a
la destrucció total de la corona dentària.
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Figura 1. Estèrnum en quilla vist des de la cara interna

robustesa, és de petit volum, els arcs superciliars són suaus, igual que
les crestes dels temporals. L’os nasal sobresurt, el front és arrodonit, els
parietals i l’escata de l’occipital suaus.
Restes dentàries
El desgast dental, oclusal en tots els casos, és greu; amb càries de grau
3 oclusal a la peça 14 i a la 43. Hi ha una pèrdua ante mortem (PAM) amb
reabsorció important de l’alvèol de les peces 28, 27, 22, 21, 11, 12, 15,
16, 17, 38 i 35. La hipoplàsia de l ’esmalt està present a la base de la co
rona de la majoria de les peces dentals, amb solcs profunds i horitzontals.
Destaca la presència de petits dipòsits de ciment a la base de 41, 46, 47 i
48, mentre que a 37 el dipòsit és més remarcable. El retrocés alveolar és molt
important i afecta la totalitat de la mandíbula i bona part del maxil·lar.
Patologies dentals
Presenta una malaltia periodontal molt avançada que ha provocat
una retracció de la línia alveolar tant a nivell de la mandíbula com del
maxil·lar.
La hipoplàsia de l’esmalt (figura 2) es localitza en la majoria de peces
dentals.
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Diagrama de conservació dentària. (PAM= pèrdua, B= alvèol buit)

Diagrama de conservació dentària. (A= agenesi, PAM= pèrdua, B= alvèol buit)
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Figura 2. Solcs horitzontals d ’hipoplàsia de l’esmalt a la corona de les incisives superiors
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- Cavitat per abscés vestibular apical a la paret alveolar del maxil·lar
entre 14 i 15 i a nivell de 27.
Patologies òssies
Patologia d ’origen posttraumàtic, localitzada a l’extrem esternal
d ’una costella (figura 3), amb presència de neoteixit.
- Osteòfits a la careta intervertebral esquerra de la tercera i quarta
vèrtebra cervical.
- Lleu corona osteofítica a la setena, vuitena i novena vertebra dorsal
i osteòfits a les caretes intervertebrals de la cinquena, sisena i setena
vèrtebra dorsal.
Tafonomia
En un sol cas s’observen les traces dentàries de rosegadors sobre el
teixit cortical d ’una diàfisi clavicular.
TOMBA 65 (U.E. 3097)

La tomba 65 contenia les restes de dos individus.
INDIVIDU 1

Adult femení, d ’entre 50 i 60 anys. Presenta el neurocrani en molt bon
estat (figura 4).
Restes dentals
L’individu presenta un desgast de tipus oclusal a totes les peces den
tals. Hem de remarcar que en el maxil·lar el desgast és més acusat que a
la mandíbula; presenta una càries de grau 3 oclusal a 24 i 16 i una de grau
1 cervical a 17. Hi ha una pèrdua considerable de peces (PAM), amb una
reabsorció total de l ’alvèol (n. 28, 27, 26, 18, 36, 46 i 47). El retrocés
alveolar és molt significatiu i afecta totes les peces que l ’individu conser
vava en el moment de la seva mort. Els dipòsits de ciment, tant linguals
com vestibulars, són importants, sobretot a nivell mandibular, i afecten
totes les peces. No hi ha traces d ’hipoplàsia a l ’esmalt dental de cap de
les peces conservades.
L’esquelet postcranial està perfectament representat; únicament les
escàpules estan fragmentades. Morfològicament, correspon a un individu
bastant robust, amb les insercions costoesternals de les clavícules mar
cades, igual que les insercions pel lligament trapezoïdal i les empremtes
deltoidianes. Els húmers presenten la inserció del pectoral, el gran rodó
i les crestes laterals molt marcades i el deltoides lleu; l ’húmer dret pre
senta perforació olecraniana. Les insercions pels braquials estan molt
marcades tant als radis com a les ulnes (figura 5), que presenten marques
notables pels supinadors i suaus pels pronadors. Els fèmurs presenten la
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Figura 4. Norma lateral cranial de l ’individu de la U.E. 3097, amb una m orfologia gràcil

Figura 5. Insercions musculars als ossos de l’avantbraç en l’individu U.E.3097
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Diagrama de conservació dentària. (PAM= pèrdua, B= alvèol buit)

cresta glútia molt marcada. En canvi, les tíbies són gràcils, amb careta
articular secundària pel talus.
Patologia dental
- Presenta una malaltia periodontal molt avançada que ha provocat
una retracció de la línia alveolar tant a nivell de la mandíbula com del
maxil·lar.
Patologies òssies
- Depressió per contusió lleu a l ’escata del frontal dret, amb una to
tal reabsorció del teixit; fa 43 per 25 mil·límetres i presenta una forma
ovalada.
- Calcificació a la part final de l’estèmum i a la part estemal de les
costelles, de caràcter lleu.
- Lleu calcificació dels lligaments anteriors de les dues patel·les.
- Osteofitosi de l’apòfisi odontoidea de l’axis (figura 6), que indica un
procés artròsic a nivell de la columna cervical.
- Corona osteofítica superior i inferior a les vèrtebres lumbars. La
segona i la cinquena lumbar (figura 7) presenten empremtes de nòduls
de Schmòrl a la part inferior del tambor.
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Figura 6. Osteofitosi de l ’apòfisi odontoidea de l’axis, que indica un procés artròsic a nivell
del sector cervical de la columna

Figura 7. Corona osteofítica i empremta de nòdul de Schmòrl a la part inferior del tambor
en una vèrtebra lumbar
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INDIVIDU 2

El segon individu està representat de manera residual pel tars i el metatars dret i esquerre, i correspon a un individu adult.
ESTUDI POBLACIONAL
L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra de quatre individus, dos pro
cedents de tombes individuals i dos més procedents de la mateixa tomba,
que va ser reutilitzada pel segon individu inhumat. De l’individu diposi
tat inicialment només en resten els peus.
CLASSIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ PER EDAT I SEXE

Amb una mostra poblacional tan minsa, ens és molt difícil extreure
valoracions globals; tanmateix, veiem que hi ha una manca clara d ’in
dividus infantils i nadons, fenomen poc freqüent en les poblacions an
tigues, on l’índex de mortalitat infantil és molt elevat (Bocquet Appel
& Masset, 1996). Hem de pensar, però, que, tractant-se d ’una mostra
cementerial tan petita, podria correspondre a una part del cementiri on
només s’inhumessin adults, tal com succeeix sovint en època medieval
i moderna.
Realitzar una valoració sobre l’índex de mortalitat de les dones i els
homes tampoc és possible. Novament, restringim les nostres observaci
ons (figura 8): en el gràfic es mostra com les morts s’han produït apro
ximadament entre els 30 i els 60 anys, les dues dones amb més supervi
vència (entre 40-50 i entre 50-60 anys, respectivament) que l’home, mort
entre els 30 i els 40 anys.
VALORACIÓ DE LA PATOLOGIA D ENTÀRIA

Tots els individus estudiats han patit algun problema dental (figura 9),
a més d ’un desgast oclusal notable. Tots tres presenten càries d ’entre
grau 1 i 3 a les molars, tant superiors com inferiors, per bé que només
U.E.3095 presenta un procés infecciós que genera dos abscessos al maxillar. La malaltia periodontal, que ha provocat una retracció generalitzada
de la línia alveolar, afecta, d ’una manera important, tots els individus.
També es veuen afectats per la pèrdua de peces dentàries com a conse
qüència d ’aquestes patologies, especialment la dona de la U.E.3097.
A un altre nivell, remarquem la presència d ’hipoplàsia en dos dels tres
individus; aquesta patologia, que afecta l’esmalt de la dent, va associada
a períodes de mal nutrició que haurien tingut lloc durant la infantesa o
l ’adolescència i també pot associar-se a fases en les quals les aportaci75
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Figura 8. Gràfic de m ortalitat per edat i sexe. Coordenades: classes d ’edat;abscisses: nom 
bre d ’efectius

Figura 9. Distribució de patologia oral per sexes. Coordenades: afectació patològica; abscisses: nombre d ’efectius
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ons vitamíniques haurien estat molt deficitàries, per exemple, a causa de
malalties.
Totes les patologies referenciades estan representades en els tres in
dividus, amb més o menys afectació, excepte la hipoplàsia de l’esmalt,
absent en una de les dones. Igualment que per les patologies òssies, com
que es tracta d ’una mostra poblacional tan petita, és molt difícil fer ús
d ’aquests valors per intentar establir uns patrons per sexes o per edats de
les patologies orals.
ARQUEOLOGIA FUNERÀRIA
TOMBA 51 (U.E. 3096)

Aquesta és una estructura funerària de tipus antropomorf, excavada
en el subsòl natural, sense restes de coberta aparent i orientada en l’eix
est-oest. Presenta una capçalera i unes espatlles molt diferenciades. L’in
dividu està inhumat en decúbit dorsal, amb les extremitats superiors semiflexionades, amb els avantbraços situats per sota dels coxals, i amb
les mans a nivell del pubis. Les extremitats inferiors apareixen estirades,
amb una rotació cap a sud de la cama dreta. El crani apareix en fase anterosuperior, amb la connexió temporomandibular lleugerament baldera
però in situ. La cintura escapular presenta una compressió important fins
al punt de deixar les clavícules gairebé verticals. La connexió escapulohumeral apareix tancada, mentre que les connexions del colze estan
completament desplaçades. El desplaçament de les tres últimes vèrtebres
lumbars i del sacre cap al sud es deu, probablement, al pas d ’algun ani
mal.
L’estudi tafonòmic i la descomposició del cadàver ens fan pensar que
l ’individu va ser inhumat amortallat, amb un coixí de matèria periple
sota el cap, en un espai inicialment buit però sotmès a un colmatatge
progressiu.
TOM BA 64 (U.E. 3095)

Estructura funerària de tipus antropomorf, orientada est-oest, amb la
capçalera i les espatlles molt ben diferenciades i excavada en el subsòl
natural. En el moment de l’excavació no presentava restes de coberta.
L’individu està inhumat en decúbit dorsal. El crani apareix en fase anterosuperior, amb la connexió temporomandibular lleugerament baldera
però in situ. El braç dret apareix replegat sobre si mateix, amb la mà
sobre l ’espatlla dreta, la connexió escapulohumeral in situ, lleugerament
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baldera i sense compressió, mentre que la connexió del colze és estre
ta. El braç esquerre apareix semiflexionat amb la mà sota les darreres
vèrtebres lumbars; s’ha produït un desplaçament de la connexió escapulo-humeral, amb un doble efecte de paret i de compressió; la graella
toràcica apareix oberta, igual que els ilions dels coxals, mantenint però
la verticalitat dels pubis. Les extremitats inferiors apareixen flexionades
amb una rotació important cap a l’exterior dels fèmurs. Les patel·les apa
reixen a l’exterior de l ’individu. Els peus estan completament deslligats,
no mantenen cap connexió anatòmica.
L’estudi tafonòmic i la descomposició del cadàver ens fan pensar que
l’individu va ser inhumat amortallat, amb un coixí de matèria periple
sota el cap, en un espai inicialment buit però sotmès a un colmatatge
progressiu.
L’estudi tafonòmic i funerari de l ’estructura T-65, U.E. 3097 no s’ha
pogut realitzar atès que no teníem prou informació.
VALORACIÓ GLOBAL I CONCLUSIONS
ASPECTES FUNERARIS

Cronològicament, ens és impossible adscriure aquestes restes a un
moment històric precís perquè la tipologia de les estructures funeràries
no és, en cap cas, suficient per datar un nivell d ’ús. En efecte, aquest
tipus d ’estructures estan documentades des del segle VI fins ben entrat
el segle XII. El fet de tenir tan pocs individus inhumats en un espai tan
gran ens fa pensar que es tracta d ’una àrea residual d ’enterraments i que,
malgrat trobar-se dins la sagrera, no seria aquesta la zona utilitzada ma
joritàriament com a cementiri. Les relacions estratigràfiques (6) indiquen
que el nivell funerari és anterior a la construcció de l ’edifici altmedieval
documentat a l’excavació.
ASPECTES ANTROPOLÒGICS

La migradesa de la mostra ens impedeix fer qualsevol valoració glo
bal sobre la població inhumada en aquesta àrea cementerial. Per tant, ens
limitem a comentar les evidències sense aprofundir-hi.
En la mostra tenim perfectament representada la franja d ’edat dels
adults madurs; cap infant, adolescent ni adult jove no hi és present, fet

(6)
Prado.

Segons informació oral del responsable tècnic de la intervenció arqueològica G. de
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que ens confirma la hipòtesi de l’àrea residual d ’enterrament, atès que en
aquest tipus de població medieval la mortalitat infantil i del grup de les
dones joves en edat fèrtil és molt gran.
Els esquelets presenten trets de robustesa específics que ens indiquen
l’ús de les extremitats en la seva activitat quotidiana. En el cas dels fe
menins, un presenta insercions marcades només als ossos de l’avantbraç
(T51, U.E.3096) mentre que l’altre, (T65-1, U.E.3097), a més, en pre
senta a la cresta glútia del fèmur. L’individu masculí (T64, U.E. 3095) és
d ’estructura gràcil, però amb les insercions més marcades a l’extremitat
inferior que a la superior i més marcades al braç esquerre que al dret.
Pel que fa al seu estat de salut, presenten algunes de les patologies
habituals en la població medieval catalana (Vives, 1990). Les patologies
orals són les més evidents i es refereixen processos infecciosos comple
xos i de llarga evolució, tant cariògens com periodontals. Tant els uns
com els altres poden haver estat els causants d ’algunes de les pèrdues
dentàries ante mortem. Al costat d ’aquests, altres senyals com la hipo
plàsia de l ’esmalt afecten moltes de les peces i ens parlen de períodes
carencials durant el creixement.
Altres patologies queden molt mal representades. Es el cas de pro
cessos degeneratius articulars -artro si- que, en altres mostres medievals
relativament envellides, ja solen ser-hi presents. També els traumatismes
han quedat pràcticament fora de la mostra, excepte en un element costal
de l’individu de la tomba 64 (U.E.3095) i en el crani de l ’individu de la
tomba 65 (U.E.3097); en ambdós casos es tracta de lesions lleus, la pri
mera en procés de consolidació i la segona perfectament guarida.
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DRAMATITZACIONS I
LECTURES DE LA PASSIÓ A
ULLÀ (1326) I FONTETA (1797)
PEP V IL A

RESUM : En l ’àmbit de les llengües romàniques, la literatura religiosa enfonsa les seves ar
rels en les esglésies i monestirs, en el clergat religiós que escriu i/o serveix aquesta institució
secular. Els creients i no-creients eren i són consumidors d ’aquesta literatura espiritual. En
1320 uns clergues de la col·legiata agustiniana d ’Ullà representen el drama litúrgic de les
tres Maries. En 1797 dos vilatans de Fonteta comparteixen la lectura del Gamaliel, narració
fabulosa en prosa de la vida de Jesucrist.
PARAULES CLAU: Ullà, drama litúrgic, les tres Maries, Fonteta, Gamaliel, seglesXIV-XVII1.
Famílies: Anglada i Poch.

LITERATURA RELIGIOSA
La literatura religiosa destinada a glossar, des de diversos motius i gè
neres, alguns episodis de la passió i mort de Crist, un argument dramàtic
de primera magnitud, per tal de fer arribar a tothom un missatge evangè
lic, ha tingut, des dels orígens de les llengües i literatures romàniques, un
gran predicament entre nosaltres, sense detenir-nos en l ’esponerós arbre
de les arts. En els primers segles del cristianisme la passió no era un re
cord històric, era la fe viscuda a través del testimoni dels màrtirs. Les re
ferències a obres de caràcter religiós que trobem en fons de biblioteques
i d ’arxiu que abasten llibres sagrats, poetes cristians, textos litúrgics, en
llatí i en llengües vulgars, són innombrables perquè bona part de les lite
ratures medievals enfonsen les seves arrels en el món eclesiàstic a través
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del treball intel·lectual de clergues, servidors de convents i monestirs,
molts d ’ells desdoblats d ’escriptors, per la influència de centres d ’espi
ritualitat i d ’esglésies en la formació del nostre poble. En aquests llocs
de culte hi havia gent molt preparada, amb erudició teològica, que tenien
amplis coneixements d ’escripturística. Es allò de les arrels cristianes de
Catalunya. Darrere nostre hi ha vint-i-un segles de mística, d ’història
sagrada i d ’art cristià.
Moltes obres d ’espiritualitat, una vasta producció que abasta varie
tat de gèneres i de formes, com ara traduccions i textos bíblics, peces
de certàmens religiosos poètics, obres de divulgació ascèticomístiques,
obres hagiogràfiques, tractats de fe i moral religiosa, sermonaris, catecis
mes, cançons, rituals, consuetes, senzilles representacions de teatre de
la passió, vides de Jesucrist, tractats de teologia, passions narratives en
vers,planctus, meditacions de Setmana Santa, etc., toquen, de lluny o de
prop, els aspectes més punyents del drama de la passió. Moltes d ’aques
tes obres no tenen interès literari, però es reimprimeixen sovint per a un
públic devot. Tots aquests llibres convergien a formar un esperit religiós
molt viu que s ’infiltrava en els diversos estrats de la població, la influèn
cia del qual no podem desdenyar. Un exemple d ’aquesta tradició ens el
forneix el mallorquí Francesc Prats quan l ’any 1487 escriu la Contempla
ció de la Passió del Redemptor Jesús (Valldemosa,1487).(1) Javier Antón
Pelayo en el seu reball La herencia cultural. Alfabetitzación y lectura en
la ciudad de Girona (1747-1807) comenta com “la «lectio divina» se
desarrolló como una pràctica consustancial a la cultura cristiana a lo largo de la Epoca Medieval y Moderna. El ideal místico se vehículo a través
de la lectura de la Biblia y de otros textos sagradados ortodoxos calificados como “buenos libros”.(2) L’estudiós del món del llibre Roger Chartier
a Lectures et lecteurs dans la France d ’Ancien Régime,(3) assenyala que
a mitjan segle XVII el llibre religiós representava un terç dels adquirits
en una llibreria de Grenoble (pàg. 93). En un altre article d ’aquest llibre:
“Las pràcticas urbanas del impreso, 1660-1780”, del qual n ’hem consul
tat l’edició espanyola (Madrid, Alianza, 1993, pàg. 163) posa emfàsi en
els punts següents: a) que un bon nombre de lectors llegeixen sempre uns
pocs llibres que perpetuen una gran longevitat, b) La lectura no estava

(1) Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a M allorca en llengua catalana. Preli
minars Gaspar M unar i Miquel Pascual, Miquel Font editor, Mallorca, 1985.
(2) Prologo de Roger Chartier, Bellaterra,U niversitat A utònom a de Barcelona, 1998,
p à g .293.
(3) Paris, Éditions du Seuil, 1982.
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separada d ’altres gestos culturals com escoltar llibres llegits en veu alta,
o la memorització i recitació de textos, c) La relació amb el llibre té un
aire de sacralitat, de respecte a la lletra impresa, d) La lectura servia per
modelar els esperits, habituats a les mateixes referències. A Lectures et
lecteurs. . .(pàg. 203 i 204) documenta també el fenomen de la lectura en
grup, quan un membre d ’una família que sabia llegir feia alguna lectura
religiosa o profana després de sopar, acompanyada d ’algunes observaci
ons puntuals. Chartier reconeix com el pare de família: “se fait lectrice
pour les illettrés ou les mal lettrés”.
D ’altra banda, com molt bé resumeix Antoni Comas en el IV volum
de la seva Història de la Literatura Catalana{4), “la literatura religiosa és
també un dels reductes més sòlids de la llengua catalana durant aquests
segles anomenats de la decadència. I ho és, perquè en bona part va diri
gida al poble”.
ULLÀ I FONTETA
En aquesta avinentesa donem a conèixer la notícia d ’una representa
ció, ignorada fins el dia d ’avui, escenificada en 1320, de l’episodi dra
màtic de les “tres Maries” al poble d ’Ullà. Dediquem també un segon
comentari a la lectura que, a la fi del segle XVIII, dos veïns del poble de

Làmina pàgina anterior: M iniatura del manuscrit núm. 209, M issaleElnense, del segle XIV,
procedent de l’Arxiu Capitular de Vic. Al foli 45 hi ha reproduïda aquesta bella il·lustració, a
color, en la qual es veuen les tres Maries davant del sepulcre, en aquest cas una sepultura. La
Visitatio se solia fer davant el sepulcre que, de vegades, era una instal·lació com una caixa, una
cripta del propi temple. Les Maries, aquí tres dones, duen unes caixetes d ’ungüents o flascons
Van amb vestidures vermelles, es cobreixen el cap amb amit de color blau o vermell. L’àngel
duu una túnica blanca, va proveït amb ales, el cap sense cobrir, una creu a la mà.
A propòsit d ’aquesta il·lustració R. B. Donovan comenta en el seu llibre The Litúrgica!
Drama in M edieval Spain, (pàg. 214): “per la festa de Pasqua, una miniatura policrom a re
presenta les tres Maries vora el sepulcre; porten gerres d ’ungüent, i un àngel els m ostra una
creueta; aquest darrer tret revela la influència de la Depositio i del drama litúrgic” .
El misal elnense és escrit en lletra gòtica primitiva de l’últim quart del segle XIII. Distri
buïda en una sola columna. La caplletra m iniada és de l’últim quart del segle XIII, feta sota
fons d ’or, fol. 45. A la missa del dia de Pasqua, una lletra D amb la representació de les tres
Maries i l’Àngel del sepulcre. Vegeu Miquel S. Gros, E l sacram ental episcopal d E ln a . MS.
209 de la Biblioteca Episcopal de Vic, dins M iscel·lània Litúrgica Catalana, X, Barcelona,
IEC, 2001, pàgs. 295-359.
Desconeixem si a la Catedral d ’Eina, temple principal d ’aquesta diòcesi si escenificava el
drama de les “tres M aries”. En aquesta església hi tenim documentada una representació de
la resurrecció.
(4) Barcelona, Ariel, 1981, pàgs. 352 i s.
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Fonteta feien de Gamaliel, una narració medieval dels fets de Jesucrist
des de la seva entrada a Jerusalem fins al moment de la seva ascensió. De
fet no deixen de ser dues notes d ’arqueologia literària que enriqueixen la
coneixença del nostre passat, i que ens ajuden a valorar l’herència cultu
ral del poble català.
I
LA REPRESENTACIÓ DE LES TRES MARIES A ULLÀ
En el cas del document d ’Ullà, tinc contret un deute d ’amistat amb
Jaume de Puig, que molt amablement el posa a les meves mans, conei
xedor com és de la meva debilitat pel món del teatre. Sense la seva gene
rositat no hauria pogut redactar aquesta petita nota de lectura, que testi
monia i documenta una representació pasqual molt reculada. Jaume de
Puig, que actualment treballa en la correspondència del bisbe gironí Pere
d ’Urrea, guardada a l’Arxiu Diocesà de Girona, fou qui va descobrir,
entre el plec de lletres diverses, la denúncia que llegireu.
EL DRAMA LITÚ RG IC

Els drames eclesiàstics o litúrgics, primer dialogats en llatí i després
en les llengües vulgars, de temàtica sagrada, dels quals ja posseïm notíci
es als segles X, XI i XII, són un gènere amb el qual s’inicia la dramatúrgia
sagrada occidental, una perllongació del culte, l ’amplificació dialogada
d ’alguns fragments de les epístoles i de l ’evangeli de la Resurrecció, per
tal de fer més entenedor el missatge evangèlic, la vida de Crist als oients
i fidels, als mateixos homes de religió que, en dades assenyalades, ofici
aven o bé assistien a les catedrals i monestirs als serveis divins. Aquests
trops o drames breus eren cantats pels oficiants del culte, sacerdots, ca
nonges, religiosos de convents que tenien responsabilitats litúrgiques i
oficiaven aquests petits drames amarats de litúrgia, vestits d ’albes i capes
pluvials, gairebé sempre a l’altar major. Les constants innovacions feren
sortir l’espectacle sagrat del clos de les esglésies, i s’independitzà de la
seva tutela. A Catalunya posseïm dos drames litúrgics prou importants
del segle XII, conservats al Museu Episcopal de Vic. Amb posterioritat
tenim referències de l’amplificació d ’aquests tropus en una àrea molt
extensa de la nostra geografia: Girona, Sant Joan de les Abadesses, Vic,
Santa Maria de l’Estany, la Seu d ’Urgell i, ara, Ullà (segles XIII-XIV).
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Un d ’aquests dra
mes litúrgics de Pasqua
era l’anomenat De tri
bus Mariis, una versió
dramatitzada del tropus
pasqual “Quem quaeritis in sepulcro”, una
forma de l ’anomena
da Visitatio sepulchri
en la qual, en llargues
estrofes cantades, les
santes dones anuncien
el seu interès per com
prar uns ungüents per
ungir el cos sagrat de
Crist, es lamenten de
la seva mort, es dolen
de la seva pèrdua i fan
la visita al sepulcre,
on un àngel, que dóna
dramatisme a l’esce
na, canta uns mots.
La representació tenia
aquests tres petits nu
Portada del GAMALIEL. Procés de la passió de
clis perfectament coIesucrist. Actes de Latzer e de sancta M aria Magdalena
hesionats. Abans, però,
e de sancta Marta. Destrucció de Hierusalem. Barcelona,
Joan Rossenbach, c. 1493. [F. Xavier Atés i Aguilótenen un petit diàleg
Alexandre Olivar i Daydi, Catàleg dels incunables de la
amb un mercader (unBiblioteca Episcopal de Vic, Publicacions del Patronat
guentarius o mercator)
d ’Estudis Osonecs/ Publicacions de M useu i Biblioteca
al qual compren els un
Episcopal de Vic, Vic, 2000, pàg. 49
güents. Llegim aquest
fragment de l’evangeli:
“I passat el dissabte, Maria Magdalena i Maria de Jaume i Salomé,
compraren aromes per anar a ungir Jesús. I de bon matí, el primer des
prés del dissabte, quan encara era fosc, anaren al sepulcre, portant les
aromes que tenien preparades. I hi arribaren sortit ja el sol”.{5)

(5) E l Sant Evangeli, Foment de Pietat, Barcelona, 1930, pàg. 453.
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Primera pàgina de l’incunable Gamaliel, en poder de Miquel Anglada, pagès del lloc de
Fonteta

El drama de les tres Maries a Catalunya ha estat estudiat especialment
per Josep Romeu,(6) el qual ha comentat i editat amb molta perícia aques
tes representacions fetes a Vic.(7) També ha recollit indicacions que la representatio o I ’officium de les tres Maries surt consignat en uns comptes
de la catedral de Barcelona, de 1405. A Girona tenim coneixença per la
consueta de 1360(8) de la “representació de tribus Mariis” amb un mercator, en la qual intervenien nou personatges. Només posseïm un fragment
(6) Josep Romeu, “El drama eclesiàstic o litúrgic D e Tribus M ariis: un estudi i un m untat
ge” dins Teatre català antic I , Barcelona, Curial, 1994, pàg. 55-93. Vegeu també els estudis
d ’Higini Anglès, La música a Catalunya fin s al segle XIII, Barcelona, 1935. Richard B. Donovan The Liturgical drama in M edieval Spain, Toronto, 1958. Teresa Romaguera, Drames
litúrgics del Cicle de Pasqua a la ciutat de Girona, “AIEG”, vol. 35, 1995, pàg. 183-199.
Vegeu també el llibre d ’Eva Castro, El drama litúrgico, Barcelona, Crítica, 1997. En aquest
recull de peces hispàniques s ’editen, entre d ’altres, les “Visitatio Sepulchri” del diumenge de
Pasqua de Vic, Girona i Urgell, pàg. 105 i ss.
(7) Miquel S. Gros i Pujol, Els tropers prosers de la catedral de Vic. Estudi i edició,
Barcelona, Institut d ’Estudis Catalans, 1999, pàg. 216-218. A. Com agliotti, “Un fragment
teatral de l’Edat M itjana” Estudis de llengua i literatura catalanes, Vol. 1, Montserrat, 1980,
pàg. 163-174.
(8) “La consueta del ano 1360 indica que la ceremonia tenia lugar, como era costumbre,
tras el tercer responsorio de Maitines; que estaba rodeada de cierta espectacularidad, en cuanto
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de sis versos del text gironí, dels segles XIII-XIV, que podem posar en
relació amb la representació vigatana De tribus Mariis. La cerimònia de
la Visita al sepulcre es feia a l’edat mitjana a la part final de l’ofici de
Maitines durant el Diumenge de Resurrecció.
Aquesta representació, que potser es va fer també a la Col·legiata de
Sant Feliu de Girona, es va representar fins l ’any 1539, quan els mem
bres del Capítol denuncien certs abusos en la representació gironina. La
compra de perfums i la presència d ’un mercader, venedor d ’ungüents,
donaven a l ’escena un marcat to dramàtic. Aquesta documentació giro
nina es pot llegir en el llibre de R. B. Dono van, ja esmentat, (pàg. 99 i
s.). Copiem aquest fragment de la traducció catalana del treball de R.
B. Dono van, molt més accessible, El drama litúrgic a Girona, AIEG
XXXV, (1995):
“Un examen de la bellament escrita consueta de l’església de Sant
Fèlix, un extens manuscrit del segle XV de més de dos-cents folis, ens
revela que la Visitatio Sepulchri també havia estat representada durant
l’Edat Mitjana a Sant Fèlix; novament, però l ’escrivent ens en diu ben
poca cosa. [...] Amb tota probabilitat, la Visitatio de Sant Fèlix era la
mateixa que la de la catedral, perquè les cerimònies prescrites per les
consuetes de les respectives esglésies, són molt similars.
L’obra de les Tres Maries mantingué la seva popularitat a la catedral
de Girona fins ben passada la primera meitat del s. XVI. Ho demostren
les diverses referències a la peça que es fan en els estatuts capitulars. El
15 de març de 1474, per exemple, fou decidit pel capítol de la catedral
[...]. En què s’havia convertit l’obra cap a 1539 ens ho mostra un decret
del capítol d ’aquell any. Aleshores, no tan sols el mercader tenia un paper
a l’obra sinó també la seva dona, i a més l ’apotecari, la seva dona i el
seu fill [...]. Amb el desig d ’eliminar certes pràctiques escandaloses, el
capítol declara aquí allò que seria permès en el futur en la representació
del trama de Les tres Maries”S9)

que se empleaban num erosos eirios encendidos; que existia una representación del sepulcro de
Cristo, hecho poco usual en les iglesias hispànicas que norm alm ente utilizaban el altar con ese
valor simbólico; que el texto de la ceremonia se conservaba en el tropario (cuya huella seria
el folio conservado en el tropario del siglo XV, Barcelona, M. 911); y que ese texto incluía no
sólo la Visita al Sepulcro, sino también la escena con el vendedor de perfumes y el canto de
la prosa Victim aepaschali laudes “ . (Eva Castro, op, cit., pàg. 139).
(9) Pàg. 207-209.

Portada del m anuscrit Gamaliel, copiat l ’any 1797 per Anton Poch, vidrier de Fonteta. Col·lecció Biblioteca
de l’Abadia de M ontserrat
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LA REPRESENTACIÓ A ULLÀ

A Ullà,(10) municipi del Baix Empordà situat a l’esquerra del Ter,
hi havia un monestir, l ’antic priorat canonical agustinià, que més tard
fou col·legiata d ’aquest municipi. Aquest monestir sota l’advocació de
Santa Maria, com la Catedral de Girona, era jurisdicció de la mitra de
Girona des de 1167. Diversos bisbes medievals demanen la possessió
plena d ’Ulla per la pèrdua de poder dels seus antics senyors. Donada
la dependència d ’aquest priorat de la Catedral de Girona, plantegem la
hipòtesi de treball que aquestes dues esglésies compartissin funcions li
túrgiques comunes, en aquest cas l’escenificació De tribus Mariis, també
generalitzada a altres parts de Catalunya. J. Villanueva en el volum XV,
(pàg. 22) del seu Via/e literario a las Iglesias de Espana (1803-1852),
encara havia consultat a l’església de Santa Maria d ’Ullà una consueta
del segle XV, que ben segur ens hauria donat clarícies sobre la litúrgia
observada en aquesta església. Segons Villanueva, en aquest manuscrit
les pràctiques eren molt similars “en sus ritos con lo que va notado de la
catedral de Girona”.
EL TEXT

1326 març 24. Girona. Arxiu Diocesà de Girona, U-2, f. 51v. Doc.
Núm. 24 de l’edició que actualment prepara Jaume de Puig.
El bisbe contesta una lletra anterior, avui perduda, de la batllessa
d ’Ullà sobre el que havia succeït al monestir d ’aquesta població amb mo
tiu d ’una representació de les tres Maries. Per aquest motiu demana que
faci agafar Bernat Huguet, Berenguer Huguet i Marc des Puig, clergues.
Pocs comentaris podem fer del contingut de la carta, ja escrita en cata
là, encara que lleugerement aprovençalitzat, que llegireu a continuació,
massa telegràfica i eixuta per als nostres interessos. La data d ’abril de
1325 pot acostar-nos a una representació de Setmana Santa. Els clergues
detinguts, sotmesos a una fermança de mil sous, són religiosos encarre
gats arreu, per la seva condició de gent de la comunitat, de fer d ’aquests
tipus de representacions a l’interior del temple -d el qual no coneixem es
pais ni dependències- en les quals encarnaven personatges femenins. El
contingut de la lletra és del tot insuficient per jutjar els excessos que van
cometre aquests clergues desdoblats d ’actors improvisats. No sabem si a
més dels tres clergues empresonats intervenien en l’obra altres personat
ges. /,Van escenificar l’obra sense el decòrum que calia en aquests tipus
(10)
P. Negre i Pastell, La villa de Torroella de M ontgrí y sus prim itivos sehores, dins
AIEG, 4, 1949, pàg. 113-115. Josep Vert i Planas, E l poble d ’Ullà a l ’A lta Edat Mitjana, dins
AIEG, XXXXVIII (1996-1997), pàg. 1521-1535.
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d ’obres litúrgiques? ^Van profanar aquest espai sagrat? L’escrit dóna a
entendre que hi havia altres clergues i llecs barrejats en l’assumpte. En
algunes representacions catalanes, els personatges a escena eren quatre:
dos àngels i dues dones.
A la batllessa(n) d ’Ullà. Rebuda carta sobre el que ha succeït al mo
nestir d ’Ullà amb [la representació de] les tres Maries, fa ci prendre Ber
nat Huguet,(12) Berenguer Huguet i Marc des Puig, clergues.
(11) Es tracta amb tota probabilitat d’Isabel (Sebèlia) o Sibil·la, vídua de Bernat Torroella (Nota
de Jaume de Puig que ha documentat alljes batllesses en aquesta època a la diòcesi de Girona.
(12) L’any 1338 Bernat Huguet és a Ullà, on firma debitori a Pere Guillem de 23 sous de
cavar. El 1349 ha renunciat a la capellania d ’Ullà. (Nota de Jaume de Puig)
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De nós en P. per la gràcia de Déu bisbe de Gerona, a la batlessa nostra
d ’Uylan.
Hauem reebuda vostra letra, per la qual nos havetz significat ço qui-s
és esdeuengut en lo monestir d ’Uylan per raon de les tres Maries.
A la qual vos responem que volem e encara us manam espressament
que encontinent, vista la letra, prenatz o façatz pendre en Bernat Huguet
e en Berenguer Huguet e en Marc dez Pug per raon del excés que fet han,
e encara totz altres, sien clergues ho lechs, qui sien colpables d ’aquesta
raon. E quan sien preses e en vostre poder, donatz-los a manleuar a bo
nes fermançes sotz quantitat de M. sous cascun. E guardatz bén que les
fermançes sien tals de què nós siam ben segurs. E stien axí afermençatz
entró nós siam uenguts del concili e y haiam prouehit en altra manera.
E jatsia éls sien clergues, donam-vos licència e poder per aquesta letra
que vós e aquels qui-ls pendran per nom de vós los puguen pendre sens
alcuna pena de vet.
Dada a Gerona, IX kalendas aprilis anno Domini M° CCC° XX0
quinto”.
II
DOS LECTORS DE FONTETA COMPARTEIXEN
LA LECTURA DEL “GAMALIEL”
Els inventaris de llibres/l3) la majoria estudiats a través de la pape
rassa dels contractes i dels protocols notarials, són testimonis objectius
d ’una època, donen fe de la curiositat intel·lectual del seu posseïdor i/o
comprador. En el cas que avui ens ocupa, podem documentar a les aca
balles del segle XVIII, un préstec de llibres entre dos particulars, que ens
remet a la difusió de la lectura silenciosa, a l’esfera de la vida privada, a
una història de la lectura que encara és per escriure. Existia un préstec de
llibres més o menys regulat a les universitats i convents. Les poques bi(13)
Jordi Rubió en el seu treball: “Notes sobre els llibres de lectura espiritual a Barcelona
des de 1500 a 1530” dins La cultura catalana del Renaixement a la Decadència (Barcelona,
Edicions 62, 1964), comenta que una de les principals lectures del segle XVI eren les edicions
populars de les quatre Passions del Senyor segons els Evangelis. I afegeix: “Dels apòcrifs
sobre la Passió, el llibre més esmentat, que ja va ésser imprès al segle XV, és el Gamaliel. El
tornem a trobar, però manuscrit, l’any 1519 al citat inventari de Luques. A la llibreria de Posa,
el 1506, hi és anotat també un llibre amb el títol de Testament de Jhesu-C hrist e transpàs, i pel
setembre de 1521, a la successió d ’Elionor, vídua de Joan Esteve, m ercader de Barcelona, un
manuscrit de / ’A dvenim ent de Nostre Senyor”, pàg. 121. José Maria Madurell Marimon i Jordi
Rubió a Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553),
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blioteques(l4) del moment eren centres oberts amb condicions. En aquest
segle apareixen els primers “cabinets de lecture”, “chambres de lecture”,
botigues a les quals podies obtenir llibres mitjançant subscripció. Quan
la impremta no es propagava amb la rapidesa que hom volia, l’interessat
que desitjava un text havia de recórrer a la còpia feta per un professional
o bé per ell mateix.
A Fonteta, municipi del Baix Empordà estès pel massís de les Ga
varres, dos veïns del poble que pertanyen a un estament que podríem
qualificar de benestant, que saben llegir i escriure, representants d ’una
minoria que accedeix a la possessió d ’un llibre, comparteixen la lectura
d ’un mateix llibre religiós, el Gamaliel, una obra que podríem qualificar
d ’atemporal que es llegia per a la íntima religiositat. Els dos veïns no
feien concessions a la moda. Els lectors d ’aquests tipus de publicacions
també llegien textos apòcrifs evangèlics i derivats, en prosa i vers, so
bre la vida de Jesús i de Maria, entre els quals destaquem la Llegenda
aurea de Jaume de Voràgine, l ’Speculum historiale, les Meditaciones
vita Christi. Miquel Anglada05) posseeix un exemplar de l’incunable de
1493, i el deixa a Anton Poch, que copia el text, però sent la necessitat de
modernitzar l’ortografia (vegeu apèndix). A l’incunable de la Biblioteca
de Catalunya figuren les dades manuscrites de 1792 i 1797, mentre que
en la còpia manuscrita de Poch, conservada a la Biblioteca de l ’Abadia
de M ontserrat/l6) hi ha la de 1797. El cas de Fonteta il·lustra un exemple
de lectura basat en la trasmissió generacional i familiar, amical, del text,
Barcelona, Gremios de editores, libreros y de maestros impresores, 1955, comenta que: “El
Gamaliel se imprimió en Barcelona y ha sido atribuido a Pere Miquel y a Rosem bach (Haebler
(Geschichte, 115 y 118) reconoce que existiron estrechas relaciones tipogràficas. Valdria la
pena de reconsiderar el caso de este libro”, pàg. 274. Philippe Berger en el seu llibre Libro
y lectura en la València del Renacimento (Edicions Alfons el Magnànim, vol. II, València,
1987, pàg. 510, nota 13) comenta l ’èxit del Gamaliel a València a la fi del segle XV, del qual
se’n feren quatre edicions al segle XVI. José Ribelles Comín a la Bibliografia de la lengua
valenciana, vol. I, Madrid, 1915, pàg. 450 i s., transcriu algunes pàgines d ’aquesta obra.
(14) Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques. (Curial Edicions Catalanes. Publica
cions de l’Abadia de Montserrat, 1985). [Notes sobre la utilització de les biblioteques al final
de l ’edat mitjana, pàg. 276-288], Bohigas afirma sovint que la lectura és expressió de l ’ànima
col·lectiva.
(15) Vegeu Santi Soler i Simon, M emòries d ’una fa m ilia pagesa: els Anglada de Fonteta
(segles XVII-XVIII), Ajuntam ent de la Bisbal d ’Empordà, 1994. Ben segur que el posseïdor
d ’aquest llibre era Miquel Anglada Garriga (1754-1822), fill de Francesc Anglada. Vegeu la
genealogia de la família Anglada de Fonteta (s. XVI-XIX) a la pàgina 105 del llibre, abans
esmentat. A la pàgina 99 d ’aquest volumen hi trobem anotacions referents a Miquel Anglada.
(16) Vegeu: Alexandre Olivar, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de
Montserrat, Abadia de Montserrat, 1977. Manuscrit núm. 518, pàg. 109. Té 1 full, més 283
pàgines. 215xl50m m . Enquadernació antiga de pergamí. Ed.: Palau 97321.
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la distribució del saber entre amics i coneguts. No sabem com funcio
nava la compra de llibres en els pobles petits. En el cas dels Anglada de
Fonteta, potser trobaven llibres a la Bisbal, Figueres, Girona o Torroella
de Montgrí. Les memòries d ’aquesta família transcrites per Santi Simon
mostren un cert grau de cultura, i com estaven ben informats d ’esdeve
niments puntuals. Els convents bisbalencs de l’època, ben segur, tenien
també bones biblioteques.
EL GAMAIEL

El Gamaliel, obra inspirada en l’evangeli apòcrifl7) de Nicodemus, era una narració, poc verídica, de diversos aspectes de la vida de
Jesucrist, des de l’entrada a Jerusalem fins al moment de la seva ascen
sió. L ’Evangeli Nicodemi és l’únic testimoni que parla de l’activitat de
Jesucrist entre la mort i resurrecció, la baixada als inferns per treure’n
els sants pares. Conté dues peces independents: Acta Pilati i Descensus
Christi ad inferos. ^Era aquest llibre considerat només com a literatura
didàcticoreligiosa? El fet que narrés episodis més o menys fabulats de
la vida de Jesucrist ens fa pensar que també va ser llegit com a narració,
que algunes pàgines de l’obra van ser llegides valorant primordialment
l’aspecte lúdic de l ’escriptura. Borges va dir en una ocasió que la primera
història de la literatura que existí fou la Bíblia.
Segons el professor Josep Izquierdo, un dels màxims estudiosos
d ’aquesta obra:
“El Gamaliel és una narració occitana en prosa que recull el judici,
la mort i la ressurrecció de Jesucrist. Són textos que interessen per la
passió i resurrecció. El fil conductor és narrat per Nicodem i el seu oncle
Gamaliel. Gamaliel havia estat mestre de sant Pau i va defensar els apòs
tols davant en Sanedrí. El relat que insisteix una nova versió del judici de
Jesús davant de Pilat va tenir molt ressò a Occitània, França i la Corona
d ’Aragó”. (18)
D ’aquest text, la font principal del qual és el poema occità: “sens e
razos d ’una escriptura”, n ’hi ha, segons Izquierdo, catorze manuscrits en
(17) Vegeu DD. AA., Apòcrifs del Nou Testament. Barcelona, Proa, Facultat de Teologia
de Catalunya, 1990. En la introducció general hi ha un estudi sobre els evangelis apòcrifs. A
de Santos Otero, Evangelios apócrifos. Madrid, BAC, núm. 148, 1988. José Fradejas Lebrero,
Los evangelios apócrifos en la literatura espanola, Madrid, BAC, 2005.
(18) Josep Izquierdo, «“Emperò piadosam ent se creu per los feels” : La tradició occitanocatalana medieval de l’apòcrif Evangelium Nicodemi» dins Intel·lectuals i escriptors a la bai
xa edat mitjana. A cura de Lola Badia i A lbert Soler, Curial Edicions Catalanes i PAM, 1994,
pàg. 18-48. La cita correspon a la pàgina 45.
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francès, tres en occità i dos en català. També hi ha moltes referències
sobre la seva possessió en inventaris medievals de les quals hem donat
algunes proves.
L’obra també va conèixer la impremta. En posseïm edicions de 1493,
1502, 1503, 1510? (Barcelona: Carles Amorós). La història definitiva de
les edicions impreses d ’aquesta narració, amb les traduccions castella
nes, encara està per fer.
1. Aquest libre ha nom gamaliel, en lo qual se compta tot lo procés de
la passió de jesucrist e es p er manera que-s segueix. En aquell temps que
nostre senyor iesu christpres mort, etc. (Barcelona per Joan Rosembach,
1493?). , 4°, gòtic, 162 fol., de 28 línies. Palau, núm. 97321. Biblioteca
de Catalunya
2. [Gamaliel]. [Barcelona]: es esta[m]pat lo present libre per Johan
Luschner Alemany en la insigne ciutat de Barcelona, a XVIIJm arç 1502.
F+ 75. Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
3. - Assi comensa lo libre hom se recepten los actes de Latzer en mayorpartida, e de Santa Maria Magdalena; e de Santa Marta tots germans
nats de la ciutat de Hierusalem, Barcelona, 1503, 4, gòtic., 40 fol. de 33
línies. Gamaliel (Barcelona, devers 1503). Palau 97322. Reproduccions
de Miquel i Planes a “Bibliofília”, pàg. 583, 589.
L’incunable de 1493 era propietat de Miquel Anglada, una família
de Fonteta que ha deixat un llibre de memòries dels segles XVII-XVIII,
editat per Santi Soler i Simon. Aquest volum duu les següents notes autògrafes de Martí Anglada:
“Hic liber ad me Michaelem Anglada agricolam loci de Fontaneta...
MDCCLXXXXVII.
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Aquest llibre és del senyor Miquel Anglada, pagès de Fonteta, que si
lo pert donarà quatre sous de trobas y la bona amistat de aquell de qui és.
Die 1 de mars de l’an 1792. Laus Deo.”
La família Poch també era originària de Fonteta. En la còpia de Poch
trobem aquesta altra inscripció:
“Aquest llibre ha nom Gamaliel, en lo qual se compta tot lo procés de
la passió y mort de Nostre Senyor Jesu-Christ, comensàt a copiar en lo
dia 19 de 7bre. de l’any 1797, per mi Anton Poch, vidrier de Fonteta, in
domo sua et de manu sua scripsit”.
Sobre aquesta nissaga que es dedicava al negoci del vidre, he trobat
aquests dos apunts extrets del llibre de naixements i òbits de la parròquia
de la Bisbal, en els quals apareix un “Anton Poch”.
1. “Vuy als vint y sis del mes de octubre de mil setcents sinquanta-sis
en las fonts baptismals de la Iglésia Parroquial de la Verge Maria de la
Bisbal, bisbat de Girona, jo Emanuel Pereas, claver, curat de dita iglésia,
he batejat a Anton Joan Servando, nat als 25 de dit mes, fill llegítim y
natural de Francisco Poch, treballador, y de Margarita sa muller del lloch
de Fonteta , sufraganea de la Bisbal. Foren padrins Antón Torró, pagès
de Abellas, de dich lloch de Fonteta, y Isabel Anglada del mateix lloch
y parròquia de dita vila de la Bisbal” [Arxiu Diocesà. La Bisbal, baptis
mes, B-10, 1746-1758, fol. 156r],
2. “Als vuyt del mes de juliol de l’any mil set-cens setenta, en las
fonts baptismals de la Iglésia Parroquial de la Verge Maria de la vila de
la Bisbal, bisbat de Girona, jo Jaume Feliu, prevere, ab llicència dels curats, he batejat a Antón Miquel Simon, fill llegítim y natural de Gabriel
Poch, vidrier, y de Joana Poch y Blanch, nat lo dia sis de dit mes y any.
Net (sic), [avi] Antón Poch vidrier i Ignés Poch y Baulida. Net matemo
(sic) N. Blanch, teixidor de Corçà y Theresa Blanch y Marqués. Foren
padrins Miquel Poch vidrier y Margarida Ribas y Solà”. [Arxiu Diocesà.
La Bisbal, baptismes, B- l l, 1758-1771, fol. 22v ].
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PEP VILA

APÈNDIX
Quan, a la fi del segle XVIII, el vidrier de Fonteta Anton Poch copia el text de l’incuna
ble de 1493, on assegura la pervivència de l ’ús escrit del català, és prou conscient que hi ha
un petit abisme entre la llengua catalana del segle XV i la seva, m olt més evolucionada, del
XVIII,(l9) que per certes neutralitzacions pertany al domini del català oriental. Per això, sent
la necessitat de m odernitzar aquell vell text, ja que té consciència que la llengua ha canviat.
A tall de mostra, transcric la primera pàgina de l’incunable, amb les variants introduïdes per
Poch. Naturalment, les esmenes i correccions, aquesta revisió lingüística que s ’observa al llarg
de tota la còpia manuscrita, donaria valuosa informació per fer un treball de recerca sobre la
seva norm a d ’escriptura, que potser un dia o un altre farem. Mentre que la prim era forma és
la de l ’obra impresa, la segona és la que va introduir Poch en el seu afany de correcció. Cal
dir també que Miquel Anglada pagina l ’incunable, en num era els capítols, i introdueix algunes
notes m anuscrites al text imprès. Anton Poch, a la seva manera, accentua i puntua el text,
desfà algunes abreviatures i aglutinacions, m olt freqüents en els textos medievals. Aquesta
m odernització ortogràfica servia a Poch per acostar-se m illor al text, facilitar a altres hipotètics
lectors el text del Gamaliel.
Els principals canvis ortogràfics observats afecten l’ús de les conjuncions, els adverbis i
les preposicions (dejús/devall), (sots si a/ axí tots ab), (e/y), ja que algunes formes antigues
ja les trobava desuetes (hom/home; apellava/anomenava; car/perquè), la castellanització de
noms propis (Juli/Julio), el desenvolupament d ’algunes abreviatures, canvis en el dígraf 1/11:
(legia/llegia), (leys/lleis, consel/consell),(20) s/e (staven/estaven), substitucions de temps i de
formes verbals: haver/tenir, etc.
A quest librea]) ha nom Gamaliel, en lo qual se compta tot lo procés de la passio de Iesu
C risf22) e(23) es p e r la manera ques segueix(24)
En aquell temps que nostre senyor(25) Iesu Christ(26) pres(27) mort e(28) passio en Hierusalem (29)
sots(30) la m a de Ponç(3U Pilat, lo qual era senescal(32) de Iuli(33) Cesar,(34) emperador de Roma,
e(35) tenia deius(36) lo seu regnel37) Hierusalem (38) e(39) Cesaria(40), havia deius(4l) si(42) un gentil
hom (43) iueu(44), qui<45) havia(46) doscents cauallers sots si a(47) sou(48) del emperador, lo qual havia
nom Nicodemus per guardar la ciutat de Hierusalem,(49) e(50) per(51) consellar e(52) aiudar a Pilat.
E<53) havia un mestre en Hierusalez(54, qui legia(55) les(56) leys<57) del emperador e(58) la ley(59) de
M oysés(60), lo qual havia(6l) nom Gamaliel, m olt savi hom ,(62) e(63) era iueu molt entes, en tant
que Pilat, e<64) los altres staven(65) a(66) son consel(67). E(68) era oncle de Nicodemus: e(69) havia
acolit<70) un prom qui havia nom Ioseph Ab aram atia(7l), notari d ’un(72) loch(73) que hom (74)appellava(75) Baramatia, e(76) era iueu(77) e dexeble amagat de Iesu Christ™, car™ no-s gosava(80)
de m ostrar(81) per temor dels iueus(82); m as(83) secretament ell hoya(84) les(85) peraules<86) de Iesu
Christ(87)....

(19)
Vegeu M ila Segarra, H istòria de l ’ortografia catalana, Empúries, Barcelona, 1985.
(20) Les laterals palatals ja no s ’escrivien amb ela. (21) Llibre. (22) Cristo Senyor Nostre.
(23) Y. (24) Manera següent. (25) Nostre Senyor. (26) Jesu-christ. (27) Prengué. (28) Y. (29)
Jerusalem. (30) Sota. (31) Pons. (32) Cenescal. (33) Julio. (34) Cezar. (35) Y. (36) Devall. (37)
Poder. (38) Jerusalem. (39) Y. (40) Cezaria. (41) Devall. (42) De si. (43) Home. (44) Jueu.
(45) Que. (46) Tenia. (47) Sots si a/ axi tots ab. (48) Sou/ lo sou. (49) Jerusalem. (50) Y. (51)
Y per. (52) Y. (53) Y. (54) Jerusalem. (55) Llegia. (56) La. (57) Lleys. (58) Y. (59) Lley. (60)
Moisés. (61) Tenia per . (62) Home. (63) Y. (64) Y. (65) Estaven en. (66) En. (67) Consell.
(68) Y. (69) Y. (70) [a]cullit. (71) Abarimatia. (72) De un. (73) Lloch. (74) Tothom. (75) Ano
menava. (76) Y. (77) Jueu. (78) Jesuchrist (79) Perquè. (80) Gozava. (81) Demostrar. Aquí té
el sentit de “manifestar-se, donar-se a conèixer”. (82) Jueus. (83) Mes. (84) Hohia. (85) Las.
(86) Paraulas. (87) Jesuchrist.
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Boix “ahont lo Senyor fou posat en lo Sant Sepulcre”

Sant Sepulcre de factura popular de la Catedral de Sant Joan de Perpinyà. Figures de fusta
pintades. Segle XVI
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L’ARMARI DE LA SAGRISTIA DE
L’ESGLÉSIA DE CALONGE
LAURA QUER i ADELA ARBÓ

RESUM: Durant 1’hivern de I ’any 2004, gràcies a I ’interès de mossèn Joan Au/adell i Rovira,
va tenir lloc la restauració d ’un armari de la sagristia de I ’església de Sant M artí de Calonge.
La laboriosa tasca donà lloc a la troballa d ’una vistosa policromia, amagada des fe ia anys,
sota nombroses capes d'altres pintures.
E l treball que es publica és el resultat de la investigació realitzada p e r a l ’elaboració de la
fitxa tècnica, que documenta la restauració.
En aquest cas, sense modificar l ’estructura, s ’ha sintetitzat la part tècnica de la restauració,
alhora que s ’ha tractat d ’eliminar els vocables més específics, p e r facilitar-ne la lectura.

PARAULES CLAU: Restauració, armari, policromia, Calonge, sagristia, segleX VIII.

ARMARI
Àlber i ferro. 251 x 287 x 43cm. Estil neoclàssic darrer quart del segle
XVIII. Calonge. Girona. Pertany a l ’església de Sant Martí de Calonge.
DOCUMENTACIÓ
Ens trobem davant un armari d ’estructura i línies clarament neoclàs
siques, però encara amb decoració barroca, cosa que ens fa datar la peça
cap al darrer quart del segle XVIII.
L’estil neoclàssic basat en l’academicisme, l ’exactitud i el rigor de les
línies de la cultura clàssica nasqué com a contraposició al barroc i al roco
có, en què era més important el color i la voluptuositat de les formes.
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El gust barroc va estar fortament arrelat en les preferències dels cata
lans durant pràcticament tot el segle XVIII i per això trobem moltes pe
ces amb elements de les dues tendències, com és el cas d ’aquest moble, en
què la decoració colorista barroca es barreja amb línies neoclàssiques.
Actualment, està situat dins la sagristia de la Parròquia de Sant Martí
de Calonge i encara que no coneixem exactament la seva procedència.
Creiem que aquest no era el seu lloc original, perquè el dia 7 d ’abril de
1847 dita sagristia va patir un incendi que ho va deixar pràcticament tot
cremat : “emesos i abrasantse los Armaris de la referida Sacristia.. y
moltas altras cosas que se encuantraban (sic) custodiadas dins lo Armari
gran que / tot estaba ja cremat, podentse únicament salvar la ultima part
de ell en que si conte-/nia algunas Casullasy Capas, però totas variadas
y casi inutilitsadas com tot lo demés que/ estaba dins la sacristia”m
Veiem que detalla clarament que els armaris estaven cremats i espe
cifica que només es pogué salvar l’última part del gran. Suposem, doncs,
que si s’hi hagués trobat aquest que avui és objecte del nostre estudi, i
no hagués quedat malmès, hauria estat citat tenint en compte les seves
mesures i característiques, que fan impossible que passi desapercebut.
Es consultà el llibre de l ’obra (documentació que recull els comptes
de l ’administració de l ’església) per saber si entre 1750 i 1850 es troba
ven referències sobre la construcció d ’algun armari per a la parròquia.
Se’n citaven tres:
- Any 1772 I lo Armari als Dolors,
y dos jornals al fu ster.............................................. 2 lliures i 18 sous.
- Any 1797 Per lo monument
y un armari nou.......................................................................... 12lliures.
-A ny 1828 Pagui a Joseph Vilaseca per compondre un armar per
posar la roba de la Sagristia.......................6 lliures, 18 sous i 8 diners
Descartarem ràpidament el primer i l’últim. El primer no encaixa;
quan diu “als Dolors” pensem que pot referir-se únicament a una cape
lla o a alguna confraria. Sabem que des 1734 a l’església de Calonge hi
ha una capella dedicada a la Mare de Déu dels Dolors, però en aquell
temps, ja estava ocupada per un altar situat sobre unes grades i un petit
retaule.(2) A més, les característiques de la peça ens mostren que no és
(1) 1.130. Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l’Obra (1640-1936). Jaume Aymar i
Ragolta. “L’Església Parroquial de Sant Martí de Calonge”. Estudis del Baix Empordà, núm. 1,
pàg. 51.
(2) Jaume Aymar i Ragolta. “L’Esglèsia Parroquial de Sant Martí de Calonge” . Estudis del
Baix Empordà', núm. 1, pàg. 68.
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un objecte dedicat al culte, cosa que fa difícil pensar que estigués situat
en dit altar.
Tampoc coneixem l’existència de cap confraria dedicada a la Mare de
Déu dels Dolors a què pogués pertànyer.
El tercer el descartem, tant per l’any de construcció que ens indi
ca, 1828 (recordem que situàvem l’any de construcció en l ’últim quart del
segle XVIII), com per l’ús, car la peça que ens ocupa no estava pensada
per desar-hi roba.
Únicament podria tractar-se del segon cas, perquè l’any coincideix
amb l’època en què l’hem datat, però, com que no teníem més dades
vàrem seguir buscant.
Sorgí aleshores la possibilitat més factible i per la qual ens inclinem:
que es tractés d ’un armari ubicat a l’antic Arxiu del Comú, del qual tenim
coneixença per un inventari -datat el dia vuit del mes de juny de l’any
1784- de la documentació trobada en el seu interior.
Es tracta d ’una sèrie de documents sense enquadernar,(3) de la notaria
de Josep Mató i Geli, que el notari públic Narcís Font s’ocupà d ’arranjar.
Al començament de dit inventari es cita: “dins un Armari collocat en lo
Arxiu del Comú de referit Castell construhit sobre la volta de la capella
de Nostra Sra del Roser de la Parròquia de St. Martí. ”(4)
En cap moment ens especifica de quin tipus d ’armari es tracta, però
podria encaixar amb aquest per diversos motius:
- Per la quantitat de documents inventariats. N ’hem comptat uns 196
entre manuals, llibres de notes i testaments, datats aproximadament entre
1363 i 1657. Això fa pensar que havien d ’estar dins un moble gran, que
s’ajustaria a les mides del que tenim.
- Per la manca d ’elements decoratius de caràcter religiós, que espe
raríem trobar en un armari d ’una església i que ens porta a creure que es
tracta d ’un moble, construït en un principi per a un ús civil.
- En definitiva, per les seves característiques, ja que és una peça de
poca fondària, cosa que ens fa descartar totalment que s’utilitzes per desar-hi roba religiosa, que, almenys en aquesta època, s’acostumava a de
sar en àmplies calaixeres. I pel fet que als laterals conté unes plataformes
o safates, apropiades per recolzar-hi llibres i documents, habituals en
alguns armaris de biblioteca.
(3) Estudiats pel Sr. Joan M olla i Callis.
(4) 2 AHG. Not. Ramon Sabater y Vidal. Cg. 326.
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D ’altra banda la ubicació d ’aquest moble pot ser la dada mes impor
tant, ja que especifica que es trobava a l’Arxiu del Comú, construït sobre
la volta de la capella del Roser (1750 - 1936).
L’església de Calonge era en un principi un edifici d ’estil romànic,
que a mitjan segle XVIIÍ, en una època de prosperitat arreu del país, de
cidiren reformar i engrandir, per a la qual cosa, van haver de sacrificar les
naus central i nord i els absis de l’antiga església romànica, a més de la seu
del Comú, l’arxiu i l’escola o aula: “es va enderrocar la Casa Capitular i
l ’A ula i dedicada a la educació del jovent de la població (5) Sabem que
es va derruir, sense tenir una altra seu que la substituís (encara el 1777 les
forces vives del poble enviaren una carta al duc de Sesa reclamant la torre
de l’Homenatge del Castell per a aquests usos) i és possible que l’armari
i els seus documents restessin desats dins l’espai sobre la capella.
La construcció de la nova capella de Roser s’inicià el 1750 i consta
de dos pisos, l’inferior és la capella que avui coneixem com la “del San
tíssim” i el superior es tracta d ’una espaiosa cambra amb tres finestrals i
bigam de fusta a la coberta (reformada l’any 1832). Per accedir a aquest
pis, s’ha d ’utilitzar una escala que està situada a la mateixa sagristia i, per
tant, la connexió sembla evident.
Així doncs, encara que no puguem afirmar amb total certesa que es
tracti de l’antic armari del comú, creiem que és aquesta la hipòtesi més
factible.
DESCRIPCIÓ
Armari de tres cossos dividits alhora cada un d ’ells en dos, el cos
superior més llarg que l’inferior. Tanquen al davant, els laterals amb una
sola porta i el central amb doble batent.
Rematat al damunt per un escut amb una “Col de caluix llarg”(6) al
centre, coronat amb llorer i ornat als costats amb fulles en m ovim ent.
El sistema constructiu és a base de plafons i bastidors. Quatre grans
bastiments verticals davant i quatre darrere són els suports on s’encasten
tots els travessers (dalt, mig i sota) que formen l’estructura bàsica de la
peça. Metxes còniques de fusta en cada encaix subjecten el conjunt.

(5) Jaume Aymar i Ragolta. “L’església parroquial de Sant Martí de Calonge” . Estudis del
Baix Empordà, núm. 1, pàg. 36.
(6) Maria Vilar i Bonet. “Els escuts heràldics de Calonge” . Estudis del Baix Empordà, núm.
21, pàg. 279.
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En els dos cossos laterals, la motllura davantera dels travessers cen
trals amagava en realitat una safata, que podia estirar-se cap enfora.
Si, a més, pensem en la poca profunditat de la peça i en els nombrosos
suports interiors per subjectar-hi lleixes -tres als laterals i cinc al centre,
a la part superior i dos a baix en tots tres espais-, deduïm que l ’armari
s ’utilitzava per desar-hi llibres i documents, com ja hem citat abans.
El tipus de decoració ens indica l’estil d ’aquesta peça, situada entre el
barroc i el neoclàssic.
D ’una banda, els clars elements neoclàssics -conseqüència del marcat
caràcter arquitectònic del m oble-, de formes completament rectilínies i
amb una decoració -encolada i clavada- del mateix caire, ja que sobre
els muntants trobem columnes estriades de proporcions clàssiques, amb
la seva base i el seu capitell. Sobre els travessers, motllures bosellades
del mateix estil.
D ’altra banda, trobem una valenta policromia il·lusionista de tons
vermellosos, completament amagada abans de la restauració, aplicada
utilitzant la tècnica del tremp, que vol simular les vetes de la fusta i que
contrasta fortament amb el negre de les motllures i les estries de les
columnes. També constatem el moviment recargolat, -tant típic del bar
roc-, de les fulles laterals de l ’escut.
El vermell cobreix pràcticament tot l ’armari. Als laterals està aplicat
de forma uniforme i plana. Al frontal, en canvi, trobem una lleugera base
del mateix color i al damunt, amb més carrega i, per tant, amb més inten
sitat, línies sinuoses, ondulades i arrissades en sentit vertical, imitant de
manera ingènua i colorista les vetes de la fusta. S’ha utilitzat en molts
moments un pinzell amb tres metxes, ja que es pot apreciar perfectament
la simetria de les tres ratlles paral·leles.
El color negre emmarca tota la peça, envoltant portes i plafons, en les
motllures superior, central i inferior i dins les estries de les columnes.
Tot l ’interior es troba pintat en un blau “puríssima” .
L’escut que corona la peça també ha presentat certs dubtes. Ens plan
tejarem que podria no pertànyer inicialment a l’armari, perquè és un ele
ment de fàcil mobilitat que podria venir d ’un altre lloc i sembla una mica
petit si el comparem amb l’envergadura total de la peça.
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EXAMEN VISUAL / ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es van detectar una sèrie d ’intervencions anteriors a la nostra restau
ració:
- A primera vista apreciàrem diverses capes de pintura, amb diferents
gruixos i un acabat sintètic impropi de l ’època de construcció de l ’arma
ri, que, per tant, ens donava la seguretat que estava repintat.
- Els panys i els tiradors no eren originals (fotografia 1)
- Les dues portes centrals superiors són diferents.
- L’ull de pany que tanca aquests batents (fotografia 1) tampoc és igual
que els de la resta de les portes. Es una discreta placa de ferro de perfil
romboïdal, mentre que els altres són els típics panys barrocs que duien
els armaris d ’aquell
moment, allargassats i
amb moviment.
- Motllures davan
teres dels travessers
centrals, dels dos la
terals, clavades i encolades eliminant les
safates que duien al
darrere.
- A la part posterior
de l’armari, hi havien
clavat nombrosos llis
tons i peces grans de
fullola, per subjectar
Fotografia 1. Imatge dels diferents ulls de pany i de les
motllures
tot el que estava tren
cat (fotografia 2).
- Fusta afegida, en
colada i clavada per la
part interior de la porta
superior esquerra, per
subjectar un trenca
ment del muntant ver
tical dret.
- Escut restaurat. Si
el mirem per darrere
veiem que la meitat in
ferior està policromada
igual que les dues por
tes centrals, que són
Fotografia 2. Travessers clavats darrere l’armari
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posteriors. També els dos extrems havien patit trencaments. Podem veu
re clavades, també al darrere, unes fustes més noves per reforçar-los, a
més de les restes de cola antiga que es veien a les unions.
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat molt deficient de la peça; concretament, ruïnós a la part del
darrere (fotografia 3).

Fotografia 3. Estat ruïnós de la part posterior de l ’armari

- Brutícia generalitzada: pols, restes d ’insectes, dipòsits de cera, ins
cripcions amb llapis i bolígraf, xinxetes i claus (fotografia 4)
- Atac generalitzat de xilòfags, molt acusat als plafons posteriors, la
terals i a tots els travessers superiors.
- Trencaments i pèrdues de suport i de nombroses lleixes.
- Humitats, sals i fongs.
- Descohesió i moviment de totes les frontisses.
- Esquerdes i trencaments a les portes.
- Elements metàl·lics en mal estat. Se n ’han perdut alguns. Claus i
puntes clavades en interiors de portes i baixos (fotografia 5).
- Pintura en mal estat.
- Trencament de dues parts de l’ornament de dalt l’armari: extrem
esquerre i voluta inferior del costat dret.
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Fotografia 4. Estat inicial
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PROCÉS DE RESTAURACIÓ
En primer lloc, desmuntàrem l’armari i tots els metalls, i ho numerà
rem tot per fer després un muntatge correcte.
Es féu una primera neteja.
Es varen realitzar unes anàlisis per identificar el tipus de fusta, ja
que, com que estava coberta amb pintura no era possible identificar-ho
a simple vista. Mitjançant la tècnica de microscòpia òptica van analitzar
una petita mostra de la part posterior de l’armari, i determinaren que
estava construït en fusta d ’àlber, anomenat antigament arbre blanc i més
correntment avui en dia, pollancre. Es tracta d ’un arbre autòcton, de fusta
força lleugera un cop seca i fàcil de treballar, no s’estella en tallar-la i
tampoc sol esquerdar-se; era utilitzada sobretot en els mobles senzills,
en fons i parts no visibles de peces de més categoria i en tots els mobles
daurats o policromats.
Amb aquesta dada i veient el gruix de pintura que hi havia a sobre,
vàrem sospitar que l’armari originalment, devia ser policromat i que pos
siblement sota les moltes capes es trobés la decoració inicial.
Per això vàrem realitzar diverses cales de neteja a diferents llocs del
moble, que ens confirmaren que es conservava policromia sota tot aquell
tou de pintura.
Aleshores també vàrem fer analitzar microscòpicament unes petites
mostres: per saber quin tipus de pigments i aglutinants cobrien la peça
i d ’aquesta manera poder trobar el producte més adient per eliminar les
capes superiors.
El resultat ens va mostrar que hi havia deu capes entre càrregues,
pigments i vernissos sobre tres originals.
Un cop net, és desinsectà utilitzant el sistema de xoc tèrmic, impreg
nant-lo després amb desinsectant com a sistema preventiu.
Seguidament, es procedí a consolidar tota l ’estructura, que presentava
nombroses esquerdes, trencaments i força manques (fotografia 6), a més
de moltes zones amb una consistència totalment esponjosa a causa de
l’atac dels xilòfags.
Allà on faltaven peces o motllures se’n feren de noves amb fusta an
tiga (fotografia 7).
S’encolaren tots els trencaments, es referen els encaixos malmesos i
es retornà la consistència a aquelles parts atacades pels insectes.
Després vam tapar els forats causats pels xilòfags amb diferents massilles.
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Un cop acabada la
consolidació de l ’es
tructura, va arribar el
moment de començar
a retirar les nombroses
capes de pintura.
Mirant el quadre ob
tingut mitjançant les
anàlisis
realitzades,
Fotografia 6. Estat de la part posterior
comprovàrem que en
total es comptabilitza
ven 13 estrats, sobre el
suport de fusta.
Veient la seva com
posició, vam deduir,
pel nombre de capes
de vernís d ’acabat que
es trobaven entre els
diferent materials, que
la peça va patir cinc
intervencions .
Les anàlisis tam
Fotografia 7. Peces afegides al suport
bé ens indicaven que
la capa que queda de
l ’original és molt fina,
almenys a la zona ana
litzada. Per tant, havíem
d’anar amb molta cura i
esperar que el gruix de
la pintura fos més gran
en altres zones.
Després d ’aquesta
prova i de les cales de
Fotografia 8. Cales de neteja
neteja efectuades ante
riorment (fotografia 8),
coneixíem ja els components utilitzats. Amb aquesta informació havíem
de trobar el sistema per retirar totes les capes aplicades sobre l ’original,
sense malmenar la policromia inicial.
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Alternant la neteja
química utilitzant dife
rents productes (foto
grafia 9 i fotografia 10)
amb la neteja mecànica
amb bisturí (fotografia
11), arribàvem al punt
desitjat. En general, el
procés fou complicat i
costós però el resultat
era bo, perquè temíem
trobar grans manques
en la policromia i en
realitat no fou així.
Es dedueix, doncs,
que es va pintar única
ment per una qüestió
estètica i que les nom
broses capes de pintu
ra que hi havien anat
col·locant en realitat
l’havien preservat.
Acabàrem de confir
mar que les dues portes
centrals superiors no
són com les de la resta
de l’armari.
Després de la nete
ja, vàrem veure que, a
més de la diferència en
tre els ulls de pany i les
motllures del voltant
dels plafons, es podia
observar clarament que
Fotografia 10. Pas final de neteja química
,
_
,
la fusta no es la ma
teixa: és més tova, per
això està més malmenada. Observant la policromia, també veiem canvis, el
vermell de base és aquí una mica més fosc i les vetes que el decoren són de
color negre i de pitjor factura, perquè no són gens treballades. Tot això ens
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permet assegurar que la realització d’aquestes portes és posterior i que no
eren de la mateixa manufactura.
Un cop tot net, vàrem donar-hi una capa del mateix tipus de vernís que
ja duia inicialment (confirmat per l’analítica), per protegir l’original.
Després
vàrem
tomar a massillar els
molts forats causats per
l’atac dels xilòfags que
havien quedat a la vista
en retirar aquells grui
xos de pintura que els
tapaven.
En aquest punt,
netejàrem i protegí
rem l ’interior. Vàrem
aplicar una molt lleu
Fotografia 11. Neteja mecànica amb bisturí
gera capa de blanc de
pintor amb pigment
blau ultramar aglutinat
amb cola orgànica, per
deixar-ho tot unificat,
que després protegí
rem amb una capa de
vernís final de quadres
mat.
Es clavaren els
perns que faltaven.
Es muntà l’armari
per veure si tot encai
xava bé i col·locar-hi
els panys, restituint els
que mancaven i restau
rant i ajustant de nou
els antics.
Els ulls de pany
es van polir i protegir
amb vernís especial
Fotografia 12. Abans i després del retoc
per a metalls.
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El següent pas fou
fer el retoc de les zo
nes amb manques de
policromia de l ’exteri
or de l’armari. Recor
dem que l’original ja
estava protegit; que
dava d ’aquesta ma
nera, la reversibilitat
(principi bàsic te tota
restauració) totalment
assegurada.
Utilitzant pigments molt purs aglutinats amb vernís de retoc, vàrem
anar cobrint els petits punts on mancava el color (fotografia 12)
Excepte les dues portes superiors centrals, que tenien unes llacunes una
mica més grans, la resta eren només multitud de petites faltes.
Un cop sec, procedírem a donar-hi un acabat final, amb vernís final
de quadres. Es decidí aplicar-hi tres capes per protegir-ho bé, perquè serà
una peça molt utilitzada.
La restauració de l’escut (fotografia 13) seguí les mateixes passes
que la resta. Consolidàrem tant l ’estructura com la policromia, el ne
tejàrem (fotografia 14), protegírem l’original i després es féu el retoc.
L’acabàrem amb el mateix vernís final de quadres que el de l’armari (fo
tografia 15)
El darrer pas fou tomar a muntar l’armari a la sagristia de l’església
parroquial de Sant Martí de Calonge (fotografia 16)

Fotografia 14. Revers de l’escut después neteja
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Fotografia 15. Escut restaurat

Fotografia 16. Armari restaurat
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DE QUAN LES COSES S’ESCRIVIEN
PEL SEU NOM: SIS INVENTARIS DE
PRINCIPI DEL SEGLE XVIII (FONS
NOTARIAL DE PALS)"»
A N N A -M A R IA C O R R E D O R PLA JA

RESUM: Buganter, cassa, ferrada, pastera de tomba... són mots que han deixat de fo rm a r p a rt
de la llengua quotidiana. E l buidatge de sis inventaris de 1716-1717 ens posa a l 'abast un ma
terial digne d ’estudi des del punt de vista lingüístic però també social. Recuperar el lèxic dels
inventaris no és només fe r una arreplega de mots avui caiguts en desús. Els mots van associats
a unes activitats fam iliars, i doncs, a una forma de vida, i també a uns oficis: recuperar-los,
ens ajuda a apropar-nos-hi des de la distància dels anys. El corpus lèxic estudiat mostra cla
rament que I ’evolució de la llengua s ’ha de vincular forçosam ent a l 'evolució de la vida.
PARAULES CLAU: Inventaris, repertoris, estris.

El protocol número 5 del Fons Notarial de Pals, que correspon als
anys 1716-1717, conté, entre d ’altres documents, sis inventaris d ’exten
sió molt diferent. Es tracta d ’inventaris de béns particulars: immobles i el
seu contingut (estris o animals), peces de terra i percepció de censals. Un
dels interessos que presenta aquest tipus de document és el d ’oferir un
ampli ventall lèxic, ja que s ’hi relacionen tots els objectes que posseeix
el propietari i la seva ubicació exacta. Repartits per tota la casa, l’enu-

(1)
Aquest article ha estat escrit en m emòria de Ramon Llenas, veí de Pals, soci de l’Institut
d ’Estudis del Baix Empordà i apassionat de les petites coses de la història local, traspassat el
novembre de 2005.
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meració dels objectes
va lligada a l’enume
ració de les diferents
estances, cosa que
permet conèixer, en
alguns casos amb prou
detall, la distribució
de l ’espai interior; no
cal dir que alguns dels
noms que hi consten
s ’han perdut, i en mol
tes ocasions, també
s ’han perdut els estris.
Hem transcrit en sis
annexos, puntuant i
accentuant d ’acord amb els usos lingüístics actuals, les parts dels docu
ments que contenen els llistats de béns.(2)
ELS DOCUMENTS
En el primer inventari, del 25 d ’abril de 1716, s’hi relacionen tots els
béns de Mariàngela Martinench,(3) vídua de Macari Martinench, bracer
i veí de Pals. Una de les seves possessions és una casa, anomenada d ’en
Martinench, amb cinc habitacions: la cuina, la sala i tres cambres. Mar
tinench posseeix també un parell de partides de terra i un censal. Com a
curiositat, al final del document es fa constar que la casa té cinc finestres
«en las quals nos troba averi cap porta per anar aquellas».
El segon inventari, del 10 de maig de 1716, correspon als béns de Marianna Martinench, vídua d ’Antoni Martinench, pescador i veí de Pals.
Entre les seves pertinences hi ha una casa, també anomenada d ’en Mar
tinench, de cinc peces: l’entrada, la cuina, la sala, una cambra i l ’establa.
Martinench posseeix igualment dues botigues a la platja de Pals, una de
les quals conté diversos objectes relacionats amb la pesca.(4)
(2) Agraïm l’interès i el temps que el professor Jordi M ascarella (UdG) ha dedicat a resol
dre alguns dubtes cal·ligràfics del manuscrit.
(3) Es dóna la circumstància que dos dels inventaris corresponen a dues famílies de cog
nom M artinench i que en el tercer inventari s ’esmenta un individu amb el mateix cognom,
Domingo Martinench, fuster de Pals.
(4) El contingut de la botiga menys espatllada va ser transcrit per mi mateixa en una
publicació anterior (Cf. volum núm. 17 de les Publicacions de l'Institut d ’Estudis deI Baix
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En el tercer inven
tari, del 30 de gener
de 1717, extensíssim,
s ’hi detallen els béns
de Marianna Metge i
Illa, filla de Francesc
Metge i Quintana. Les
seves possessions són:
la casa Illa, el molí de
Ferran i les seves ter
res, el mas Sardó i les
seves terres, el mas
Jofre i les seves ter
res, el mas Gelabert i
les seves terres, el mas
Sureda i les seves ter
res (aquest darrer al
veïnat d ’Ermadàs, dc
Una pastera i alguns complements
Palafrugell), unes sis
vessanes de vinya al
puig Roig i un total de deu censals. La casa Illa consta de set cambres
(una de les quals a la torre), dues cuines, una sala, un rebost, un estudiet,
una peça per al molí arrosser, una altra per a la tina, el celler, el graner i
l ’establa. Es precisa que al molí de Ferran hi ha un molí fariner d ’aixe
ta; dels altres masos, només s’anomenen dues jaces(5) del mas Gelabert,
una amb un toro i deu vaques, i l’altra amb un cavall, vuit eugues, dues
pollines i un poltre.
En el quart inventari, del 5 de setembre de 1717, s ’hi relacionen els
béns de Salvador Prats, que posseeix una casa dins dels murs de Pals, de
la qual no es precisen les peces. Prats té també unes quatre vessanes de
terra, part de vinya i part boscosa, al territori dit Constantí, i un hortet
d ’un quart de vessana al lloc dit les Costes.
El cinquè inventari, també del 5 de setembre de 1717, correspon als
béns d ’Antoni Aliu, de la casa Bergau, situada als ravals de Pals, i de la
qual tampoc no es detallen les dependències. Una altra possessió és una
partida de terra d ’unes tres vessanes, una part de vinya i l’altra boscosa,
als Rodors.
Empordà, pàg. 127-150). Per evitar repeticions, s ’ha tingut en compte en el buidatge però no
consta en l’annex III.
(5) Una jaça és un espai per tancar-hi bestiar.
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En el darrer inventari, igualment del 5 de setembre de 1717, s’hi re
lacionen els béns de la casa d ’en Massoni, situada prop de l ’Abeurador
de Pals, i habitada per Pere Pasqual, àlies Serradera.(6) Els béns són: la
casa, de la qual tampoc no es mencionen les peces, i unes tres vessanes
de terra, part de vinya i part boscosa, als Rodors.
EL CONTINGUT LÈXIC
El buidatge dels sis documents ens ha posat al davant un repertori
de noms d ’objectes molt diversos. El que hem fet és classificar-los per
camps semàntics, cosa que ha donat els apartats següents:
ROBA DE LA CASA

Per a la cuina i per a la taula:
Eixugamans, estovalles, tovallons.
Per al llit:
Llençols, flassades, vànoves, sobrecels,(7) coixineres, coixins, coixinet,
galterets,(8) màrfegues,(9) matalassos.
Per a la bugada:
Buganter.(10)
ROBA DE VESTIR

Peces per a home:
Gambeto,(ll) camises d ’home.
ESTRIS DIVERSOS DE LA CASA

Per contenir aliments:
Salers, pebrera, sucrera, farinera, garrafons,(l2) greixera.(l3)
(6) El 1840 és també documentat a Pals Joan Pasqual, àlies Cerrader, i una mica més tard,
el 1855, consta un tal Miquel Colom, conegut per Serradera, i l’era dita d ’en Serradera.
(7) Un sobrecel o cobricel és una peça de roba suspesa pel damunt d ’un llit, de m anera que
aquest queda com dins d ’una tenda.
(8) Un gaiter és un coixí petit que es posa sobre un altre coixí per a més comoditat.
(9) Una màrfega és un sac gros de tela, farcit de palla, i que serveix de matalàs.
(10) Un buganter és el drap gruixut que es posava sobre el cossi de la bugada, on es tirava
cendra i aigua per fer la bugada.
(11) Un gambeto és un capot llarg, fins a mitja cama, que els homes es posaven a l ’hivern,
els dies de festa.
(12) Es refereix, aquí, als recipients, protegits amb suro, on es posaven líquids a refredar.
(13) Una greixera era un atuell que servia per rostir-hi cam o cuinar-hi guisats greixosos,
però també es pot tractar d ’un recipient per contenir greix. En tractar-se d ’una greixera de
vidre, sembla que al mot li correspon aquest segon sentit.
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Dues easses amb els seus mànecs de ferro

Per preparar, coure o escalfar aliments:
Perolet, perols, perola, olles, cobertores,(!4) marmita, cassa,(15) cassonet,
paelles, escumadora, llosses, morters i mans, morteret, cavalls06) i asts,
forquetes, graelles.
Per tallar:
Ganivets de pa, ganiveta, coltell, mitja lluna.
Per parar la taula:
Sorts de terrissa/17) plats, escudelles, estalvis, culleres, forquilles, sotacopa, gots.
Per al foc i per escalfar-se:
Serres,(18) lleves,09) pales, tres peus, escalfador/20’ tabal,(21) brasseret, escalfetes.(22)
(14) Per tapar recipients, tapes.
(15) Es un recipient de mànec llarg que serveix per treure líquids de gerres o olles.
(16) Ben evidentment, es refereix a les peces de suport que aguantaven l’ast.
(17) El m ot sort, sèrie de coses, equivaldria aquí, més o menys, a vaixella.
(18) Una serra és una peça allargada, i en part dentada, que penjada a la xemeneia servia
per poder-hi penjar l’olla o el perol a diferents alçades. És un estri semblant als clemàstecs.
(19) Són els ganxos penjats als clemàstecs, on es penjaven les olles o els perols.
(20) Recipient que podia contenir caliu i que es posava entre els llençols, per escalfar el
llit.
(21) Estri que s ’utilitzava per escalfar-hi la roba amb què es canviava les criatures i els
malalts.
(22) Una escalfeta és un petit braser que servia per escalfar-hi alguna cosa o guardar-hi
caliu; també designava un recipient que contenia caliu i que es posava damunt la taula per als
fumadors.
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Per fer claror:
Llums, candelers, pagès.(23)
Objectes relacio
nats amb la devoció:
Imatge d ’un santcrist, imatge de la ver
ge del Roser, quadre de
sant Anastasi, quadre
de santa Magdalena,
quadre de l’Aposto
lat, quadre de la verge
del Roser, quadre de
sant Pere, quadre de
sant Miquel, quadre de
santa Caterina, quadre
amb un santcristo, al
tar vell de sant Macari,
trossos de retaule.
Mobles:
Taules, cadires, arquimesa,(24) llits, bancs de
llit,(25) camilles, bufet, caixes, caixeta, bancs, banquets, cofres, cofrets,
bagulet, escorns, escambell,(26) escambellet, escala de gat.(27)
Una gerra de terra negra per posar-hi oli

Altres:
Ferrada,(28) bacines, bacinet,(29) pitxer, orinals, mirall, romanes.
ESTRIS RELACIONATS AMB LA RECOLLECCIÓ, L’ELABORACIÓ O LA CONSER
VACIÓ DE PRODUCTES:

Captura i salaó de peix:
Art, llibants, vela de llaüt, palangres, tonells(30).
(23) Entenem que aquest mot designa, aquí, un estri de fusta on es podia penjar un llum.
(24) Una arquimesa és un moble compost d ’una taula i un cos superior amb petits calaixos
per guardar-hi papers.
(25) Es refereix als suports de fusta o de ferro que aguantaven les posts dels llits d ’abans.
(26) És un seient petit, sense braços ni respatller.
(27) Escala molt estreta, feta de barres de ferro clavades a la paret.
(28) M ena de galleda o de cubell, segons que tingui una o dues nanses.
(29) El mot designaria, aquí, una bacina petita.
(30) Es precisa que servien «per tenir peix salat».
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Matança i salaó de porc:
Salera,(31) cossis, greixonera.
Elaboració de pa:
Pasteres, pasteres de tomba,(32) pales, rasora, palmell,(33) molí fariner d’aixeta.
Producció de vi:
Premses, semals, carretells,(34) carretellets, tina, tinards,(35) bóta, botatxets,(36) embuts, aixeta, barrina.
Producció d ’oli d ’oliva:
Norri,(37) gerres, gerretes, setrilla.(38)
Elaboració d ’altres olis:(39)
Ampolles.
Cereals:
Garbells, garbella/40’ pedrer,(41) tremuja,(42) sacs, canats,{43) aixada arros
sera, molí d ’arròs, arca,(44) cortà, cabassos, pala, rasora.(45)
Fil o llana:
Borres,(46) burell,(47) fil de cànem, fil de borras, debanell/48) triangle.(49)
Tintura:
Perola de tenyir.(50)
(31) Caixa de fusta on es posava la carn de porc entre capes de sal.
(32) La pastera de tomba (o amb tomba) té les parets inclinades exteriorment, de manera
que té forma semblant a la d ’un taüt.
(33) Fusta sobre la qual s’acabava de treballar la pasta del pa.
(34) Petit barril on es guardava vi.
(35) Bóta gran de vi, on es tirava el most de les semals.
(36) Bótes de petites dimensions.
(37) Trull on es molien les olives.
(38) Es tracta d ’un setrill gros.
(39) En un dels inventaris (vegeu annex III), consten «dotse enpollas de vidra ab difarents
olis», que es troben precisament en una cambra anomenada de l’oratori i devien servir per a
diferents cerimonials.
(40) És un garbell gran.
(41) Un pedrer és un garbell per garbellar blat i treure’n les pedretes.
(42) Peça de forma piramidal per on passen els cereals abans de ser mòlts.
(43) Entenem que es refereix als recipients que servien per guardar-hi blat o altres cereals.
(44) Caixa gran que es pot tancar, en aquest cas per guardar-hi arròs blanc.
(45) Bastó cilíndric que serveix per rasar les mesures.
(46) És el rebuig de la llana.
(47) El burell o burat és un teixit de poca qualitat, de color fosc, fet amb llana i fil de rebuig.
(48) És l ’estri que servia per debanar el fil.
(49) Entenem que es refereix a un estri de forma triangular on es posava fil.
(50) És un dels estris que figura en la botiga espatllada d ’Antoni M artinench (Cf. nota
núm. 4).
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Llenya:
Destraletes, faus busqueres, magalls, for
ques, podadora, ras
clet, tascons, massa,
gànxols,(51) rodes de
carreta.
ALTRES ESTRIS

Eines
relacionades
amb el cultiu de la
terra:
Bigots,(52) fanga, tràmecs, trameguet.
Estris per a bestiar:
Collars de gos, pollera,(53) albarda, bast i
guarniments, ganastes, jou.
LA DESCRIPCIÓ DELS
OBJECTES
Els diferents ob
jectes inventariats són
anomenats amb una
breu descripció de les
Un candeler de llautó
seves característiques:
la mida, el material, el
color, la forma, la capacitat, l’estat de conservació... S’indica també la
quantitat (entre una unitat i vint-i-vuit) i, de vegades, per a què servien.
Per indicar lamida s’utilitzen elsadjectius: petit, xic, mitjancer i
gran.En algun cas,afegits aun diminutiu, elsadjectius donen un punt de
redundància: un trameguet petit, una destraleta petita, una caixeta petita,
un quadret xic, un morteret xic, etc.
Elsobjectes són dematerial divers: ferro (olles i cobertores, nan
ses de paelles,perols iperolets,pales per alfoc, forquetes, ganiveta,
(51) Entenem que el mot gànxol és aquí una variant de ganxo.
(52) Un bigot és un rampí de dues pues.
(53) Gàbia per a pollets.
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graelles, lleves, etc.), coure (olles, morteret), llautó (estalvis, culleres,
candelers, etc.), estany (plats), plata (culleres, forquilles, saler, pebrera,
sucrera, etc.), fusta (llossa, culleres, forca, pala per al pa, saler, embut,
tina, triangle per a fil, pagès, escom, etc.). De vegades es precisa la mena
de fusta: així, es mencionen dos bufets i un banc de noguer i una caixa
d ’arbre blanc. Hi ha també objectes d ’aram (paelles, cassa, escumadora),
de terrissa (plats, escudelles, gerres, orinal), de terra negra (una gerra),
de vidre (greixera, mirall, orinal, ampolles), de balca (cadires), de joncs
(ganastes), d ’espart i joncs (una garbella), de canya (pollera), de suro
(capses per als garrafons).
Pel que fa a la roba de casa, s’empraven diferents tipus de teixits: bor
res (coixins, coixineres, eixugamans, buganter, estovalles), cànem (llen
çols), bri de cànem(54) (llençols), cadins(55) (sobrecel, cortinatge), tela de
França(56) (llençols), seda (vànoves), ginesta(57) (estovalles), estamenya(58)
(sobrecel, cortinatge), pelfa (vànova). Les camises d ’home es precisa
que són d ’una barreja de cànem i borres; és també amb aquesta barreja
que són fetes algunes estovalles i llençols. Una altra barreja que es troba
és la de cotó i cànem (tovallons).
Quant al color, trobem els adjectius següents: musc (gambeto, burell),
blanc (flassades, vànova), blau (flassada), vert (sobrecel). En una ocasió
hi ha combinació de groc i vermell (una vànova), i en una altra, es diu
que una vànova es «de color blau y de rosas secas».
Pel que fa a l’estat de conservació, els estris poden ser bons, dolents,
molt dolents, dolentíssims, usats o molt usats. La majoria són usats o
dolents; una altra expressió que es troba és «que no pot servir». En algun
cas, es troba també vell (cofre), foradat (perol), esquerdat o tot esquerdat
(olla, bacina), apedaçat (llençol), esquinçat (quadre) i espatllat (cadires,
camilla). Cal entendre que una vànova «enborronada» equival a dir que
és molt usada. En el cas dels atuells per posar vi i oli, sovint s’indica que
estan buits. Per als estris que correntment tenen mànec o nansa, se sol
precisar si en tenen o si els falta; igualment, per a les caixes, es diu si te
nen pany i clau o no, i per a les taules, si els falten els petges. S’anomena
també un saler «que ni falta un tros»; es precisa que els garrafons són
(54)
pura de
(55)
(56)
França.
(57)
(58)

Es distingeix entre el teixit de cànem i el de bri de cànem, aquest últim fet amb la fibra
la planta.
És un tipus de drap de llana.
Es podria tractar de l’anomenat drap d ’A rras, procedent d ’aquesta ciutat del nord de
Tipus de teixit fet amb fibra de la planta del mateix nom.
Tipus de teixit de llana o d ’estam.
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«ab sa capsa de suro»,
que un tabal té el seu
tapador, que un norri
és «ab sa perxa», que
els morters tenen la
seva mà de morter: en
tenem que s’està dient
que tots aquests estris
estan en condicions de
poder servir.
Una altra infomació que es dóna fa re
ferència a la cabuda
d ’alguns
recipients.
Així, trobem: un perolet «de tinensa de mitja
samal», dos carretells
«y tinensa ço és un de
Una gerreta de terra negra per tenir olives
set bótas y lo altre dos
bótas», una tina «de ti
nensa trenta càrregas poch més o menos», una gerra «de tinensa de un
mallal», un cabàs «de cortà».
Les quantitats d ’arròs s’expressen en quarteras i quartans, i les de fil,
en lliures o en rams.
La mida dels llençols s’expressa en talles: «dos llansols de dos tallas
y mitja»; en canvi, pel que fa a les estovalles, es diu que són llargues o
mitjanceres.
En relació amb la utilitat dels estris, només s’especifica en alguns ca
sos: «un ganivet per llescar pa», «un triàngol de fusta per posar fil», «un
escort per seura en lo foch», «una cadira de repòs», «un pagès de fusta
per tenir llums», «un garbell per garbellar», «unas forquetas de ferro per
torrar pa», «dos cavalls de ferro per rodar l’ast», «un coltell per tallar
carn», «altra ganivet per tallar pa», «una mitja lluna de ferro per trinxar
carn», «una salera de salar tossino», «dos forcas de girar palla», «quatre
gerretas de terra negra per tenir olivas», «una citrella de terra per anar a
cercar oli», «un banch de fusta per montar a la tina», «un embut de fusta
de embotar vi», «un cossi de terra xich per salar trossos de tossino»,
«una pala de fusta per palajar blat», «una pala de fusta per posar lo pa en
lo forn», «un tonell per salar peix», «quatra tascons de ferro per estallar
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llenya», «una massa de fusta per estallar sochs», «uns gànxols de fusta
per portar llenya».
QÜESTIONS DE LLENGUA
A banda de la presència d ’alguns verbs que expressen accions molt
concretes (llescar, garbellar, palajar, embotar, estallar, etc.), destaquem
altres trets d ’ortografia i de morfosintaxi propis del català de l ’època en
què van ser redactats els inventaris:
-Les formes dels possessius son, sa, sas, sos.
-El demostratiu ço.
-Terminacions en -ch per a substantius i adjectius: banch, mànech,
sach,foch, xich, poch, sinch, etc.
-Substantius i adjectius acabats en -o: quadro, musco.
-Us de l ’article definit lo/los.

Un m orter de pedra i mà de fusta.
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-Ús del numeral dos tant per al masculí com per al femení {dos onsas).
-Ús de y per indicar iodització (payella) i diftong (buyt).
-Ús de y com a conjunció i com a locatiu.
-Grafia -x- en posició intervocàlica: caxa, axugamans, coxineres.
-Vacil·lació en l’ús de a/e (samal, galtarell, destreleta, cofra), o/u
{boganter, borelï) i c/ç/s (penció, llansols).
-Plural generalitzat en -as.
-Assimilacions {nos troba averi, que ni ha).
-Ús de les preposicions sens i ab.
-Ús d ’algunes abreviacions (pmo). En el cas de lliures barcelone
ses, l’adjectiu també apareix sempre expressat amb un signe gràfic que
l ’abrevia.
CONCLUSIONS
Sens dubte els inventaris ofereixen, d ’una banda, una imatge molt
exacta del dia a dia de l’època en què van ser redactats i, naturalment,
com més gran sigui la mostra lèxica, més fidel serà el retrat. D ’altra ban
da, és evident el valor que tenen per als estudiosos de la història de la
llengua. Els sis inventaris de 1716-1717 són només un punt de partida:
caldrà trobar-ne d ’altres, del mateix segle o de segles diferents, per com
pletar la mostra i poder així tenir una visió més àmplia del seu context
social.
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A N N EX I
INVENTARI DELS BÉNS DE MARIÀNGELA MARTINENCH,
VÍDUA DE MACARI MARTINENCH, BRACER DE PALS
Data: 25 d ’abril de 1716
« [...] Primo tota la casa anomenada den M artinench, situada dins los murs de dita vila de Pals,
ab sas afrontacions compresas [...].
EN LA SALA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un bigot ab son mànech, usat.
ítem un magall ab son mànech, usat.
ítem una fanga ab son mànech, molt usada.
ítem un tràmech ab son mànech, molt usat.
ítem un tram aguet petit ab son mànech, també molt usat.
ítem una destreleta petita ab son mànech, m olt dolenta.
ítem un garbell dolent.
ítem una altra destreleta petita ab son mànech, molt dolenta.
EN LA CAMBRA QUE TRAU FINESTRA A SOL IXENT
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo dos llansols de borras de tres tallas, bons.
ítem tres llansols de borras de duas tallas y mitja, molt apadassats.

Garbells dolents i apedaçats
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ítem
ítem
ítem
ítem
ítem
ítem
ítem

tres eamisas de home, de cànem y borras, ço és, una de bona y las altres dos dolentas.
duas coxineras de borras, usats,
dos coxins de borras, usats,
una màrfega.
dos axugamans de borras, usats.
un boganter de borras, usat.
unas estovallas de borras, m olt usadas.
EN LA CUYNA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:

Primo un parolet ab sa nansa de ferro, de tinensa de mitja samal, usat.
ítem una olla de ferro bona.
ítem una payella mitgensera ab sa nansa de ferro, usada,
ítem una sort de tarrisa, com són plats y escudellas de terra.

EN LA CAM BRA QUE TRAU FINESTRA A
PONENT, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula dolenta, sens petjas.
ítem una samal usada,
ítem altra samal usada.
EN LA CAM BRA DE DALT DE TOT DE DITA CASA, QUE TRAU FINESTRA
A SOL IXENT, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo dotse lliuras de fil de cànem y borras.
ítem tres banchs de llit usats,
ítem dos sachs de borras dolents,
ítem una caxa de borell musco usada,
ítem un gambeto musco m olt dolent,
ítem un tonell per salar peix, usat.
ítem dos carratells y tinensa ço és un de set bótas y lo altre dos bótas, buyts y usats,
ítem una faus busquera dolenta, ab son mànech, usada,
ítem una forca de fusta per girar palla, usada.
ítem tota aquella pessa de terra, part de vinya plantada y part herma, ab oliveras, en dit herm
redicadas, de tinensa de tres vessanas y mitja poch m és o menos, situada en lo terme de Pals y
en lo territori dit la Coma, ab sas afrontacions compresas.
ítem lo dret de lluhir i quitar de aquell hort situat en lo terme de dita vila de Pals y en lo terri
tori anomenat las Adobarias, de tinensa de tres quarts poch més o menos, que Joan Climent,
cirurgià de Pals, pocehix a carta de gràcia.
ítem tot aquell censal de penció annual vint y nou sous de plata y propietat vint y nou lliuras de
plata, que lo hereu den Girona de dita vila de Pals als sinch octubra fa y presta.
ítem en dita casa y ha sinch finestras en las quals nos troba averi cap porta pert anar aquellas.

ANNEX II
INVENTARI DELS BÉNS DE MARIANNA MARTINENCH, VÍDUA
D ’ANTONI MARTINENCH, PESCADOR DE PALS
Data: 10 de maig de 1716
« [...] Primo tota aquella casa situada en lo terme de la vila de Pals anomenada den M arti
nench, que fou de dit difunt, junt amb totas sas terras, honors y pocessions ab sas afrontacions
compresas [...].
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EN LA CUYNA DE DITA
CASA SE HA TROBAT LO
SEGÜENT:
Primo una taula ab sos capi
tells y un escort per seura en
lo foch, tot usat.
ítem un parol ab sa nansa de
ferro, de tinensa de mitja sa
mal, usat y foradat,
ítem una payella de aram ab
son mànech de ferro, usada,
ítem un escalfador ab son
m ànech de ferro, dolent,
ítem un m orter de pedra ab sa
mà de fusta dolenta,
ítem una sort de tarrissa, com
són plats, escudellas, escalfetas y altres.
ítem una pala de fusta per po
sar lo pa en lo forn, usada,
ítem la serra del foch, molt
usada.
ítem un saler de fusta usat.
ítem un ganivet per llescar pa
sens mànech.
EN LA ENTRADA DE
DITA CASA SE HA TRO
BAT LO SEGÜENT:
Primo una tina de fusta ab
sos congrenys de fusta, de ti
nensa de trenta càrregas poch
més o menos.
ítem unas premsas usadas.
Una paella d ’aram amb mànec de ferro

ltem un norri ab sa perxa
usat, asentat sobra un tinart
dolent.
ítem sis carratells, de tinensa de nou a deu bótas, usats, buyts, menos un carratell que ni ha
ple de vi claret.
ítem dos carratells, de tinensa de dos bótas quiscun, usats y buits,
ítem un embut de fusta per embotar vi.
ítem dos taulas ab sos capitells, usadas. ítem dos banchs ab petjas, usats.
Ítem dos samals usadas.
ítem un bigot.
ítem una podadora dolenta,
ítem una tramuja dolenta.
EN LA SALA DE DITA CASA SE HA TROBAT EL SEGÜENT:
Primo dos llits, ço és lo un de pilans, dolent, gornit ab pots, y lo altre gornit amb dos banchs y
ruscos ab sa m àrfaga y flassada verda ab dos llansols de dos tallas y mitja de cànem y borras,
tot dolent.
ítem quatra caxas dolentas.
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ítem un carratallet sens front, dolent,
ítem un garbell dolent,
ítem altre garbell dolent.
EN LA CAM BRA QUE TRAU FINESTRA A PONENT
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un canat dolent buyt.
ítem dos sachs dolents buyts.
ítem una gerra de terra, de tinensa de un mallal, buyda.
ítem altra gerra de terra, de tinensa de un mallal, ab un poch de oli dins.
ítem un cofra usat, sens pany ni clau, buyt.
ítem una caxa usada, sens pany ni clau, dins la qual se ha trobat lo següent:
Primo dos llansols de cànem y borras de dos tallas, usats,
ítem dos axugamans de borras, usats.
ítem sis tovallons, ço és, quatre de cotó y cànem y los altres dos de cànem y borras.
ítem dos coxineras dolentas.
ítem quatra estovallas, ço és, unas de cànem y borras planas y las altras dos de cànem y
borras.
ítem dos camisas de cànem y borras, de home, dolentas.
EN LA ESTABLA DE LA CORT DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una burra de pèl castany o rossa, de edad de desavuyt anys.
ítem un burro pèl negra, de edat de un any y mitg.
ítem dos botigas situadas en la platja de la vila de Pals, la una de las quals es tota espatllada,
sens taulat ni sostra, y la altra també espatllada, ab teulada, ab sas afrontacions compresas,
dins de la qual [...]*.»

ANNEX III
INVENTARI DELS BÉNS DE MARIANNA METGE I ILLA,
FILLA DE FRANCESC METGE I QUINTANA.
Data: 30 de gener de 1717.
«Primo tota la casa principal, anomenada den Illa de Pals, situada en los arrevals de dita vila,
junt ab lo porxo y pallissa en ella contiguos, junt ab totas sas terras, honors y possessions de
pertinèncias de aquella.
EN LA CAM BRA DEL ORATORI DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una imatge de sant cristo ab sa pianya sobre deurat, ab un drap de tela viada per tapar
aquell.
ítem una imatge de Maria Santíssima del Rosser, deurada, m olt vella.
ítem sobra dit oratori se han trobadas dotse enpollas de vidra ab difarents olis.
ítem vint lliuras de fil filat de cànem.
ítem quatra rams de fil de borras.
ítem un orinal de vidra gornit ab sa capsa.
ítem un mirall de vidra.
ítem una cam illa ab sa màrfega y matalàs, dos llansols de cànem, una flassada blanca y dos
coxins ab sas coxineras, tot usat.
ítem un llit de tres banchs, una màrfega, dos llansols, ço és, lo un de cànem, bo y lo altre de
borras, usat, una vànova m orisca m olt dolenta y una altra vànova blanca enborronada, usada.
* Cf. nota núm. 4.
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ítem un quadro esquinsat.
ítem tres cadiras petitas de balca, usades.
EN LA RERA CAM BRA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una camilla usada ab sa màrfega usada,
ítem un tabal per escalfar roba ab son tapador,
ítem un banquet usat.
ítem un orinal de terra,
ítem una cadira dolenta.
ídem una caxeta petita sens pany ni clau, buyda.
ítem una flassada blanca usada.
ítem un quadret xich en lo qual està pintat lo cap de Sant Anastasi.
EN LA CUYNA DEL CAP DE MONT DE LA ESCALA DE DITA CASA,
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula usada.
ítem tres banchs, ço és, dos petits y lo altre un poch més gran, usats,
ítem un triàngol de fusta per posar fil, molt usat.
ítem un pagès de fusta per tenir llums, usat.
ítem un garbell per garbellar blat, usat.
EN LA CUYNA GRAN DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula llarga ab sos capitells, m olt usada,
ítem un escom de fusta m olt usat.
ítem una pastera de tomba ab son calaix, capitells y demés arreus, usada.
ítem altra pastera de tomba, m olt usada y dolenta, sens cubertor, que no sen pot servir.
ítem una farinera dolentíssima.
ítem una serra de ferro del foch, usada.
ítem dos palas de ferro del foch, ço és, una bona y la altra molt dolenta.
ítem unas forquetas de ferro per torrar pa, usades.
ítem dos cavalls de ferro per rodar l’ast, usats.
ítem unas grayellas de ferro, usades.
ítem quatre llums usats.
ítem dos llevas de ferro, ço és, unas bonas y las altras dolentas.
ítem dos ollas de ferro, ço és, una m itgensera y la altra xica, usades.
ítem tres ollas de coura, ço és una de gran, altre mitgensera, esquerdada, y la altra xica, usades,
ítem un parol xic usat, ab sa nansa de ferro de aram, m olt usat.
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ítem altra olla de ferro molt usada.
ítem una cassa de aram ab son mànech de ferro, usada.
ítem tres payellas ab sos mànechs de ferro, ço és, una gran, usada, altre m itgensera y la altra
xica, dolentas.
ítem quatra cobertoras de ferro, ço és, una de gran, altra m itgensera y las altras dos xicas, totas
dolentas.
ítem una ganiveta tota de ferro, usada.
ítem un contell per tallar carn.
ítem una escomadora de aram dolenta.
ítem altra ganivet per tallar pa.
ítem una llosa de fusta y dos culleras també de fusta.
ítem un mortaret xich de coure ab sa mà del mateix.
ítem un cassonet de aram xich, ab son mànech de ferro, usat.
ítem una mitja lluna de ferro per trinxar carn, usada.
ítem un m orter de pedra ab sa mà de fusta.
ítem una ferrada de aram ab sa nansa de ferro, usada.
ítem tres estalvis de llautó, usats.
ítem una pala de fusta del fom.
ítem una dotsena de plats de estany, ço és, quatra de grans, quatra mitgensers y quatra de
xichs, usats.
ítem dos bassinas y un pitgé, tot de estany, molt usadas, la una de las quals és tota esquerdada,
ítem una sort de tarrissa, com són plats, escudellas y altres.
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ítem vint colleras de plata, tres forquillas, una sotacopa, quatre gots, una escudella, un salé que
ni falta un tros, una pabrera y una sucrera, també tot de plata; pesa al tot sis lliuras menos dos
onsas pesat ab pes de romana,
ítem set colleras de llautó, usadas.
ítem dos candeleros de llautó, usats.
EN LA PRIM ERA CAM BRA DEL PASSATJE DE DITA CASA
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un llit de pilars dolentíssim, sens pots desota, ab sa màrfega molt usada y dos m atalas
sos també usats, dos llansols de tela de Fransa usats, una vànova morisca també usada, dos
coxins, ço és, lo un gran y lo altre xich ab sas coxineras de tela usadas.
ítem una flassada blaua molt dolenta y foradada.
EN LA CAM BRA MÉS AM ONT DEL PASSADÍS SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un llit amb tres banchs ab sa màrfega, un llansol de borras y una flassada blanca, tot
molt usat.
EN LA SALA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un bofet de noguer usat.
ítem tres banchs de espatllera, ço és, lo un de noguer, usat, y los altres dos també molt do
lents.
ítem un escam bellet xich dolent,
ítem una cadira de repòs molt dolenta,
ítem una taula usada.
ítem un quadro de Sta Magdalena, m olt vell y foradat.
ítem un del Apostulat, m olt vell y foradat.
ítem un quadro de nostra Sra del Roser, molt usat y foradat.
ítem un quadro de St Pera, molt vell y foradat.
ítem un altre quadro del arcàngell St Miquel, tot esquinsat.
ítem un quadro de Sta Catharina.
ítem un quadro de paper ab la imatge del St Cristo, tot esquinsat.
EN LA CAM BRA DE LA TORRA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un llit ab tres banchs ab sa màrfega usada, un matalàs dolent, dos llansols, ço és, un
de cànem bo y lo altre de borras, dolent, una flassada blanca molt dolenta y foradada y una
vànova m orisca usada,
ítem una vànova blanca enborronada, usada,
ítem un coxinet xich ab sa cocinera de tela, tot usat.
EN LA CAM BRA SOBRE LO MOLÍ ARROSSER DE DITA CASA
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una camilla m olt espatllada gom ida ab trossos de pots ab traves ab un sobracel de estemenya verda ab son cortinatge molt dolent y espatllat, ab sa màrfega, un matalàs dolent, dos
llansols, ço és, un de cànem bo y lo altre de borras usat y una flassada blanca dolenta,
ítem un bofet de noguer ab sas travas de ferro y usat, sobre del qual hi és lo altar vell de St
Machari.
ítem un cofra gran ab son pany y clau, usat.
ítem un cofra molt vell sens pany ni clau, buyt.
ítem una caxa ab caxons, ab pany sens clau, tota dolenta,
ítem un brassaret de llautó, usat.
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ITEM EN LA CAMBRA DEL ESCALFAPANXAS, QEU DÓNA SOBRA DE LA RODA
DEL MOLÍ ARROSSER DE DITA CASA, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo dos cossis de terra, ço és, un gran y lo altre xich, usats,
ítem una olla de aram gran, dolenta, que no pot servir,
ítem una salera de salar tossino, usada.
ítem tres tràmechs, ço és, dos de xichs y lo altre més gros, ab sos mànechs de fusta, usats.
ítem, una faus busquera ab son mànech de fusta, usada.
ítem una pala plana de ferro ab son mànech de fusta, molt dolenta.
ítem un rasclet ab puas de ferro, usat.
ítem dos forcas de girar palla.
ítem quatra tascons de ferro de estallar llenya, ço és, dos de grosos y los altres dos xichs,
usats.
ítem una massa de fusta per estallar sochs ab son anell de ferro al cap de munt, usada,
ítem una garbella de espart y jonchs.
ítem un canat usat, buyt.
ítem un cofra gran, sens pany ni clau, dolent, buyt.
ítem una caxa dolenta, sens pany ni clau, buyda.
ítem altra caxa dolenta, sens pany ni clau, també buyda.
EN LO ARRABOST DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un canat buyt usat.
ítem un carratell, de tinensa de una bóta, per tenir vinagra, buyda, usada.
ítem un garbell de garbellar arròs, usat.
ítem una bacina de aram gran, usada.
ítem una parola de aram ab sa nansa de ferro, usada.
ítem tres garrafons ab sas capsas de suro, ço és, lo un gran y los altres dos mitgensers, usats.
ítem altra garrafó xich ab sa capsa de suro, usat.
ítem tres astos, ço és, lo un gros y los altres dos xichs, usats.
ítem un magall sens mànech, dolent.
ítem dos collàs de ferro per gossos.
ítem una axada arrossera ab son m ànech de fusta, dolenta.
ítem quatre gerretas de terra negra, per tenir olivas, usadas.
ítem una citrella de terra per anar a cercar oli.
ítem dos cofres grans molt dolents, buyts.
ítem una arquimesa dolentíssima, sens caxons.
ítem una m arm ita de aram molt dolenta.
EN LO APOSENTO DEL MOLÍ ARROSSER DE DITA CASA,
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un molí arrosser ab sos boxos y roda, tot usat.
ítem una archa de fusta gran, per tenir arròs blanch.
ítem dos rodas de carreta ferradas, usadas.
EN LA ESTABLA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un matxo pèl roig molt vell, ab sa albarda y bast y demés gom im ents usats,
i

EN LO APOSENTO DE LA TINA DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una tina de fusta ab tres congrenys, de tinensa vint y vuyt càrregas, usada,
ítem un banch de fusta per montar a la tina, usat.
ítem una pollera de canyas, dolenta.
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Pala de ferro per al foc, força usada
ítem unas ganastras de jonchs, usadas.
ítem un gànxols de fusta per portar llenya, usats.
EN LO SALLER DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo sinch carratells, de tinensa de nou a deu bótas quiscun, buyts, usats,
ítem altra carratell, de tinensa de sis bótas, buyt y usat.
ítem una mitja bóta buyda, usada.
ítem dos carratells, de tinensa de nou a deu bótas, buyts, usats,
ítem un embut de fusta de embotar vi, molt usat.

137

ANNA-M ARIA CORREDOR PLAJA
ítem una axeta de coure xica, usada,
ítem una barrina usada.
EN LO STUDIET DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula gran usada.
ítem un jou de mulas tot dolent y desgomit.
ítem dos trossos de retaula.
EN LO GRANER DE DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una caxa de abre blanch llisa dins la qual si han trobat vint y vuyt llansols, ço és, sinch
de bri de cànem, usats, y los restants vint y tres, de cànem, usats.
ítem duas vànovas de seda usades, ço és, una de color groch y vermell y la altra de color blau
y de rosas secas.
ítem altra caxa de abre blanch, llisa, mitgensera, ab son pany y clau, usada, dins la qual se ha
trobat lo següent:
Primo vuyt stovallas de cotó, bonas.
ítem quatra estovallas de ginesta, usadas.
ítem tres estovallas de cotó, ço és, dos de llargas y las altras mitgenseras, gom idas ab una
randa al mig, usades.
ítem tres tovallolas de tela, de maynatges, usades,
ítem altra caxa de abre blanch, llisa, usada, ab son pany sens clau, dins la qual se ha trobat lo
següent:
Primo sinch estovallas de borras, bonas.
ítem tres stovallas de cànem y borras, usades,
ítem sis stovallas de cànem molt usades y dolentas.
ítem sis axugamans m olt usats y apedassats. ítem tres dotsenas detovallons de cotó, usats.
ítem dos dotsenas de tovallons de cànem y borras, molt usats.
ítem tres coxineras grans de tela, usades.
ítem dos coxineras de tela per galtarets, xicas y usades.
ítem una dotsena de llansols, ço és, onsa de bri de cànem, lo un dels quals és gornit de punta
de brot y lo altre de borras, tots usats,
ítem quatra matalassos bons.
ítem un sobracel de panyo vert, gornit ab un sarrell de seda verda per lo entorn, ab las cortinas
del mateix també gom idas, molt vell y foradat.
ítem altre sobracel y cortinatge de llit de cadis vert, llis, també m olt vell y foradat,
ítem dos vànovas, ço és, una de pelfa, de difarents colors, molt usada, y la altre morisca, guar
nida ab tafeta blau per tot lo entorn, també molt usada,
ítem altra sobracel blanch de fil en paga, molt usat y foradat.
ítem un cofret xich ab son pany y clau dins lo qual hi ha molts actes y papers fahents per la
dita casa de Illa.
ítem un bagolet xich, cubert de pell ab son pany y clau, buyt.
ítem altra caxa mitgensera, sens francissas, molt vella, guarnida de os, buyda.
ítem un bassinet de aram, usat.
ítem una cam illa ab sa capsalera, usada.
ítem dos romanas, ço és, una grosa y la altra xica, usades.
ítem un cossi de terra xich per salar trossos de tossino.
ítem una graxonera de aram xica, que no pot servir.
ítem un cortà de m esurar blat.
ítem un cabàs de cortà.
ítem una pala de fusta per palajar blat, usada.
ítem una rasodra.
ítem vint y dos sachs usats.
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Un escalfador (DCVB)
ítem una escala de gat usada,
ítem un ferro de tres peus.
ítem dos botatxets, de tinensa quiscun una bóta, bons y buyts.
ítem sis cadiras sens cuyro, totas espatlladas.
ítem una grasera de vidra.
ítem una gerra de terra gran, de tinensa de dos bótas, buyda.
ítem un peu de dabanell ab sa qua de ferro.
ítem cent sinquanta corteras de arròs, lo qual arròs ha venut lo Sr. Dr. Joseph Metge y Real,
tudor predit, en preu de vint y un ral de plata la quartera.
ítem set corteras y tres cortans, procehit de las multuras del molí de Ferran, propi de dita Sra
M arianna Illa y M etge, impúber.
ítem tot aquell censal de penció annual trenta sous y preu y propietat trenta lliuras barcelone
ses, que Pera Pou Vilar, pagès del lloch de St. Feliu de Buada, tots anys als vint y quatra de
febrer fa y presta a dita M arianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell censal de penció annual tres cents setanta sinch sous y preu y propietat tres
centas setanta sinch lliuras barceloneses, que tots anys la universitat de la vila de Pals als vint
y quatra febrer fa y presta a dita M arianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual dos mil sous y preu y propietat dos mil lliuras
barceloneses, que tots anys al sis janer la universitat del castell de Palafrugell fa y presta a dita
M arianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual quatre cents sous y preu y propietat quatre
centas lliuras barceloneses, que tots anys al primer novembre la dita universitat de Pals, junt ab
difarents particulars, en nom propi fa y presta a dita Marianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual trenta sous y preu y propietat trenta lliuras
barceloneses, que tots anys lo senyor Ramon Gispert, de la vila de la Bisbal, fa y presta a dita
M arianna Illa y M etge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual sinquanta sous y preu y propietat sinquanta
lliuras barceloneses, que tots anys als onsa novembre Domingo Martinench, fuster de dita vila
de Pals, fa y presta a dita M arianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual quaranta sous y preu y propietat quaranta
lliuras barceloneses, que tots anys Jauma Esteua, pagès de M adramanya, als dotse novembre
fa y presta a dita M arianna Illa y M etge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual setanta sous y preu y propietat setanta lliuras
barceloneses, que tots anys Silvestra de Ollastret al primer setembre fa y presta a dita M a
rianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual dos cents sous y preu y propietat dos centas
lliuras barceloneses, que tots anys Ramon Cassà, pagès del terme de dita vila de Pals, als vint
abril fa y presta a dita M arianna Illa y Metge, impúber.
ítem tot aquell altre censal de penció annual cent sous y preu y propietat trenta lliuras
barceloneses, que tots anys als vint y vuyt desembre la universitat de dita vila de Pals, junt ab
Pera Moret, pagès, y Pera Panís, ferrer, tots de Pals, en nom propi fa y presta a dita Marianna
Illa y M etge, impúber.
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ítem tota aquella pessa de vinya plantada, situada en lo terme de dita vila de Pals, y en lo
territori anomenat lo Puig den Roig, tinensa de sis vessanas poch més o menos, ab sas afron
tacions compresas.
ítem tot aquell mas o heretat anomenat lo molí de Ferran, situat part en lo terme de dita
vila de Pals y part en lo terme de Palauçator, dins lo qual hi ha un molí fariner de axeta, ab sas
molas y demés arreus per m oldrer ab totas sas terras, honors y pocessions, ab sas afrontacions
compresas.
ítem tot aquell altre mas o heretat anomenat lo mas Sardó, situat en lo terme de dita vila de
Pals, ab totas sas terras, honors y pocessions, ab sas afrontacions compresas.
ítem tot aquell altre mas o heretat anomenat lo mas Jofra, situat en lo terme de dita vila de
Pals, ab totas sas terras, honors y pocessions, ab sas afrontacions compresas.
ítem tot aquell altre mas o heretat anomenat lo mas Gelabert, situat en lo terme de dita vila,
ab totas sas terras, honors y pocessions, ab sas afrontacions compresas.
ítem tot aquell altra mas o heretat anomenat lo mas Sureda, situat en lo veynat de Armadàs, terme del castell de Palafrugell, ab totas sas terras, honors y pocessions compresas.
EN LA JASSA DE LAS VACAS DEL DIT MAS GELABERT
SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo un toro pèl vermell de edat de tres anys poch més o menos.
ítem una vaca pèl vermell de edat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell deedat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell deedat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell deedat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell deedat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell deedat de nou a deu anys, poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell de edat de tretse a catorse anys, poch més o menos.
ítem altra vaca de tretse a catorse anys poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell de edat de tretse a catorse anys poch més o menos.
ítem altra vaca pèl vermell de edat de dotse a tretse anys poch més o menos.
EN LO CORRAL DE LA JASSA DE LAS EUGUAS, EN DIT MAS GELABERT CONSTRUHÏT, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo lo para de euguas pèl castany de edat de tres anys poch més o menos.
ítem una euga pèl roig de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra euga pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem altra eugua pèl castany de edat de dotse anys poch més o menos.
ítem una pullina pèl castany de edat de tres anys.
ítem altra pollina de edat de tres anys poch més o menos.
ítem un poltro pèl castany de edat de dos anys poch més o menos.
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ANNEX IV
INVENTARI DELS BÉNS DE SALVADOR PRATS, DE PALS
Data: 5 de setembre de 1717.
Primo la casa de dit Salvador Prats, situada dins los murs de dita vila de Pals, ab sas afronta
cions compresas.
EN LA DITA CASA SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula ab sos petjes, usada,
ítem una pastera dolenta.
ítem tota aquella pessa de terra, part de vinya plantada y part herma o boscosa, situada en lo
terme de dita vila de Pals y en lo territori anomenat Contestí, de tinensa de quatre vessanas
poch més o menos, ab sas afrontacions compresas.
ítem tot aquell hortet de terra situat en lo terme de dita vila y en lo territori dit las Costas, de
tinensa un quart de vessana de terra poch més o menos, ab sas afrontacions compreses.

A N N EX V
INVENTARI DELS BÉNS D ’ANTONI ALIU, DE LA CASA
BERGAU, SITUADA ALS RAVALS DE PALS
Data: 5 de setembre de 1717.
EN LA CASA DITA LA CASA BERGAU, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una taula llarga ab sos petjas, m olt usada.
ítem un banch dolent.
ítem una pastera dolenta.
ítem un padrer usat.
ítem un patmell usat.
ítem dos caxas dolentas, buydas.

Una caixa amb pany i sense clau
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ítem dos màrfegas dolentas.
ítem un llansol de cànem y borras, m olt usat.
ítem tres banchs de llit usats.
ítem una pessa de terra, part de vinya plantada y part boscosa, situada en lo terme de dita vila
y en lo territori anomenat los Rodós, de tinensa de tres vessanas poch més o menos, ab sas
afrontacions compresas.

ANNEX VI
INVENTARI DE LA CASA DITA D ’EN MASSONI,
SITUADA PROP DE L’ABEURADOR DE PALS
Data: 5 de setembre de 1717.
EN LA CASA DITA D ’EN MASSONI, AHONT ABITA DIT PERA PASQUAL,
ALS SERRADERA, ARA ABSENT DELLA, SE HA TROBAT LO SEGÜENT:
Primo una caxa usada, buyda.
ítem un cossi de terra usat.
ítem un banch dolent.
ítem un banquet de espatllera dolent.
ítem una pessa de terra, part de vinya plantada y part boscosa, situada en lo terme de dita vila
de Pals y en lo territori anomenat Rodós, de tinensa de tres vessanas poch més o menos, ab sas
afrontacions compresas.

142

Estudis del Baix Empordà.
IN STITU T D 'ESTUD IS D EL BA IX EM PO RD À (Edit.).
Sant Feliu de G uíxols, 2006. N úm. 25, p. 143 a 154.
ISBN: 84-921668-1-2 ISSN: 1130-8524

L’ITINERARI RELIGIÓS D’ANDREU
BASCÓS: CATÒLIC, PROTESTANT I
NOVAMENT CATÒLIC
JO S E P C L A R A

RESUM: L ’article ressegueix la ruta tortuosa d ’un capellà de la segona meitat del segle XIX,
originari de Sant Feliu de Guíxols, que es va fe r protestant i que, p o c després, rectificà p e r
tornar al si del catolicisme. En l ’apèndix publiquem l'escrit de retratació dels errors protes
tants enviat al bisbe de Girona.
PARA ULES CLA U: Protestantisme, apostasia, segle XIX.

A r Estat espanyol, el protestantisme va tenir un desplegament molt
limitat durant el període clàssic dels segles XVI i XVII, a causa de la
repressió de la Inquisició,(1) però es va estendre durant la denominada
Segona Reforma, gràcies a les activitats de les societats bíbliques es
trangeres, les quals aprofitaren les escletxes de tolerància dels governs
liberals del segle XIX.(2)

(1) J. BLÀZQUEZ M IGUEL, La Inquisición en Cataluna, Toledo, Arcano, 1990; J.L.
PALOS, “El protestantisme a Catalunya”, dins L ’A venç, 58 (març 1983), p. 14-19.
(2) J.B. VILAR, Intolerancia y libertad en la Espana contemporànea. Los orígenes del
Protestantismo Espanol Actual, Madrid, Istmo, 1994; J.D. HUGUEY, Los bautistas en E s
pana, Madrid, Casa Bautista, 1985; M. GARCÍA RUIZ, Los bautistas en Espana, Salamanca,
Universidad Pontifícia, 1989; J. ESTRUCH, Los protestantes espanoles, Barcelona, Nova
Terra, 1968; J. GONZÀLEZ PASTOR, El protestantism e a Catalunya, Barcelona, Bruguera,
1969; V. CÀRCEL ORTÍ, “Acatólicos espanoles en los albores de la Restauración”, dins Anales de H istoria Contem porànea, 3 (1984), p. 101-121. Vegeu tam bé el núm ero m onogràfic
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Per bé que la propaganda hi arribà abans, l’assentament dels protes
tants a les comarques gironines s’ha situar en el període de vigència de
la Constitució de 1876, la qual - a part de declarar que la religió catòlica,
apostòlica i romana era la de l’Estat, i que aquest s’obligava a mantenir
el culte i els ministres-, precisava que ningú no seria molestat dins el ter
ritori espanyol per les opinions religioses ni per l’exercici d ’altres cultes,
sempre que hom respectés la moral cristiana i que no es fessin cerimònies
ni manifestacions públiques dels cultes dissidents de la religió oficial.(3)
Singularment a l’Empordà, el protestantisme aconseguí una determi
nada acollida, gràcies al treball desplegat de Figueres estant, on s’assentà
un grup de propagandistes documentat abans de 1880, el qual, durant els
anys següents, estengué la influència a la comarca.(4) Francisco Previ i
Erik Lund, i després els germans López Rodríguez, en foren els elements
més destacats juntament amb el figuerenc Gabriel Anglada. En aquest
article presentem el cas d ’un guixolenc singular que s ’adherí al grup du
rant un any i escaig i que protagonitzà un episodi de gran ressò en les
converses de l’època.(5)
DE CATÒLIC A PROTESTANT
Fill d ’un cadiraire de Sant Feliu de Guíxols, Andreu Bascós Font va
néixer el 1861. Durant un temps va residir a Albarrasí i inicià els estudis
eclesiàstics al seminari de Toledo el 1878, on seguí fins al 1881. Els
acabà a Girona amb qualificacions que podem situar dintre la normalitat.
Va ordenar-se prevere el juny de 1889 i, durant prop de sis anys, serví de
vicari o econòm en cinc parròquies del bisbat: Sant Llorenç de la Muga,
Vidreres, Celrà, Pujals dels Pagesos i la Vall de Santa Creu.
El 1895, desorientat i menystingut, deixà el catolicisme i s’apuntà al
grup evangèlic que desplegava gran activitat a l’Alt Empordà. Sembla
que, el desembre d ’aquell any, publicà una carta a El Heraldo, portaveu
de la missió evangèlica de Figueres, en què ja anunciava la determinació

A'Anales de Historia Contemporànea, 17 (2001), dedicat a les minories religioses d ’Espanya
i Portugal.
(3) Per a una visió global, vegeu el nostre treball Els protestants, Girona, Diputació i Caixa
de Girona, 1994.
(4) A part del llibre citat a la nota anterior, vegeu A. ROMERO i J. PLA, Catolicisme i
anticlericalisme a l ’Empordà del XIX. Els fe ts de Garriguella de 1887, Figueres, Edicions
Federals, 1987.
(5) La documentació principal emprada en aquest treball procedeix de l’Arxiu Diocesà de
Girona, especialm ent dels lligalls de correspondència (sèrie T) i dels d ’estudis al seminari.
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al bisbe de Girona. Després pronuncià el discurs d ’abjuració catòlica a la
capella protestant de Figueres.(6)
Durant els anys 1896 i 1897, Andreu Bascós va participar en actes de
propaganda protestant celebrats en diverses poblacions de l’Alt Empordà,
com Roses,(7) Llançà,(X) la Jonquera(9) o Agullana.(10) Els catòlics no dub
taren a tractar-lo d ’infeliç, desgraciat i apòstata.
(6) La notícia va ser feta pública a la premsa de Figueres, el 5 de març: “El domingo, a las
8 de la noche, se verificarà en la Capilla Evangèlica de esta ciudad, el ingreso en la comunión
evangèlica de D. Andrés Bascós y Font, capellàn que fue de La Vall de Santa Creu, anejo de la
Selva de Mar, y acto seguido pronunciarà su discurso de abjuración” .
(7) “Por persona que me asegura haberlo visto, he sido hoy informado que el desgraciado
sacerdote apòstata Bascós estuvo anteayer en esta villa repartiendo hojas de propaganda
protestante, sin hacer que yo sepa otra cosa”. Comunicat de Francesc Magí Camps, rector de
Roses, al bisbe de Girona, datat el 5 d ’abril de 1896.
(8) “El exsacerdote apòstata, el infcliz Bascós, el miércoles próximo pasado, estuvo y
dirigió su palabra en una de las capillas o reuniones de protestantes de ésta, a donde acudió
considerable número de curiosos, a màs de los sectarios de los dos bandos, protestante y
evangelista”. Comunicat de Pere Dalmau, rector de Llançà, al bisbe de Girona, datat el 29 de
maig de 1896.
(9) “Los protestantes de Figueras con el infeliz Bascós estuvieron ayer en ésta y pidieron al
Alcalde permiso para una reunión, que fue denegada rotundamente. En vista de esta negativa,
los protestantes intentaron intimidar al Sr. Alcalde, que es un pobre trabajador y de cortos
alcances, diciéndole que por oficio la pedirían poderla tener el sàbado próximo y que la
tendrían a despecho suyo y del Sr. G obem ador de la provincià, porque lo alcanzarían por la
via diplom àtica” . Com unicat de Miquel Ginesta, rector de la Jonquera, al bisbe de Girona,
datat el 10 de març de 1896.
(10) “ El infeliz Bascós y otro protestante de Figueras han estado aquí esta semana, tante-
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DE PROTESTANT A CATÒLIC
Malgrat el treball desenvolupat per a l’extensió de la doctrina evangè
lica,1n) el juliol de 1897, en desacord amb la nova situació, potser perquè
no havia trobat tampoc l’escalf necessari per prosseguir el nou camí,
Bascós va decidir de posar punt i final a l’experiència de membre de
la comunitat protestant. Es presentà a l ’encarregat de la parròquia de
Peralada i li exposà que volia reconciliar-se amb l’Església catòlica. El
26 de juliol, Bartomeu Abrich, capellà de Peralada, ho avançà al bisbe
Tomàs Sivilla:
“Ayer recibí una visita del presbítero apòstata Bascós, quien me manifesto deseos de reconciliarse con la S.M.I. Catòlica, y me pidió le acompanase ante V.E., a lo que accedí, poniéndome para esto a su disposición.
Me propuso algunas dificultades teológicas que por tribiales pude soltarle en el acto y cumplidamente.
Parece un poco débil su resolución y motivada quizàs por causas temporales. No supe ver en
él aquel aborrecimiento a la secta y arrepentimiento de sus extravíos que parece deberían verse
en un converso de su condición.
Procuré sondearle y parece disgustado por la falta de consideración y poco caso que le han
hecho los protestantes.”

L’endemà, el capellà de Peralada, insistí a comunicar al prelat:
“Hoy me he recibido nueva visita de Bascós, deseoso de que hoy mismo le presentara ante
V.E., pues dice que su deseo es reconciliarse cuanto antes y ser de nuevo admitido en el seno
de la Sta. M. Iglésia.
Hoy me ha parecido mejor dispuesto y ha confesado que no un error de entendimiento lo llevó
al Protestantismo, sino su mal modo de vivir.
Està pobrísimo.
Ha salido para Palafrugell, donde viven sus padres, y hemos quedado en que le acompanaré ante V.E. el lunes próximo, si V.E. no dispone nada en contrario.”

Bascós va moure també la influència del rector de Sant Feliu de
Guíxols, Jaume Puig, i es traslladà, efectivament, a la vila de Palafrugell,
on residien els pares. En una carta escrita a Llançà, el 22 de juliol, els ha
via comunicat la determinació de reintegrar-se a l’obediència catòlica:
“Queridos padres:
Miren de saber pronto de palacio si puedo esperar un destino con que podamos vivir juntos
Vdes. y yo.

ando el terreno para una reunión de propaganda. El senor Alcalde me dice que no le han
solicitado el competente perm iso” . Comunicat de Francesc Renart, rector d ’Agullana, al bisbe
de Girona, datat el dia 1 de maig de 1896.
(11)
Una obra protestant, escrita en 1901, reporta l ’activitat de la missió de Figueres: “Aquí
se trabaja sin depender de comitè extranjero alguno, si bien se recibe ayuda de los amigos y
conocidos en Inglaterra. Anteriormente trabajaron aquí y con éxito los amigos Previ (espanol)
y Lund (sueco) y màs tarde, durante algún tiempo, el ex sacerdote converso Andrés Bascós y
Font” . M.K. VAN LENNEP, La historia de la Reform a en Espana en el siglo XVI, Michigan,
Subcomisión Literatura Cristiana, 1984, 2a ed., p. 294.
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He resuelto ingresar de nuevo en el seno de la clerecia católico-romana, si puedo ser admitido.
Contéstenme luego lo que hayan averiguado.
Dirección.- Calle del Mar.- Casa Falcó.
Salud en el Senor.”

El 28 de juliol s ’adreçà també al bisbe Tomàs Sivilla:
“Por consejo de M. Pascual, M. Abrich y otros Rdos. senores, tomé la determinación de
pasar a vivir en companía de mis padres en Palafrugel [sic]. En esta villa esperaré sus elevadas
ordenes, no directamente, por indigno e inmerecedor, sino por conducto del Sr. Pàrroco. Incondicionalmente me someto a ellas.
Creo que el Sr. ecónomo de Perelada suplicarà a V.E. se digne senalar dia para mi presentación, si V.E. en su alto criterio no ordena otra cosa.”

LA RETRACTACIÓ
El bisbe Tomàs Sivilla va acollir-lo generosament i li exigí una retracta
ció per escrit, en què abjurés els errors del protestantisme. El document
demanat fou enviat el 10 d ’agost de 1897, de Palafrugell estant, amb una
carta en què Bascós deia al prelat:
“Adjunto acompano la Exposición de los errores protestantes que V.E. me pidió en la
última visita.
No me atrevo a recordarle que vea de arreglar el asunto con la brevedad posible, porque
en su alto conocimiento comprende mejor la necesidad de ello, atendida la situación en que
me encuentro.
Siento ocasionar gastos a mi familia, porque es pobre. Si a V.E. fuera factible disponer
que de un modo u otro pudiera sufragarlos, seria para mi un consuelo y un nuevo motivo de
agradecimiento. Asimismo ruego a V.E. que en el circulo de sus elevadas relaciones, usando
de su piedad conmigo, se digne ver de hallar una mano caritativa que me ofrezca los hàbitos
de sacerdote, pues que no poseo ninguno.”

L’escrit de retractació dels errors protestants, que copiem a l’apèndix
documental, incidia en les diferències principals que separen el catolicis
me de la doctrina inspirada per Luter, és a dir, en les divergències sobre
l ’autoritat del Papa, la interpretació de la Bíblia com a font doctrinal,
la pràctica dels sacraments, el culte a Maria i als sants, l ’existència del
purgatori, etc., però -seguint les teories dom inants- també presentava el
protestantisme com a fenomen exòtic i antiespanyol.
D ’altra banda, atesa la pobresa de Bascós per fer-se amb els hàbits de
sacerdot catòlic, el reconvers sol·licità la intervenció del rector de Sant
Feliu de Guíxols, en una lletra del 13 d ’agost, que deia:
“Por fin he resuelto volver al seno del catolicismo, y dar una alegria al cielo, a la Virgen y
a sus padres. He remitido ya al Sr. Obispo, en extenso escrito, la exposición de los errores del
protestantismo que me pidió en la visita que le he hecho. Recuerdo que me ofreció V. hacer
lo que pudiera en mi obsequio. Si, pues, no le es a V. molesto, ni hay en ello compromiso, me
atrevo a rogarle que en el circulo de sus buenas relaciones vea de hallar una mano caritativa
que me ofrezca los hàbitos de sacerdote, pues que no poseo ninguno” .

El rector de Sant Feliu, el 16 d ’aquell mateix mes, comunicà la pre
tensió de Bascós al prelat, i afegí:
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“Me cabe la satisfacción de deeir a V.E.I. que el importe del traje talar solicitado por el Sr.
Bascós corre a cargo de las personas piadosas de esta localidad. A fin de evitar el màs mínimo
fraude, ruego a V.E.I. que, cuando haya autorizado al Sr. Bascós para vestir el habito sacer
dotal, se digne V.E.I. ordenar que en una sastreria de ésa se le confeccione el meritado habito,
dàndome al propio tiempo aviso de su importe para satisfacerlo”.

Un cop rebut l’escrit de rectificació, el 17 d ’agost de 1897 el bisbe
Sivilla encarregà que el vicari general i provisor, Ramon Font, iniciés i
acabés l ’expedient oportú d ’acceptació. Set dies després, Andreu Bascós
comparegué davant d ’ell per tal de reconèixer com a seva la retractació
rebuda. Tot seguit se li ordenà de fer professió de la fe catòlica i una
tanda de vuit dies de reclusió espiritual i d ’exercicis al convent dels ca
putxins d ’Arenys de Mar.
Abans d ’anar-hi, el 27 d ’agost fou protagonista de la cerimònia de
professió de la fe catòlica, en la qual hagué de renegar de la doctrina
protestant. Agenollat davant el vicari general i en presència de tres testi
m onis/l2) amb la mà sobre els evangelis, d ’acord amb les prescripcions
dels concilis de Trento i del Vaticà I, Bascós manifestà:
“A la faz de todo el Universo declaro solemnemente que creo y confieso todo lo que cree y
eonfiesa la Santa Madre Iglésia Catòlica, A postòlica y Romana, a cuyas infalibles ensenanzas
me someto y de nuevo acato voluntaria y espontàneamente; así mismo rechazo con todo mi
corazón y condeno con toda mi alma todos los errores y doctrinas que Ella rechaza y condena
y muy especialmente el Protestantismo, al que por mi desgracia y con el caràcter de pastor
evangélico he vivido adherido por el tiempo de màs de un ano; afirmo, por lo tanto, que el
mal llamado civil es entre los católicos un verdadero concubinato, entre los Eclesiàsticos un
nefando sacrilegio y, por consiguiente, la negación de la familia cristiana y un elemento audaz
corruptor de las buenas costumbres; repruebo toda sociedad pública o secreta que de cualquier
manera se halle en oposición con la Santa Sede y contraríe los medios espirituales y temporales de que ha m enester para el cumplimiento de su divina misión.
Creo firmemente, y basado en la misma esperiencia, declaro que no hay otra autoridad ni
m agisterio infalible en la interpretación de las Sagradas Escrituras que la de la Iglésia Catòlica,
Apostòlica, Romana, fuera de la cual no hay ni puede haber màs que el espíritu privado que
lleva a sus secuaces lògica y necesariamente a la confusión màs espantosa y, lo que es peor,
a la negación de la Divinidad de los libros Santos. Que la confesión sacramental, tal como la
ensena y practica nuestra Santa Madre la Iglésia, es uno de los siete Sacramentos instituidos
por nuestro Seíïor Jesucristo y que es, por endc, abominable y una ridícula farsa toda otra
confesión ensenada por los reform adores del siglo diez y seis, verdaderos corruptores de la
religión de nuestros Padres y seductores de la ignorancia e incredulidad.
Creo que en la Santa Misa se ofrece verdadero y propio sacrificio y que éste es aplicable
a los vivos y difuntos; que en el Augusto Sacramento de la Eucaristia està real, verdadera y
sustancialmente presente el cuerpo y sangre de nuestro Senor Jesucristo; que hay en la Iglésia
Catòlica un tesoro inestimable de indulgencias, que consta de los méritos infinitos de nuestro
Senor Jesucristo, de los de la siempre Virgen Inmaculada Maria y de todos los Santos y que

(12)
Els testimonis foren el prevere Pere Pineda i dos veïns de Girona, Conrad Dalmau i
Ramon Pericot.

149

JOSEP CLARA
estas indulgencias nos libran del reato(l3) de las penas debidas por nuestros pecados; que no
es idolàtrico, vano ni supersticioso el cuito público que en la Iglésia se da a M aria Santísima
y a todos los Santos.
Declaro y confieso, en oposición a lo que declaran y confiesan las sectas de la mal llamada
reforma, que el hombre no se salva sólo por la fe, sino que la fe sin obras es una fe muerta,
como dice el Apòstol Santiago. Y por último, creo y confieso que el Romano Pontífice, Vicario
de Jesucristo, en la tierra tiene el primado de honor yjurisdicción en toda la Iglésia Catòlica y
que definiendo ex cathedra es infalible.
Arrepentido de veras de todos mis extravíos, pido perdón a Dios Nuestro Senor, a los su
periores jeràrquicos, a mis hermanos en el sacerdocio y a todos los fieles; deseo ardientemente
ser absuelto de todas las censuras e ingresar en el seno de nuestra Santa Madre la Iglésia.”

EL FINAL DE TOT PLEGAT
Al capdavall, tot va sortir com era d ’esperar. Andreu Bascós, fill es
garriat de l’única Església vertadera, segons els catòlics, i representatiu
d ’una personalitat molt discutible, el 13 de setembre de 1897 es presentà
davant el bisbe de Girona per tal de comunicar-li que havia acomplert el
recés espiritual manat, i a l’acte fou absolt de les censures en què havia
incorregut. La reconversió va ser anunciada, seguint les fórmules esta
blertes, a la publicació oficial del bisbat:
“El Rdo. D. Andrés Bascós, pbro. de esta Diòcesis, que se había hundido en el protetantismo, con el favor divino ha abjurado sus errores, ha hecho la solemne profesión de fe y
después de haber pedido fervoroso y humilde perdón a Dios Nuestro Senor, a sus superiores
jeràrquicos, a sus hermanos en el sacerdocio y a todos los fieles, cumplidas las formalidades
de derecho, ha sido absuelto de las censuras en que había incurrido y ha reingresado en el seno
de N.S. Madre, la Iglésia catòlica, apostòlica y rom ana.” (l4)

Aleshores el capellà recuperat va restar adscrit a la parròquia de
Palafrugell, en un càrrec menor, com a sagristà. Però va ser per poc
temps. El 30 de gener de 1898, va acabar-se definitivament la vida curta i
agitada d ’aquell capellà atípic, per culpa d ’una tuberculosi pulmonar que
el dugué a la tomba.(15) En desaparèixer tan ràpidament de l’escena, és
segur que més d ’un respirà tranquil.
Remarquem, finalment, que el fet de canviar de religió no va ser un
fenomen rar al segle XIX. D ’altres religiosos catòlics d ’aquella època
seguiren camins similars en abraçar la doctrina protestant, per bé que
més convençuts del que feien. Els noms del canonge sevillà José Ma
ria Blanco White (1775-1841), de l’exrector del seminari de Còrdova,
Lorenzo de Lucena (1807-1881), del clergue Munoz de Sotomayor, del

(13) El reat és l’obligació que resta a la pena que correspon al pecat fins i tot després de
perdonat.
(14) Boletín Oficial Eclesiàstico del Obispado de Gerona, 26 de novembre de 1897, p. 711.
(15) Hem pogut llegir la certificació de defunció al Registre Civil de Palafrugell.
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franciscà Juan Calderón (1791-1854), de Pescolapi Joan Baptista Ca
brera (1837-1916), del caputxí olotí Ramon Montsalvatge (1815-?) i de
Cipriano Tomos, que de confessor de la reina Isabel II esdevingué pastor
evangèlic, il·lustren perfectament el que acabem de dir.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Exposición, confesión y retractación de los errores protestantes, hecha y presentada al
Exmo. e Ilmo. Sor: Obispo de Gerona p o r Andrés Bascós.
Exmo. e Ilmo. Sor.
Ahora que no hum anos móviles acompanan a la resolueión que con el favor divino he
tornado, de volver al seno de la Iglésia católico-romana, he de confesar, con toda llaneza y
sinceridad, en el santuario de mi conciencia y ante Dios que me escucha, que si en mal hora
dejé la casa paterna, cual otro prodigo hijo, fue debido al espíritu de libertad e independencia
que sonaba mi alma encontrar en la doctrina del protestantismo; como en efecto la hallé, según
era de esperar de los principios fundamentales que lo rigen. Y una vez entrado en él, era muy
conforme que, para legitimar mi deserción de entre el clero y paliar los motivos verdaderos
que me indujeron a dar aquel terrible paso, adujera algunas pruebas sin fundamento alguno
racional; era muy conforme que, para aprobar y defender los errores de la nueva comunión
que acababa de abrazar, presentara, en mi Carta-Retractación dirigida a V.E.I., una larga serie
de textos bíblicos, cuya interpretación particular les robaba todo el valor y fuerza, que en el
catolicismo les comunica el principio de autoridad.
Así que reconozco y confieso, Exmo. Sor., que he delinquido contra Dios y su Iglésia; que,
cual otro Pedro, negué a Cristo, al pretender rechazar de mi entendimiento ciertas verdades
màximas y consejos que tuvo a bien ensenarnos para nuestro perfeccionamiento; que ofendí a
M aria y a los santos del cielo, negando a la primera el justo titulo de M adre de Dios, y despojando a los segundos de la gloria accidental que reciben, por medio del cuito respectivo que se
les rinde acà en la tierra; que entristecí a las almas que salen de este mundo con la culpa venial,
al demostraries con argucias y sofismas, mientras vivieron bajo la envoltura de sus cuerpos,
que no existia estado alguno de transición, en que purificarse de sus ligeras imperfecciones,
antes de pasar a la Bienaventuranza; que injurié y escandalizé [sic] a los hombres de bien,
al divulgarse el salto que di de sacerdote católico a ministro protestante, sin misión alguna
divina, y al predicaries un nuevo Evangelio, creado por Sociedades Bíblicas; que la ensenanza
que expresé en los pueblos, en lugares públicos y privados, no era sino un ensarto de locuras
que mal encubría con el velo de los santos Libros; que no hallaba paz ni tranquilidad, aun en
medio los placeres que en copa dorada me brindaba un mundo libre; que no obstante querer
sofocarlo, el testimonio de la conciencia se me imponía y se sublevaba contra la creencia que
se albergaba en la perversidad de mi pecho.
Considerando todo esto, y que la pretendida religión reformada que de unos anos a esta
parte se tolera en Espana no es la religión de nuestros mayores, sino un àrbol exótico, venido
de afuera, plantado en el suelo espanol por manos extranjeras, con el ruín intento de que, al
desarrollarse y al extender sus ramas por los cuatro àmbitos de la península, m uera la nacionalidad patria, convertida en colonia de quien supo tan m anosamente imponérselo.
Considerando que en las funciones, ejercicios y actos, celebrados por los sectarios, no se
columbra otra cosa que un odio encam ado al Vaticano y a la supremacia papal. Considerando
que ese àrbol transportado nació, creció y arraigóse, regado con las turbulentas aguas del
anarquismo, esto es, echando abajo todo que existia de màs sagrado y perfecto en los ordenes
civil y eclesiàstico, derrumbando de su firme pedestal la autoridad, principio de vida en el
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seno del cristianismo, para asentar sobre sus escombros el famoso libre examen, principio
disolvente y de muerte, aun dentro la misma mal llamada reforma. Considerando, por último,
y reconociendo con el ilustre obispo de Meaux, que “lo que varia no es la verdad”, y con el
sabio protestante Gibbon, que “la no interrumpida unidad de la Iglésia catòlica es la senal de
la infalible verdad”, acudo a V.E.I., como a padre de hijos arrepentidos de sus extravíos, para
merecer misericòrdia y perdón.
lluminado, cual otro Pablo, por el rayo de la Sabiduría increada, y tocado mi corazón por la
gracia soberana, conozco claramente que he vegetado en el campo del error y la zizana [s7c],
aunque por corto espacio de tiempo; y dócil a ese toque interior, me he sentido con fuerzas su
periores para arrancar de mi alma tan nociva planta y abrazar de nuevo la salvadora verdad.
Postrado, pues, a vuestros pies, Exmo. Sor., sufrid que os signifique mi ardiente deseo
de reconciliarme con Dios y con su Iglésia, a uno de cuyos Prelados falté indignamente, al
separarme de ella. En la confianza de obtener su paternal perdón, protesto valerosamente que
en adelante seré siempre fiel y obediente a las ordenes y disposiciones que emanen de su
autoridad.
Permitidme, ahora, Exmo. Sor., exponer las aberraciones del protestantismo que hize [.v/c]
mías por algún tiempo; y de que en estos instantes me retracto, rechazo y detesto en el fondo de
mi alma, con toda la indignación de un apòstol de Cristo. Sus principales son las siguientes:
Con unas de pantera esfuérzanse los protestantes por arrebatar de la esplèndida aurèola que
cubre la purísima frente de Maria, una de las perlas màs resplandecientes que la deífica mano
de su Hijo engastara en ella con todo el primor divino; a saber, la de Madre de Dios; alegando
por prueba concluyente que la Divinidad no puede ser engendrada. Oh filosofia estupenda
la vuestra. El alma humana ^puede ser engendrada? Y esto no embargante, la m ujer se dice
madre no sólo de la cam e que engendra, sino también del espíritu, es decir, madre de todo el
hombre. Del propio modo, la doncella de Nazarett se llama y es madre, no sólo de la carne
de Cristo, sino de todo Cristo. Mas como a ella se unió la Divinidad en el claustro virginal
de Maria, por la cual Divinidad Cristo es Dios, resulta que Maria es Madre de Dios, aunque
aquélla no haya sido engendrada Virgen santísim a para borrar las ingratitudes con que ha
correspondido a vuestras inspiraciones, hoy, contra la heregía protestante, confiesoos Madre
de Dios, Vos sabéis que, a pesar de las tortuosidades del camino que había emprendido, jam às
habíame desplegado mis labios para proferir tan escandalosa blasfèmia; antes, al contrario,
siempre os he creído adornada con gracia tan singular. Perdonadme, gran Senora, los extravíos
de mi vida pasada.
Niegan a la autoridad eclesiàstica la propiedad y exclusivismo en el derecho de interpretar
las sagradas Escrituras, cuando con tenaz empeno los reclaman para sí los gefes de la secta; ordenando en sus formularios que los miembros de una congregación se atengan a las decisiones
dc un pastor que con harta frecuencia sabe màs de horticultura que de Teologia.
Sostienen con gran aparato de autoridades, truncados o entendidos conforme conviene a
su prurito de atacar a la Iglésia, que los Libros y algunos trozos de la Biblia, denominados
deuterocanónicos por el Concilio Tridentino, deben incluirse en la categoria de los apellidados
apócrifos.
Ensenan que la fe sola justifica, esto es, que Dios en su infinita misericòrdia, sin atender a
la intervención o cooperación de parte del hombre, concede al pecador ese sublime don, por el
cual queda justificado, y que las obras buenas que haga, constituido en ese estado sobrenatural,
no merecen absolutamente nada.
Otra de las extravagancias de la reforma, quiero decir, novedad, consiste en afirmar que la
Escritura es la única y suficiente regla de fe, cuando teoréticam ente erigen así mismo en regla
de fe y norm a de conducta, la inspiración privada y el examen particular, o sea, el individualismo intelectual.
Otro de sus delirios està en proclamar con bastante boato científico, que el pecado original
extinguió en el hombre su libre albedrío, de suerte que relativamente a su salud o condenación
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etem as, se eneuentra en un estado meramente pasivo. Perversa teoria que, anivelando al hom 
bre con los brutos irracionales, hace a Dios responsable del bien como del mal que obra.
Otro de sus desvaríos se descubre en la variedad de pareceres acerca de los Sacramentos:
unos los reducen a cinco; otros a tres y otros a dos, la Cena y el Bautismo, por ejemplo, mirado
esto por otras fracciones como símbolo exterior, no causativo de gracia alguno, ni deleitiva ni
regenerativa; de modo que aquí les cuadra perfectamente la sentencia de Bossuet: “vosotros
variàis, luego no sois la verdad” .
Otra de las variaciones que prueban la falsedad del protestantismo se nos manifiesta en el
dogma de la Transustanciación; ensenando unos que en la hostia, luego de hecha la consagración, juntam ente con la sustancia de pan està la sustancia del Cuerpo de Cristo; otros, que tan
sólo està en signo o en figura; y negando otros hasta la posibilidad de la conversión. Pero todos
a la vez combaten que la santa M isa sea verdadero sacrificio, por la inocente razón de que la
superficialidad protestante no ve en el altar derramamiento de sangre.
Con inaudito descaro arrójase en el rostro de la Corte de Roma el baldón de que trafica y
comercia con las almas, vendiéndoles, a son de dinero, indulgencias, perdones y remisiones
totales o parciales; y autorizàndolas, mediante la entrega de ciertas cantidades, para comer de
carne y lacticinios en los días prohibidos por la misma. Si en esta matèria hubo algún abuso,
ínterin Lutero enarbolaba el estandarte de la rebelión, no fue de tal transcendencia que diera
margen a estigm atizar una doctrina que muchos siglos antes se había practicado por los cristianos y defendido por los Padres de la Iglésia contra toda innovación. Los que tal ensenan,
ademàs de mostrar su grosera ignorancia con respecto a la sabia y prudente Economia de la
Iglésia en este punto, mienten y seducen a los míseros humanos con la promesa de ser sal vos,
si mueren invocando el augusto Nom bre del Senor; como si Dios hubiese revelado al hombre
que sabria si merecería su amor o su odio; como si el hombre descendiese al sepulcro, exento
de toda leve màcula que pudiera retardarle su entrada en la mansión de los justos.
Pregonan y sostienen con apariencia de gravedad teològica que la existencia del Purgatorio es una pura invención del romanismo, que empezó a generalizarse y tomar cuerpo desde
los concilios de Ferrara y Florència. Empero, misserrime hallucinantur quienes así piensan;
porque en ellos no se acordó otra cosa que robustecer aquella antigua creencia universal elevàndola al rango de articulo de fe.
Otra de las invenciones que los protestantes, mal avenidos con todo lo que huele a rom a
nismo, echan en cara a la Iglésia M adre es la confesión auricular. Para salir airosos de tamano,
sacan a colación aquel famoso canon del cuarto concilio lateranense, en que el Papa Inocencio
3° manda a todos los fieles, al alcanzar la edad de la discreción, confiesen sus pecados al pro
pio sacerdote, a lo menos una vez al ano... Se ve, pues, que aquí no se trata de un invento;
únicamente se determinan y se fija el tiempo en que debían confesarse los cristianos, como se
practica todavía en la época presente.
Arremeten contra Pío 9° por haberlo propucsto, y escupen toda su baba emponzonada con
tra el dogma de la Concepción Inmaculada de Maria. Aquí es donde reúnen todo su saber,
bebido en las obras de algún taimado reformador, para probar cabalmente su falta de tacto y
delicadeza teológicos en este asunto; porque han de saber esos senores evangélicos que no por
naturaleza, sino por gracia et intuitu mortis et meritorum Christi Jesus fue preservada Maria
de la culpa original.
En las peroratas que lanzan desde sus púlpitos contra el cuito que en el catolicismo se
tributa a la Madre de Dios, en las imàgenes que la representan, aparecen revestidas de tales
formas sentimentales y recargadas con tal tintc dc verdad, que los oyentes que no se tomaran
la molèstia de examinarlas y deslindarlas, creerían que el orador es un verdadero discípulo de
Cristo, cuando no es màs que un exaltado tribuno de la plebe, a la que excita a la libertad en
nombre de la Religión. Y mientras ensordecen a los aires con unas furibundas declamaciones,
no pronuncian sus labios una palabra de oposición al cuito que en países protestantes se rinde
a una muger, porque cine sus sienes esmaltada corona de diamantes. Si sois entusiastas enco-
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miadores de una muger, cuyos títulos y privilegios se eseribieron con sangre real, sed al menos
màs indulgentes con otra m uger que, descendiendo de alto abolengo, de la estirpe de David, a
sus gracias y dones màs excelentes y encumbrados unió la excelsa prerrogativa de M adre de
nuestro Salvador.
Pretenden igualmente abolir el cuito relativo con que se obsequia a los santos; protestando
que contradice a la Biblia y que ellos no pueden oir nuestras pregarias, ni tampoco interceder
por nosotros. Y esos fervorosos impugnadores de esos usos y costumbres católicos saludaràn
sombrero en mano e hincaràn su rodilla ante la estatua de Lutero o de Calvino. Respetaràn en
sus hogares las oleografías de Jesús al lado de otros lienzos, donde se ven las figuras de un
Juan Hus, de un Wiclef, de un Zuinglio y otros novadores; y reprobaràn con dolorosos lamentos que un católico se incline en presencia de un Lignum crucis. jOh ceguera protestante, a qué
aberraciones conduces al espíritu humano!
Niegan al Papa la infalibilidad en materias de dogma y moral, cuando de hecho la adjudican a una asamblea o a un comité. La promesa de Jesucristo 1"...e tp o rta e inferi nonpraevalebunt adversus eam” prueban, de una manera irrecusable, su indefectibilidad. Del contrario,
“circumferremur omni vento doctrinaé', que seria el estado màs triste y abyecto de nuestro
entendimiento y de nuestra condición social.
Finalmente, rechazan las tradiciones que admite y conserva la Iglésia catòlica, reservàndose, tan solo para sostenerse como escuela filosòfica, las que él apellida inhesivas y declarativas.
Otros rnuchos y diversos errores pululan entre las distintas ramificaciones en que hase
subdividido el àrbol de la reforma; pero creo que bastaràn éstos para justificarm e a los ojos
de la Iglésia y de V.E.I. Errores en pro de los cuales he militado; pero que, como dije al prin
cipio, abomino y detesto, como a fuente de todos los males. Y hago confesión ante Dios y los
hombres que quiero vivir y m orir en la fe catòlica, apostòlica, romana, a la que me adhiero
con indisoluble lazo.
Me prometo, Exmo. Sor., que me dispensarà el haber sido demasiado prolijo en la exposi
ción de mis ideas, pues que así lo requiere la transcendental importancia del asunto; sobre que,
juzgando yo que este escrito puede ser remitido a la prensa, he tenido por oportuno anadir, al
pie de cada error, un pequeno comentario que les sirva de refutación, a fin de que el pueblo y
el clero se persuadan bien de mi reacción religiosa y dc mi sinceridad.
Que Dios me salve, si digo la verdad.
Que Dios me confunda, si miento.
Dios guarde a V.E.I. muchos anos.
Palafrugell, 10 de agosto de 1897.
Andrés Bascós y Font
Exmo. e Ilmo. Sor. Obispo de Gerona.
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PRIMER CENTENARI
DE L’ESPERANTO A
SANT FELIU DE GUÍXOLS
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RESUM: En aquest treball s ’estudia breument l ’arribada de la llengua esperantista a
Catalunya i, posteriorment, a Sant Feliu, així com el gran desenvolupament que va adquirir a
la nostra ciutat entre els anys 1909 i 1916. L ’estudi es completa amb una relació dels fe ts més
destacats i la biografia dels seus principals impulsors i valedors.
PARAULES CLAU: Esperanto, ensenyança, congrés provincial, congrés regional, biografia.

L’ORIGEN DE L’ESPERANTO
La invenció de l ’esperanto fou l’intent més seriós de crear una llen
gua universal, i la seva no fou una aparició inesperada ni es tractà en
absolut d ’un cas aïllat, sinó que, ben al contrari, fou la culminació d ’un
llarg procés iniciat molt abans. En aquest sentit, es pot afirmar que, en
accentuar-se el nacionalisme lingüístic a Europa, entre els segles XVIII
i XIX, s’intentà el desenvolupament dels projectes presentats per Johan
Joachim Becher, Gottfried Willhelm Leibniz, Descartes i d ’altres intellectuals, amb la intenció d ’establir una llengua universal. L’any 1880, el
sacerdot Johann Martin Schleyer inventà el volapük (mot que significa
‘la llengua del poble’). Durant alguns anys aquesta llengua tingué més o
menys èxit (fou introduïda a Espanya pel farmacèutic i lingüista Francisco Femàndez Iparraguirre (Guadalajara 1852-1889), que fundà la revista
Volapük i escriví una gramàtica i un diccionari espanyol-volapük); amb
tot, vers l ’any 1887, aquesta llengua cedí el seu lloc a una altra, anome155
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nada esperanto -nom sorgit del pseudònim Doktoro Esperanto (que en
aquesta llengua significa ‘doctor esperançat’) adoptat pel seu inventor, el
metge jueu polonès Lejzer Ludwik Zam enhofMentre el volapük nasqué substancialment d ’una simplificació de
l’anglès, l ’esperanto es fonamentà en les llengües romàniques (francès,
italià, castellà), amb la intervenció de diverses llengües cultes (grec, rus,
polonès, alemany, anglès). El seu lèxic està constituït preferentment per
paraules llatines o romanes que es troben, també, en altres idiomes euro
peus. Zamenhof va exposar les 16 regles bàsiques i les 917 arrels de base
de l’esperanto en dos manuals fonamentals: Lingvo internada (‘Llengua
internacional’, 1887) i Fundamento de esperanto (1905).
Com he dit al començament, l’esperanto va ser concebut amb l’ob
jectiu de fer-ne una llengua universal o lingua franca que afavorís la
comunicació entre tots els pobles i cultures de la Terra. Entre els seus
impulsors hi hagué socialistes, anarquistes (la central sindical CNT acon
sellava a les societats obreres d ’aprendre i utilitzar l’esperanto) i, més
generalment, persones interessades en l’harmonia universal i el diàleg
i l’apropament entre els humans (entre els quals, a Catalunya, hi havia
un gran nombre de clergues). En els primers anys del segle XX, l’ense
nyança de l ’esperanto s’estengué a molts països, majoritàriament euro
peus. Però l’esclat de la Gran Guerra (1914) va tallar la seva expansió de
soca-rel, ja que va suposar un descoratjament per a la gent més idealista i
humanista, i l’esperantisme en fou una víctima més. Tot i no haver assolit
l’objectiu d ’esdevenir una lingua franca universal, l’esperanto guanyà
adeptes arreu del món i encara avui manté nuclis de seguidors molt ac
tius (actualment s’editen en aquesta llengua uns 500 títols a l’any). En
el decurs del segle XX, vista la repercussió mundial de l’esperanto, tres
noves llengües intentarien -sense aconseguir-ho- esdevenir universals:
Pintelingua (1903), l’ido (1907) i la novial (1928).
L’any 2004 es va commemorar a Catalunya el centenari de la prime
ra associació esperantista catalana, l’Aplech Esperantista de Catalunya,
creada per Paul Berthelot (1882-1910), un anarquista francès que l’any
1905 fundà la revista Esperanto -avui encara editada-, òrgan oficial de
l’UEA (Associació Internacional d ’Esperanto). El primer gran difusor
de l’esperanto a Catalunya fou, a partir de 1905, l’escriptor, advocat i
polític catalanista Frederic Pujulà i Vallés (Palamós 1877 - Bargemon
(França) 1963), per mitjà dels seus articles a la revista Joventut i a La Veu
de Catalunya. Tanmateix, la gran embranzida per al moviment va tenir
lloc quan es va dur a terme el cinquè Congrés Internacional d ’Esperanto
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a Barcelona l’any 1909, celebrat enmig d ’un ambient molt enrarit pels
fets recents de la Setmana Tràgica. Aquest congrés de Barcelona tingué
un ressò extraordinari en la premsa catalana de l’època, amb profusió
d ’articles, notes, fotografies i, fins i tot, números sencers -com els que li
van dedicar les publicacions satíriques Cu-cut! i L ’Esquella de la Torratxa-. El mes de gener de 1910 quedà legalment constituïda la Federació
Catalana Esperantista (la KEF), que substituí l’Aplech Esperantista de
Catalunya. Els esperantistes foren prohibits i perseguits durant les dic
tadures de Primo de Rivera i del general Franco, i fins l’any 1980 no es
fundà l’Associació Catalana d ’Esperanto -reconeguda internacionalment
i continuadora de l ’antiga Federació-, i, més tard, la Joventut Catalana
d ’Esperanto, entitats que actualment agrupen els esperantistes catalans.
Personatges com Andreu Nin, Carles Riba, Joan Amades, Francesc Pi i
Margall i Mercè Rodoreda, entre molts d ’altres, han estat esperantistes.
Pel que fa a Sant Feliu, la primera notícia sobre l’esperanto la va pu
blicar el setmanari guixolenc Llevor el 30 de setembre de 1905, i feia re
ferència a una conferència pronunciada el diumenge anterior dia 24 pels
esperantistes catalans Frederic Pujulà Vallés -ja citat- i Alfons Sabadell
(Barcelona 1859-1932) al local del Centro Instructivo Obrero. Mentre
que el primer féu una sèrie de consideracions sobre la necessitat i la

Entrada a Sant Feliu per la carretera de Girona l’any 1909. Autor: el desconec. Cedida pel
setmanari Ancora
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Excursió del grup esperantista Esperanta Lernejo a la Font Picant el mes d ’abril de 1910.
Autor: el desconec, col. Neus Casellas

transcendència d ’una llengua universal, el segon es referí a la senzillesa
gramatical de l ’esperanto i a la facilitat d ’aprendre’l. Així doncs, aquest
any es compleix el centenari del moment en què Sant Feliu va sentir a
parlar de l’esperanto per primera vegada. Tanmateix, malgrat que parlem
de fets prou reculats, repassant la premsa local de l’època, com també la
correspondència i els manuals d ’acords del consistori, i àdhuc els escrits
o memòries de coneguts esperantistes, podem esbrinar moltes coses so
bre els grups guixolencs llavors dedicats a la difusió de la flamant nova
llengua i sobre la resta dels seus principals impulsors.
EL GRUP ESPERANTA LERNEJO
Els iniciadors de l ’ensenyament de l’esperanto a Sant Feliu foren el
capellà mossèn Francesc Viver Puig, professor d ’aquesta llengua i pri
mer delegat a la nostra ciutat de l’Associació Universal Esperantista, i
tres dels seus deixebles: l’industrial Vicenç Rourich Sala -aleshores re
gidor al consistori guixolenc-, Joan Juncà i Emili Presas, quan, a inici
ativa de Viver, fundaren el grup esperantista Esperanta Lernejo ( ‘Escola
d ’esperanto’) l ’any 1909, amb el propòsit d ’impartir classes d ’esperanto
als guixolencs. Els cursos, totalment gratuïts, van començar a impartir-se
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Les Escoles M unicipals destruïdes pels bombardeigs franquistes durant la Guerra Civil.
Autor: Joan Sabater. AM SFG

Banquet celebrat amb motiu del III Congrés Provincial Esperantista, 16-9-1912. Autor: Josep
Costa de can Manetes, AIEMB

el mes d ’abril d ’aquell mateix any als baixos de les Escoles Municipals
-llavors situades al passeig del M ar-, amb els alumnes distribuïts en tres
grups separats d ’homes i dones: el primer corresponia al curs superior
per a homes, amb classes els dimarts i dijous, de 8 a 9 del vespre; el
159
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Excursió del grup esperantista Esperanta Lernejo a Pedralta el 21-4-1913. Autor: el desco
nec, col. Neus Casellas

segon -prim er curs per a hom es- els dimecres i divendres, de 8 a 9 del
vespre; i el tercer -prim er curs per a dones- els dilluns i dissabtes, a les
7 del vespre.
En el V Congrés Esperantista celebrat pocs mesos més tard a
Barcelona, hi assistiren les quatre persones esmentades -Rourich, llavors
regidor, en representació del consistori-. Malgrat haver-se fundat l ’any
1909, l’escola d ’esperanto Esperanta Lernejo no es constituí legalment
davant el Govern Civil fins el 19 d ’octubre de 1912; Isabel Masmitjà
n ’era elegida presidenta i el domicili quedava fixat al carrer de la Rutlla,
núm. 13, al comerç de roba de Josep Vilaret Xamach, un altre reconegut
esperantista.
Mossèn Viver continuà la seva tasca docent fins l ’any 1913, data en
la qual fou traslladat a Torroella de Montgrí. Abans, però, havia estat
nomenat vocal de la junta de la Lliga de Catòlics Esperantistes. El dia
20 de juliol fou acomiadat multitudinàriament amb un xampany d ’honor
servit a l’establiment guixolenc de Joan Pagès. A continuació, la mestra
Anna Gimeno Zaragoza ocupà el seu lloc com a professora d ’esperanto.
L’any següent (1914), el comerciant guixolenc Josep Vilaret Xamach fou
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nomenat nou president, en substitució d ’Isabel Masmitjà. Altres guixo
lencs adscrits a Esperanta Lernejo foren: Josep Vendrell, Lluís Julià, En
ric Juanals, Josep Geli Forest (traductor al català de contes en esperanto
que foren publicats al setmanari Ciutat Nova i autor, fa uns anys, d ’un
article sobre l’esperantisme guixolenc publicat al setmanari Ancora, en
el qual figura impresa una fotografia, feta per ell mateix, de l’instant en
què fou descoberta la placa que donava nom al carrer Zamenhof, l’any
1914), etc.
En el decurs dels seus anys d ’existència, gairebé no trobem notícies
que facin referència a la societat Esperanta Lernejo -si exceptuem les
relatives a les classes d ’esperanto-. Podem esmentar una festa esperan
tista celebrada per la Festa Major de 1910, durant la qual es muntà una
exposició de targetes postal esperantistes d ’arreu del món; la visita del
secretari del grup esperantista de l ’Escala, Joan Ferrer; una excursió del
grup a Pedralta el 21 d ’abril de 1913; l ’assistència de mossèn Viver i
Isabel Masmitjà al Congrés Esperantista celebrat a Olot el mes de maig
de 1913, i, finalment, una reunió general que va tenir lloc el 31 de maig
de 1914, en el transcurs de la qual es va prendre l’acord de separar-se de
la Federació Esperantista Catalana, a causa del disgust produït per no
haver estat el grup escollit per a organitzar el V Congrés d ’aquesta en
titat, que tingué lloc el mes següent a la nostra ciutat. Com veurem més
endavant, l’organització va anar a càrrec de l’altre grup esperantista de
Sant Feliu: Frateco.
Finalitzo la petita història d ’aquest grup afegint-hi que el mes de no
vembre de 1916 -am b Anna Gimeno com a professora- va sol·licitar
permís a l’Ajuntament per impartir classes a les Escoles Municipals, en
el que seria el seu últim any de tasca docent.
EL GRUP FRATECO
El grup esperantista Frateco (‘Fraternitat’) fou fundat l ’any 1910 per
alguns guixolencs de molt diferent extracció social i cultural, entusiastes
de la llengua inventada per Zamenhof, entre els quals destacaven: Vicenç
Rourich Sala -com hem vist abans, un dels fundadors del grup Esperanta
Lernejo-, Emili Presas -professor d ’esperanto (títol aconseguit en uns
exàmens que es van fer a Barcelona el juny de 1913) que també s’havia
iniciat en aquesta llengua l’any 1909 amb mossèn Viver-, Joan Juncà,
J. Blanch Vendrell, Rossendo Reixach, Narcís Soler, Frederic Verrié
Sala, Pere Campistol Basart -nom enat president del grup l’any 1911-,
Rosa Batet Vidal, etc. La creació del grup Frateco, doncs, s ’ha de consi161
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Detall de l’interior de la fàbrica d ’electricitat de Sant Feliu, el mes de novembre de 1915.
Autor: el desconec. Col. família Ferran

derar una escissió de l’altre grup guixolenc, Esperanta Lernejo, malgrat
que fins avui desconec els motius que impulsaren els seus fundadors a
fer un pas tan radical.
Al cap de pocs dies, sota la presidència del mateix Rourich, s’inicia
ren les classes d ’esperanto al primer pis de les Escoles Municipals amb
Emili Presas de professor -recordem que el grup rival havia fet classes
als baixos del mateix edifici- i, com en el cas anterior, els cursos havien
de durar, com a mínim, fins l’any 1916.
Mentre que la societat Esperanta Lernejo es va dedicar gairebé exclu
sivament a impartir classes d ’esperanto, la Frateco s’obrí a d ’altres ac
tivitats complementàries (conferències, excursions, organització de tro
bades i congressos, i assistència a aquest tipus d ’actes, etc.), però sense
deixar mai de banda l’ensenyança. D ’aquesta manera, el mes de juliol de
1910, els seus membres van assistir al I Congrés Provincial, que tingué
lloc a Girona, i, l’agost de l’any següent, al segon congrés, en aquest cas
a Palafrugell -en el transcurs del qual, per cert, el grup esperantista gui
xolenc representà una comèdia teatral-. Precisament, en aquest congrés
s’acordà que el que feia número tres es faria a Sant Feliu de Guíxols, i
alhora es decidí que el grup Frateco s’encarregués de l’organització.
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Un moment dels Jocs Florals celebrats el 29-6-1914 al teatre Novetats. Autor: el desconec.
Cedida pel setmanari Ancora

Per dur a terme els actes del congrés es nomenà una comissió organit
zadora, formada per les persones següents: president, Emili Presas; sotspresident, Vicenç Rourich; secretari, J. Blanch Vendrell; vicesecretari,
Narcís Soler i Frederic Verrié; tresorer, Rossendo Reixach; vocals, Joan
Corts, Tomàs Duran, Pere Campistol, Joaquim Casanovas, Lola Garbera
i Lola Vilaseca.
Finalment, el congrés va tenir lloc els dies 15 i 16 de setembre de
1912, amb el suport exprés del consistori guixolenc -h i va col·laborar
amb una subvenció de 100 pessetes-, i segons el següent programa d ’ac
tes:
- Dia 15, a les 12 h, obertura del congrés, presidida per l’alcalde de
Sant Feliu, Narcís Duran, en el saló de sessions de la casa de la ciutat.
Tot seguit, un vermut al bar El Dorado. A les 15.30 h, primera sessió del
congrés i posterior visita a la fàbrica d ’electricitat, on foren obsequiats
pel seu gerent, Diego Roura. A les 21 h, vetllada teatral, en la qual els so
cis del grup Frateco van escenificar la comèdia en tres actes La new kiel
onklo, original del dramaturg alemany Schiller i traduïda a l’esperanto
per Charles Stewart. A continuació: ball de societat.
- Dia 16, a les 10 h, segona sessió del congrés i acte de clausura, en
el transcurs de la qual es proposà a l’Ajuntament guixolenc posar el nom
de Doctor Zam enhof a un carrer de la ciutat. A les 11 h, excursió marí163
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Descobrim ent de la placa amb el nom de Carrer Doctor Z am enhof l ’any 1914. Autor: el
desconec

tima a Sant Pol en una llanxa dels senyors Castelló. A les 13 h, banquet
d ’honor per a 60 comensals a la Fonda del Centro per obsequiar els
congressistes. A les 18 h, sardanes al passeig del Mar. A les 21 h, confe
rència al local del Cineorama del propagandista barceloní Delfí Dalmau,
que desenvolupà el tema “La llibertat, l’amor i el progrés es troben en
l’esperanto”. A les 22 h, ball al Cineorama, amenitzat per l’orquestra La
Union Guixolense.
En total, van assistir-hi 72 congressistes i les cròniques de la premsa
de l’època parlen d ’un èxit absolut.
Les activitats següents no es van fer esperar: mesos més tard, el mes
de maig de 1913, Lluís Víctor representà Frateco en el IV Congrés Espe
rantista a Olot; i més endavant, els dies 7 i 8 de setembre de 1913, la soci
etat barcelonina Ateneu Enciclopèdic Popular va organitzar una excursió
marítima per la Costa Brava, amb visites a Sant Feliu, Palamós, Pedralta
i el cap de Creus. En total, van visitar-nos uns 500 excursionistes, que
van fer el viatge a bord del vapor Vicente Salinas, entre els quals es troba
va el conegut esperantista Ròmul S. Rocamora -anys després, enfrontat a
mort amb la Federació Catalana Esperantista-, invitat expressament per
pronunciar una conferència al saló de sessions de l’Ajuntament. L’esde
veniment resultà un èxit de públic, en una clara demostració de l’interès
creixent envers el moviment esperantista. Pocs dies més tard, el 30 de
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setembre, el grup Frateco va organitzar una nova conferència, en aquest
cas a càrrec de mossèn Joaquim Coll -aleshores president de la Federa
ció Catalana Esperantista-, amb el local del Cineorama ple a vessar.
Però els actes més importants a Sant Feliu van tenir lloc l’any 1914,
quan la ciutat fou triada per a acollir el V Congrés de la Federació Cata
lana Esperantista i els IV Jocs Florals Internacionals, els dies 28 i 29 de
juny, de l ’organització dels quals s’encarregà el grup Frateco -ta l com he
explicat abans, després d ’una agra polèmica amb l’altre grup esperantista
local, el qual va acusar Frateco d ’arraconar-lo-. El mes de febrer d ’aquell
any, fent palès el seu suport inequívoc al Congrés, l’Ajuntament guixo
lenc va aprovar -després d ’un fort debat- una subvenció de 500 pessetes
com a contribució a les despeses dels organitzadors, i el 21 d ’abril va
aprovar designar amb el nom de Doctor Zamenhof el carrer fins llavors
anomenat travessia de Guíxols. D ’altra banda, el professor d ’esperanto
Emili Presas fou nomenat president de la comissió organitzadora.
Gràcies a les ressenyes de la premsa de l ’època, coneixem la relació
dels actes que van tenir lloc aquells dies:
- Dia 28: Recepció dels congressistes a l’estació del tren, saludats per
l ’himne esperantista, executat per l’orquestra La Guixolense. Sardanes al
Passeig. Partit de futbol entre els equips Strong F.C. de Girona i Ateneu
Deportiu, el qual finalitzà amb el resultat de 3-3. Obertura del Congrés.
Ball al casinos La Constància i El Guixolense.
- Dia 29: Clausura del Congrés. Descobriment de la làpida del rètol
del carrer Doctor Zamenhof. Banquet oficial al saló Novetats per a 80
comensals. Reunió de catòlics esperantistes al col·legi La Salle. Festa
dels Jocs Florals al teatre Novetats. Sardanes i ball de Rams.
En aquests actes van participar les figures més rellevants de l ’esperantisme català d ’aquells moments: Bremon Masgrau, Pujulà Vallés..., a
més de diverses autoritats provincials -entre les quals hi havia el dipu
tat provincial Josep Iria . Els delegats presents procedien de Barcelona,
Tarragona, Girona, Palafrugell, Cassà de la Selva, Barberà del Vallès,
Sabadell i Ventalló. Tampoc hi faltà una important representació de
la premsa catalana (El Dia Grdfico, El Correo Cataldn, La Gaceta de
Catalunya, Diario de Tarragona, El Norte...).
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ELS IMPULSORS DE L’ESPERANTISME A SANT FELIU: MOSSÈN
FRANCESC VIVER I VICENÇ ROURICH
V IV E R I PU IG , Francesc (l)

Francesc Viver havia nascut a Sant Feliu de Torelló (Osona) el 16
d ’abril de 1876. Poc després, la família es va traslladar a Sant Esteve
d ’en Bas, d ’on era originari el seu pare. Allà, el 1879 naixia el seu germà
Antoni, amb el qual estaria unit bona part de la seva curta vida.
Va estudiar al seminari de Girona i fou ordenat prevere el 21 de desembre
de 1901. Adscrit a la parròquia del Carme o de la Catedral, aprofità el
temps en el conreu de les seves afeccions literàries. L’any 1902 fou desti
nat, com a vicari, a la parròquia de Sant Jordi Desvalls. Del 1904 al 1907
va estar adscrit a la parròquia de Sant Fèlix de Girona i, immediatament
després, fou nomenat ecònom de Vilafreser, on residí per poc temps.
El 1908 passà a exercir de capellà de les Germanes Vetlladores a Sant
Feliu de Guíxols fins que l’any 1913, definitivament, passà a Torroella
de Montgrí en qualitat de capellà de l ’hospital. Durant la Guerra Civil
va marxar de Torroella i es va refugiar a Torelló amb la seva família.
El març de 1939 fou enviat a Gualta, on es va fer càrrec de la parròquia
durant un curt període, i el juny del mateix any va tomar a Torroella
com a vicari. Entre els anys 1945 i 1951 va exercir d ’encarregat, primer,
1 d ’ecònom, després, de la parròquia de PEstartit. A partir de l’estiu de
1951 es va retirar al convent de les clarisses de Torroella, on va morir el
2 de gener de 1955.
El seu amic Pmdenci Bertrana -V iver havia assistit de jove a les clas
ses de dibuix i pintura que im partia- ens en fa el següent retrat: “Un
exemplar de capellanet, secardí, vibrant, idealista, bel·licós. L’ardor de
cristià i de patriota semblava haver-li liquidat el greix i la carn i convertit
en brases el seu cor. Tenia la cara llarga i punxeguda. La pell resseca i
biliosa i se li encastava als ossos talment que, a través d ’ella, es podien
estudiar els relleus, les anfractuositats, i les apòfisis amb tota comoditat
i exactitud. Les dents mal posades, negres de tabac, deixaven veure llurs
arrels dintre unes genives fungoses a punt de rajar sang. Semblava dèbil,
però per defensar Déu i Catalunya als seus pulmons mgien, el seu braç
zigzaguejava i els seus ulls llampaven.”(2)

(1) CERVERA J.M., E l calze i la lira. Antologia de poetes sacerdots gironins (1847-1986).
Girona, 1987, pàg. 37-39. Recordant Mn. Viver (1876-1955). Comissió de l’Any Viver. A jun
tament de Torroella de Montgrí, 2005.
(2) BERTRANA, Prudenci, Obres completes. Barcelona, 1965, pàg. 399.
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Prevere i poeta, juntament amb el seu germà petit Antoni -tam bé
sacerdot, meteoròleg i poeta, i amb qui va compartir les mateixes in
quietuds literàries i patriòtiques-, va ésser l ’introductor del modernisme
literari a Girona, a través de la revista Vida, que fundaren ensems i de
la qual en Francesc fou redactor en cap. L’intent de publicar una revista
quinzenal de literatura i art no va durar gaire temps -trenta-quatre nú
meros publicats entre 1902 i 1903- i va coincidir en el temps amb un
intent semblant: la publicació de L ’Enderroch, un setmanari fundat per
Miquel de Palol i altres companys de joventut. Foren dues publicacions
d ’ideologies enfrontades i propòsits compartits: mentre L ’Enderroch era
la portaveu del grup d ’intel·lectuals més progressistes, Vida aglutinava
el sector més conservador. Esquematitzant molt, la revista Vida -llavors
una renovació dintre el món periodístic gironí- fou una publicació que
acollí alguns dels aspectes més característics de les formes modernistes.
Un dels col·laboradors més entusiastes de la revista fou Prudenci Bertra
na -tam bé col·laborà amb L ’Enderroch-, el qual aprofità l’oportunitat
per abandonar la pintura -recordem que l’any 1892 ja havia exposat di
verses pintures a l’Exposició de Belles Arts de Sant Feliu i dedicar-se
de forma exclusiva a escriure.
Evidentment, doncs, els germans Viver formaren part d ’aquell cena
cle de joves intel·lectuals format pels germans Masó i Valentí, Xavier
Monsalvatge, Miquel de Palol, Narcís de Fontanilles, Carles Rahola,
Prudenci Bertrana, Josep Tharrats, etc., que a principi de segle revolu
cionaren la vida literària de la ciutat de Girona i, de la qual, Miquel de
Palol a les seves memòries recull el següent testimoni: “A part dels rebrolls d ’art que apuntaven arreu de la ciutat, i que havien entrat també al
Seminari Eclesiàstic, guiats per les plomes dels germans Viver...”;(3) “al
Seminari Eclesiàstic, una munió de joves sacerdots i estudiants feia ver
sos magnífics: mossèn Piera, palafrugellenc, els germans Viver, i tants
d ’altres, convivien amb la mateixa inquietud nostra.”(4)
Quan es traslladà a Sant Feliu l ’any 1908 -am b el seu germà Antoni,
que havia estat nomenat vicari de la parròquia guixolenca-, continuà re
lacionat amb el món literari i periodístic -tant un com l’altre van collaborar en diversos setmanaris guixolencs conservadors (Llevor; Ciutat
N ova)- i es dedicà decididament a l ’ensenyança i a la difusió de l’espe
ranto. El seu adéu, motivat en bona part per la precària salut del seú germà
-que havia estat traslladat a Palafrugell el 1911, posteriorment nomenat
(3) PALOL, Miquel de. Girona i jo. Ed. Tanagra, 1991, pàg. 85.
(4) Op. cit., núm. 3, pàg. 90.
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rector a la parròquia de Vall-llobrega
(1912), i finalment enviat a Torroella
de Montgrí, on morí el juny de 1914
als 30 anys-, fou especialment sentit
per tothom.
A Torroella fou dels impulsors
de la revista Emporion, en la qual
va col·laborar amb el pseudònim
de Lucianus que ja havia fet servir
a Sant Feliu, i del Llibre de la Fes
ta Major (1928). A part d ’aquestes
col·laboracions culturals, va portar a
terme una veritable tasca doctrinal,
Segell de la societat esperantista Espe
especialment entre la infància i la jo 
ranta Lernejo
ventut, al Centre Catòlic, primer, i a
l’Escola Dominical, després. També
va desenvolupar una tasca pedagògica en el camp de la llengua llatina,
de la qual era un gran coneixedor.
Viver participà en molts certàmens literaris en els quals guanyà diver
sos premis i accèssits. Fou un dels impulsors i el secretari de la junta dels
Jocs Florals de Girona (1902-1906) i dels de Sant Feliu (1910 i 1912) i
formà part del jurat qualificador, a més de promoure la celebració dels
de Torroella de Montgrí. A banda dels seus treballs literaris, era també
assagista i filòleg notable. La producció dels dos germans es dispersa
per revistes i publicacions escadusseres.(5) Francesc publicà Llibre de
versos (Olot 1899), i posà lletra als Goigs de la Mare de Déu de Grà
cia de la Font Santa de Jafre del bisbat de Girona, que foren musicats
per Salvador Dabau (Torroella 1979). Torroella de Montgrí li dedicà un
monument, i enguany se li reté un homenatge i es portà a terme una vet
llada literària durant els dies de Sant Jordi amb motiu del 50 aniversari
de la seva mort. D ’altra banda, el seu germà Antoni fou l’autor, entre
d ’altres obres, del drama en dos actes i en vers Cap d ’estopes, estrenat a
Sant Feliu per la Secció Dramàtica de l ’Ateneu Social -grup dependent
de l’entitat fundada per mossèn Sants Boada- en el decurs de la seva
presentació en públic el 26 de setembre de 1909.(6) Ara reposen junts al
cementiri de Torroella.
(5) El conjunt de la seva obra pot consultar-se al centre de documentació de Can Quintana
(Torroella de Montgrí) gràcies al treball dut a terme per Albert de Quintana i Justafré.
(6) ROLDÓS, Agustí. Història de l'Agrupació Romea i del teatre d ’afeccionats a Sant
Feliu de Guíxols (1901-2003). Ajuntament, 2005.
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R O U R IC H I SA LA , Vicenç <7)

Vicenç Rourich i Sala va ser el que avui en diríem “un home del seu
temps”; va ser una persona que es va identificar amb l’entusiasme i les es
perances que l’espectacular adveniment tecnològic va suscitar en la gent
del segle XIX. Va ser un industrial que va creure fermament en el progrés
de la humanitat, i més concretament en el del món treballador, per l’apli
cació sistemàtica de la creativitat en els camps professional i social. En
aquest sentit, com que la seva activitat empresarial -e l món del suro- el
va portar a tractar amb gent de tot arreu i, per tant, a viure les dificultats
de comunicació que implicaven les barreres lingüístiques, quan va tenir
notícia de la iniciativa del Dr. Zamenhof, se’n va fer un entusiasta segui
dor, estudiós i difusor. D ’altra banda, fou també un home compromès
amb la societat del seu temps. Així doncs, essent alcalde Josep Iria l’any
1909, fou elegit regidor pels federalistes, més tard fou president de la
germandat La Previsión Guixolense, i àdhuc organitzà vetllades teatrals i
musicals a benefici dels invàlids i vells adscrits a aquesta entitat.
Els pares de Vicenç Rourich eren de Santa Cristina. El pare, Joan
Rourich, era de caràcter emprenedor: pagès de professió -com gaire
bé tothom en els pobles-, tenia unes vessanes de terreny que treballava
ajudat per la seva dona. A ella, Catalina Sala, li agradava tenir una mica
de bestiar: aviram, conills, ovelles, ànecs i algun porquet convivien amb
la família. La professió de Joan Rourich, però, era la de taper; i el seu
caràcter inquiet el va portar a crear negoci propi, de manera que fins es
va construir ell mateix una caldera per a bullir suro, a la qual va aportar
avenços tècnics de la seva invenció que van causar sensació en el món
surotaper cristinenc i ganxó. No tenim dades tècniques que ens permetin
esbrinar en què va consistir aquest “perfeccionament” de l ’estri, però el
fet va ser prou important perquè fos narrat més tard en termes èpics.
Joan Rourich era un home tolerant, lliberal i progressista. Prou lliberal
i progressista per veure’s obligat a fugir de Santa Cristina i traslladar-se a
Sant Feliu amb la seva família quan s’esdevingué la carlinada de 1873.
Ell havia estudiat a Sant Feliu, perquè el seu pare havia considerat -com
tothom en aquells m om ents- que era una població relativament impor
tant i de categoria, capaç d ’oferir un ensenyament que a Santa Cristina
no podia ni somniar.
(7)
La major part de les dades que fan referència a la vida de Vicenç Rourich han estat
facilitades pel seu nét, Valentí Rourich.
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Vista general de la ciutat de Sant Feliu l’any 1909. Autor: Àngel Toldrà

En aquestes circumstàncies d ’exili del seu progenitor, Vicenç Rourich
va néixer un 20 de maig de 1874 al núm. 41 del carrer Algavira. Va tenir
set germans, cinc noies -una de les quals va morir de ben petita- i dos nois.
Explicava Vicenç que quan ell tenia dos anys va néixer al costat de casa
seva un nen que es va dir Josep Iria Bosch. Ell no ho precisa enlloc, però
hem de suposar que, per veïnatge i semblant edat, de petits devien jugar
plegats... o potser es van tirar algun roc al cap, que també podria ser.
Un fet casual va millorar la situació econòmica de la família. Un ger
mà de la seva mare havia emigrat a Puerto Rico, on va assolir ser propi
etari d ’unes plantacions. Aquest seu oncle va morir de manera sobtada
-probablem ent d ’alguna malaltia tropical-, després d ’haver fet hereva
universal la seva germana. Les rendes que generaven les terres d ’ultra
mar els van permetre traslladar-se a un terreny gran, entre els carrers
Algavira i Girona, on la mare va poder tomar a tenir tota mena de bestiar
-cosa que, pel que sembla, era la seva delera principal-.
En Vicenç va aprendre l’ofici de taper i als catorze anys va entrar a
treballar a la fàbrica del seu oncle. Només sis anys després, quan en tenia
vint i la seva mare ja feia un temps que estava impossibilitada, va morir
el seu pare. Aleshores es van plantejar problemes d ’herència entre els
germans i ell va proposar anar a Puerto Rico a liquidar el que tenien allà.
El viatge va resultar una odissea de gairebé tres anys de durada, durant
la qual va estar a l’Havana, a Puerto Rico i a Nova York, lloc aquest úl
tim on es va establir vint mesos treballant com a taper en diverses cases
regentades per catalans.
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En retornar, i després d ’un temps de descans, va optar al càrrec d ’ad
ministrador de consums de l’Ajuntament, plaça que va obtenir. El setem
bre de 1904 es va casar amb Fermina Canadell i, aplegant els recursos
de la seva família política i amb el concurs del seu germà, va crear una
fàbrica de taps. Amb tot, se’n va desvincular al cap d ’uns anys per crearne una altra, aquesta vegada només amb el seu germà.
Fruit d ’aquest primer matrimoni, va tenir dos fills: Vicenç i Victòria.
No gaire més tard, van morir la seva dona -e l 1910- i el seu fill Vicenç
-aquest darrer, el 1912, de meningitis-.
Va venir llavors un període de viatges per tot Europa i d ’activitat a
Sant Feliu, ja apartat de les tasques administratives a l’Ajuntament. L’oc
tubre de 1913 es va tomar a casar. D ’aquesta unió amb Maria Nadal Sallés, en van néixer els seus fills Víctor -e l novembre de 1914- i Valentí
- l ’abril de 1917-. En Vicenç deia que els millors anys de la seva vida els
va viure veient créixer els seus fills.
En el terreny professional, es va enfrontar amb el seu germà per la
gestió del negoci -segons sem bla- i, arran d ’aquest enfrontament, es van
separar. Després d ’aquest fet, va treballar uns anys sol i després es va
associar amb un bon amic, Lluís Nadal, amb qui iniciaren contactes per
obrir una fàbrica a Portugal, a més de realitzar viatges junts per Europa a
fi d ’obtenir clients per al seu negoci, una iniciativa que va ser totalment
reeixida.
El negoci va anar bé fins l ’esclat de la guerra. La família Nadal va
fugir a França i ell es va quedar primer a Sant Feliu i, després, arran dels
bombardeigs sobre Sant Feliu, es va traslladar a Santa Cristina.
Acabada la guerra, va tomar a la fàbrica, que va regentar juntament
amb el seu fill Víctor. L’altre fill, Valentí, es va traslladar a Barcelona per
dedicar-se allí a la seva vocació musical. En Vicenç va lamentar aquest
fet, ja que la seva idea era que tots dos continuessin en el negoci; l’èxit
professional d ’en Valentí a Barcelona el va tranquil·litzar una mica, però
mai no ho va acabar d ’acceptar del tot.
Els darrers anys de la seva vida van estar marcats per un cert descon
cert motivat pels fets esdevinguts durant la guerra i la postguerra; es va
inhibir totalment del tema polític i es va centrar en l’estudi i la difusió
de l’esperanto, combinats amb l’activitat d ’empresari taper. Així, per bé
que es va mantenir en aquesta activitat, ja no va viatjar per visitar clients,
tasca que va deixar a les mans del seu fill.
Va morir d ’un atac de feridura, a Sant Feliu, el mes d ’octubre de
1951.
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RESUM FINAL
L’èxit de l’esperantisme a Sant Feliu s’ha d ’emmarcar dins el moment
d ’expansió cultural i econòmica de la ciutat que representaren els primers
anys del segle XX. Es ben cert que, entre els anys 1900 i 1910, la pobla
ció va viure el naixement de nombroses entitats de caràcter cultural, i àd
huc d ’altres, no menys importants, de serveis, polítiques, socials i econò
miques: Agrupació Romea (1901), Centre Català (1901), Orfeó Llevantí
(1903), Sometent (1903), Centro Instructivo Obrero (1904), Cambra de
Comerç (1905), Ateneu Social (1907), Escola Horaciana (1907), Creu
Roja (1907), Cobla Unió Guixolenca (1909), etc. Paral·lelament, els gui
xolencs assistien a avenços i inauguracions de tota mena: construcció del
teatre Vidal (1901), col·locació de la primera pedra del port (1904), inau
guració de l’asil Suris (1904), electricitat a les cases (1907), dinamisme
en la construcció d ’habitatges i edificis de societats, naixement de nom
broses publicacions locals, arribada del cinema, etc. Així doncs, el movi
ment esperantista arribà a casa nostra -tam bé a la resta de Catalunya- en
el moment oportú, en una època de gran prosperitat econòmica -m algrat
que fos mal repartida- i d ’una animació cultural extraordinària -la qual
cosa no treu que, segons dades oficials de l’any 1910, gairebé la meitat
dels catalans no sabien llegir ni escriure-. A la vegada, però, fou una
època contradictòria, agitada i convulsa, en què abundaren les protestes
i revoltes socials - a Catalunya, l’efervescència regnant s’agreujà a causa
del problema irresolt del nacionalisme-. Tanmateix, l’esclat de la Gran
Guerra (1914) liquidà un dels moments històrics més apassionants i en
grescadors de la humanitat. Immediatament després, l’ensorrament eco
nòmic que la contesa comportà arreu del continent explica la decadència
de l’esperanto en els anys següents.
L’última notícia de certa importància sobre l’esperantisme que fa re
ferència a la nostra ciutat es va produir el mes d ’abril de 1925, quan el
diari llibertari local Acción Social Obrera publicava la notícia de l’inici
d ’un curs d ’esperanto, en aquest cas organitzat per grups de la SAT (Or
ganització Esperantista Obrera Internacional).
El Doctor Zam enhof va morir l’any 1917, però, encara avui, el carrer
on visc conserva el seu nom. Per molts anys!
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CATÀLEG DE TARGETES POSTAL
DE L’IMPRESSOR GUIXOLENC
OCTAVI VIADER,
EDITADES L’ANY 1901
A G U S T Í R O LD Ó S i SO LER

RESUM: Les prim eres edicions de targetes postal a Sant Feliu a la darreria del segle XIX,
uns breus apunts de la impremta Viader amb relació a l ’edició de postals, i la catalogació de
la sèrie de postals editada p e r aquesta impremta al començament del segle X X són la base
del present treball.
PARA ULES CLA U: Postals, segle XIX, segle XX, fotògrafs, catàleg.

LES PRIMERES EDICIONS DE POSTALS A SANT FELIU DE
GUÍXOLS (1898-1900)
La primera targeta postal que conec de Sant Feliu de Guíxols corres
pon a una imatge de la badia, tirada des de la muntanya de Sant Elm, que
fou franquejada el dia 16 de gener de 1898.(1) Malauradament no hi figura
el nom del fotògraf ni el de l’editor, com tampoc cap mena de numeració
que pugui fer-nos pensar en l ’existència d ’una sèrie de fotografies dife
rents.

(1)
L’original d ’aquesta postal es troba al nostre Arxiu Municipal i està escrita en llengua
alemanya. El remitent era Heinrich Glassner, un alemany que treballava a l’empresa surera
d ’origen alemany Baunach Hermanos -d e s de feia poc, establerta a Sant F eliu- i que poc
després es convertiria en soci i gerent de l ’empresa.
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Amb anterioritat, però, tant la impremta del guixolenc Octavi Viader
com altres editores foranes (Thomas, Joritzi i Mariez, etc.) havien editat
i comercialitzat fotografies de Sant Feliu - la majoria, obra del fotògraf
guixolenc Jaume Bertran, però també de diversos fotògrafs afeccionats
de la vila- en diferents mides i formats, però no pas en el de targeta pos
tal de 14x9 cm (aquest format fou introduït al nostre país l’any 1895), i
també havien publicat imatges en llibres i revistes.
Al cap de pocs mesos de l ’aparició d ’aquesta primera targeta postal,
la premsa guixolenca ens informa de les primeres sèries de postals edita
des a la nostra ciutat -e n aquest cas, amb nom i cognoms-. Corresponen
a dues sèries de postals casualment posades a la venda la mateixa data
(Nadal de 1898): la primera, formada per uns fotogravats de Pedralta,
fou editada per la impremta Viader i es venia al preu de deu cèntims la
unitat;(2) mentre que la segona, constituïda per una sèrie de vistes de Sant
Feliu editades en fototípia pel fotògraf guixolenc Jaume Bertran, es venia
a 1,50 pessetes la mitja dotzena i a 10 pessetes el centenar.(3) La tirada
havia de ser molt limitada, ja que, fins el moment, no n ’he vist mai cap,
ni de les unes ni de les altres.
Gairebé alhora, concretament els anys 1899 i 1900, el fotògraf palamosí Amadeu Mauri edità diverses sèries de targetes postal -algunes de
Sant Feliu-, en una època en què tenia galeria a la Bisbal (Després en va
tenir a Sant Feliu.)(4)
A pesar de l’èxit sobtat de la targeta postal a la darreria del segle XIX,
el seu apogeu no arribaria fins entrada la nova centúria; llavors es con
vertiria en una moda, en una passió, en una febre que afectaria totes les
classes socials arreu del món.
L’APOTEOSI DE LA TARGETA POSTAL (1901-1936)
Amb l’arribada del nou segle i a mesura que hi anem avançant, es
produeixen diversos fets que permetran fer arribar l’art de la fotografia
a la majoria de ciutadans del nostre país. Els nous progressos científics
suposen un constant descobriment de nous materials i de fórmules quí
miques, la qual cosa fa que els aparells fotogràfics siguin cada vegada
menys pesants i més fiables, alhora que el revelat i la impressió són cada
(2) AMSFG. Setmanari E l Puerto, 1-1-1899.
(3) Id. E l Puerto, 8-1-1899.
(4) ROLDÓS SOLER, Agustí. “Fotògrafs Guixolencs: Amadeu Mauri i Aulet: el canvi de
segle”, dins L ’A rjau, núm. 50, novembre 2004, pàg. 12-19.
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cop més econòmics, senzills i ràpids de fer. Com a resultat dels avenços
esmentats, el cost de la imatge, tant pel que fa al format de targeta postal
com al de retrat d ’estudi, baixa espectacularment de preu i, consegüent
ment, hi tenen accés capes de la societat que fins aleshores no s ’ho po
dien permetre.
Segons el meu parer, existeix un altre factor molt important que hi va
lligat i que alhora és conseqüència dels fets esmentats: els desplaçaments
de la població. Fins a les acaballes del segle XIX, la gent que viatjava era
una ínfima minoria, gairebé sempre per motiu de negocis, puix que els
viatges de plaer - a banda de no estar gaire de moda a causa de les inco
moditats dels mitjans de transport- eren tan sols a l’abast de la gent més
adinerada. A mesura que avança el segle XX, però, van desenvolupantse nous mitjans de transport (ferrocarril, vaixells de vapor i automòbil)
i es van millorant les carreteres i els camins. Com a resultat d ’aquests
avenços, viatjar es converteix en una moda que, de mica en mica, estarà
a l’abast de les classes mitjanes sorgides aquells anys. D’altra banda, per
raó de l’esclat de la Primera Guerra Mundial l’any 1914, es produeix
una greu crisi econòmica que empeny molts catalans a traslladar-se a
Barcelona, a la recerca d ’una feina o de noves oportunitats econòmi
ques. Aquesta fugida -encara no gaire estudiada- la fan rics i pobres;
ara bé, mentre que els pobres no tornaran més, els rics conservaran les
cases pairals per poder estiuejar-hi. Sant Feliu, que fins aleshores tan sols
s ’omplia de visitants els dies de la Festa Major, veu com, a poc a poc,
gent benestant de Barcelona i de Girona comença a construir-s’hi una
segona residència per passar-hi l’estiu. Aquest sobtat tràfec de persones
-am b famílies separades per raons de treball, viatge o estudis- dóna com
a fruit la necessitat de comunicar-se, i, en aquells moments, la manera
més senzilla, econòmica i moderna era mitjançant les targetes postal.
De manera imprevista, els fotògrafs descobreixen una mina d ’or, i,
malgrat que les sessions d ’estudi continuen representant la part més im
portant dels seus ingressos, el sobresou que implica la nova moda els
permetrà, per primera vegada, viure dignament i dedicar-se a la fotogra
fia, ara sí, de forma exclusiva, en cos i ànima.
Evidentment, l’explosió fotogràfica que va comportar l’edició de tar
getes postal ha estat transcendental per conèixer i entendre com eren
les ciutats i viles del nostre país durant el primer terç del segle passat.
Les imatges de places i carrers, cales i platges, valls i muntanyes, festes,
aplecs, on s’aprecien costums o indumentàries, avui representen un do
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cument històric de primer ordre, absolutament imprescindible a l’hora de
fer qualsevol estudi de l’època.
Així mateix, un altre factor que hem de relacionar amb la genera
lització d ’aquest format fou l’aparició del col·leccionisme de targetes
postal: serveixi de mostra que tot just encetat el segle, concretament el
Nadal de 1904, el Centre Català de Sant Feliu organitzava una exposició
amb peces procedents de diversos col·leccionistes guixolencs, entre els
quals hi havia Juli Garreta, Fèlix de Azúa, Lluís Casas i Vinyas, Ramon
Casas i Maury, Pere Colomer i Fors, Juan Bosch, Josep Gassiot, Joan
Esteva, Salvador Vidal, Concepció Llorens, etc.; o que, dos anys abans
-pel Nadal de 1902-, la Unió Catalanista de Sant Feliu posava a la venda
postals per a felicitar les festes de Nadal i Cap d ’Any al preu unitari de
10 cèntims.
Així doncs, els editors sorgiren a causa de l’èxit espectacular de la
targeta postal en el primer decenni del segle XX. Alguns d ’ells foren
els mateixos fotògrafs, però d ’altres no tenien res a veure amb el món
de la fotografia i tan sols s’hi ficaren per motius econòmics. En la seva
immensa majoria no es tractava de grans companyies, ans al contrari,
eren empreses familiars propietàries de petits negocis adients per a la
venda de postals (llibreters, estanquers, impressors, etc.). En aquests ca
sos, la feina de l’editor consistia a avisar el fotògraf-que podia ser local
0 bé un especialista de Barcelona- quan necessitava un estoc de postals
1també a mostrar-li els llocs que desitjava que sortissin fotografiats. Una
vegada impreses -generalm ent a Barcelona-, venien les postals en els
seus locals o en altres botigues. Serveixin d ’exemple els avisos publicats
l’any 1904 a la premsa guixolenca pels estancs de Francesc Marcó, a la
rambla Vidal, i d ’Artur Vicens, al carrer Girona, anunciant la venda d ’un
gran assortiment de targetes postal i de fotografies de Sant Feliu. O un
curt publicat l’any 1910 per la impremta Viader on s’anuncia la venda
de postals de la representació de l’òpera Marina a la platja guixolenca
-recordem que la representació esmentada fou organitzada pel mateix
Octavi Viader- O l’anunci publicat el mes de gener de 1914 a la premsa
ganxona en què la rellotgeria Romà feia saber que tenia la representació
exclusiva de la venda de postals amb vistes de Sant Feliu.
Els petits editors d ’aquesta època a la nostra ciutat són els següents: la
impremta Viader, H. Barroso, Emili Canet, Josep Pascal, Josep Dalmau,
Joan Joanola, Amadeu Mauri, Jesús Mauri, Colom Mauri, Joan Donato,
Fèlix Romaní, can Manetes, Ricard Mur, Alfons Xarrié, Guilera, Fergui
i Artur Vicens. Val a dir que la totalitat de les empreses o persones refe
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rides editaren postals de Sant Feliu, però que no totes estaven establertes
a Sant Feliu i que només una petita part es va encarregar també de la
impressió.
D ’altra banda, existeixen diverses sèries de postals d ’aquella època
sense cap mena de logotip, la qual cosa fa impossible saber qui les va
editar i encara menys qui fou el fotògraf autor de les imatges. General
ment, són sèries formades per unes quantes postals -cap no supera les
10 unitats-. Aquest fet s’explica perquè, vist l ’èxit comercial que tenien,
qualsevol es veia amb cor d ’editar una sèrie limitada de postals, tot es
perant guanyar ràpidament un grapat de diners. Serveixi de mostra la se
güent notícia apareguda al setmanari local Llevor el 30 de juny de 1906:
“Uns quants joves d ’aquesta ciutat se proposen publicar una col·lecció
de postals fotogràfiques de vistes d ’aquesta ciutat i sos entorns. Se publi
caran per entregues mensuals de quatre postals i al preu d ’una pesseta”.
Desconec si la idea va tirar endavant.
A la vegada, unes quantes -però importants- cases impressores (la
majoria barcelonines) es decantaren, des d ’un primer moment i de forma
preferent, per la comercialització de la targeta postal, i aconseguiren,
en poc temps, uns catàlegs amb milers d ’imatges diferents que venien
a petits editors locals o directament als comerços d ’arreu del país. Fou
el cas de Josep Thomas, Llucià Roisin, Àngel Toldrà i A dolf Zerkowitz
(tan sols faig la relació d ’aquells que incloïen la nostra ciutat en els seus
catàlegs).
Feta aquesta introducció, a continuació narraré -m olt breum ent- la
petita història d ’uns d ’aquests petits editors: els Viader. A més, faré una
relació de la sèrie més coneguda de postals que va editar aquesta im
premta.
LA IMPREMTA VIADER(5)
Segons acabo d ’explicar, la impremta Viader, propietat d ’Octavi Vi
ader i Margarit (Sant Feliu 1864-1938), s’inicià en el món de l’edició de
targetes postal i de fotografies al final del segle XIX,(6) tasca que conti
nuaria al llarg de la nova centúria. D ’aquesta manera, el 29 de juny de
(5) TORRENT FÀBREGAS, Joan. “Els Viader, mestres impressors guixolencs”, dins X X
Assemblea Intercomarcal d Estudiosos, Museu Municipal Sant Feliu de Guíxols, 1977, pàg.
313-334.
(6) Els anys 1891 i 1894 va editar unes fotografies tirades pel fotògraf guixolenc Jaume
Bertran, entre les quals n ’hi ha una de l ’orfeó Gesòria i diverses de can Vicens a Solius. El
1894 també edità una fotografia de l ’afeccionat guixolenc Joan Gafas; en aquest cas, d ’una
excursió a Castell d ’Aro.
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1901, el 17 de gener de 1904 i el 19 d ’agost de 1905, el setmanari local
Llevor va publicar que la impremta Viader havia posat a la venda una
sèrie de targetes postal amb vistes de Sant Feliu i la rodalia al preu de 5
cèntims cadascuna, i el 30 de juny de 1904, el setmanari La Información
feia el mateix, en aquest cas amb una col·lecció de vistes de Sant Feliu
i Palamós, sense precisar en cap moment qui eren els fotògrafs autors
de les imatges. Avui, però, sabem que algunes eren fetes pels fotògrafs
professionals Amadeu Mauri i Jaume Bertran.
D ’altra banda, sabem que no totes les targetes postal esmentades foren
impreses a Sant Feliu, perquè algunes porten la firma de la casa Thomas
-una coneguda impremta de Barcelona propietat de Josep Thomas, que,
poc després, sota el nom de Fototípia Thomas, esdevindria una de les
principals cases editores de targetes postal del país, segons hem vist
abans-.
Pel que fa a aquest format, la sèrie de la casa Viader més coneguda
i més buscada pels col·leccionistes va numerada i està formada per 17
fotografies -tirades pels volts del període que va de 1897 a 1900- que
foren editades diverses vegades a partir de l’any 1901.
Les postals porten imprès a l’anvers el següent text: “San Feliu de
Guíxols, Imp. Viader”, seguit del número i la llegenda. I al revers: “Union
Posta! Universal - Espana”, i un espai per a escriure-hi l’adreça. Totes
estan impreses en fototípia: algunes, en blanc i negre, i d ’altres, en color
sípia o lleugerament colorades.
Relació de la sèrie:
8. Ermita de San Telmo.
9. Casa històrica donde pasaron
las primeras escenas de
“Las Ruinas de mi Conven
to Autor: Jaume Bertran.
10. Vista de Pedralta.
11. Vista parcial.
12. La Plaza.
13. Rambla de Antonio Vidal.
14. Nuevo Casino La Constancia.
15. Playa de San Pol.
16. Visita del senor Villanueva.
17. La Riera.

1. FONT-PICANT- Restaurant y
Estación del Ferrocarril.
2. Vista parcial del puerto.
3. Detallq del puerto. Autor:
Benito Arxer. Imp. Thomas.
4. Embarque de virutas.
Autor: Amadeu Mauri.
Imp. Thomas.
5. Barrio de Tetuàn.
Imp. Thomas.
6. Detalle del puerto.
7. Antiguo convento de los
frailes Benedictinos.
Autor: Jaume Bertran.
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VISIONS DE LA PAGESIA
DE CALONGE DES DE LA FI DEL
SEGLE XVIIIA LA FI DEL SEGLE XX
JOAN MOLLA I CALLÍS, ESTHER LO AISAI DALMAU

RESUM: La pagesia Calongina, a fin a l del segle XVIII, va viure uns anys esplèndids, va
simultanejar l'augment, transformació i la comercialització dels seus productes amb altres
fein es complementàries com les que estan relacionades amb el glaç, el rocall de les rieres o
amb el tèxtil. Però a Calonge j a hi havia més artesans i comerciants que pagesos. Dos segles
més tard, els descendents d ’aquelles fam ílies pageses encara conserven molts trets. Entre ells,
el f e t de vendre els seus productes directament als clients o bé als propis masos o al mercat.
Són una petita minoria, encara rural, amenaçada d ’absorció al món urbà i substitució per
Vempresarial agroalimentari. Aquest lligam entre passat, present i futur fonam enta la pro
posta de declaració d ’un conjunt de masos Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de
Zona d'Interès Etnològic.
PARA ULES CEA U: Món rural, pagesia, etnologia.

1. LA HISTÒRIA I GEOGRAFIA AGRÀRIES DE CALONGE
Compta amb anteriors articles publicats, el bàsic per l’inoblidable
mestre Pere Caner(1) (fotografia 1), i un quart de segle després parcialment
completat per nosaltres en aquesta sèrie d ’Estudis del Baix Empordà, amb
una visió global des del Cadastre de 1734 fins el 1999,(2) i també bussejant en un tema concret: la vitivinicultura a la conca de la riera del Tinar
(1) CANER, Pere (1972-73): Les masies de Calonge, Annals de l’Institut d ’Estudis Giro
nins, pàg. 315-345 del volum XXI.
(2) MOLLA, Joan (2000): Tres fites a la història agrària de Calonge: 1734, 1882 i 1970,
Estudis del Baix Empordà, volum núm. 19, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 179-204.
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des de l’amillarament
de 1859 fins el 1996/3)
Amb vista a una millor
comprensió del present
article, oferim al final
un annex per a un ràpid
recordatori de coneguts
tombants en la història
agrària de Calonge.
Gràcies a un lent
però coordinat avanç en
la investigació durant
aquests últims anys,
impulsat des de l’Arxiu
Històric Municipal de
Calonge,1(4) s’han pu
blicat noves facetes del
passat de la localitat, al
gunes amb directa inci
dència en la seva histò
ria i geografia agràries:
vil·la rorçiana del Collet
de Sant Antoni,(5) i al
mateix paratge el medi
eval monestir de Santa
(3) MOLLA, Joan i BAUTISTA, Jordi (1998): La vinya i el vi a la Conca de la Riera
del Tinar (Calonge), Estudis del Baix Empordà, volum núm. 17, Sant Feliu de Guíxols, pàg.
191-220.
(4) El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 96, de 18 de maig de 2001, pàg.
20-26, publica el Reglament del Servei d ’A rxiu municipal de Calonge. La documentació s ’es
tructurarà en dos dipòsits diferenciats: l’històric i l ’administratiu (article 12). Pel caràcter cul
tural de la documentació que custodia, el Servei, a més de les activitats pròpies, estarà obert
a col·laborar amb iniciatives d ’altres entitats (article 83). L’arxivera municipal Na Montserrat
Pérez impulsa una Taula Arxiu Històric, C.E.C. Colònico i Ateneu Popular de Calonge, oberta
a altres entitats i investigadors locals.
(5) NOLLA, Josep Maria; SANTAMARÍA, Paula; i SUREDA, Marc; (2002): Excava
cions arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Calonge, Estudis del Baix Empordà, volum
núm. 21, Sant Feliu de Guíxols. Pàg. 87-112. Posteriorment, aquest equip de la Universi
tat de Girona ha descobert i excavat « l a terriseria romana del Collet de Sant A ntoni de
C a l o n g e » , pàgines 193-200 del volum I de les setenes Jornades d ’Arqueologia de les Co
marques Gironines, La Bisbal d ’Empordà, 2004.
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Fotografia 2: No queda res de l ’antic paisatge rústec a Torre Valentina

Maria del Mar;(6) a l’entorn de l’església de Sant Martí de Calonge, una
cellera altmedieval;(7) inventari de 1466 del Castell;<8) mobiliari rural du
rant la segona meitat del segle XVIII;(9) i renovada observació geogràfica
des de Sant Antoni del transformador binomi turístic-urbanístic(l()) (foto
grafia 2).
Malgrat el seu estímul, no cal dir que són de la nostra exclusiva res
ponsabilitat les revisions històriques i les reflexions geogràfiques i jurídi
ques apuntades durant el quinquenni 2001-2005 en diverses conferències
pronunciades00 i guiant itineraris per realçar el nostre patrimoni natural i
cultural, que intentarem que siguin editats successivament per parts.
(6) SAMSÓ, Rosalia (2003): Vincles del monestir de Santa M aria deI Mar de Calonge
amb el de Sant Daniel de Girona, Estudis del Baix Empordà, volum núm. 22, Sant Feliu de
Guíxols, pàg. 121-140.
(7) AYMAR, Jaume (2001): La Cellera de Sant M artí de Calonge i la consagració del
1423, Estudis del Baix Empordà, volum núm. 20, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 49-64.
(8) VILAR, Maria (1998): Inventari del castell de Calonge (1466), Estudis del Baix
Empordà, volum núm. 17, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 79-90.
(9) QUER, Laura (2001): Els Interiors de les cases de Calonge (1750-1800), Estudis del
Baix Empordà, volum núm. 20, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 99-124.
(10) LOAISA DALMAU, Esther (2004): La transformació territorial de Sant Antoni de
Calonge p e l turisme, Estudis del Baix Empordà, Volum núm. 23, Sant Feliu de Guíxols, pàg.
199-228.
(11) Actes organitzats per l’Ateneu Popular de Calonge a la Sala Fontova, amb intervenci
ons de Santi Navarrete, A ntoni Illa, Joan Molla, Esther Loaisa i Miquel Àngel Díaz.
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La primera mostra és el present article elaborat principalment d ’acord
amb documents clau i estadístiques no divulgats, fruit de les investigaci
ons històrica, geofràfica i jurídica que s ’han dut a terme recentment. El
centrem en aquella pagesia de Calonge de fa dos llargs segles (cens de
Floridablanca, de 1787), de la qual ens queda un singular llegat cultural
per preservar i donar a conèixer, amenaçat des de l’últim terç del segle
XX per un doble intent: absorció del món rural per l’urbà, i substitució
de la pagesia per l ’empresariat agroalimentari.
Recordem que Sant Antoni de Calonge sorgí també en el segle XVIII
com a nucli marítim de població, amb construcció naval i port propis;
des de l ’edat antiga fins el segle XVII, només tenim localitzat el Collet,
amb notícies de torre de defensa i de port baixmedievals. Temàtiques
excloses d ’aquest article, perquè mereixen un altre apartat, que confiem
que vegi la llum més endavant.
2. L’AVENÇ DEL SEGLE XVIII
2.1 CENS DE 1787: MENYS PAGESOS QUE ARTESANS I COM ERCIANTS

El segle XVIII, en conjunt, va ser per a Europa un segle revoluci
onari, un pas decisiu cap a la superació del vell ordre feudal. Des de
mitjan segle XVIII va tenir lloc un augment sostingut de la població i, si
multàniament, el començament d ’un desenvolupament econòmic també
sostingut llevat d ’interrupcions episòdiques. La revolució industrial i la
revolució política foren protagonitzades, respectivament, per Anglaterra
i per França. Encara que ni una ni altra commogueren el Baix Empordà
fins el segle XIX, el Cens de Floridablanca de 1787 ja denotava en les
principals poblacions de la comarca (no així en pobles petits) aquesta
estructura preindustrial.(12)
Aquest quadre (fig. 1) reflecteix el nombre d ’unitats de producció
censades en el 1787 (avui en diríem empreses petites o d ’autònoms).
Distingim entre les agropecuàries en una columna, i les del comerç i l ’ar
tesania en una altra columna; però no podem precisar quants treballadors
contractaven unes i altres.

(12)
IGLESIES, Josep: E l Cens del comte de Floridablanca. 1787. Part de Catalunya,
ho va editar amb dos volums (Fundació Salvador Vives, Barcelona, 1969-1970), estalviant als
investigadors catalans haver d ’anar a la Biblioteca de Palau, Madrid, on es conserva bona part
del cens original, que va abastar tot Espanya. L’edició va precedida d ’una breu introducció del
mateix Josep Iglésies, i conté índexs. Encara que el text i quadre del $2 del present article són
de la nostra exclusiva responsabilitat, hem tret dades principalm ent de les pàgines 48-55 del
volum I de la citada obra, i de les 98-100, 111-112, 117, 132, 158 i 168 del seu volum II.
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Fig. 1: El Baix Empordà de 1787

Per explorar en el Calonge de la segona meitat de segle XVIII, dis
posem d ’una mostra aleatòria, els 26 inventariats notarials post mortem
localitzats i extractats per Laura Quer;(13) i prescindint d ’un sacerdot (mi
nisteri no productiu), així com de dones i treballadors que no concreta
ren ofici, també ens expliciten que hi havia menys propietaris pagesos
(46,2%) que de la resta d ’activitats productives.
Retrocedim un segle i comparem, gràcies a un estudi inèdit04) sobre
l’estructura professional de 1640-1725, tret de les actes de matrimoni
d ’aquest període, a la parròquia de Sant Martí de Calonge (fotografia 3),
que presenta els següents percentatges per sectors d ’activitat: gent del
mar, 1,4%; comerç, 2,5%; transport, 3,9%; professions liberals, 4,3%;
construcció, 7,2%; altres artesans, 9,4%; agricultura i ramaderia, 34,4%;
i no qualificats, 36,9%. Hi havia bastant menys població, 822 habitants,
segons el cens de 1719.
Com que els percentatges sobre estructura professional de cada època
(una 1640-1725 i l’altra 1787) procedeixen de fonts diferents, resulta
arriscat comparar-los, però, seguint per a ambdues fonts una sistemàtica
similar, eliminem de la comparació professions liberals, gent del mar,
i no qualificats, i, arrodonint, estimem que, si durant el període 16401725 els pagesos foren un 60%, i els artesans i comerciants un 40%, el
(13) Vegeu nota 9.
(14) PÉREZ, Montserrat: “La població calongina al segle X V III”, conferència 18-10-2002,
sala Fontova, Calonge.
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Fotografia 3: Abans de construir-se, a final del segle XVIII, l’actual església de Sant Martí
de Calonge, n ’hi havia una altra de romànica, amb entrada sota el campanar
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1787 s’havien invertit els percentatges entre aquests sectors productius,
i s’havia reduït la pagesia al 40%, davant del 60% de l’artesania més el
comerç.
Cal depurar la metodologia seguida i obtenir percentatges més ajus
tats, i així matisar la nostra inicial visió històrica, però difícilment s’al
terarà la següent conclusió: Calonge en els segles XVII-XVIII tenia un
nodrit sector que no era camperol. És més, defensem la hipòtesi que
aquest sector no camperol agafà cos progressivament a partir del mercat
setmanal concedit per Jaume I el 1268.
Una altra observació important: a final del segle XVIII, intuïm una
pagesia amb un pes superior al que apunten els precedents percentatges,
sobre el conjunt de la economia calongina, perquè comunament pagesos
i pageses exercien activitats complementàries a les estrictament agropecuàries, tal com veurem a continuació, tradició que encara es conserva
ara per ara (infra $3).
2.2. RELATIU POTENCIAL ECONÒMIC

Des de 1780, gairebé tot Catalunya, sembla que la mà d ’obra era in
suficient per a treballs agrícoles i altres oficis, i escassejava el servei do
mèstic. Es produeix un alça de salaris, i immigració francesa.(15) El 1787,
Calonge disposava de 356 assalariats (312 jornalers i 44 criats).(16)
Als indrets costaners i a les planes, el sector agrari va viure canvis
importants, la qual cosa no solament va permetre atendre les necessitats
creixents de la població, sinó també dedicar els excedents a la venda.
És a dir, es va passar d ’una agricultura de subsistència a una agricultura
comercial. En el set-cents, per la seva importància quantitativa, i pels
excedents que va generar, cal parlar de la intensificació del conreu de la
vinya.(17)
Per la nostra part, en l’anterior estudi sobre la pagesia de Calonge,
ja publicat/l8) donàrem notícia de tres factors positius: l’estabilització
de tributs al rei, posterior al Cadastre de Patino de 1734; el restabliment,
aquell any, del mercat de Palamós, i la sentència d ’un plet, amb la Concòr
(15) ANES, Gonzalo (1975): E l Antiguo Régimen: Los Borbones, volum IV de la Història
d ’Espanya Alfaguara dirigida per Miquel Artola, Alianza Editorial, Madrid, pàgines 29-35
sobre la població de Catalunya.
(16) Vegeu nota 12.
(17) FERRER, Francesc (1993): L ’economia del set-cents a les comarques gironines,
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, 2a edició, pàg. 34-63.
(18) Vegeu nota 2.
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dia de 1791, entre el duc de Sessa, el Comú i la Universitat de Calonge.(19)
Aquesta estipulava que no pagarien delmes (10%): aglans, suro, raïms de
ceps, olives, galda i llana; que els reduïen a la vintena (5%) per cànem i
lli, al quinzè (6,66%) per sardines, i al dotzè (8,33%) per la resta (cereals,
llegums, etc.), excepte algunes regles especials.
A final del segle XVIII, quasi totes aquestes produccions agràries ser
vien de matèria primera per obtenir sengles productes emblemàtics en
aquella època: taps de suro, vins, olis i sabons, tintes, acabats tèxtils i
farines.
Resseguint els citats inventaris post mortem, quasi tots els pagesos de
Calonge, amb celler propi, transformaven la seva collita de raïm en vi, i
alguns tenien el seu trull, per extreure oli de les seves collites d ’olives,
i probablement també transformaven (cobrant-lo) altres collites de cam
perols sense trull propi.
2.3 POUS DE GLAÇ A PROP DE LA RIERA DE ROM ANYÀ

El planeta Terra ha sofert successius canvis climàtics. Així, en el nos
tre país la « P e t i t a Edat del G e l » tingué lloc aproximadament entre
1430 i 1850, amb fred especialment intens durant el segle XVII. S’inter
rompé a mitjan segle XIX, per ser substituïda per una tendència a l ’escal
fament que, amb lleugeres oscil·lacions, persisteix fins a l’actualitat(20)
(fotografia 4).
A Catalunya la gran època de consum de glaç natural es donà als
segles XVII, XVIII i XIX. Fou una activitat d ’un considerable pes en
l’economia de moltes famílies d ’àmbit rural. El sistema per conservar el
gel havia estat el dels pous de glaç. Eren unes construccions fetes sota
terra, on es guardava fins a l ’estiu el gel que a l’hivern es formava en uns
canals o basses properes.
A Calonge, ateses les persistents baixes temperatures hivernals a la
riera de Romanyà s ’instal·laren als seus costats pous de glaç. Un era a
prop del Pont Penjat.(21)
(19) En l’Arxiu Històric de Girona hem localitzat en tres llocs aquesta important Concòr
dia, perquè fou firmada a Palamós el 13 de juny de 1791 davant els dos notaris de Calonge i
inscrita en el Registre d ’Hipoteques: a) Notari Josep Mató Geli, m anual 1790-91, volum 148,
folis 191-211, després de les firmes, hi ha una relació; b) Notari Ramon Sabater Vidal, manual
1790-92, volum 158, folis 77-88; i c) Registre d ’Hipoteques de Girona, agafada raó el 24-6-1971,
foli 482 del llibre 49, sense cap ulterior nota marginal; per tant, la Concòrdia seguí sense va
riacions (encara que va haver-hi interrupcions) fins a la definitiva abolició del règim feudal, a
la primera meitat del segle XIX.
(20) CUADRAT, José M aria i PITA, M aria Fem anda, (1997): Climatologia, Ediciones
Càtedra, Madrid, pàg. 408.
(21) CANER, Pere (1981): Fonts, ponts i pous de glaç de Calonge, Estudis del Baix
Empordà, volum núm. 1, Sant Feliu de Guíxols, pàg. 138.
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Fotografia 4: Molí d ’en Lluís, a la riera de Romanyà, poc després de la riada d ’octubre de
2005. El canvi climàtic ha estat palès, comparant-lo amb la fred dels segles XVII i XVIII, que
permetia fabricar glaç a l’hivern

En el 1682 el Batlle General de Catalunya concedí al pagès Joan Paradeda, de Calonge, la facultat de construir en les seves terres de Cabanyes
un pou per posar gel; i per fabricar aquest, valer-se de l’aigua de la riera
de Romanyà, que passava per les citades terres; per a això, podia fer bas
ses i el conductes necessaris, pagant un cens anual.(22)
2.4. CONCESSIONS A PARTICULARS DEL ROCALL DE RIERES

Un dels elements ornamentals de les construccions més corrents en el
segle XVIII fou el rocall (fragments despresos de les roques per l’acció
de l’aigua), i els colors preferits, els grocs, ocres, blaus i els verds inten
sos. Anomenades rajoles valencianes, al compàs de la moda canviaren de
color i característiques als segles XIX i XX.
El 1749 el Reial Patrimoni atorgà dues concessions per extreure
« a z u l e j o s » a Calonge:(23)
-al pagès Pere Vilar de sa Mutxada, la facultat de valer-se dels que
es trobaven a Orient de la seva propietat (avui urbanització Mas Vilar de
(22) Arxiu de la Corona d ’Aragó, secció “Reial Patrimoni, Batllia General”, sèrie Establi
ment i Precaris (abans carpetes metàl·liques), avui caixa núm. 8.
(23) ídem.
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Fotografia 5: En aquest indret al segle XVIII es recollia rocall de la riera de Calonge per
fer-ne rajoles valencianes

la Mutxada, (fotografia 5), que confinaven amb la riera de Calonge; i en
els sorrals que es trobaven per la part del migdia a la vora del mar, per la
finalitat que li convingués; pagant un cens anual;
-i a la vídua Na Maria Joana de Vilaplana, la facultat de valer-se dels
« a z u l e j o s » de la riera de Calonge des de la Capella de Sant Nazari
(destruïda en el segle XX) fins al mar, i dins de l’afluent riera de Font de
Lleó (avui del Tinar); així com de les rajoles valencianes que hi havia al
sorral de mar, davant de la propietat de la senyora Vilaplana, anomena
da la Torre Valentina; pagant un cens anual; però aquesta concessió fou
anul·lada pel Consell d ’Hisenda el 1757.
2.5 L’ARTESANIA TÈXTIL I LES PAGESES FILADORES

Se sap que al 1633 a Calonge hi havia paraires.(24) Algun capellà de
Sant Martí de Calonge va escriure en un llibre parroquial una nota poste
rior a 1680,(25) però sense data ni firma. En un dels paràgrafs, si actualit
zem el català que si empra, diu: < < els llibres d ’òbits i baptismes daten
de 1573, en quina època era la indústria principal teixir lli, cànem i lla
(24) SALES, Núria (1989): Història de Catalunya, volum IV, Edicions 62, Barcelona,
pàg. 172.
(25) Arxiu Parroquial de Calonge, nota del « l l i b r e de l ’o b r a » (fons destinat a la con
servació de l’església del poble) començat el 1680.
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n a » . Diversos documents de l ’Edat Moderna revelen que va haver-hi
sastres, des de Pere Fonolell el 1497.(26) La Concòrdia de 1791 eximí de
delmes la galda i la llana, i reduí a la meitat els del cànem i el lli.
Encara durant la segona meitat del segle XVIII, per regla general, en
els tallers artesans s’elaboraven matèries primeres que oferia el mercat
local o comarcal, i el producte acabat trobava la seva demanda en els
mateixos mercats. No obstant això, Calonge va tenir el seu propi port, i
la proximitat dels de Palamós i Sant Feliu de Guíxols; aquest últim en
aquell moment era el port més actiu del Baix Empordà.
A la Catalunya rural dels segles XVII i XVIII, els paraires es van
erigir en empresaris llaners, amb el control de totes les etapes del pro
cés productiu,(27) des de la tosa (tallar arran la llana de les ovelles) fins
a la comercialització dels draps (teixits de llana filada, per roba), de les
baietes i de les estamenyes (teixits de llana pentinada, per faixes i hàbits
d ’ordes religiosos(28)).
L’etapa de més esplendor de l’artesania de la llana, fonamentada en
la feina a domicili de la població camperola -especialment les pageses
filadores- cal situar-la entre 1750 i el 1778, any de l ’obertura del comerç
directe amb l’Amèrica espanyola, be que impulsà la manufactura cotone
ra, però va deturar el desenvolupament de l ’artesania de la llana.
El lli és una herba anual, de 50 cm a 1 m d ’alçada, conreada en ter
res humides o de regadiu, bé per obtenir-ne una fibra tèxtil, o bé per les
llavors (se n ’extreu l ’oli de llinosa, assecant emprat en la fabricació de
pintures i vernissos).
L’elaboració de teixits de lli ve de molt lluny, però una veritable arte
sania rural dispersa per Catalunya no va aparèixer fins a la segona meitat
del segle XVII, i es consolidà al segle XVIII. Les teles de lli (a Calonge
« d e f i l » ) es recomanen, per llur frescor, per a roba interior i vestits
d ’estiu (però actualment el lli no té importància econòmica, comparat
amb el cotó i les fibres sintètiques).
Les fibres de cànem (Cannabis sativa) s’usaren per a la fabricació de
cordes, xarxes, espardenyes, teixits ordinaris, etc. Val la pena recordar(26) IGLÉSIES, Josep (1991): E lfogatge de 1497, Fundació Salvador Vives, Barcelona,
pàg. 328 i 329 sobre Calonge, amb 94 focs; el seu Batlle era Pere Fonellet.
(27) TORRES, Xavier (1999):veus « l l a n a » , « p a r a i r e » , « f i l a d o r » i « t e i x i d o r »
en el Diccionari d ’història de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, pàg. 610-611, 782, 462 i
1041-1042.
(28) MESTRE, Jesús i HURTADO, Víctor (1998): Aties d ’història de Catalunya. Edici
ons 62, 3a edició, Barcelona, pàg. 178: mapa sobre draperia (1764), assenyala telers d ’estamenyes i cordellats a Palafrugell i a Palamós.
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ho, ja que avui dia el públic més aviat associa varietats d ’aquesta planta
amb la preparació de drogues que circulen amb els noms de haixix,
marihuana o kif.(29)
3. ENCARA ARA, PETJADES DE LA PAGESIA DEL SEGLE XVIII
3.1. CAP A LA PRIM ERA ZONA D ’INTERÈS ETNOLÒGIC DE CATALUNYA

L’etnologia és la ciència que tracta de les ètnies, per tal d ’establir les
línies generals de l ’estructura i l ’evolució de les societats. Té per objectiu
l’estudi sistemàtic i comparatiu de les cultures dels pobles. El terme és
sinònim d ’antropologia cultural i social.
El patrimoni etnològic comprèn aquestes tres realitats: immobles, mo
bles i activitats; i es refereix no sols a les realitats passades, sinó també a
les presents, per exemple, els coneixements o les activitats que procedei
xen de models o tècniques tradicionals, utilitzades per una determinada
comunitat (article 5 de la vigent Llei Catalana de 5 de març de 1993(30)).
En el reduït col·lectiu autòcton de famílies pageses calongines (una
trentena), potser queda un innat pòsit psicològic dels seus avantpassats
del segle XVIII. La seva formació escolar i professional és adequada i
comparable a la resta de la pagesia de Catalunya, però les seves menta
litats i el mode d ’actuar difereixen clarament. Mentre a Catalunya, per
regla general, els agricultors produeixen collites per donar-les a les seves
cooperatives o vendre-les en els mercats majoristes o a grans empreses
agroalimentàries, i cobren subvencions oficials, a Calonge la tradicional
pagesia de policultiu produeix per a la venda directa als consumidors, de
tallant les seves hortalisses i fruites, i el seu vi elaborat a la manera dels
segles XVIII-XIX, en les seves pròpies cases de pagès o en els mercats
municipals de la comarca.(31)
A despit dels dos segles transcorreguts, sobretot la transformadora
segona meitat del segle XX, el llegat arquitectònic de la pagesia del segle
XVIII, les masies i cases de pagès a les barriades, encara és perceptible
a Calonge. Les masies ja formen part del patrimoni cultural local;(32) bas
tants han sigut rehabilitades com a cases senyorials per a segones resi
dències (fotografia 6), i algunes per a restaurants. Però la pagesia encara
resideix, treballa i ven els seus productes naturals a les seves « m a s ie s
v iv e s » .
(29)
edició.
(30)
(31)
(32)

ESCOHOTADO, Antonio, (2003): H istoria elemental de las drogas. Anagrama, 2a
Col·lecció Legislativa de Catalunya Bayer Hnos. 1993, referència núm. 414.
Sobre altres raons d ’aquesta supervivència, vegeu notes 2 i 3.
Pla general d ’ordenació urbana del municipi de Calonge, de 1994, article 166.

196

VISIONS DE LA PAGESIA DE CALONGE

Fotografia 6: Mas Ribot de Fonts, vist des del camí ral de Calonge a Bell-lloc

Per tot això, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el
7 de març de 2002, va acordar la instrucció d ’un expedient per a la decla
ració de bé cultural d ’interès nacional, en la categoria de zona d ’interès
etnològic, d ’un conjunt de masos de Calonge i Vall-llobrega, amb imme
diata anotació preventiva en els corresponents registres.{33)
Amb una visió d ’esperança, en la propugnada Zona d ’Interès Etno
lògic de Calonge i Vall-llobrega sobreviuria una secular tècnica vinícola
autòctona (el vi de pagès(34)) , en el seu marc arquitectònic popular i an
tropològic propi, ara per ara econòmicament autosostenible, i, integrant
masos cooperants, permetria programar itineraris etnològics, adaptats a
públics amants del nostres patrimonis natural i cultural. D ’aquí que el
16 de juny de 2004 dins del celler del Mas Ponsjoan de Fonts es consti
tuí la Fundació Privada Remença XXI davant Notaria, En són firmants:
l’alcalde president de l’Ajuntament de Calonge,(35) 18 ciutadans del món

(33) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18-3-2002, pàg. 4824.
(34) M emòria etnològica de juny de 2000, realitzada per JOAN LLUÍS ALEGRET,
CARLES SERRA i JOSEP MAIMÍ, de l’Àrea d ’Antropologia Social de la Universitat de
Girona, editada amb el títol « U n vi v i u » , Fundació Remença XXI, Calonge, 2005.
(35) L’alcalde de Calonge Jordi Soler estava autoritzat per acord unànime del Ple 27-5-2004
de l’Ajuntam ent de Calonge. En un altre Ple 21-9-2000, presidit per l’alcalde Josep Roselló,
sol·licità del Departament de Cultura el reconeixement de la Zona d ’Interès Etnològic.
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de la cultura de les comarques gironines,(36) i 22 pagesos de Calonge i
Vall-llobrega.(37)
3.2. ESTATUT JURÍDIC DEL PAGÈS AMB ACTIVITATS COM PLEM ENTÀRIES

Aquest pioner projecte de gestió de patrimoni etnològic exigí una in
vestigació el 1996 sobre la seva viabilitat jurídica global,(38) sense que
llavors la temàtica de les activitats complementàries a les agrícoles fos
tractada en manuals, iniciativa recent de la Universitat de Granada.(39)
La potent xarxa agroalimetària catalana, integrada per indústries,
exportadors, llotges majoristes, grans superfícies i botigues minoristes,
amb les seves respectives normes, pagament d ’impostos, i publicitat per
a masses, potser indueix a l’error jurídic que ells són l’únic canal permès
per a la transformació i la venda al consumidor de productels alimentaris,
relegant els camperols a cultivadors de la terra, excepte aquells que a
més, es donen d ’alta com a industrials i comerciants, amb el consegüent
sobrecost. Però això no és així, ja que jurídicament, sense deixar de ser
agricultors,(40) poden transformar i vendre directament al consumidor la
seva pròpia collita;(41) per exemple, veremar el seu raïm, transformar-lo
en vi de pagès, i després vendre el vi i, les seves hortalisses i fruites.

(36) Entre ells JOAN BADIA-HOMS, « L a Fundació Remença X X I i l ’agricultura tra
dicional de Calonge i Vall-llobrega» , Revista del Baix Empordà número 7, octubre de 2004,
pàg. 69-72.
(37) Organitzades des d ’un altre prism a pel Centre d ’Estudis Calongins COLÒNICO, el 6
i 12 de novembre de 2004 se celebraren a la Sala Fontova les IV Jornades Vitivinícoles.
(38) MOLLA, Joan, dictamen jurídic 8-2-1997 (19 pàgines inèdites).
(39) NAVARRO, José A., “ Introducción al Derecho Agrario ”, Tirant lo Banch, València,
2005, pàg. 176-201, distingeix entre les activitats agràries principals (cultiu de la terra, cria
d ’animals, i forestal), de les activitats connexes i/o complementàries (transformació artesanal
i comercialització dels seus propis productes agraris, conservació de l’espai natural, agroturisme i caça). És a dir, en proporcions adequades, un pagès sense deixar-ho de ser-ho pot
combinar totes les activitats indicades.
(40) La Constitució Espanyola, en el seu article 130, preveu un tractam ent especial per al
sector agròpecuari, per la qual cosa és important no sortir d ’aquest sector per a la pagesia de
Calonge. Com que es tracta d ’una petita m inoria en plena Costa Brava, no falten els qui criti
quen la seva actitud com a contrària a l’igual compliment dels deures i càrregues, però el dife
rent estatut jurídic del pagès es basa en l’esm entat precepte constitucional: sòl no urbanitzable,
arrendaments rústics, règims especials en seguretat social agrària i impostos, ajudes, etc.
(41) Principalment, vegeu la Llei 19/1995, de 4 de juliol, sobre m odernització de les ex
plotacions agràries, definicions de l’article 2" (B.O.E. 5-7-1995).
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Fotografia 7: Panolles de blat de moro en el Molí de les Roques, prop de la riera de Romanyà

4. REPTES DE L’ACTUAL PASESIA CALONGINA
4.1. PAGESIA I EMPRESARIS AGRARIS

Per a molts, el segle XVIII és aigua passada, però és una realitat per
al món rural i agrari. Va ser l’inici d ’una estructura que ha estat vàlida
gairebé fins a 1950 (fotografia 7), entrant a l’actualitat en un període de
reestructuració o de transició no només en els aspectes econòmics sinó
també en els aspectes socials i polítics.(42) En només una dècada la mà
d ’obra del sector agrari a Catalunya ha patit notables transformacions.
Mentre que el 1989 encara un 80,5% provenia de la família pagesa i tan
sols un 19,5% era assalariada, el 1999 els pagesos es reduïen al 68,4% i
els jornalers ja eren un 31,6%.(43) Aquestes estadístiques demostren que el
sector agrari no està en decadència, però sí que es visualitza un canvi ge
neralitzat en el control de la terra, que passa a mans d ’empresaris agraris.
Intentant esbrinar els factors que generen aquest procés, ens trobem amb
una sèrie de tòpics que ja han deixat de tenir sentit com són: l’escassetat
(42) FONT, Jaume i TORT, Joan (1995): GEOGRAFIA UNIVERSAL, Volum 10,
“Andorra, Balears, Catalunya, País Valencià”, editorial 92, Barcelona, pàg. 74-83 sobre el
sector agrari català, 120-122 sobre la comarca del Baix Empordà, ambdues visions basades en
el cens de població de 1991 i altres estadístiques de l’època.
(43) INSTITUT D ’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Censos agraris de 1989 i 1999,
Generalitat de Catalunya, IEC Barcelona.
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de la terra en propietat, el treball dur i ingrat sense prestigi social (atenuat
gràcies a la mecanització del camp), la poca influència de l’agricultor en
la fixació de preus i un fort determinisme entre els ingressos i el clima.
Per tant, tot plegat ens condueix a la conclusió que són els mateixos
descendents dels pagesos els qui s’han quedat en la idea de la baixa o
nul·la rendibilitat, i no han sabut veure el potencial econòmic que hi ha
realment darrere, i faciliten el pas a gent d ’altres àmbits, normalment de
procedència urbana, a beneficiar-se de les terres i ajudes disponibles amb
una contrada que disfruta d ’un clima òptim per a bones anyades.(44)
Es fa gairebé impossible arribar a una comprensió coherent de la his
tòria interrelacionada amb el present, si no entenem tot això i no sabem
trobar les similituds acceptant el pas del temps, i, per tant, la lògica evo
lució en un moment que les diferències entre el món urbà i rural s’esbor
ren o s’obvien, almenys aparentment.(45)
Hi ha innovacions d ’aquests nous empresaris en el Baix Empordà que
fan compatible la rendibilitat de les seves possessions amb el prestigi de
fer bé la seva feina. A Pals es discuteixen els avantatges per a la fauna
que pot produir una adequada gestió dels camps de golf des del punt de
vista de la conservació.<46)
A Calonge des de l’última dècada del segle XX és polèmica la in
troducció de la moderna enologia, el prestigi(47) de la qual hauria de ser
compatible amb l’admiració del patrimoni etnològic que enclou el vi de
pagès i el seu entorn rural.
En aquest $4 mesurarem la pagesia, en el $5 parlarem de la protecció
del territori, en el $6 situarem el Calonge agrari de l’última dècada del
segle XX dins el Baix Empordà (fotografia 8), i en el $ 7 reflexionarem
sobre la pervivència del món rural.
(44) GUINJOAN, Modest, La Vanguardia 24 de desembre de 2005. Es doctor en econo
mia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualm ent treballa com a consultor d ’empre
ses i institucions, i a més és articulista als diaris: Avui i La Vanguardia, i ha escrit diferents
llibres sobre organització i gestió, entre ells L ’empresa fam iliar i el seu p la de successió (con
juntam ent amb Josep Maria Llaurador), Departament d ’Indústria i Energia, 1998.
(45) ALDOM A, Ignasi (2005): “El desenvolupament rural”, revista La Terra d ’Unió de
Pagesos de Catalunya. Aquest geògraf doctorat en geografia i ordenació del territori, autor en
tre d ’altres de: Amb el perm ís de Barcelona. L'altra societat urbana, ens demostra la dualitat
en què es mou el món rural; mentre la tecnologia la facilita la vida, els seus fonaments socials
i culturals es desfan.
(46) BARRIOCANAL, Carles; PARERA, Baltasar; i MATA Elda (2005): Recuperació de
zones humides als camps de golf: el cas del g o lf les Serres de Pals, Estudis del Baix Empordà
núm. 24, pàgines 225-238.
(47) Ens referim a la projecció internacional del Celler Mas Gil S.L. - Clos d ’A gon, les
dades del qual figuren en el tríptic CALONGE, UN MAR DE VINYES, difós per l’Àrea de
Comerç de l’Ajuntament de Calonge, i en diverses webs.
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Fotografia 8: Boscos i diferents conreus a la vall de Calonge
4.2 EXPLOTACIONS AGRÀRIES, FORÇA DE TREBALL I M ECANITZACIÓ

Si ens centrem en els cens de població(48) de 1991 i de 2001 ens adona
rem que l’agricultura en el Baix Empordà té un pes significatiu respecte a
d ’altres comarques de Catalunya, malgrat trobar-se al centre de la Costa
Brava.(49) Per fer-nos-en una idea, només hem de mirar el percentatge del
darrer cens: en l’àmbit nacional aquest sector dóna feina a un 2,5% i dins
la comarca a un 4,9%. Per tant, hi ha a l’actualitat 2.218 persones que
estan vinculades al camp en un lloc on hi ha una forta pressió turística.
Pel que fa Calonge, també trobem diverses dades interessants a ressal
tar; per una banda, veiem com l’última dècada del segle XX la mà d ’obra
del sector agrari s’ha mantingut sense disminuir gens, perquè el 1991 hi
comptabilitzàvem 83 persones, un 4,41% de la població total, i el 2001,
en canvi, eren 89, significant un 3,9% dels calongins. Per altra banda,
seguint una mica la mateixa direcció, s’entra en contradicció amb el que
passa a la resta de Catalunya (supra $4.1.), quasi totes les explotacions
estan sota la responsabilitat d ’autònoms, és a dir, pagesos, i d ’aquesta

(48) PUYOL, Rafael (1990): "Geografia H um ana’’, Ediciones Piràmide, S.A. Madrid.
Pàg. 183-234.
(49) INSTITUT D ’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, Cens de població 1999 i 2001.
Generalitat de Catalunya, IEC, Barcelona.
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Fig. 2. Explotacions agràries i assalariats fixos, 1999. Municipis ordenats per nombre total
d ’explotacions. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat

manera es manté l ’estructura familiar i la part assalariada és molt baixa,
concretament es comptabilitzen 13 assalariats que, sumats als 76 pagesos
en actiu, donen els 89 esmentats anteriorment; la resta no comptabilitzada
són agricultors de cap de setmana o a temps parcial. (Fig. 2)
En definitiva, aquestes dades ens confirmen la idea que el camp calongí es continua movent dins uns paràmetres purament familiars on els
jubilats(50) i les dones desenvolupen un paper important en les diferents
tasques i en la venda, al mateix mas o en mercats comarcals, dels seus
propis productes. A més, la seva piràmide social no està en fallida, ja
(50) Vegeu nota 2.
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Fotografia 9: Mas Domènech al mig del bosc. La superfície mitjana d ’explotació agrària a
Calonge era d ’unes 7 hectàrees

que en els últims anys ens hem topat amb gent jove que es dóna d ’alta o
comença algun estudi relacionat amb aquest món, ja sigui a nivell profes
sional o universitari, i no ho fan perquè sigui l’única sortida econòmica,
sinó perquè hi creuen, els agrada i ho volen defensar.(51)
4.3 RÈGIMEN DE TINENÇA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Pel que fa a dades més concretes, ens hem centrat en si els titulars són
persones físiques o jurídiques,1(52) i si tenen els terrenys en propietat o en
arrendament només durant uns determinats anys. (Fig. 3 i 4 ). A l’arren
dament pròpiament dit el cultivador entrega al propietari un tant fix anual
per la finca, en tregui més o menys, o de vegades res, de rendiment. A la
parceria, en canvi, el cultivador entrega al propietari de la terra un tant
per cent dels fruits obtinguts cada any i no un tant fix.
Hem escollit una mostra de dotze municipis ordenats segons la seva
superfície agrària (terres conreades, pastures i boscos), cosa que ens ha
permès esbrinar el nombre d ’explotacions de cada localitat, i sobretot en
les últimes quatre columnes, les que tenen com a titulars persones físi
ques, ja que malgrat que hi ha algun empresari, la majoria són pagesos,
ja que les inversions capitalistes solen tenir un altre règim, el de persones
jurídiques, com la majoria d ’empresaris d ’altres sectors econòmics.
La columna que tabula la superfície mitjana d ’explotació per persona
física situa Calonge, amb 9,29 hectàrees (fotografia 9), i Torroella de
(51) ROSSELLÓ, Joan, un dels més joves del grup, alabava la importància històrica del
vi de pagès de Calonge en una carta al Punt Diari publicada el 17 de desembre de 2004, i es
desprèn que li agrada la seva feina, per tant hi ha futur.
(52) Hi ha molts tipus de Persones Jurídiques. El més emprat és la Societat de Responsa
bilitat Limitada (S.L.).
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Fig. 3. Superfícies i explotacions agràries de cada municipi en total (dos columnes esquer
ra); superfícies i explotacions de les persones físiques (dos columnes centrals), amb superfícies
mitjanes de les seves explotacions i percentatge de superfícies de les persones físiques sobre
les totals. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat

Montgrí, amb 9,77, com les més baixes de la comarca, però també són
les que tenen més connotacions històriques, ja que concorden bastant
amb les prop de 7 hectàrees dels masos de la zona al segle XVIII, que han
estat usuals fins aproximadament el 1950, època en que s’introdueix la
mecanització al camp i es trenca aquesta ideal superfície de l’agricultura
tradicional.
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Fig. 4. Règim de tinença el 1999. En la cinquena columna s ’han assimilat als arrendaments
tant la parceria com altres figures jurídiques. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat

Arribem a la sisena columna, la que parla del tant per cent de super
fície agrària en mans de persones físiques (quasi tot pagesos) a cada mu
nicipi, en què en primer lloc destacaríem Calonge, encara amb un 82,6%
del territori, mentre aproximadament la meitat del Baix Empordà el 1999
ja estava en mans d ’empresaris agrícoles. Reculant a la quarta columna,
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se’ns confirma una dada sociològica important: els pagesos predominen
a Torroella de Montgrí amb 112 i a Calonge amb 80. A més, compten
amb el suport d ’unes determinades institucions que els defensen: la subseu comarcal d ’Unió de Pagesos a Torroella de Montgrí i la Fundació
Privada Remença XXI a Calonge.
Per tant, la conclusió a nivell local és que realment perviu el caràcter
avui singular d ’aquesta classe social, la pagesa, que es mou dins uns pa
ràmetres tradicionals, deslligats d ’aquests nous empresaris agraris.
Pel que fa al règim de tinença d ’aquestes explotacions, ens adonem
que els municipis capdavanters en explotacions amb propietat són: Santa
Cristina d ’Aro, amb un 96,7%, i Calonge, amb un 87%, però mentre en
el primer hi predominen empresaris relacionats amb els boscos, i per tant
ja es troba dins d ’aquesta nova estructura capitalista, el segon reflecteix
la pervivència de l’estructura pagesa, que va superant el pas de la història
guanyant combats.
Per contra, el municipi amb menys propietat privada (39,2%) i més
arrendament (60,8%) és Vilopriu, i amb una situació intermèdia hi loca
litzem Torroella de Montgrí, amb un 56% de les explotacions amb propi
etat davant d ’un 44% de lloguer; una altra mostra que la pagesia conviu
amb els empresaris agrícoles.
Un altre element imprescindible en el món agrari és la maquinària,
de la qual es pot obtenir molta informació i bastant variada. A nosaltres,
especialment ens interessava esbrinar si la pagesia calongina invertia en
maquinària, i per saber si això era molt o poc, ho hem comparat amb
els altres 11 municipis del Baix Empordà amb més de 50 tractors i/o 50
motocultors (fig. núm. 5).
Calonge és el tercer parc de maquinària agrària del Baix Empordà, on
a cada explotació hi descobrim una mitjana superior a dues màquines autopropulsades, fet que demostra la forta inversió de la pagesia en aquest
terreny, sobretot en qüestió maquinària de petites dimensions, que els
permet estalviar-se personal assalariat i poder realitzar aquelles labors
més tradicionals del camp, que antigament feien els animals (fotografia 10).
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Fig. 5. Municipis amb més m aquinària autopropulsada ordenats per nombre de motocultors. Elaboració pròpia amb dades Idescat

Fotografia 10: Calonge té un parc de motocultors i petits tractors per seguir treballant un
mosaic de conreus tradicionals
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5. CAP A LA PROTECCIÓ DE LES TERRES D ’ALT VALOR AGRÍ
COLA
5.1 L’AVANTPROJECTE 2005 DE PLA TERRITORIAL DE L’EM PORDÀ

“...El contingut del Pla respon a l ’objectiu d ’aportar les referències
espacials necessàries per a un desenvolupament sostenible del territori
en termes ambientals, socials i econòmics...($ 1.5) ”(53).
Aquesta voluntat existeix, però és perillós contemplar-la perquè se li
dóna en aquests tres àmbits un joc que no es correspon amb la realitat
d ’aquestes dues comarques, Alt Empordà i Baix Empordà, bastant hete
rogènies, i principalment en fluxos i necessitats interiors. Amb l ’aparent
homogeneïtzació d ’aquestes dues divisions naturals a l’hora de plani
ficar el futur, es perd de vista el vessant humà empordanès i es passa a
treballar dins una altra perspectiva més global i que ens condueix cap al
sentit contrari del que molts lluitem,(54) i provoca una excessiva depen
dència externa. Es a dir, la proliferació de la xarxa viària i de segones
residències no es preveu que es normalitzi sinó que es mantingui en un
ritme de creixement semblant al d ’ara. Així mateix, ens mantenim dins
la mateixa línia crítica pel que fa alguns polígons industrials i sobretot
les àrees comercials, perquè considerem que van contra les economies
locals i no tenen res en comú amb la cultura mediterrània, que sempre
s’ha caracteritzat per tenir els comerços situats en els centres urbans i ha
apostat per la vida al carrer i a les places, fugint de qualsevol segregació
i de la irracionalitat.
Per altra banda, tampoc creiem que aquest avantprojecte de Pla Terri
torial de l ’Empordà ens faciliti els instruments imprescindibles per prote
gir els petits pobles de l’interior de possibles pressions urbanístiques que
podrien fer malbé la seva estètica, com en el cas concret de Pedrinyà.
Respecte als espais no urbanitzables de protecció territorial, és a dir,
aquells que tenen un cert valor paisatgístic, i malauradament es localit-

(53) Fins ara, l ’àmbit de la planificació urbanística sol ser el de cada m unicipi aïlladament
a través del seu pla general, mentre que ara es pretén una àmplia coordinació m itjançant el
pla territorial.
(54) LOAISA DALM AU, Esther; com a vocal de Cultura de l’Ateneu Popular de Calonge
participà en el Congrés del M ón Rural en el grup de treball “Protecció, usos del sòl i m obilitat
fundiària ” que va tenir lloc a Joanetes el dia 25 de gener de 2006, i a través de la seva ponència
va intentar fer una radiografia per esbrinar l ’estat en què es troba el món rural a Sant Antoni,
Calonge i Vall-llobrega i quina gestió s ’hauria de fer perquè aquest espai no quedés al marge,
com un espai frontera ni tampoc com un jardí municipal.
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Fotografia 11: La m asia dels Vinyers poc abans de ser enderrocada, amb el pretext d ’urbanitzar-se el seu sector de Calonge

zen a prop d ’una zona d ’assentaments importants, posseeixen una doble
contrarietat. Per una banda, compten amb una normativa que els prote
geix, i per l ’altra, en canvi, estan sotmesos a fortes pressions que acaben
curiosament contribuint a la seva degradació. Quan l’atracció que senten
les persones cap un determinat lloc s’arrela dins la massa social, automà
ticament es produeix la modernització de la xarxa viària o la creació de
noves xarxes amb les seves evidents conseqüències, fragmentació i reduc
ció dels espais agrícoles, demolició de construccions rurals (fotografia 11),
la desaparició de camins històrics, i un llarg etcètera que finalitza amb
la pèrdua de conjunts paisatgístics de gran valor. Aquesta predicció es
pot convertir massa vegades en realitat si es desenvolupen tots els eixos
bàsics i secundaris previstos, que contribuirien al fet que determinades
poblacions creixin més enllà de les seves perspectives, abandonant el
seu tarannà rural i transformant-se en una mena de satèl·lits dels nuclis
de rang superior com Figueres o Palafrugell. A escala local, ens preocupa
(55)
FONT, Àngel (2003): L ’associacionisme cultural, esportiu i assistencial, volum
14 de: Història Contemporània de Catalunya, editada per Personatges de Catalunya, S.L.,
Barcelona, pàgina 259, parla dels perjudicis que podria generar l ’ampliació d ’una ja massa
extensa pedrera, al terme de Cruïlles, situada dins del PEIN les Gavarres, a prop de la Ganga
i d ’una urbanització de Calonge.

209

J. MOLLA, E. LOAISA

entre tots aquests projectes l’eix la Bisbal-Calonge per l’impacte al pa
ratge pintoresc de la Ganga.(55)
Amb tot, veiem la necessitat d ’aprovar un pla territorial de l’Empordà
com més aviat millor com un instrument que reguli de manera racional
i equilibrada l ’ordenació de les dues comarques (Alt Empordà i Baix
Empordà) potenciant la cohesió i evitant la fragmentació dels diferents
usos del sòl que hi ha a la nostra contrada, sense negligir-ne cap ni des
lligar-los els uns dels altres.(56)
5.2 DETERM INACIONS PER ALS ESPAIS RURALS DE CALONGE

Un difícil objectiu de la planificació és la defensa del patrimoni natu
ral i cultural, amb l’agreujant afegit que es tracta d ’un municipi dividit
en dues poblacions amb característiques completament diferents: en el
litoral ens trobem el nucli turístic de Sant Antoni i a l’interior, ja a segona
línia, Calonge. Per tant, lloc de grans contrastos i de forta pressió que ma
joritàriament han acabat repercutint contra l’estructura rural, pròpiament
dita, provocant una notable regressió d ’aquesta no només en l’aspecte
territorial sinó també en l’aspecte econòmic i social, i fins i tot polític.
El turisme i els canvis de costums socials en la manera de viure i de
m oure’s pel territori es podrien considerar les causes d ’aquest caos que
fan necessari que hi hagi uns mecanismes de protecció efectius, cosa
gens fàcil. Estudiar els usos del sòl de la localitat, establir les relacions i
les incompatibilitats entre cada un, captar trets i maneres de fer que van
més enllà dels propis límits administratius, i dictar unes correctes pau
tes de comportament per al futur, ens podran estalviar molts maldecaps.
Si bé els plans territorials ens poden ajudar a establir una planificació
racional defugint qualsevol tipus d ’especulació, també existeix el perill
d ’acabar homogeneïtzant totes les zones.
Així, a Sant Antoni ja no es troba cap característica rural, com a molt,
alguna reminiscència. Calonge, en canvi, encara conserva alguna zona
com la Vall del Tinar. L’avantprojecte de Pla Territorial de l’Empordà té
previst que tant un lloc com l ’altre, creixin moderadament, i segueixin
la mateixa línia de sempre d ’extensió sense preveure res en els punts dè
bils,(57) que majoritàriament són transcendentals. A m és, s’ha inclòs com
(56) Per m antenir la ciutadania informada, i sobretot per fom entar la implicació d ’entitats,
centre d ’estudis, sectors econòmics i altres professions relacionades amb el planejament i l’or
denació del territori, reunions a Palafrugell (7-10-2004), Sant Feliu de Guíxols (3-11-2004) i
Palamós (4-5-2005).
(57) Punts dèbils són totes aquelles parts històriques, és a dir, a Sant Antoni les cases
típiques del segle XVIII i XIX i el Collet, i a Calonge hi trobem, a canvi, el nucli medieval,
la part agrícola i, per descomptat, l’Eixample.
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a trama urbana actual els espais encara rústics que corresponen a catego
ries de sòl per desenvolupar, augmentant d ’aquesta manera les zones per
construir-hi si reculés el sòl no urbanitzable en revisar-se el Pla general
d ’ordenació urbana de Calonge de 1994.
No obstant això, la part agrícola del Pla-Tinar-Sant Nazari la Genera
litat de Catalunya proposa protegir-la amb el grau màxim de sòls d ’alts
valors agrícoles, un continu des de 500 metres de la platja fins al PEIN
Les Gavarres..
5.3 LA DIRECTRIU D ’UN CREIXEM ENT MODERAT

No l’afavoreix gaire el fort desequilibri que existeix en la relació habitatge-treball, que queda una mica disfressat per la febre constructiva
i es produeix de manera molt diferent a Calonge i a Sant Antoni (fig.
núm. 6). A Calonge, el nucli històric es troba descuidat (fotografia 12) i

Calonge: 6.226 habitants
Sant Antoni: 3.326 habitants
Fig. 6. Taula demogràfica. Font: Elaboració pròpia a partir del padró d ’habitants

necessita una urgent implicació de les diverses administracions per reha
bilitar la seva part medieval, cosa que l’Avantprojecte de pla territorial
no preveu, i ajudar a establir-se un comerç que a la llarga col·labori amb
la vertebració del territori. En canvi, a Sant Antoni, les discrepàncies
provenen d ’un fort creixement de les segones residències respecte a les
primeres i la pèrdua irreparable del tradicional teixit comercial que és
substituït per un altre, caracteritzat per tenir un nombre exagerat de bars
i restaurants si es mira els habitants de l ’hivern, que esdevenen escassos
a l’estiu amb l ’arribada de turistes. A més, des de fa molt poc, a l’entorn
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Fotografia 12: La façana que s ’observa baixant el esglaons de l ’església de Sant Martí de
Calonge
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d ’aquests negocis n ’apareixen uns altres que potencien la progressiva
transformació d ’aquest nucli cap una àrea residencial típica dels espais
subjacents a les grans ciutats com Barcelona o Girona.(58)
D ’altra banda, cal tenir en compte factors demogràfics oblidats com
la pèrdua de població autòctona, sobretot de joves amb edat òptima per
treballar a causa de l’exagerada proporció especialització de l’economia
local en un tipus de construcció que contracta operaris amb poca especia
lització, i la forta estacionalitat de la resta d ’ocupacions, a part de l’elevat
preu dels pisos. Així mateix, observem que Calonge és un municipi amb
un nombre gran d ’immigrants procedents de països extracomunitaris,
cosa que queda reflectida en l’estructura de la nostra població, en què hi
ha més homes que dones. Per tant, ho « t é una mica m a g r e » a l’hora
d ’aconseguir un equilibri residència-treball si aspira que entrin empreses
que requereixen mà d ’obra més especialitzada, i complicat per a
unare
conversió cap a un turisme de més qualitat.
Finalment, resta tractar el Puigventós, una barriada típicament agríco
la, pròxima a la zona PEIN Les Gavarres, i que es considera la miranda
de la singular Vall del Tinar,{59) circumstància que l’avantprojecte de Pla
territorial no preveu, ja que, si bé per una banda reconeix a la Vall del
Tinar el seu alt valor agrícola i de connectivitat ecològica, en canvi con
sidera que la zona urbana encara no està consolidada del tot, i deixa en
l’aire la possibilitat de regulació del seu perímetre en el Puigventós. Així
doncs, el que demanem és que no es malmeti ni el seu tarannà agrari ni
la seva actual fesomia amb noves construccions.
6. PRODUCCIONS AGRÀRIES 1999
6.1 ELS CALONGE AGRARIS DE 1965 I DE 1999

Pere Caner al voltant de 1965 recopilà dades del sector agropecuari i
forestal, que després divulgà tant en la veu « C a l o n g e » de l’Enciclo
pèdia Catalana, com en « L a Vall de Calonge» , editada com a obra
pòstuma en 1983. El prestigi de l’autor explica que aquestes dades enca
ra segueixin copiant-se, però, transcorreguts 34 anys, s’elaborà el Cens
Agrari de 1999, i és imprescindible donar a conèixer les seves principals
dades.
Els cultius més coneguts són la vinya i els fruiters de secà, i tots dos
Calonge conserva el liderat comarcal. Per regla general, l’agricultura de
(58) Vegeu nota 10.
(59) D ebat Costa Brava Congrés: un fu tu r sostenible, Col·legi d ’Arquitectes de Catalunya
Demarcació de Girona, 2005. Pàg. 40.
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Calonge es basa en la utilització harmònica tant dels coneixements tradi
cionals com dels avenços tècnics respectuosos amb el medi ambient.(60)
No sol utilitzar pesticides agressius per defensar les seves collites de
malalties i paràsits.(61)
Entre el Calonge agrari de 1965 i el de 1999 hi ha diferències, sobre
tot el nombre d ’explotacions o el nombre de treballadors, que ha passat
de 150 a 89, però per la resta segueix el mateix sentit estructural. La uni
tat familiar es continua dedicant al policultiu, amb una superfície mitjana
de 9,29 ha, a causa de la mecanització superior a la d ’abans, ja que la
majoria tenia menys de 5 ha.
6.2 A CALONGE PREDOM INA UN POLICULTIU SENSE BESTIAR

Encara que Calonge conserva explotacions agràries mixtes d ’agri
cultura amb ramaderia, que en conjunt comprenen 235 ha; no obstant
això, la majoria no tenen bestiar i posseeixen 665 ha. Els ingredients
del tradicional policultiu calongí es quantifiquen en la figura núm. 7 i es
resumeixen a continuació.
En el conjunt del Baix Empordà les superfícies dedicades a cereals
per a gra es mantingueren estables durant les dues últimes dècades del
segle XX. Els principals graners de la comarca el 1999 foren Pals (929
ha), Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura (897 ha) i Forallac (731
ha). A gran distància, Calonge només sembrà amb cereals 145 ha, però
paradoxalment foren el seu principal cultiu, entre blat (13 ha), ordi (99 ha),
civada (30 ha) (fig. 7).
Josep Pla elogià la tenacitat i el gust del calongí per cultivar petits
hortets.(62) Encara es conserva afició als horts familiars, i per a la pagesia
amb policultiu, les hortalisses fresques són una altra producció natural
per oferir en la seva venda directa al consumidor. En 1999 Calonge amb
les seves 19 hectàrees, en bona part situades al Pla, ocupava un destacat
tercer lloc dins el Baix Empordà, precedit por Torroella de Montgrí (26 ha)
i Castell-Platja d ’Aro (24 ha), i seguit per Albons (16 ha) i Santa Cristina
d ’Aro (15 ha). Des de l’òptica d ’una economia agrícola, el pes específic
de les hortes a Calonge és molt superior a la seva superfície cultivada,
perquè es tracta de cultius intensius de regadiu, ben dotats de motocultors
(Calonge és líder comarcal; fig. núm. 5) amb un rendiment per hectàrea
comparativament molt més elevat que en la resta de cultius.

(60) URBANO, Pedro (1999): Tratado de Fitotecnia General, 2a edició, grup MundiPrensa, Madrid, Barcelona i Mèxic.
(61) BOVEY, R. (1984): La defensa de les plantes cultivades, 2a edició, Omega,
Barcelona.
(62) PLA, Josep (1974y).· El meu país, 2a edició, Destino, Barcelona, pàgina 709.
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Fig. 7. Policultiu Calongí

Fig. 8. Les oliveres en el Baix Empordà. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat

L’olivera és el conreu que ha experimentat un descens més gran; el
1999 només en quedaven a Calonge 19 ha a causa de les dures gelades de
1956. No obstant això, manté el tercer lloc dels municipis de la comarca
(fig. 8) pel que fa a superfície total, però últim si ens fixem en la mitjana
de conreu d ’olivera per explotació, ja que solen conservar les dels mar
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ges dels camps. Amb goig, observem darrerament algunes plantacions
noves d ’oliveres.
Finalment, entrem a analitzar els aspectes més interessants del poli
cultiu dels pagesos de Calonge, capdavanter comarcal amb vinya i frui
ters de secà. Recordem que hi ha actualment 350 ha llaurades; d ’aques
tes, 113 són vinyes (32,29%), d ’aquí la marca « C a lo n g e un mar de
v in y e s » registrada per l’Ajuntament. Per darrere hi trobem en segon
lloc Palamós, amb 31 ha (14,16%) i en tercera posició percentual Vallllobrega (fotografia 13), amb 5 ha (7,14%). Hem reflectit les dades en les
figures núm. 9, núm. 10 i núm. 11.
Els fruiters de clima temperat (fig. 12), abunden als regadius del Baix
Empordà, concretament es comptabilitzen 281 hectàrees de renombrats
fruiters a Torroella de Montgrí, i predominen a la part de la desemboca
dura del Ter (fotografia 14), juntament amb els termes de Gualta (243 ha)
i Ullà (118 ha).
Les diferències, en canvi, estan marcades per la tipologia d ’aquest
cultiu. Mentre a pertot arreu hi ha fruiters de regadiu, a Calonge desta
quen les 13 ha de secà, majoritàriament a la Conca del Tinar, davant de
només 5 ha de regadiu, quasi totes concentrades al Pla. També s’observa
certes dissemblances en la forma de vendre. El pagès calongí cull la fruita

Fotografia 13: Ceps més vells de la contrada, anteriors a la plaga de la fil·loxera (1882),
del Mas Ginesta de Vall-llobrega
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Fig. 10. Quatre municipis del Baix Empordà tenen més d ’un 5% de terres plantades de
vinyes. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat

madura i la ven en menys de 24 hores (fig. 13). La mentalitat empresarial
es mou per uns altres paràmetres: l’agafa verdosa i la deixa saonar dins
les caixes. A tot això i a altres dades contrastades, afegim que es tracta
d ’un conreu que si ha experimentat regressió a Calonge no ha sigut per
cap crisi sinó per altres pressions (recordem la urbanització del Vinyers).
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Fig. 12. Els fruiters en el Baix Empordà. Elaboració pròpia amb dades d ’Idescat
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Fotografia 14: Camp de fruiters de regadiu, amb filera d ’arbres alts per protegir-lo de les
ventades

HECTÀREES DE FRUITERS DE CLIMA TEMPERAT

H Perera
□ Presseguers
ü Cirerer

M Prunera
ü Albercoquer

Fig. 13. Contingut dels cistells de les pageses de Calonge. Elaboració pròpia amb dades
d ’Idescat
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6.3 RAM ADERIA SENSE PORCS

Lligat amb el bestiar (fig. núm. 14), trobem un altre tipus de conreu
que moltes vegades és oblidat, però que a Calonge existeix, el de farrat
ges, concretament un total de 40 hectàrees: 10 ha de farratge verd anual
i 30 ha d ’alfals o userda, que estan molt lligades a les 20 explotacions
calongines que també tenen ramaderia, i, per tant, no són cultius per co
mercialitzar sinó per alimentar el propi bestiar. Aquesta estructura tradi220
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cional es caracteritza per tenir una mica de tot, sobretot animals de poca
dimensió. L’explotació ramadera més important és el Mas Rotllant, espe
cialitzada en vaques lleteres (fotografia 15). A més, moltes explotacions
es localitzen a prop de les rieres, sense oblidar la Vall dels Molins, on se
gurament també es troben les úniques 4 hectàrees de pastures naturals.
Com a anècdota, val la pena assenyalar que a Calonge no hi ha cap
granja porcina per fer compatible el fort sector turístic i els pagesos.(63)
6.4 BOSCOS SENSE APARENT RENDIBILITAT

Pel que fa a la massa forestal (fig. núm. 15), Calonge té 415 ha amb un
rendiment dinerari pràcticament nul, però de gran importància ecològica
i turística. No obstant això, trobem 267 ha de frondoses (alzines), 93 ha
de resinoses (pins) i 55 ha de boscos mixtos (alzines-pins). Per tant, el
bosc no està en regressió sinó en transformació. Aquesta evolució de les
espècies té el seu punt de partida en la plaga de la fil·loxera (1882), quan
els pagesos arrenquen les vinyes i planten pins, un arbre que creix molt
ràpid, però el seu sotabosc és més pobre, i actualment tot plegat es troba
enmig d ’un debat social important, el dels incendis.
La distribució actual d ’aquestes espècies arbòries és la que dóna el
paisatge que a nosaltres ens és familiar: les pinedes de litoral, d ’antigues
vinyes que no s’han tornat a replantar, les suredes a les parts altes de les
Gavarres i els boscos mixtos als límits d ’aquest massís i a prop de les
urbanitzacions.
7. MÓN URBÀ I MÓN RURAL
^Aquesta distinció té sentit avui dia? La divisió del comportament
humà en urbà o rural és bastant polèmica en geografia, però té la seva
lògica, tot i que simplifica molt els mecanismes que mouen la nostra so
cietat. Aquí -encara diria més- hi ha professionals o científics socials que
neguen el fenomen rural, i fins i tot ja es comença a parlar de la inexistèn
cia de la ciutat; ara només es distingeixen els espais en funció de si estan
urbanitzats o no.(64) Aquesta despersonalització dels paisatges existeix si
s ’observen les coses des de la distància mirant solament la forma, és a

(63) S ’autoritzaran granges, excepte les porcines, segons l’article 159.1 del Pla general
de Calonge del 1994.
(64) NEL·LO, Oriol (2005) Ponència presentada a Olot, com a geògraf i secretari per a
la Planificació Territorial, sota el títol: “La Ciutat, paisatge invisible” dintre el III Seminari
Internacional sobre Paisatge: “Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la invisi
bilitat” i al qual Esther Loaisa va assistir.
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Fig. 15. Municipis amb més de 150 hectàrees d ’espècies arbòries forestals. Elaboració
pròpia a partir de dades d ’Idescat

dir, els edificis, la natura, les carreteres, etc., i fins i tot captant-los mit
jançant la informació (premsa, televisió) i determinats serveis (cinema,
Internet). Malgrat tot, la cosa canvia, sobretot quan aterrem i centrem
la mirada des de la pròpia societat detectant el contingut de la forma.
Però no ens enganyem, aquest efecte òptic anant bé s ’hauria de qualificar
d ’instrument, perquè no és el mateix veure una fotografia aèria que ca
minar pel lloc. També hi ha o hauria d ’haver-hi implicades l’experiència
i les arrels de l’individu que analitza. Recordeu que les fotografies no
són neutres, sempre porten la firma d ’un autor, en aquest cas el fotògraf.
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Fotografia 16: Horta de Mas Ponsjoan de Calonge, amb el pou de la llegenda de les goixes

Precisament, caminant i trepitjant el territori, hom es pot adonar que
entre tots aquests espais edificats va apareixent de manera constant una
successió de matisos dissemblants. Però és cert que si no s’hi posa una
especial cura no es descobreixen, perquè es tracta d ’elements subjectius,
elements que ens estan marcats per l’acció humana, i per tant, no només
es fa necessari conèixer el lloc per on es passa sinó també la gent que
s’hi troba. Així mateix, s’hauria de saber ajuntar la ciència antiga amb
la moderna per ressaltar el savoir faire de la vida. Senzillament, el que
volem dir amb això és que un nota si està en àmbit urbà o rural per una
qüestió de ritme (fotografia 16). No es viu amb la mateixa intensitat a les
ciutats que als pobles. Aquest especial èmfasi en el paisatge humà no és
cap novetat d ’última hora, perquè l’any 1966 va aparèixer la tesi docto
ral d ’Yvette Barbaza El paisatge humà de la Costa Brava, en què es fa
una acurada radiografia de les diferents tipologies humanes que hi havia
aleshores i que continuen en part en el nostre entorn.
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ANNEX: RESUM CRONOLÒGIC
Segle I: Forns d ’àmfores per a vi a la vil·la romana del Collet.
Segles IX/X: Època carolíngia: hi ha vinyes a “Colonica” .
1268: Jaume I concedeix m ercat setmanal a Calonge.
1279: Pere el Gran funda i concedeix el mercat setmanal a Palamós.
1348: Pesta negra. “Masos rònecs” per a pageses supervivents.
1466: Dos cellers al Castell de Calonge. El baró, i algú de l’església, perceberen els delmes
de les collites i ramats.
1486: Ferran el Catòlic dicta la Sentència Arbitral a Guadalupe: els pagesos poden vendre
vi i altres coses a la menuda.
1543: L’armada turca destrueix Palamós. Es tanca el seu mercat.
1734: El cadastre de Patino censa a Calonge 70 cases de pagès i moltes vinyes. Felip V
restableix el m ercat a Palamós.
1791: Després d ’un plet, Concòrdia entre el duc de Sessa, el Comú i la Universitat de
Calonge. Queden sense pagar delmes: suro, aglans, raïms de ceps, olives, oli, galda i llana.
1846: Abolició de delmes. Implantació de la Contribució.
1859: 374 ha de vinya segons l ’Am illarament de Calonge.
1884: Per afrontar la invasió de la fil·loxera, Pere Oliver aconseguí llavors de vinyes nordamericanes resistents a l’insecte.
1897: 150 ha de vinyer reconstruït amb peus americans i empelts del país, després d ’arrasar
la fil·loxera les antigues vinyes.
1910 (aprox.): Introducció d ’híbrids productors directes. Al litoral planten pinedes, no vi
nyes. 133 masies a Calonge
1956: Fortes gelades maten la m ajoria de les oliveres de Calonge.
1965 (aprox.): liderat comarcal amb 254 ha de vinyes. El turisme i la construcció dominen
l’economia de Calonge.
1970: Es prohibeix plantar híbrids productors directes. El Pla general preveu urbanitzar
quasi totes les terres agrícoles.
1975: El Cadastre Vinícola censa a Calonge un 71,7% d ’híbrids productors directes, davant
el 5,7% de mitjana provincial.
1986: Després de protestes de la Unió de Pagesos, el nou Pla general protegeix com a sòl
agrícola sectors abans urbanitzables.
1 987:1 Jornades Vitivinícoles organitzades per Colònico.
1996: Queden unes 30 cases de pagès amb 140 ha de vinyes, el 63% de les quals ja estan
replantades amb peus americans i empelts del país, i que representen quasi la m eitat del Baix
Empordà.
2002: El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya incoa expedient per decla
rar Zona d ’interès Etnològic un conjunt de masies de Calonge i de Vall-llobrega.
2004: Es constitueix la Fundació Privada Remença XXI; es celebren les IV Jornades Vitivinícolas organitzades per Colònico.
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ANÀLISI DE L’AVIFAUNA DE LA
GARRIGA DEL MASSÍS DEL
MONTGRÍ A LA PRIMAVERA
C A R L E S B A R R IO C A N A L

RESUM: En aquest estudi es recullen les dades de les poblacions d ’ocells que es detecten a
la prim avera a la comunitat arbustiva de la garriga del massís del Montgrí. M itjançant la
metodologia de les estacions d ’escolta, s 'han determinat diverses variables de composició del
poblam ent avifaunístic. Destaquen la baixa riquesa total i mitjana, i la baixa freqüència rela
tiva de les espècies contactades, en comparació amb d ’altres comunitats mediterrànies. Com
s'esperava, hi ha un elevat nombre d ’espècies el nínxol ecològic d ’explotació de les quals és
el sotabosc. També destaca la presència d ’espècies d ’origen Paleàrtic i mediterrani. Aquesta
última és una resposta de la perm anència dels matollars mediterranis durant el Pleistocè que
va perm etre una especiació, que ha romàs fin s a l 'actualitat.
PARAULES CLAU: Montgrí, avifauna, garriga, esclerofil·lisme, mediterraneïtat.

INTRODUCCIÓ
Quan s’estableix un programa de seguiment d ’ocells el disseny ha
d ’estar fet de tal manera que es puguin obtenir tres principals tipus de
dades. Per una banda, l ’estudi ens ha d ’aportar un tipus d ’informació
que ens permeti realitzar l’índex d ’abundància de diverses espècies. En
segon lloc, ens ha de permetre obtenir tot un seguit de paràmetres de
mogràfics de les poblacions, i finalment, ens ha de proporcionar infor
mació sobre l ’hàbitat, de tal manera que es puguin relacionar densitats i
paràmetres demogràfics, amb característiques de l ’entorn (USDA Forest
Service, 1996).
A la comarca del Baix Empordà s’han estudiat les comunitats d ’aus
presents en alguns dels seus ambients mediterranis com ara la sureda i
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l’alzinar (Pons, 1991, Barriocanal, 2003). Dins de les comunitats vege
tals de la comarca, destaca per la seva singularitat la de la garriga del
massís del Montgrí. Com que les característiques del substrat determinen
en major mesura les poblacions animals que hi viuen, la fisonomia de la
garriga apuntaria al desenvolupament de poblacions d ’aus adaptades a
indrets densos i ombrívols. Al massís del Montgrí ja s’han dut a terme
alguns estudis d ’aus, com el treball de recollida de dades específiques
per a la realització de l’atles dels ocells nidificants de Catalunya (Estra
da et al., 2004), i a la garriga s’ha fet el seguiment d ’alguna espècie en
concret com és el cas del tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) per
a la determinació de la distribució espacial i el territori de les parelles
reproductores (Bas, 2001; Bas et al., 2005). Al marge d ’aquests estudis,
no n ’hi ha hagut cap del conjunt de les poblacions d ’aus que són pre
sents a la comunitat de la garriga del massís del Montgrí. En el present
treball s’han determinat diversos aspectes de composició del poblament,
selecció de nínxol i procedència biogeogràfica de les aus presents a la
comunitat esclerofil·la mediterrània de la garriga del massís.
ÀREA D ’ESTUDI I METODOLOGIA
EL M ASSÍS DEL M ONTGRÍ

El massís del Montgrí constitueix una unitat de relleu ben definida
que separa les planes al·luvials de l ’Alt i el Baix Empordà. Constitueix
una illa de sediments mesozoics de naturalesa carbonàtica amb un gran
desenvolupament càrstic, que aflora entre altres materials del Terciari
i Quaternari que l’envolten i que formen les planes de l’Alt i el Baix
Empordà. Es pot definir com una illa calcària, situada al litoral, enmig
de la plana empordanesa, que contrasta amb els sectors silícics que com
ponen els accidents geogràfics que l’envolten (massís de Begur, serra de
Rodes, massís de les Gavarres). El Montgrí, tot i ser un massís ubicat a
la plana, no assoleix altures considerables; el punt més elevat és el mont
Pla, amb 316 metres. L’aspecte del Montgrí és d ’un massís aplanat, que
forma plans inclinats que miren al nord, mentre que cap al sud forma
penya-segats. Els que miren cap a l’est, cap al mar, són espectaculars
salts de més de cent metres. La litologia i estructura dels materials que
constitueixen el massís han permès el desenvolupament d ’un sistema hidrològic càrstic. El massís del Montgrí gaudeix d ’un clima mediterrani
típic, que es caracteritza per uns hiverns suaus. Els estius són calorosos,
tot i que la tramuntana alleuja les elevades temperatures. La precipitació
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anual és baixa, amb menys de 600 mm de mitjana anual. La distribució
de les pluges és irregular, i queden concentrades a la tardor i a la prima
vera, tot i que és el mes d ’octubre el que concentra una major pluviome
tria (Pascual, J. dades inèdites).
El conjunt de particularitats que defineixen el massís del Montgrí: la
singularitat del relleu, la seva morfologia càrstica, el substrat i el clima
del territori fan que en el conjunt del massís es trobin més de 400 espèci
es de plantes superiors, algunes tan singulars com el margalló (Chamaerops humilis) i algunes espècies pròpies dels penya-segats litorals com
ara Limonium tremolsii i Euphorbia dendroides. La principal formació
vegetal del Montgrí és la garriga, alterada, però, per les repoblacions de
pins que s’estan fent a les darreres dècades. Aquesta formació correspon
dria, segons alguns autors, a la vegetació climàcica (DMA, 1994).
Aquesta comunitat ocupa els sectors rocallosos on el sòl és escàs i poc
profund i no arriba a formar una coberta continua; on afloren les roques
apareixen pedres, i on el sòl es troba dispers en petites taques ocupant
buits i concavitats de les roques és on pot aparèixer també aquesta comu
nitat. Es distingeixen diverses subassociacions, com ara la garriga amb
noguerola, que apareix a la vessant sud i la garriga amb margalló, que
ocupa un espai dràsticament reduït.
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METODOLOGIA

Vistes les possibilitats que es donen a l’hora de realitzar el seguiment
de les comunitats d ’ocells, per al present treball a la garriga del Montgrí
s’ha considerat el mètode de les estacions d ’escolta el més adequat. La
selecció dels punts d ’escolta s’ha realitzat amb visites a les zones d ’es
tudi. Tal com recomanen alguns autors (Bibby et al,. 1992), la distància
entre estacions d ’escolta en una mateixa àrea ha estat sempre superior als
200 metres. Abans del començament de l’estació d ’escolta s’ha deixat un
marge d ’un minut de temps per a normalitzar la interferència que l’obser
vador pot haver realitzat en arribar al punt d’escolta.
Definir la duració de l’escolta és una decisió complexa atesa la diver
sitat d ’opcions que han emprat els autors que han fet estudi similars. El
ventall de possibilitats abasta des de dos fins a vint minuts. Com que no
es pretén fer un estudi de densitats i el més important és la caracterització
completa de cada punt d ’escolta, s ’ha optat per emprar un temps total
de vint minuts (Blondel et al., 1970). L’enregistrament de les estacions
d ’escolta engloba totes les espècies d ’ocells que es detecten tant visual
ment com auditivament només en el temps establerts. No s’enregistren
els ocells que es detecten en el minut previ a l’inici de l’escolta ni els que
apareixen fora dels vint minuts marcats. En aquest estudi, la distància de
detecció és infinita; no es marca cap tipus de banda, ja que per una banda
no es pretén estudiar les densitats, i per l’altra, la dificultat de l’establi
ment de les bandes de detecció és força complexa i es podrien cometre
errors de sobreestimació.
El mostreig s’ha realitzat a la primavera, època en què els ocells te
nen una estreta relació amb el territori que ocupen, que coincideix amb
el període reproductor. No es tracta de fet de trobar evidències de cria
d ’una o altra espècie, però el treball de camp es fa coincidir amb aquestes
dates en què les espècies exploten intensivament l’hàbitat per a la seva
alimentació, i com a àrea on es basteix el niu i on s ’alimenta la llocada.
Paral·lelament cal indicar que moltes de les espècies són aleshores més
fàcils de detectar atès que emeten tot un seguit de cants tant territorials,
com de senyalització d ’estatus reproductor.
Atès que molts migrants transsaharians arriben als seus territoris de
nidificació quan moltes de les espècies sedentàries han començat el perí
ode reproductor, s’ha optat per realitzar el mostreig en un ampli període
que comprèn des d ’inicis del mes d ’abril fins a finals del mes de juny.
D ’aquesta manera, es pretén recollir totes les espècies que ocupa la co
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munitat de la garriga. El treball de camp per assolir les escoltes desitja
des es va dur a terme a la primavera dels anys 2000 i 2002.
A banda de la relació d ’espècies obtingudes, que definiran la comuni
tat de la garriga, s’analitzaran els diversos paràmetres de composició del
poblament: la riquesa total del poblament, definida com a S, que és el va
lor del nombre total d ’espècies que es que s’han detectat, i la riquesa mit
jana, definida com a s, i que és el nombre de la mitjana d ’espècies detec
tades que s’obté per estació d ’escolta. Per a cada una de les espècies s’ha
calculat el seu valor dins el total d ’espècies detectades mitjançant l’índex
de freqüència relativa, que es calcula mitjançant la següent fórmula:
F = (a/n) x 100
n = nombre total d ’estacions
a = nombre total d ’estacions en què l’espècie s’ha citat
Aquest valor que s’expressa en percentatge és una mesura objectiva
de la presència d ’individus dins un hàbitat determinat, tot i que, tal com
indica Blondel (1975), és molt agosarat intentar convertir aquest valor
en un valor de densitat; simplement ens indica l’estructura del poblament
ornític. A cada una de les espècies detectades en l’estudi se li ha assignat
una categoria del nínxol d ’explotació ecològic que ocupa, distingint en
tre el de la copa dels arbres, el del sotabosc i el de les ubiqüistes. Igual
ment, s’ha assignat una categoria d ’origen biogeogràfic de les espècies,
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distingint entre les d ’origen nòrdic, és a dir, aquelles el rang de distri
bució de les quals arriba fins a latituds més septentrionals; les espècies
d ’origen Paleàrtic, aquelles la distribució de les quals ultrapassa la zona
europea; les espècies situades en la franja sud-occidental del Paleàrtic
i, finalment, aquelles espècies considerades mediterrànies, és a dir, la
franja de distribució de les quals queda reduïda a la conca mediterrània
(Tellería & Santos, 1994).
RESULTATS
L’estudi de les poblacions avifaunístiques que ocupen la comunitat
de la garriga del massís del Montgrí, mostra una riquesa total, és a dir, el
nombre total d’espècies, de 20. La riquesa mitjana ha donat uns valors de
6.05 espècies per estació d ’escolta. L’anàlisi de les freqüències relatives
es pot veure a la figura 1, en què destaquen un total de cinc espècies amb
una freqüència relativa superior al 50%, és a dir, que han estat contactades com a mínim en la meitat de les estacions d ’escolta. Aquestes són
el cucut (Cuculus canorus), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala),
la tallareta cuallarga {Sylvia undata), el bitxac {Saxicola torquata) i la
merla {Turdus merula).
L’anàlisi dels nínxols d ’explotació de les espècies mostra que a la
garriga del Montgrí la presència d ’espècies ubiqüistes és força elevada,
un 65%; les del sotabosc registren un 25%, i un 10% és el total de les
espècies que exploten el nínxol de les copes dels arbres, tal com s ’espera
de la fesomia arbustiva de la comunitat de la garriga (figura 2). Val a dir
que la mallerenga carbonera i el gaig, les espècies detectades correspo
nents a les copes dels arbres, apareixen amb una freqüència relativa del
25% i del 15%, respectivament, és a dir, en una baixa proporció. Quant
a l’origen biogeogràfic de les espècies detectades, s ’observa una clara
dominància de les espècies paleàrtiques, amb una presència del 55%, i
mentre que les espècies sud-occidentals apareixen en un 35% dels casos,
les espècies mediterrànies en un 10%. També cal destacar que no es de
tecten espècies nòrdiques (figura 3).
Quan la mateixa anàlisi de nínxols d ’explotació i origen biogeogràfic
es realitza amb les espècies amb una freqüència relativa superior al 50%,
és a dir, les espècies més freqüents, el perfil canvia. En aquest cas, les
espècies que exploten el sotabosc representen el 60% ja que les dues
espècies de tallarols que apareixen amb aquesta freqüència relativa tenen
un pes significatiu. El 40% restant correspon a espècies ubiqüistes; des
apareixen les que exploten les copes dels arbres (figura 2). L’anàlisi de
l’origen de les espècies també és sensiblement diferent; les espècies d ’un
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Figura 1. Freqüències relatives d ’aparició de les espècies que componen el poblam ent d ’aus de
la comunitat de la garriga del Montgrí a la primavera

àmbit de distribució Paleàrtic i mediterrànies són les dominants, amb un
40% cada una; les sud-occidentals aporten un 20% al total (figura 3).
DISCUSSIÓ
La interpretació dels resultats que s’han obtingut de les poblacions
avifaunístiques que es detecten a la garriga del Montgrí a la primave
ra ens permet fer una mica més entenedores les complexes interaccions
entre vegetació i fauna. Tant els valors de riquesa específica com de ri
quesa relativa han estat menors que en d ’altres comunitats esclerofil·les
mediterrànies (Barriocanal, 2003). L’anàlisi per freqüències relatives ens
mostra un segon nivell d ’estructura de la comunitat ornítica, atès que hi
entren a formar part les espècies presents. Si els valors de riquesa total
mostren un paràmetre en el qual cada espècie té el mateix valor, amb
aquesta discriminació per freqüències relatives, cada comunitat presenta
un seguit de pobladors (espècies) i cada una, a la vegada, té un pes es
pecífic en el conjunt de la comunitat. Tot i que aquest paràmetre no es
pot convertir automàticament en un valor de densitat (Blondel, 1975),
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Figura 2. Proporció de les categories dels nínxols d ’explotació de les espècies detectades a la
garriga del Montgrí a la primavera. Anàlisi de totes les espècies i de les que tenen una freqüèn
cia relativa superior al 50%

ens mostra molt acuradament l’estructura del poblament a la comunitat.
La proporció d ’espècies observades amb una freqüència relativa inferior
al 50% és molt elevada, assoleix valors del 75%, cosa que vol dir que
ens trobem davant una comunitat amb molt poques espècies (comparada
amb altres àmbits mediterranis esclerofil·les) i les que es citen apareixen
amb baixa freqüència.
La garriga del Montgrí mostra una clara estructura baixa i arbustiva.
L’anàlisi de la selecció del nínxol del conjunt d ’espècies presents atorga
una certa quota de participació a les espècies que ocupen les capçades.
Aquest fet és degut a la metodologia; com que és un espai obert, s’en
registren espècies que canten des dels arbres pertanyents a les pinedes
que ocupen àrees relativament properes a la garriga. En discriminar
pels índexs de freqüència superiors al 50%, aquest efecte queda anul·lat.
L’estructura de la comunitat de la garriga alberga espècies del sotabosc
i aquelles d ’àrees obertes que solen estar classificades com a espècies
ubiqüistes, tal com es podia esperar per la fisonomia de la comunitat. El
perfil de l’origen biogeogràfic a la garriga del massís ha mostrat una con232
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Figura 3. Proporció de l’origen de les espècies detectades a la garriga del M ontgrí a la prim a
vera. Anàlisi de totes les espècies i de les que tenen una freqüència relativa superior al 50%

siderable presència d ’espècies mediterrànies i paleàrtiques. L’elevada
participació d ’elements mediterranis respon al fet que durant el Pleistocè, fins i tot davant dels condicionants climàtics més severs, els matollars
mediterranis no varen desaparèixer, varen romandre com taques aïllades
(Pons, 1981), la qual cosa va permetre una certa especiació, que ha estat
present fins als nostres dies (Blondel & Farré, 1988). Aquest fet explica
ria per què a les àrees forestals mediterrànies trobem una elevada presèn
cia d ’elements paleàrtics (Barriocanal, 2003), mentre que a la comunitat
arbustiva, com és el cas de les garrigues, la presencia d ’espècies mediter
rànies és tan elevada. Les espècies del gènere Sylvia (els tallarols) són els
representants més genuïns de la fauna ornítica mediterrània que va so
breviure als condicionats extrems del Pleistocè, que sempre ocuparan els
ambients arbustius tot i que puguin ser comunitats secundàries, ja que els
ocupen històricament. A la garriga del Montgrí, l ’anàlisi exhaustiva de
l’origen de la seva omitofauna ens remunta fins al Pleistocè. Sota aquest
punt de vista, es pot establir que la garriga del Montgrí és una comunitat
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més mediterrània, omíticament parlant, que no pas altres comunitats fo
restals mediterrànies, com el cas de la sureda i l’alzinar.
AGRAÏMENTS
Pere Pons i Josep M. Bas van revisar i millorar notablement el ma
nuscrit original.
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RESSENYA
ARCADI GILI

L ’Empordà, 1940-1960
Ajuntament de Palafrugell i Videoplay Serveis, 2005, 90 minuts
A vegades, és difícil trobar un testimoni de com eren les coses, i so
bretot com es feien les coses, ara fa cinquanta anys. I encara és més difí
cil descobrir un testimoni viu com és aquest. El sabadellenc Arcadi Gili
(1915-1991), industrial tèxtil i cineasta amateur, ha deixat un material
d ’un valor excepcional que l ’any passat va ser editat per l ’Ajuntament de
Palafrugell i la productora Videoplays Serveis, arran de la cessió de tretze
pel·lícules de la vídua d ’Arcadi Gili, Eulàlia Renom, a l’Arxiu Municipal
de Palafrugell. Els films de Gili, autor de dues-centes pel·lícules famili
ars i de seixanta reportatges i documentals, alguns dels quals premiats en
competicions internacionals, són un clar exponent del cine familiar i del
documental.
El DVD editat és compon d ’un documental d ’Antoni Martí sobre la
figura d ’Arcadi Gili i de sis pel·lícules datades entre 1943 i 1965: De
Ampurias, Marinada, La pesca de la gamba, El Fluvià i el mar, La pesca
de les batudes i diveros fragments de les pel·lícules familiars, recollides
sota el títol Vacances.
En totes aquestes pel·lícules, Gili
aconsegueix uns resulats sorprenents
en el que era, sens dubte, una de les
seves especialitats, els reflexos d ’ai
gua. Però, a part d ’aquests i altres
detalls tècnics, Gili també narra, a
vegades amb un detall extraodinari,
una història particular, amb un ar
gument ben definit, un principi i un
final. L’autor explica, per exemple,
com era la vida a bord d ’un vaixell
que capturava gambes {La pesca de
la gamba, 1956) o tots els processos
que els pescadors havien de seguir
abans que el peix arribés a la llotja
{La pesca de les batudes, 1959)
Els films, rodats en uns anys en
què el turisme començava a tenir uns
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efectes demolidors per a les activitats tradicionals, també reflecteixen
la transformació del paisatge del litoral i els canvis en els estils de vida
de la Costa Brava. Gili capta maneres de fer i, fins i tot, de pensar d ’ara
fa cinquanta anys, en l’època en què l’Empordà es transformava a un
ritme excessivament accelerat. Així, la seva obra mostra la costa abans
o en el moment que es començava a malmetre i com les noves activitats
turístiques es combinaven amb la pesca i les activitats artesanals. Les
seves pel·lícules inclouen escenes de pescadors i d ’estiuejants, de xar
xes parades al sol i de para-sols, de llanxes esportives i de barques de
pesca. En l’últim dels documentals, Vacances, mostra com un petit nucli
pesquer com era Calella de Palafrugell, on Gili estiuejava amb la seva
família, ja era un nucli turístic consolidat l’any 1965. Els hotels i els bars
de la primera línia de platja proliferaven arreu, i el petit món de la pesca
subsistia, encara que cada vegada amb més dificultats, amb les modernes
formes d ’oci.
Les pel·lícules de Gili recuperen una època fonamental per enten
dre l’origen dels canvis socials i econòmics que van experimentar molts
municipis del litoral i de certs com
portaments actuals que van aparèixer
aquells anys.
Jordi Turró
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RESSENYA
EULÀLIA HORTAL - JOSEP BARGALLÓ

Danses i costums del Baix Empordà
CCG Edicions, 2005, 256 p.
L’home primitiu, quan encara el crit o el gemec no s’havien fet parau
la, ja ballava, o potser simplement brincava, saltava, cabriolava... però
el seu gest volia expressar un afecte, un sentiment, i els seus moviments
eren grollers, però dintre de la comunitat social en què convivia, augu
rava una jornada de bona caça, invocava la pluja que fertilitza la terra,
tenia un caràcter guerrer, allunyava els mals esperits o planyia la mort.
Tots aquells salts alhora creaven un ritme que a poc a poc es feia musica,
perquè com algú testimoniaria “ el ritme musical neix del ritme de la
dansa”.
Hom es refereix als ibers com a introductors de les danses religioses
de les nostres contrades. També el celtes podien haver portat les seves
danses procedents del nord dels Pirineus... i així podríem continuar amb
els grecs, els romans i altres cultures... El que és evident és que els nos
tres avantpassats eren amants de la música i de la dansa, com es veu a les
pintures de moltes terrisses que representen tocadors de flauta i gent que
dansa en filera o en cercle agafats de la mà.
La major part dels balls primitius que avui coneixem provenen de
danses rituals en les quals es volia representar les feines del camp, la
ramaderia i els esdeveniments de la cacera. Alguns dels seus components
estaven dedicats als elements naturals: terra,
aigua, foc i aire, amb qui l’home diàriament
s’havia d ’esbatussar. Així, tenim en el tipus
camperol la simulació de la sembra, de la
collita i la celebració d ’aquesta. Per obtenir
una imatge més tangible, els dansaires uti
litzaven bastons, cèrcols, espades, cordes,
faixes i d ’altres.
Moltes danses populars sortien al carrer
en les celebracions religioses del patró de la
parròquia, dins dels actes de festes majors,
de diades de Pasqua i molt especialment la
festivitat del Corpus.
La festa popular estava centrada en la
processó, que anava precedida d ’una part
profana en la qual participaven els coneguts
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com “entremesos” formats per gegants, nans, dracs, àligues, cavallets,
etc., així com diverses danses populars.
Fou durant la segona meitat del segle XIX i fins i tot a començaments
dels segle XX que moltes de les danses-espectacle que fins llavors s’ana
ven prodigant, anaren desapareixent. Sortosament, encara algunes han
mantingut la seva supervivència, i això gràcies a l’esforç de totes aque
lles persones que incorporen a la quotidianitat de la seva vida la recerca,
recuperació i restitució de les tradicions musicals i de la dansa, que, en
definitiva, són l’expressió i la comunicació viva dels nostres pobles.
Un altre element que sobre la dansa encurioseix conèixer és el vestu
ari, tan variat i vistós a més del típic català de barretina, faixa i esparde
nyes de pagès i a vegades esclops.
Altres detalls són les perneres o camals o turmelleres, que no són altra
cosa que un tros de baieta vermella, que va lligada a la part inferior de
les cames a sota el genoll o a sobre mateix del turmell i que porta cosits
petits cascavells, els quals sembla que tenen caràcter d ’amulet.
També el pantalons, que són més aviat estrets, i que podríem dir que
es tracta dels calçotets llargs que portaven els nostres homes del camp,
lligats arran del turmell per unes vetes que queden tapades pels camals
de cascavells.
El calçat és també de provinença pagesa, generalment espardenya de
sola de cànem amb vetes blanques o bé de colors negre, blau o vermell.
I no oblidem “la coreografia” definida com l ’art de compondre danses,
també els moviments i esquemes d ’una composició dansística, i sempre
amb la indumentària adequada.
I és en aquest marc on ara ens trobem, davant un llibre on es fa un
excel·lent aplegament de “Danses i costums dels pobles del Baix Empordà"
salvant de l’oblit i donant a conèixer millor la seva genuïnitat.
L’autora del llibre, l ’Eulàlia Hortal Brugués, difusora de danses,
fundadora fa 25 anys i directora dels esbarts Mestre Sirés i Vedruna, de
Palafrugell.
L’Eulàlia ha estat la formadora de tot un seguit de dansaires que
componen diverses generacions. Amb l’especial col·laboració, en aquesta
ocasió, de l’expert en música popular, folklorista i escriptor Josep Bargalló
i Badia, de Reus, amb la seva tasca d ’investigació, tant d ’arxiu com de
camp ha fet possible aquesta obra que ben segur en el seu conjunt serà
referència obligada per a tothom interessat a seguir de prop aquestes
manifestacions de la cultura viva que sorgeix del poble.
Albert Juanola i Boera
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al Baix Empordà. JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÀRRECH, E l campanar
de la Pera: una obra del segle X V II. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els Va/lmanya, batlles
de sac del castell de Calonge. PERE MOLAS i RIBALTA, Notes sobre la petita noblesa del
Baix Empordà a l ’edat moderna. NÚRIA SÀBAT i ORTIZ, El teatre d ’aficionats a Palafrugell.

Núm 9 (1990). M.T. CLOTET, Les fo n ts picants de la Vall d ’A ro. LLUÍS PALLÍ i LLUÍS
ESTEVA, Un menhir inèdit en el terme de Santa Cristina d ’A ro: la Pedra Ramera. JOSEP
M a NOLLA, FRANCESC AICART i LLUÍS ESTEVA, El fo rn de terrissa de S ’A garó i l ’esta
blim ent romà de la fin ca Alzina. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Bell-lloc d ’A ro. Restauració
de l ’església (1959-1962) i excavacions efectuades (1982-1986). PERE TRIJUEQUE, Retaules
del segle X V I a Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega. DORA SANTAMARÍA i COLOMER,
Pere Perdigó escultor de Vulpellac (1559-1639). ISIDORO GIL DALMAU, Sinopsis de los sucesosprincipales de la historia del monasterio de SFG. PERE GIFRE i RIBAS, Una aportació
a la prehistòria dels hisendats gironins: la fam ília i el patrim oni Puig (segles X V II i X VIII).
JOSEP CLARA, Una nova fo n t per a l ’estudi de la repressió franquista: el padró d habitants
del 1940. Aplicació al Baix Empordà.

Núm 10 (1991). CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, M odelat del M assís de Begur. LLUÍS
PALLÍ i CARLES ROQUÉ, Un nou m onum ent megalític a Calonge: el menhir del M as Mont.
ASSUM PCIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ i LLUÍS ESTEVA, Les coves de can Roca de
M a/vet (Santa Cristina d ’A ro). P E R E TRIJUEQUE, Em plaçam ent del palau reial de Pala
mós. ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Necrologi benedictí guixolenc (segles X V I-X IX ).
JO SEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÀRRECH, Les esglésies parroquials de R u 
pià i de Serra de Daró (segle X V II). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Sant Feliu de Guíxols. Se
gon intent d ’alçar blocs de cases als passeigs propers a la platja. JOAN SURÓS i PERACAUL A, La llarga crisi de la indústria suro-tapera en el prim er terç del segle X X . JOSEP CLARA,
Els referèndums franquistes al Baix Empordà.

Núm 11 (1992). JOSEP M M ARQUÈS, Benediccions de barques (1391-1594). JOSEP M
MARQUÈS, Jueus del Baix Empordà a les lletres episcopals (1326-1385). PERE TRIJUEQUE,
Inventari del castell de Vila-romà (1411). PERE TRIJUEQUE, Els quatre genets de l'apocalipsi
a Palamós (1630-1750). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, El retaule de l'escultor guixolenc
Domènec Rovira el Major (1657-1678). BENET JULIÀ i FIQUERAS, Notes sobre Sant Feliu
de Guíxols (1850-1900). LLUÍS COSTA i FERNÀNDEZ, La premsa al Baix Empordà durant
la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). JOSEP CLARA i RESPLAN DIS,/a5^/?P/tí,//íxaí
com a espia americà.

Núm. 12. (1993). M AURORA MARTÍN i ORTEGA, M TERESA GENÍS i ARMADÀ. Els
jacim ents ibèrics del Puig de Serra (serra de Daró) segles VI-IV aC. DOMÈNEC CAM PILLO
i VALERO, BIBIANA AGUSTÍ i FARJAS, Serra de Daró. Estudi de les restes humanes. LLUÍS
ESTEVA i CRUANAS, Excavacions a la basílica de Santa Cristina d ’A ro (Baix Empordà)
(1962-1966). FRANCESC AICART i HEREU, JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, M aterials
arqueològics de la Basílica de Santa Cristina d ’Aro. FRANCESC AICART i HEREU, JORDI

SAGRERA i ARADILLA, Unforn rom àaSolius (Santa Cristina d'Aro). JOSEP Ma MARQUÈS,
E l govern de la diòcesi i de la bisbalia de Girona (1334-1362). PERE TRIJUEQUE i
FONOLLERAS, L ’església parroquial de Santa Maria de Palamós. Notes inèdites. LLUIS
ESTEVA i CRUANAS, JORDI BAUTISTA i PARRA, El retaule renaixentista de Santa Cristi
na d ’A ro. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, Documents sobre el jurista Francesc Romaguera
(1648-1694) i la seva biblioteca. Notícies breus.

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

Núm. 14. (1995). INSTITUT D ’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ, E l nostre homenatge
al senyor Lluís Esteva i Cruanas. RECOPILACIÓ A CURA D ’ELENA ESTEVA, Lluís Esteva
i Cruanas (D adesper a una biografia). RECOPILACIÓ A CURA DE LLUÍS PALLÍ i ELENA
ESTEVA, Bibliografia cronològica de Lluís Esteva i Cruanas. XAVIER COLOM ER-RIBOT,
L 'última entrevista amb Lluís Esteva i Cruanas. JORDI MONTANER, JOAN SOLÀ, JOSEP
MAS-PLA i LLUÍS PALLÍ, Aportació al coneixement de l'evolució geològica recent de la
plana del Ter (Baix Empordà). NARCÍS SOLER i MASFERRER, El jacim ent magdalenià de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JOSEP VERT i PLANAS, Els treballs del centre d ’estudis
del M ontgrí al Cau de les Dents. ROQUÉ, C.; PALLÍ, L.; TARRÚS, J.; CARRERAS, E.
Aportacions al coneixement dels gravats prehistòrics dels massissos de les Gavarres i de Begur
(Girona). CARRERAS, E.; GAY, P.; PALLÍ, L.; ROQUÉ, C.; TARRÚS, J. A propòsit de les
suposades pintures i gravats prehistòrics de la cova d'en Dayna (Romanyà de la Selva, Baix
Empordà). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, El jacim ent
tardo-rom à del carrer del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS i ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del Vilar de Purtos a la rodalia d'Ullà. GABRIEL ROU R A,
Capbreu de la capellania de Sant Feliu de Buada (Any 1326). XAVIER ROC AS i GUTIÉRREZ
- ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí: Resultats de la intervenció
arqueològica de 1994. JOSEP M. M ARQUÈS, El govern episcopal de la Bisbal. PERE
TRIJUEQUE i FONALLERAS, Un projecte de convent a la pietat de Palamós. MARIA
MERCÈ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de l ’Empordà. M. CONCEPCIÓ SAURÍ,
Palafrugell i el seu «llibre de privilegis»: Una història que encara no ha arribat al final.
JOAN BADIA-HOMS, L ’activitat de l'escultor Josep Pol a Palafrugell (Primera meitat de!
segle XVIII). BENET JULIÀ i FIGUERAS, Presència guixolenca en la Fira Internacional de
Belcaire del Llenguadoc. Segle XVIII. PERE MOLAS RIBALTA. Les ordenances dels botiguers
de la B isbal (1805). JAUM E AYMAR i RAGOLTA - JOAN VICENS i TARRÉ, Can Xifrà de
Calonge. JOAN PUIGBERT i BUSQUETS, Burgesos, federals i internacionalistes. La interna
cional a Sant Feliu de Guíxols: 1870-1874. SANTIAGO HERNÀNDEZ i BAGUÉ, Les activitats

Núm. 15. (1996). CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Sediments antics del
litoral del Baix Empordà entre Es Forn (Begur) i Vallpresona (Santa Cristina d ’Aro). JOSEP
M. MARQUÈS, Esglésies del Baix Empordà. JOSEP M. MARQUÈS, Set cenobis fem enins de
l ’Empordà. XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ, La sala 3 (o de la prem sa de vi) del castell-

palau de la Bisbal. Recerca arqueològica iproposta d ’evolució històrica. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del reial col·legi de cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. MIQUEL
BORRELL i SABATER, Les lluites p e l poder municipal entre el Monestir i la vila de Sant Feliu
de Guíxols: La insaculació de l'any 1803. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Un aspecte
de la vida administrativa de pals l ’any 1832: Les Tabes. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els
Ragolta, un llinatge català a Cuba. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Solidaritat guixolenca.
Segle XIX. JOSEP CLARA, La fa rsa de les eleccions municipals franquistes: l ’exemple del
partit jud icia l de la Bisbal (1948).

Núm. 16. (1997). LLUÍS PALLÍ i BUXÓ - CARLES ROQUÉ i PAU, Característiques
geomorfològiques de la Pedralta (Baix Empordà, Girona). PERE MOLAS i RIBALTA, Els
comtes de Palamós a l ’Edat Moderna. ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, Topònims
baix-empordanesos del segle XVII: Una incursió a les propietats del castell de Palau-Sator els
anys 1670-1671. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols, 1701-1705. PEP
VILA, El«Tratado de diferentes curiosidades», un receptari bisbalenc d ’adrogueria i confiteria.
MIQUEL BORRELL i SABATER, La polèm ica entre l ’hospici de Girona i l'ajuntam ent de
Sant Feliu de Guíxols p e l control de la caritat a finals del segle XVIII. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. PEP
VILA, Lletres de Mossèn A.M. Alcover i de F.B. M oll a Irene Rocas Romaguera, corresponsal
de l ’obra del diccionari de Llofriu. JOSEP CLARA, 30 Cartes de Gaziel a Carles Rahola.
ALBERT JUANOLA i BOERA, Les cambres de comerç del Baix Empordà..

Núm. 17. (1998). CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia de l ’A rdenya
i form es granítiques associades. BIBIANA AGUSTÍ - JOSEP BURCH - JOAN LLINÀS, Les
sitges ibèriques de Sant Sebastià de La Guarda (Palafrugell, Baix Empordà). JOSEP M.
NOLLA - LLUÍS PALAHÍ - JOSEP BURCH, L'abandonament de l ’Oppidum de Castell.
MARIA VILAR i BONET, Inventari del castell de Calonge (1466). JOSEP M. MARQUÈS, La
parròquia de Púbol. PERE MOLAS RIBALTA, Noves notícies sobre Antoni Ferrer, gran
canceller de Milà. ENRIC PRAT - PEP VILA, Un inventari de la casa Fina de Palafrugell
(1708). ANNA-M ARIA CORREDOR PLAJA, Temps de pescadors i comerciants a la platja
de Pals (s. XVIII). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Reformes vuitcentistes a l ’església de
Calonge. AGUSTÍ M. VILÀ GALÍ, El tràfic de cabotatge al port de Palafrugell. JOAN
MOLLA i CALLÍS - JORDI BAUTISTA i PARRA, La vinya i el vi a la conca de la riera del
Tinar (C alonge). PEP V ILA , «E m porion», una revista de la Bisbal, divulg a d o ra de
l ’avantguarda daliniana. JOSEP CLARA, Gironins davant el TOP: el cas de Pere Caner. M.
TERESA CLOTET i MASANA - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Nova aportació al coneixement de
les fo n ts picants de la Vall d ’A ro mitjançant radiocarboni.

Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l'entorn de Marenyà
(La Tallada d'Empordà). FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA,
L'església antiga de Santa Cristina d'Aro i els seus precedents. Una nova interpretació.
ELVIS M ALLORQUÍ i GARCÍA, La vila de Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. M A R
QUÈS, Construcció de les esglésies de Palafrugell i Mont-Ras ( 1588ss). MARIA VILAR i
BONET, L'escut dels ducs de Sessa del Castell de Calonge. ANNA-M ARIA CORREDOR i
PLAJA, Notícies disperses sobre algunes edijicacions fortificades de Pals. PEP VILA, Sobre
un manual de sastreria català del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d'Aro. GEMM A
PU JOL-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 M ontgrí: 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-HOM S, Excavacions al Castell Palau de la Bisbal (anys 19931994). Troballa d'un capitell romànic. JAUM E AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerònim s i
Carles 1. MARIA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronia de Calonge
(1550-1606). ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, La vida dels francesos residents a la
costa del Baix Empordà el 1637. PERE MOLAS i RIBALTA, El setge de Palamós de 1655
vist des de Madrid. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Marina guixolenca del segle X VIII (Del
desastre a la recuperació). PEP VILA, El receptari El cafetero del Ampurdàn, amb altres
fórm ules de la terra. JOSEP CLARA, Dos articles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
M OLLA i CALLÍS, Tres fites en la història agrària de Calonge: 1734, 1882 i 1970. LLUÍS
PALLÍ - CARLES ROQUÉ, La reposició de la Pedralta.

Núm. 20 (2001). CARLES ROQUÉ - LLUÍS PALLÍ, Les inscultures de M ontagut Petit
(Vall-llobrega). J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PALAHÍ, J. SAGRERA, M. SUREDAi 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). ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, Les possessions de la Universitat
de Pals el 1672. SALVADOR VEGA i FERRER, La recuperació de l'almoina del pa cuit del
Dijous Sant i la reparació de l'església parroquial de la Tallada (1685). LAURA QUER i
MONTSERRAT, Els interiors de les cases de Calonge (1750-1800). BENET JULIÀ i FIG UE
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 TURRÓ i ANGUILA, L'arxiu de la parròquia de Palafrugell: Els
registres sacramentals. ALBERT VILAR i MASSÓ, La capella de Sant Jordi de Calonge

Núm. 21 (2002). NÉSTOR SANCHIZ i GUERRERO, Constatació d'un assentament humà
prehistòric al Puig Gros de l'Ardenya (Sant Feliu de Guíxols). XAVIER ROCAS, CARLES
ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, Els clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): Anàlisi geoarqueològica. JOSEP M ARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA, Excavacions
arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Calonge. JOSEP CLARA, La població de Torroella
de M ontgrí segons el tall de 1648. ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, El repartiment de
les terres comunals de Pals. MARC AULADELL i AGULLÓ, L'incendi de la cúria reial de
Sant Feliu de Guíxols la nit del 31 de desembre de 1815. BENET JULIÀ i FIGUERAS, E s
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. MIGUEL 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 dA ro). JOSEP BURCH, ANTONI ROJAS i JORDI SAGRE
RA, Noves aportacions per al coneixement del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
(Llafranc, Palafrugell). XAVIER ROCAS, CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ, Caracterització
arqueològica i geològica de les produccions de rajoleria d'època romana de Llafranc (Baix
Empordà). MARIA VILAR i BONET, El règim municipal de Calonge al segle XV. ROSALIA
SAMSÓ, Vincles del M onestir de Santa Maria del M ar de Calonge amb el de Sant Daniel de
Girona. ANNA-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 degollació de Sant Joan Baptista", un drama bíblic
representat a Foixà el 1904. JOSEP CLARA, Radiografia de dos arxiprestats empordanesos
al començament de la II república (La Bisbal i Torroella de Montgrí)

Núm. 23 (2004). FERRAN CODINA, Una premsa de vi romanorepublicana a Bellcaire
d'Empordà. E. CARRERAS, J. M. NOLLA, A. B A R T II 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). JAUM E AYMAR, Els Lloret de Calonge i la Bisbal. ESTUDI, TRANS
CRIPCIÓ I NOTES A CURA DE PEP VILA, «Llibre de guisados, escullits particularm ent de
la cuyna estrangera (1867)». El receptari de Melchor 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 LOAISA DALMAU, La transformació territorial
de Sant Antoni de Calonge pel turisme. CARLES BARRIOCANAL, Avifauna de les suredes
baixempordaneses a la primavera. RESSENYES.

Núm. 24 (2005). J. CANAL, E. CANAL, J.M. NOLLA i J. SAGRERA, El castellum Uellosos
del puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà) Vida i mort d'una fortificació carolíngia.
JORDI VIVO, Quatre anys al port: la reconstrucció del prim er m oll de Sant Feliu de Guíxols
(1591-1594). BENET JULIÀ, Notes sobre la guerra de separació a Sant Feliu de Guíxols.
DAVID FIGAROLA, El fom ent de la lectura: els llibres dels servites d'Empúries i la biblioteca
popular de Palafrugell. SANTI SOLER i PEP VILA, Lletres de bisbalencs de la renaixença a
l'escriptor i polític Víctor Balaguer (1867-1871). ANNIE UNLAND, Joan Baptista Coromina.
JOSEP CLARA, Expedients de responsabilitats polítiques al Baix Empordà. ANNA-M ARIA
CORREDOR, Els apiaris del senyor Riera (Pals 1927-1962): Un exemple de l'activitat apícola
al Baix Empordà els anys 50. CARLES BARRIOCANAL, BALTASSAR PARERA i ELDA
MATA, Recuperació de zones humides als camps de golf: el cas del g o lf i les serres de Pals.
JOAN BADIA-HOMS, Relació del Dr. Josep Alsina i Bofill amb el president Tarradellas.
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NO R M ES DE PU BLICACIÓ D'ESTU DIS DEL BAIX EM PORDÀ
1 El llib re E stu d is del B aix E m p o rd à és u na p u b lic a c ió de l'In stitu t d 'E stu d is del B aix E m p o rd à, i està
o b ert a articles o rig in als d e 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 de la
c o m arca del B aix E m p o rd à. E s p u b licarà un volum p er any, co n stitu ït p e r un o m és n ú m ero s.
2.- E ls au to rs han d e p re se 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 te x t ben red actat,
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calg u i. Q uan sigui p o ssib le s'ha de c itar la p ro ced è n cia de les fotos o g rav ats u tilitzats, de l'arx iu o b ib lio te ca
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 n o m de l’autor, el n ú m ero d 'o rd re que ten en
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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, Ma Pilar (Les Preses)
Domenech i Moner, Joan (Lloret de Mar)
Sagrera i Aradilla, Jordi (Salt)
Ortega i Cobos, David (Sta. Coloma dc 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 D'ABRIL DEL MMVI

