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PRESENTACIÓ
El mes de juny de 2008, amb motiu de l’assemblea anual de
l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, es va produir una prevista
renovació de la nostra junta, que va comportar un relleu a la
presidència, la redistribució de funcions entre els membres
que continuaren i la reincorporació d’altres. Després de 27 anys
d’existència del nostre centre d’estudis comarcal, en encetar
aquesta nova etapa, la junta es va plantejar emprendre l’actualització
d’alguns aspectes, que havia quedat pendent de resolució des de
feia temps a causa de necessitats més peremptòries del dia a dia.
Procurarem explicar amb brevetat els canvis i consecucions que ja
són realitat, d’entre els que tenim previstos.
En primer lloc, podem anunciar que l’IEBE disposa, finalment,
d’un local com a seu social permanent, situat a l’edifici històric de
l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, amb dos espais per reunions
i activitats diverses, i on, després d’unes obres d’adequació que hi
hem realitzat, també s’hi guarda el fons de les publicacions pròpies.
A més, podem accedir a l’ús de la sala d’actes d’aquest equipament
cultural, compartit amb altres associacions. Així mateix, en el
conveni signat el dia 30 de juliol d’enguany entre l’Ajuntament i
l’IEBE, també es renovà el pacte segons el qual la Biblioteca Pública
de Sant Feliu de Guíxols té dipositat el nostre fons bibliogràfic, que
es troba a l’abast de tots els ciutadans.
D’altra banda, hem procurat consolidar el nostre servei
d’administració i secretaria al Museu de la Pesca (Casa Muntaner)
de Palamós, que funciona com a subseu. Hem d’afegir, encara, que
recentment l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu ens ha concedit
l’ús temporal d’un espai del Centre Cívic i Cultural d’aquella població,
per a reunions i actes diversos.
Volem manifestar el nostre agraïment a les institucions que hem
esmentat per la seva cordial i imprescindible col •laboració. No hi ha
dubte que, en una comarca marcadament policèntrica com el Baix
Empordà, la presència física -els contactes i relacions habituals- a
més d’una població, esdevé molt convenient i recomanable per el
bon fi dels nostres projectes i anhels.
Gràcies al que acabem d’explicar, a les nostres publicacions i
comunicats a partir d’ara hi podran figurar les adreces postals de la
seu social i de secretaria (amb el telèfon). Com és lògic, l’esmena
d’aquestes mancances bàsiques, que veníem patint des de
sempre, ha anat acompanyada d’una posada al dia, absolutament
indispensable, en el tema de comunicació i difusió: en el present

volum s’hi troben també les indicacions de la pàgina web i del correu
electrònic de l’IEBE.
Una altra tasca urgent ha estat la renovació dels estatuts, un repte
que no podíem ni volíem eludir. Els nous estatuts, fa poc aprovats,
ens permetran una gestió més planera, que permetrà agilitzar i
encarrilar temes fonamentals, com ara l’alternança periòdica dels
membres de la junta.
La publicació anual dels volums d'Estudis del Baix Empordà
és la nostra activitat principal des dels inicis, el nostre emblema.
L’actual junta, per acord unànime, decidí que també era el moment
d’estudiar un cert canvi d’imatge d’aquesta publicació, que s’havia
mantingut quasi inamovible des dels orígens. Sense cap renúncia a
la trajectòria mantinguda fins ara en el concepte, en els continguts
i en la voluntat de servei a la recerca centrada en temes comarcals,
hi hem introduït diferents innovacions: el disseny de la coberta, la
tipografia, la presentació dels articles, etc. Les normes de publicació
han estat també actualitzades perquè, a partir d’ara, siguin seguides
amb rigor pels col •laboradors literaris.
Ens ha semblat indispensable que el canvi d’imatge sigui visible,
en primer lloc, en la icona que ens defineix i ens representa, el
nostre escut, el nou logotip que ha estat adoptat per unanimitat pels
components de la junta després del corresponent i animat debat.
En el volum que tenim a les mans s’hi trobarà una butlleta, la
qual demanem que sigui complimentada tant pels membres que
ja formen part de l’IEBE, com pels qui vulguin adherir-s’hi de nou.
D’aquesta manera, en els Estudis del Baix Empordà de l’any vinent
hi podrà aparèixer la relació actualitzada dels subscriptors.
Posem a la consideració dels membres de l’IEBE i a la dels
lectors de les nostres publicacions, els canvis que hem introduït,
amb voluntat de modernització o posada al dia. La ventada del nou
logotip en podria ser un símbol. La nostra esperança i el nostre
desig és haver encertat. En els propers anys continuarem treballant
en els aspectes que encara queden per millorar, per exemple un
augment del gruix dels volums d’estudis anuals, la possibilitat de
segones publicacions, etc. I prometem treballar-hi amb l’entusiasme
de sempre, de manera altruista i desinteressada, seguint la nostra
ja força llarga tradició, que dóna acollida tant als erudits locals i
comarcals com a representants del món universitari. En una societat
cada dia més global, el valor dels estudis particulars que publiquem
és cada vegada més apreciat.
Joan Badia-Homs
President de l’IEBE

JORDI VIVO I LLORCA
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RESUM : En el transcurs d’una intervenció arqueològica preventiva a l ’interior de l’església
del monestir de Sant Feliu de Guíxols sortiren a la llum una sèrie de tombes amb una
cronologia àmplia, que anava de l’antiguitat tardana a època moderna. De totes elles, la
més remarcable és una cupa, una sepultura romana tardana de tipologia mai documentada
fins ara a la zona, que s'afegeix a les altres set tombes romanes, ja conegudes des dels
anys seixanta del segle passat, per remarcar l ’existència d’una necròpoli romana a l’àrea
ocupada pel posterior monestir benedicti.
PARAULES CLAU: arqueologia, antiguitat tardana, món funerari, cupa

1. LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA I LA TROBALLA DE LA TOMBA
Entre els dies 14 i 21 de maig del proppassat 2008, un equip
d’arqueòlegs de la Universitat de Girona dugué a terme una inter
venció preventiva a l’interior de l’església de Santa Maria dels Àn
gels de Sant Feliu de Guíxols, com a conseqüència de l’execució
d’unes obres de millora i embelliment de la banda interior de l’en
trada lateral del temple. En conjunt foren excavats dos petits sec
tors, corresponents a dues capelles situades a banda i banda de la
porta (fig. 2); ambdues són el resultat d’una ampliació de l’edifici
que hom dugué a terme a la darreria del segle XVIII (Jiménez, 2001,
p. 42-45) a l’entorn del que fins aleshores havia estat l’accés habi
tual a l’església i que afectà parcialment el terreny que des d’època
medieval havia estat emprat com a àrea d’enterrament.
1.1 EL SECTOR 2

Ambdós sectors foren excavats en extensió amb la intenció d’es
gotar l’estratigrafia existent o, almenys, fins a la profunditat que re
comanava la prudència, especialment el sector 2, atès que l’extra
cció dels estrats implicava desenterrar la fonamentació dels murs de
tancament de la capella i, per tant, es corria el risc de posar en perill
l’estabilitat d’aquella banda del temple. Per aquesta raó, l’espai s’anà
excavant de manera esglaonada, de manera que sempre restés un
marge de terra suficient per garantir la seguretat de les parets.
11
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Fig. 1. Situació del municipi de Sant Feliu de Guíxols.

El sector 2, el més grans dels dos, s’obrí a la capella situada
immediatament a llevant de la porta, de planta rectangular i amb
unes dimensions de 4,65 m per 3,2 m. Per l’est limita amb la paret
de l’absis septentrional del transsepte, que per l’exterior ofereix un
aspecte de torre fortificada car, de fet, en època medieval formava
part del sistema defensiu del monestir (era l’anomenada torre de
Tramuntana o dels Reis). La solidesa d’aquesta estructura queda
ben testimoniada per la fonamentació, que s’enfonsa fins a 2,4 m
12
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respecte del nivell del pa
viment original de la ca
pella, previ a les obres de
2008. En canvi, els murs
de ponent i tramuntana,
pertanyents a l’ampliació
setcentista, s’havien as
sentat molt més amunt:
el primer s’endinsa uns
seixanta centímetres res
pecte del nivell original
de la capella, mentre que
el segon -amb indicis
d’haver estat remodelat
en diverses ocasionses queda a tan sols una
trentena de centímetres.
Just sota el paviment
Fig. 2. Planta de l'església del monestir de Sant
es documentà un potenFeliu de Guíxols, amb indicació, a la secció ampliatíssim estrat de farciment
da, dels dos sectors excavats. El rectangle gris fosc
que contenia, barrejada
del sector 1 assenyala la posició de la cupa.
amb la terra, una ingent
quantitat de restes òssies humanes (i algunes d’animals) mancades
de connexió anatòmica i que havien estat clarament abocades. Al
costat dels ossos també es recuperaren uns pocs fragments de ce
ràmiques de diverses èpoques fins al segle XVIII. Sota aquest estrat
se’n localitzà un altre, de terra més compacta, en el qual s’havi
en retallat una sèrie de fosses, totes elles orientades seguint l’eix
nord-sud. Es van arribar a documentar fins a cinc tombes individu
als (quatre pertanyents a adults i una a un infant), ben alineades i
ordenadament disposades, si bé cal tenir en compte que alguns dels
enterraments estaven afectats per un immens retall que ocupava la
meitat septentrional del sector, el qual estava farcit pel mateix estrat
a què ens referíem al principi i, a més profunditat, per un altre que
donà una quantitat residual d’esquerdissos de ceràmica i d’ossos,
majoritàriament d’animals. L’excavació d’aquest darrer estrat es sus
pengué atesa la manca de materials arqueològics i la profunditat as
solida, i es preferí practicar uns sondejos amb la intenció de trobar
el final d’aquesta capa de terra i materials que permetessin datar-la.
Tanmateix, de materials, no en van aparèixer més i, per altra banda,
13
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Fig. 3. Dues de les cinc inhumacions modernes localitzades al sector 2.

poc més avall del punt on
la banqueta de fonamentació de la torre quedava
penjant, sorgí un estrat de
sorra fina i començà a ei
xir aigua, la qual cosa in
dicava la proximitat de la
capa freàtica i, per tant, la
profunditat màxima que
podia assolir l’excavació
del sector 2.
Paral ■lelament, al cos
tat sud-est i a escassos
centímetres per sota del
nivell que ocupava ori
ginalment el paviment
de l’església, es localit
zà una tomba amb mit
ja dotzena de cadàvers
acuradament
superposats Aquesta estructura,
1

bastida sobre el mateix
estrat on es localitzaren les cinc tombes suara esmentades, estava
feta amb trossos de granit de dimensions mitjanes sense desbastar
units amb morter i es lliurava a la paret de la torre per formar una
caixa d’una fondària que rondava el metre i mig. La cara exterior
presentava un acabat molt poc acurat que evidencia que hom la
concebé per anar coberta de terra; en canvi, la interior estava arrebossada amb morter per tal d’obtenir una superfície ben llisa i po
lida (fig. 4). És interessant assenyalar que entre la terra que cobria
els cossos sebollits a la tomba es localitzaren diversos fragments de
ceràmica -principalment dels segles XVI-XVII-, denes (de pasta de
vidre, pedreria i bronze) pertanyents als rosaris que acompanyaven
els difunts i objectes de bronze com ara agulles per al cabell, agulles
per a la mortalla, una cullereta i un conjunt de vint-i-set monedes,
principalment dels segles XVI-XVII. Tots els indicis, per tant, porten
a situar la construcció de la tomba en algun moment que no podem
acabar de precisar a cavall d’aquestes dues centúries.
Així doncs, gràcies a l’excavació d’aquest sector hem pogut do
cumentar l’existència de cinc modestes sepultures de les que hi
14
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havia a l’entorn de l’es
glésia del monestir bene
dictí, obertes des d’èpo
ca medieval. El terreny
on estaven excavades,
pel que sembla, patí una
profunda transformació
als segles XVI-XVII quan
es bastí la tomba d’obra
adossada al mur de la
capella septentrional del
transsepte, la construcció
de la qual assenyala un al
çament notable del nivell
de circulació de la zona
que s’aconseguí amb
l’abocament d’una gran
quantitat de terra. Com
evidencien les nombroses
restes òssies humanes,
hom emprà la terra que
tenia més a l’abast i més propera, del mateix entorn del monestir i
que, per tant, contenia les despulles d’antics vilatans ja oblidats. A
partir de les dades fornides per la intervenció arqueològica no és fà
cil d’explicar per quina raó es dugué a terme aquesta elevació de la
cota de circulació, que implicà el soterrament i/o destrucció de les
velles tombes de l’entorn. Cal no perdre de vista que també seria en
aquesta època quan es realitzà el retall immens, tant per profunditat
-va a cercar la capa freàtica- com per amplada -els límits septen
trionals i occidental de la qual desconeixem perquè van més enllà
de l’àrea excavada-, que afectà algunes de les tombes conservades.
El canvi de nivell de circulació, unit a la construcció de la tomba
múltiple i la presència de la poderosa base d’un pilar que aparegué
a la cantonada nord-occidental de la capella i que fou aprofitada per
fonamentar-hi les parets de l’ampliació setcentista, porten a pensar
en la possible construcció d’algun tipus d’estructura que ampliaria
l’edifici del temple, potser una mena de porxada, prèvia a la cons
trucció de les capelles i la nova entrada, més avançada, del segle
XVIII, dins de la qual s’hauria reservat un espai destacat per fer-hi
15
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enterrar mitja dotzena de persones. Si aquests sis homes estaven
relacionats amb la vila o estrictament amb el monestir, no ho sa
bem, ja que la coberta de la tomba, on hauria pogut haver-hi alguna
làpida identificant els personatges no s’ha localitzat. Tanmateix, en
aquesta hipòtesi hi ha un element que no quadra: el gran retall. No
sembla gens assenyat que hom esmercés una gran quantitat d’es
forços en l’obertura d’un espai tan desproporcionat, sobretot tenint
en compte que les estructures bastides posteriorment no requerien
una fonamentació d’aquelles dimensions. Podríem suposar que el
retall respon a l’arrasament d’un gran parament que hi devia haver
en aquella zona, potser un tram de la cinta mural que defensava el
monestir i que suposava una molèstia per portar a terme correcta
ment les ampliacions de l’església. Això no obstant, encara que fos
motivat per l’arrasament d’una part de les muralles (en el cas que
fossin allà), segueix semblant excessiu el fet d’arrencar literalment
els paraments fins al més pregon de llurs fonaments, quan n’hi hau
ria prou de retirar les estructures fins al nou nivell de circulació, just
per evitar que fessin nosa. Ho haurem de deixar, de moment, com
un misteri més del conjunt monàstic guixolenc.
1.2 EL SECTOR 1

Aquest sector tenia unes dimensions molt més reduïdes que
l’anterior però, no obstant això, va donar una troballa completa
ment inesperada. L’àrea excavada era un espai pentagonal -definit
per la pròpia forma de la capelleta- de 3,3 m de llargada per 1,4
m d’amplada màxima, situat, cal destacar-ho, molt a la vora dels
peus de la torre del Fum. El primer estrat llevat presentava molts
punts de contacte amb el primer del sector 2, atès que es tractava
d’una capa de terra que contenia algunes restes òssies humanes,
mancades de connexió anatòmica, i que havia estat clarament abo
cada per anivellar el terreny i afaiçonar-lo per bastir-hi la capella. El
mateix es pot dir de l’estrat que es localitzà al dessota de l’anterior,
que a més d’ossos contenia alguns fragments de ceràmica, entre
els quals, blaus catalans.
Sota aquest anivellament es trobà un altre estrat, més compacte
i arqueològicament estèril, on hi havia dos retalls que quedaven
just sota el perfil de ponent i que s’hi endinsaven; és possible que
es tractés de dues fosses d’inhumació, però la part que es pogué
excavar no va donar cap resta humana. Més sort hi hagué amb una
16
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tercera fossa situada a la
banda nord-occidental,
en la qual es documentà
un cos incomplet. I en
cara es localitzà un quart
retall, en part sota d’un
dels primers esmentats,
que contenia un altre ca
dàver, si bé en molt mal
estat de conservació.
Finalment, quan sem
blava que l’excavació
d’aquest petit espai es
podia donar per acabada
atesa la manca de material arqueològic de l’estrat on es retallaven
els enterraments, aparegué una nova tomba, completament dife
rent de les anteriors i, sens cap mena de dubte, la més notable de
totes les documentades. Es tracta d’una estructura d’obra, de forma
semicilíndrica, massissa, feta amb morter barrejat amb pedres de
dimensions mitjanes -principalment granit, però també es podia
apreciar almenys un fragment de pissarra- i algun tros petit de tegula. La forma, per tant, permetia identificar-la com una cupa, una
tipologia de tomba d’arrel romana (fig. 5, 6 i 7). Orientada, com sol
ser habitual en les sepultures cristianes antigues, en l’eix oest-est, la
seva longitud no es pogué determinar pel fet que una part s’endins
ava al perfil occidental i, en conseqüència, no era possible excavar
ia. Amb tot, l’amplada, variable, anava dels 58 cm en el seu extrem
als 46 cm en el punt on s’internava al perfil; aquesta diferència
ve donada pel fet que la banda meridional no era ben paral •lela
respecte de la seva oposada, sinó que anava tancant vers l’interior.
Finalment, l’alçada assolia els 56 cm. A banda i banda de la base de
la cupa hi havia, simètricament disposades, lligades a ella i formantne part, sengles morterades en forma d’aleta, amb una amplada
d’uns 14 cm i que s’estrenyien a mesura que s’aproximaven als
extrems. A més a més, per la banda meridional s’estenia una capa
d’un morter diferent al de la tomba, que constituïa un paviment
que donava el nivell de circulació relacionat amb la sepultura i que
s’estenia per sota dels perfils (fig. 4).
L’estrat que cobria la cupa, com ja s’ha dit, va resultar completa
ment estèril. Amb l’esperança, almenys, de trobar indicis que per
17
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Fig. 6. Imatge de conjunt de la cupa amb el
paviment de morter que s’estenia als seus peus.

metessin datar la cons
trucció de la tomba, es va
procedir a fer un sondeig
sota el paviment de mor
ter. Tanmateix, resultà
infructuós perquè l’estrat
on estava assentat tam
bé era estèril. Arribats
a aquest punt i atesa la
profunditat assolida, el
fet que els murs de la ca
pella quedaven penjant a
força alçada i la dificultat
per seguir excavant amb
un mínim de comoditat
el sector, que amb l’apa
rició de l’estructura que
dà encara més reduït del
que ja era en un principi,

^ p r e n g u e la d e clS lO d e
finalitzar l’exploració i,
sobretot, deixar l’excavació de la sepultura per a algun moment
futur en què les circumstàncies siguin més favorables per excavar-la
completament.
2. LA CUPA I EL SEU CONTEXT. PARAL- LELS I CRONOLOGIA
La troballa d’una sepultura romana a l’entorn del monestir i,
més concretament, a redós de la torre del Fum no és un fenomen
aïllat. A principis de la dècada dels anys seixanta del segle passat
Lluís Esteva i Cruanas localitzà cinc tombes d’època romana tar
dana (Esteva, 1962 i Esteva 1978). Dues eren tombes de tegula
de secció triangular i les altres tres estaven fetes amb lloses de
pissarra i pedruscall, dues menes de sepultures senzilles però efi
caces ben documentades i comunes a les nostres terres en una
cronologia que abraça del segle IV (i fins i tot abans) al VII/VIII.
Es coneixen, per posar alguns exemples, altres tombes de tegula
similars a les guixolenques al subsòl de la capçalera de l’església
vella de Santa Cristina d’Aro, on en fou localitzat un parell (Aicart
et al., 2008, p. 83-84); a Llafranc, on se n’han documentat dinou,
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per bé que en general són més antigues (Carreras et al., 2004;
Nolla & Casas, 2005, p. 145-152; Del romà al romànic, p. 292);
a la necròpoli de la Neàpolis emporitana, on se’n trobaren una
quarantena (Nolla & Sagrera, 1995); o a la del turó de Santa Ma
ria de la Ciutadella de Roses, on se’n localitzaren tres més (Nolla,
1997, p. 119-122). Encara més habituals són les tombes de caixa
de pedres, de les quals s’han documentat trenta-cinc de segures
a l’església vella de Santa Cristina (Aicart et al., 2008, p. 83-90),
més d’un centenar a la necròpoli de la Neàpolis d’Empúries (Nolla
& Sagrera, 1995), cinc a la localitzada sota i a l’entorn de l’hospi
tal militar de la Ciutadella de Roses (Nolla & Amich, 1996-97, p.
1029-1032) i mitja dotzena més a la del turó de Santa Maria, a la
mateixa localitat (Nolla, 1997, p. 119-122).
A les cinc sepultures esmentades, situades pròpiament al vol
tant de la torre del Fum, s’hi han d’afegir un parell d’inhumacions
més, una mica més allunyades però, tot i això, a la vora, a can Faz,
al carrer del Prior (Esteva, 1983; Aicart & Nolla, 1995), i que, de
ben segur, formaven part de la mateixa àrea cementirial.
El que realment constitueix una novetat, per tant, no és que la
tomba sigui d’època romana (més avall ja intentarem precisar la
cronologia), ans la seva tipologia, atès que, tal com acabem de veu
re, fins ara no se n’havia trobat cap en forma de cupa. Aquest tipus
de monument funerari, relativament freqüent a les necròpolis altimperials de la Mediterrània occidental i, particularment al nord
d’Àfrica i la península Ibèrica, té els seus orígens en els túmuls.
Aquests, en un principi, no eren altra cosa que un amuntegament
de la mateixa terra que s’havia extret per excavar la fossa, més o
menys ben posada, amb la funció principal d’assenyalar la ubica
ció exacta de l’enterrament. Amb el pas del temps aquests modes
tos monuments, que devien ser, hem d’imaginar, més tost efímers,
anaren donant pas a sepultures fetes d’obra i recordades gràcies a
un túmul també d’obra, fet o bé amb blocs de pedra esculpits o bé
amb una estructura de morter i pedruscall, sovint recoberta d’una
capa d’opus signinum que li proporcionava un acabat més digne. Al
principi, en temps de l’alt Imperi, els túmuls de maçoneria prenien
la forma d’un semicilindre disposat sobre una base, el qual donava
nom a aquest tipus de tombes: en llatí, cupa designava el que nosal
tres anomenem bótes, car, d’alguna manera, la forma semicilíndrica
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Fig. 7. La cupa vista des de dalt.

recorda mitja bóta.1 Aquesta forma, tanmateix, anà evolucionant
i canviant per adquirir un aspecte més prismàtic, troncocònic o
troncopiramidal.
El sepulcre trobat a Sant Feliu no és un cas singular ni aïllat a
les nostres contrades; vegem-ne a continuació altres de paral •lels
o tombes similars d’època tardana. Per començar, a la necròpoli
de la Neàpolis d’Empúries està ben documentat un conjunt de set
ze sepultures que, tot i les seves variants, consisteixen en general
en tombes fetes d’obra i cobertes amb una estructura prismàtica
sobreelevada de pedres barrejades amb morter de calç i recoberta
amb una capa d’opus signinum, sovint d’uns divuit centímetres de
gruix (Nolla & Sagrera, 1995, núm. 69, 70, 71, 72, 93, 151, 168,
254, 298, 337, 338, 339, 340, 341, 342 i 343); en dues ocasions,
a més, el túmul presentava una decoració de característiques molt
humils, ja que es tracta en un cas d’un crismó incomplet (núm. 70)
1
En aquest sentit, cal fer esment de les cupae documentades en diversos indrets
de Portugal, que imiten, en ocasions amb una notable precisió, bótes de vi (Toynbee,
1993, p. 225).
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i en l’altre, d’una ípsilon (núm. 72). A més d’aquestes, s’han docu
mentat altres estructures similars amb un túmul format per una
estructura de tegulae disposades a doble vessant i recobertes de
morter i signinum o només morter (núm. 167, 348, 349, 350 i 351).
Les dimensions són variables, amb longituds que oscil·len entre
1,35 i 2,45 metres (núm. 168 i 72, respectivament) i amplades que
van dels 0,4 als 0,9 metres (núm. 151 i 71, respectivament), amb
una preferència per mesures properes al mig metre (núm. 93, 168
i 298). En relació amb les amplades, alguns dels túmuls (com els
de les tombes núm. 93 i 151) presenten dimensions diferents, amb
parts més estretes i d’altres de més amples, com ja hem vist que
passa amb la de Sant Feliu. En conjunt, aquestes sepultures emporitanes es daten entre els segles VI i VII i primers anys del VIII (Nolla
i Sagrera, 1995, p. 275-278).
A Roses, per una banda, es troben al turó de Santa Maria dues
tombes d’obra ben assenyalades i identificades gràcies a sengles
túmuls de pedruscall o tegulae i morter, revestits de signinum per
donar-los forma de cupa i amb una cronologia del segle VII o el VIII
(Nolla, 1997, p. 129-131). Per altra banda, a la zona de l’hospital
militar es coneix una sepultura similar, una tomba de caixa de plan
ta rectangular (2,5 per 0,65 metres, que queden reduïts a la banda
interior a 1,8 per 0,46 metres) amb les cantonades lleugerament
corbes i assenyalada i protegida per un túmul format per un llit de
pedruscall irregular. La cronologia que se li atribueix, com a la resta
de la necròpoli situada sobre les restes del barri hel •lenístic de l’an
tiga Rhode, es mou entre mitjan segle V/segle VI i el segle VII (Nolla
& Amich, 1996-1997, p. 1029 i 1034-1035).
També a la plaça del mercat de Besalú aparegueren unes quantes
sepultures de tegulae de secció pentagonal recobertes amb una capa
gruixuda formada per pedruscall i morter que els dóna l’aspecte semicilíndric propi de les cupae (Nolla & Sagrera, 1995, p. 277).
Al subsòl de l’església de Santa Maria d’Amer se’n localitzà una
altra que, originalment, indicava la presència d’una tomba consistent
en una fossa adequada amb una solera de fragments de tegulae i pe
druscall però sense cap protecció als laterals i que estava coberta per
una gruixuda capa de morter, tegula i pedres; hom li atribueix una
cronologia entre el segle IV i el VIII (Del romà al romànic, p. 294).
Més al sud, a la uilla de la Barquera (Perafort, el Tarragonès) es
coneixen dos monuments funeraris que tenen molta semblança amb
les cupae, per bé que són de dimensions més grans, atès que estan
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constituïts per uns sòcols rectangulars que mesuren 3,35 m per 2,1
m, coberts per una volta de mig punt d’una alçada que assoleix 1’ 1,55
m; ambdós sepulcres estan fets d’obra (pedra i morter) i en origen
l’exterior estava arrebossat i pintat. Se situen entre mitjan segle IV i
finals del V (López & Pinol, 1995; Del romà al romànic, p. 279-280).
Com acabem de veure, trobem estructures funeràries en forma
de cupa en diversos indrets més o menys propers, amb una cro
nologia general que abasta de mitjan segle IV als primers anys del
VIII, preferentment entre els segles VI i VIII. Intentar precisar una
datació per a la sepultura guixolenca dins d’aquest lapse de temps
tan ampli no és fàcil, perquè, tal com hem comentat abans, tant
l’estrat que cobria la tomba com el de sota del paviment al qual es
tava associada resultaren estèrils i, a més, les dificultats del procés
d’excavació no recomanaven ni permetien l’exploració completa de
la inhumació, de manera que no disposem de cap fragment de ce
ràmica ni de cap altre element que ens permeti afinar la cronologia.
Això no obstant, sí que hi ha un aspecte que no podem passar per
alt i que pot permetre no només obtenir una datació més acotada
sinó també explicar la presència del sepulcre.
Més amunt ja hem emfasitzat el fet que la tomba es troba a tocar
dels peus de la torre del Fum. Aquest detall, de ben segur, no pot és
ser casual, ans al contrari ha d’ésser completament intencionat. No
s’ha de perdre de vista que la torre medieval, com posà de manifest
per primer cop Pere de Palol fa ja molts anys, fou erigida al damunt
d’una construcció anterior el bastiment de la qual caldria situar en
temps del baix Imperi i, més concretament, al tombant del segle
V (Nolla 6l Grau, 2006, p. 24-26 i Nolla & Grau, 2008). A partir de
les restes que han romàs, queda clar que es tractava originalment
d’una edificació de planta quadrada de 5,6 m de costat, si bé a
l’interior hom li donà forma octogonal; disposava d’un únic accés
de dimensions més tost reduïdes i estava coberta amb una volta
de rajols. Les interpretacions d’aquest edifici han provocat des del
principi un gran devessall de tinta,2 si bé es poden abreujar en les
que hi han vist un baptisteri i les que consideren que era una tomba
monumental, un mausoleu. Darrerament, els arguments més sò
lids apunten com a més encertada la segona interpretació (Nolla &
Grau, opera cit.), tant per l’ús que podia tenir la limitada superfície

2 Podeu trobar un resum de les diverses interpretacions a Nolla & Grau (2006).
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de l’interior com per l’exigüitat de la porta i els paral •lels ben cone
guts, alguns de molt pròxims geogràficament.
El més semblant és el de la cella memoriae de Santa Magdalena
d’Empúries, un recinte més complex que el de Sant Feliu en la me
sura que al voltant del mausoleu s’articularen un conjunt de depen
dències amb funcions funeràries secundàries. Amb tot, l’estança
central tenia una estructura calcada, ja que es tracta d’una construc
ció de planta exteriorment quadrada de cinc metres de costat (no
gaire més petita que el mausoleu guixolenc, per tant) i interiorment
octogonal, exactament de la mateixa manera que a Sant Feliu, mer
cès a l’afegitó d’uns massissos d’obra als quatre angles que servien
no tan sols per duplicar el nombre de cares de la cambra, sinó tam
bé per ajudar a sostenir la cúpula de rajol. La cronologia també seria
coincident entre els dos edificis, atès que el conjunt de Santa Mag
dalena s’ha datat a la segona meitat avançada del segle IV, segura
ment pels volts de l’any 400 (Aicart et al., 2008, p. 121-136). En un
sentit semblant al d’aquests dos mausoleus, malgrat que amb una
estructura diferent, trobem altres construccions, com el monument
funerari que precedí l’església vella de Santa Cristina d’Aro, bastit
probablement a les acaballes del segle V o a inicis de la centúria se
güent (Aicart et al., 2008, p. 226-252) o la memòria de la Neàpolis,
un edifici de planta basilical, rectangular amb un absis semicircular
parcialment inscrit, aixecat també a l’Empúries de l’entorn del 400
i pensat, per una banda, per allotjar les restes d’algun personatge
prestigiós de la comunitat emporitana, vinculat segurament als pri
mers moments del cristianisme de l’indret, i de l’altra, per oficiar-hi
ritus religiosos (Nolla & Sagrera, 1995, p. 84-95).
Així doncs, quina cronologia podem fixar per a la nostra cupal
Hem anat veient altres conjunts més ben coneguts i documentats
de tombes com les de Sant Feliu que se situen entre els segles IV
i VIII. Des d’una perspectiva estrictament tipològica podríem por
tar-la a una cronologia relativament reculada puix que manté una
forma semicilíndrica força propera a les cupae antigues en comptes
de prendre una forma més evolucionada com la de tronc de con o
de piràmide. Nogensmenys, les datacions tipològiques acostumen
a ser perilloses o, si més no, arriscades, perquè pot passar que una
determinada forma es mantingui més temps en un indret concret,
mentre que en d’altres ja hagi canviat; és un fet que depèn de molts
factors, com ara els gustos personals, les tradicions, l’arribada d’in
fluències que propiciïn els canvis, etc. La proximitat d’aquesta i la
majoria de les altres sepultures conegudes al mausoleu ens fan pen
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sar que, com en tants altres casos, aquell monument funerari esde
vingué un pol d’atracció per a enterraments posteriors d’altres indi
vidus que residirien a la contrada. D ’aquesta manera, trobem que la
cupa (així com altres tombes) no pot ser anterior a la segona meitat
avançada del segle IV, sinó que, almenys, l’hauríem de situar pels
volts del 400 o potser més endavant. Tenim, per tant, un terminus
post quem més o menys fiable. Una altra cosa és aconseguir un ante
quem. Si tenim en compte que, de tots els sepulcres que hem vist
més amunt, la majoria se situaven entre els segles VI i VII, podem
extrapolar -sense una seguretat absoluta, això sí- una datació simi
lar per al nostre. En resum, després de tota aquesta argumentació,
creiem que entra dins dels límits d’allò que és raonable proposar
que la cupa guixolenca s’hauria de situar entre la darreria del segle
IV o, millor, ja al V, i el segle VI o VII.
3. L’ÀREA CEMENTIRIAL A L’ENTORN DEL MAUSOLEU DE LA
TORRE DEL FUM
Ara que ja hem presentat la nova tomba, l’hem relacionada amb
altres de més o menys properes i hem intentat establir una crono
logia, només ens resta fer algunes consideracions per situar-la en el
context de la necròpoli de la qual formava part.
Malgrat la migradesa general de les dades que tenim per al co
neixement de l’època romana a la zona de Sant Feliu de Guíxols, a
aquestes alçades no hi ha cap dubte que a l’entorn de l’espai que
ocupa el monestir hi havia un establiment romà, tal com assenyalen
les restes ceràmiques (Esteva, 1983; Aicart, 1990), els poderosos
blocs granítics que actualment formen part de la base de la torre del
Corn del mateix monestir i que originalment devien formar part,
probablement, d’alguna estructura defensiva bastida no gaire lluny,
les restes del mausoleu baiximperial i les vuit tombes documenta
des fins ara. No seria gens estrany que, com en altres indrets prò
xims, aquí s’hagués instal •lat un assentament dedicat a l’explotació
agrícola. Pensem, per exemple, en la veïna uilla de pla de Palol a
Platja d’Aro (Nolla, 2002), la del collet de Sant Antoni a Sant Antoni
de Calonge (Nolla et al, 2004; Nolla et al., 2005), la dels Tolegassos a
Viladamat (Casas, 1989), la del pla de l’Horta a Sarrià de Ter (Oliva,
1970; Palahí & Vivó, 1994), la dels Ametllers a Tossa (Nolla & Casas,
1984, p. 208-209; Casas et al, 1995, p. 80-81), etc. L’espai és còmo
de i escaient: protegit per la muntanya del Castellar o de Sant Elm,
arran d’un curs d’aigua i a tocar del mar, que aleshores estaria molt
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més a prop que avui, com posa de manifest la malaurada troballa
de l’embarcació apareguda (i desapareguda intencionadament, no
ho oblidem pas) a la plaça del mercat.
En algun moment del baix Imperi, vers l’any 400, un personatge
acomodat i privilegiat, el dominus o propietari d’aquestes terres de
cidí, com feien i havien fet altres com ell ja des de la segona meitat
del segle I (Nolla et al., 2005, p. 247-262), fer-se sebollir a la pròpia
finca (zn suo fundo) en una tomba monumental, un mausoleu, i ho
féu seguint un model ben establert i reeixit, que per aquelles matei
xes dates s’havia aplicat, potser per la mateixa motivació que la del
nostre dominus, no massa lluny, al monumentum suburbà de Santa
Magdalena. El lloc triat, a més a més, es trobava molt a prop -o
potser al damunt- d’un espai que s’havia començat a emprar poc
temps enrere com a cementiri.3 Més endavant, a l’entorn d’aques
ta sepultura noble i prestigiosa, altres individus dels voltants, rela
cionats segurament amb l’explotació de les terres, començaren a
disposar les seves pròpies tombes, amb la qual cosa originaren una
autèntica necròpoli, l’extensió de la qual ara per ara se’ns escapa
completament tot i que no sembla que fos gaire gran. La majoria
devien ser persones més aviat humils, que es devien enterrar en
tombes relativament senzilles però adients per protegir llurs des
pulles, ja fos en caixes fetes de pedres i lloses o bé en sepultures
que aprofitaven elements constructius, les tegulae. Només en un sol
cas, que coneguem fins ara, el difunt en qüestió havia estat prou
poderós en vida com per fer-se un altre sepulcre monumental -si
bé d’unes dimensions més modestes que les del mausoleu- que
recollia un altre model emprat des de feia molt temps: una cupa. La
rellevància del difunt que desprèn la tomba, unida a la proximitat
amb el mausoleu, ens podria portar a plantejar-nos si hi havia algu
na relació estreta entre els dos difunts. La manca absoluta de dades
sobre això, tanmateix, no ens permet saber-ho.
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EL PROCÉS CONSTRUCTIU DE L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANT GENÍS
DE TORROELLA DE MONTGRÍ

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
Sant Feliu de Guíxols, 2009
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RESUM: La parroquial de Sant Genis de Torroella de Montgrí és un dels edificis més nota
bles del Baix Empordà i per les seves característiques constructives s’endinsa dins del què
s ’ha qualificat com a arquitectura gòtica meridional. Fins avui la visita pastoral de 1305
del bisbe Bernat de Vilamarí ha servit per fixar la data d’inici de construcció pels volts
de 1306. No obstant això, hi ha indicis per creure que la nova església fou començada als
anys centrals del segle XIV. Això implica una revisió de les cronologies, per una banda, i
la teorització d’un nou procés constructiu, per l’altra.
PARAULES CLAU: església parroquial de Sant Genis, arquitectura gòtica meridional, cape
lles, claus de volta, fam ília Llabià

La vila de Torroella de Montgrí es troba a la plana baix-empordanesa coneguda com a Baix Ter, als peus i a migdia de la muntanya de
Santa Caterina, situada al cor del massís del Montgrí, a la riba nord
del riu Ter. Tot i que el seu terme vessa cap a la faixa litoral, Torroella
es troba retirada del mar i per tant del seu barri costaner, PEstartit.
Tocant al Palau del Mirador, dintre de l’antic recinte emmurallat de
la cellera, s’aixeca l’església parroquial de Sant Genis que, distingida
per l’amplada de la seva nau, respon a un llenguatge “gòtic” auster.
Tal vegada, per les seves característiques arquitectòniques, s’endinsa
de ple dins dels paràmetres del què s’ha anomenat arquitectura gò
tica meridional.
En efecte, la “catedral” torroellenca esdevé, pel que fa les seves di
mensions i qualitats constructives, un dels edificis del segle XIV més
remarcables de la diòcesi gironina així com de la resta de territori
català. Aquest fet no és estrany, ja que vers Pany 1272 Torroella va ser
declarada vila reial1. Malgrat això, l’estructura general de la fàbrica
gòtica no fou closa fins el segle XVII2.
1 AUDIVERT MARCEL·LÍ. Torroella de Montgrí, una vila singular. Barcelona: 1983, p. 143.
2 Vert i Planes explica el perquè d’aquest endarreriment: «El poble de Torroella va
haver de rescatar la vila, de l’empenyorament que havia fet el rei al comte d’Empúries.
Com a conseqüència de les lluites amb aquest comte, la vila quedar arruïnada, va haver
d’endeutar-se i repoblar-se amb la vinguda de jueus. Vingueren l’aixecament de les
remences, la guerra civil, la pesta, la fam, les guerres de França, les ocupacions caste
llanes a la vila, les lleves del personal obrer, la dispersió dels picapedrers i dels escultors
forasters[...]»; VERT i PLANES J., El temple parroquial de Sant Genis. Girona, Monografies
montgrinenques: 1983, p.32.
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No es tracta aquí d’objectivar els trets definitoris de l’arquitectura
gòtica catalana, o de les particularitats de l’esmentada arquitectura
gòtica meridional, però si més no cal entendre l’especificitat arqui
tectònica de l’església de Sant Genis de Torroella de Montgrí, i dona
da l’escassetat bibliogràfica entorn aquest temple gòtic s’han tingut
en compte un bon nombre de fons documentals, com les visites
pastorals, les partides baptismals, els llibres d’òbits, les col·lacions
de beneficis, les lletres episcopals, etc., així com altres documents
inèdits que poden ajudar a esclarir la seva història constructiva3.
No obstant això, també caldria estudiar exhaustivament les dei
xes testamentàries, els llibres de comptes de les confraries i congre
gacions, els registres de matrimonis i de confirmacions, els registres
notarials, els llibres de culte, etc., per tal de tenir una visió acurada
de les fases edifïcatòries de la citada església. Per tant, no estem en
condicions de donar resultats definitius sobre el seu procés cons
tructiu, però sí que podem oferir un punt de partida per iniciar un
estudi complet sobre un dels temples més notables de l’Empordà.
Tanmateix, s’avançaran alguns aspectes referents a l’inici del seu
procés edificador.
Aquest estudi consta de dues parts: la primera descriu l’edifici,
mentre que la segona intenta aclarir les cronologies de Sant Genis
amb una incursió en les diferents teories plausibles dels inicis de la
seva edificació.
1. DESCRIPCIÓ COMPARATIVA DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
TORROELLA DE MONTGRÍ
L’església parroquial torroellenca està integrada per una única
nau de cinc trams amb coberta sexpartida -per la incorporació d’un
nervi transversal que enllaça les diferents claus de volta-4. Les nervadures de les voltes de creueria s’assenten sobre sengles pilas3 L’església de Sant Genis, tot i ésser equiparable amb altres temples d’una sola nau
més divulgats, ha passat desapercebuda pels estudiosos i ignorada per la historiografia
moderna, i no disposà d’una monografia fins la dècada dels anys vuitanta del passat
segle, malgrat que Badia i Homs, amb L’arquitectura medieval de l’Empordà (1977) ja va
fer una primera aproximació al seu procés constructiu. La bibliografia d’ençà el 1983 és
un conglomerat de les dades facilitades per Vert i Planes.
4 A propòsit de la incursió del nervi transversal, Pere Freixas la relaciona amb la
canònica de Sant Feliu de Girona, per bé que el cobriment d’aquesta es va fer al llarg
dels segles XIV i XV; vegeu FREIXAS CAMPS P, L’arquitectura dels ordes mendicants.
Fundacions dels segles X III i XIV, dins L’arquitectura gòtica. Vol. I. Barcelona, Enciclopè
dia Catalana: 2002a; p.162.
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Visió general de l’absis de l’església de Sant Genis.

tres de secció quadrada que es corresponen exteriorment amb els
contraforts (aquests sobresurten dels panys de mur i s’eleven fins
a l’arrencada de l’ogiva). Els contraforts són llisos i dividits en tres
nivells esglaonats, per acabar després en un pla inclinat i lleugera
ment corbat, on s’obre un caneló amb gàrgola al final.
L’absis és un polígon de set costats i en ell culminen sis arcs ogi
vals que, lligats en una clau, formen una volta d’aresta, les arestes
de la qual descansen sobre la línia d’imposta, i damunt d’aquesta
reposa el cos de llum de la capçalera (entre les nervadures de la
volta s’hi afegí una traceria secundària per tal de repartir les forces
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Pilar en forma de palmera situat al damunt del medalló del presbiteri.

de la coberta respecte el primer arc toral). Sorprèn, per la seva
part, la solució emprada en la sobrecoberta de l’absis: els cairats, que sustenten la tancada de dos vessants, es recolzen sobre
arcs rampants, els quals vessen sobre un pilar situat damunt del
medalló del presbiteri -un pòdium de dos nivells formant deam
bulatori-. La sagristia, mitgera amb la capçalera, és de planta
semiquadrada.
Entre els contraforts s’allotgen les capelles. El pas de la nau a
aquestes ve donat per arcs apuntats sense motllurar, decorats amb
un senzill bisell. Les capelles es cobreixen amb volta de creueria,
els nervis de la qual reposen damunt de mènsules i es tanquen
dins d’un medalló amb imatges esculpides. A mitja alçada s’obren
finestrals de traceria amb trifolis i quadrifolis i amb l’extradós de
l’arc lleugerament apuntat (finestres del primer, segon, tercer,
quart tram) o bé perfectament ogival (finestres de la capçalera i
contigües a aquesta).
Al comparar les capelles de l’absis amb aquelles que s’obren als
laterals s’observa una diferència d’alçada en llurs arcades. A més,
disten en quant a decoració escultòrica: mentre les arcades dels
arcs de l’absis i cinquè tram exhibeixen un simple motlluratge, les
dels laterals mostren un senzill ornament vegetal amb flor de lliri,
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Comparativa entre el sistema de decoració de les capelles presbiterals de Castelló
d’Empúries (superior esquerra) i l’església de Torroella de Montgrí (superior dreta i
inferiors).

fortament geometritzada. Aquesta decoració es observable, indis
tintament, en la capella de Santa Àgata de Barcelona, en les cape
lles absidals de les catedrals de Barcelona i Girona així com en les
capelles centrals de la capçalera de Castelló d’Empúries5. El flore
jat decoratiu d’aquesta forma es dóna ja en època del rei Jaume II
(1291-1327) i perdura fins cap a mitjans segle XIV.
El paral •lel d’aquest tipus d’ornament, sobretot pel que fa a les
capelles del mur de migdia (capelles dels sants Miquel i Bartomeu),
és clar: a Castelló d’Empúries es treballava des de 1261, per bé que
les obres de la capçalera s’allargaren fins el primer terç del segle
XIV sota la direcció Pere de Torroella de Fluvià6.

5 Pel que fa a les tres capelles centrals de l’absis de Santa Maria de Castelló d’Em
púries i la relació d’aquestes amb les capelles presbiterals de les Seus de Barcelona i
Girona, vegeu: FUMANAL i PAGÈS M., La capçalera de l ’església de Santa Maria de Caste
lló d’Empúries. Estudi historicoartistic. Coordinació: ÀTICS S.L. Direcció: Culturània S.C.,
2005 (inèdit), pp. 15-18.
6 L’església de Sant Genis, d’igual manera que Santa Maria de Castelló, combina
aquest tipus ornamental de dues maneres diferents: la primera, visible en les capelles
del costat de l’evangeli (Santa Maria, Sant Pere) mostra un capitell ras amb flor de lliri
esculturat, mentre que la segona, en les capelles del mur de l’epístola (Sant Miquel i
Sant Bartomeu), mostra aquest adorn en dos registres superposats.
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Campanars de les esglésies parroquials de Sant Genis de Torroella de Montgrí i de
Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.

La capella de la Pietat, coneguda popularment com a capella
Fonda, situada al segon tram del costat de l’evangeli, és de planta
de creu, essent el cos principal quadrat amb cúpula semiesfèrica,
mentre que l’absis, de secció quadrada, es cobreix amb volta de llu
netes. La mateixa distribució de la capçalera -volta i llunetes- s’ob
serva en els braços laterals. El cor, situat al peus de l’església, des
cansa sobre una simple arcada amb balustrada de pedra.
La façana occidental, aixecada sobre un gran sòcol, és de pedra
ben tallada, amb carreus d’estereotomia perfecta. En ella s’obre,
per una banda, una rosassa i dues finestres balconeres amb fornícula al centre, i per l’altra, a nivell de basament, la porta d’accés, de
factura barroca. Aquesta consisteix en dos cossos superposats, sus
tentat el de dalt per dos columnes estilitzades amb capitell. Aquest
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conjunt es troba coronat per una fornícula decorada. La porta de
migdia resta també coronada per un frontó curvilini vuitcentista.
A banda i banda de la façana principal hi ha els campanars. El
campanar petit és un templet de secció hexagonal, amb finestres en
cadascuna de les cares i cobert per una teulada a quatre vessants,
mentre que l’altre, vuitavat, presenta al seu cim una balustrada a
cada llenç de mur. El campanar inacabat de Sant Genis, com el de
Vilobí d’Onyar -construït durant els segles XVIII i XIX-, és equiparable amb les torres-campanars de les esglésies parroquials de Sant
Esteve de Bordils, de basament quadrat i pis octogonal amb arcades
apuntades i barana calada, i de Sant Cebrià de Celrà, si bé aquest és
de dimensions més modestes.
Per les seves característiques arquitectòniques cal situar-la entre
les esglésies catalanes que han esdevingut paradigmes constructius
de nau de saló: Santa Maria del Pi i Sant Just de Barcelona, Santa
Maria de Santa Coloma de Queralt, Santa Maria de Montblanc, San
ta Maria dels Turers de Banyoles, Santa Maria de Vilafranca del Pe
nedès, Sant Lluc d’Ulldecona, etc7. Aquestes, de la mateixa manera
que Sant Genis, segueixen de ben a prop les fórmules constructives
del gòtic meridional.
De totes elles, la historiografia ha vist Santa Maria del Pi com la
primera de les grans esglésies parroquials gòtiques en assumir el mo
del dels grans convents mendicants de Santa Caterina i Sant Francesc
de Barcelona. La fàbrica gòtica de Santa Maria del Pi, iniciada cap al
1320-1322 sota els auspicis del bisbe de Barcelona Ponç de Gualba,
començà a edificar-se per la capçalera en direcció els peus8.
En aquest sentit, la bibliografia tradicional ha relacionat la traça
de la parròquia barcelonina amb el mestre mallorquí Jaume Fabre,
qui cap al 1317 treballava a la catedral de Barcelona. I si bé la do
cumentació no és gens explícita, les similituds del Pi amb el desa
paregut temple conventual de Sant Domènec de Palma, que Fabre
dirigia entre els anys 1313-1314, podria suscitar la seva participa
ció. Amb tot, la represa de les obres de 1348 devien centrar-se en
7 Per a més informació sobre les esglésies de nau única del gòtic català, consulteu
CLOTET LL.; TUSQUETS O., Arquitectura gòtica catalana. Barcelona, Edicions Lumen:
1986, pp. 12-136; CIRICI, A., L’arquitectura gòtica catalana. Barcelona, Edicions 62:
1974, pp.95-101.
8 DURAN i SANPERE A., Barcelona i la seva història. Vol. I. Barcelona, Edicions
Curial: 1972, p.479.
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la finalització de la capçalera. La rectoria, així com el campanar,
aquest sota la direcció del mestre Bartomeu Mas, no s’executà fins
al s. XV9. L’església de Sant Just, que el 1342 inicia les obres de subs
titució del temple romànic, es valora com una reducció de Santa
Maria del Pi, el model de la qual sembla seguir10.
Santa Maria de Montblanc, juntament amb l’església de Santa
Maria de Santa Coloma de Queralt -iniciada cap al 1330 sota la
direcció del mestre Guerau Comí-, és un bon exponent d’església
parroquial gòtica de nau de saló. Aquesta fou iniciada a principis
del s. XIV per la capçalera i es va cobrir sota la direcció de Reinard
Fonoll, documentat entre els anys 1352 i 135911.
Santa Maria dels Turers de Banyoles és una de les esglésies gò
tiques més antigues: iniciada cap al 1269 restà bastida l’any 1333,
amb la intervenció del mestre Pere de Torroella de Fluvià, qui per
aquells anys dirigia les obres de la capçalera de Castelló d’Empúri
es12. Altres exemples primerencs són Santa Maria de Vilafranca del
Penedès (1285-1484) i la parròquia d’Ulldecona, començada a par
tir de 1373, quan el comanador hospitaler Berenguer de Montpaó
posà la primera pedra del nou temple13.
2.~ EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA I PROPOSTA D’UN NOU PROCÉS
CONSTRUCTIU
Amb tot, i en el cas de Torroella, foren el creixement socioeconòmic de la vila i l’acció del bisbe Arnau de Mont-rodon (1335-1348)
i les famílies nobles els que donaren pas a la construcció del nou

9 Sobre Santa Maria del Pi, vegeu VERGÉS T., Santa Maria del P i i la seva història.
Barcelona, Editorial la Formiga d’Or: 1992; BERNAUS i VIDAL M., Santa Maria del Pi,
dins L’arquitectura gòtica. Vol. II. Barcelona, Enciclopèdia Catalana: 2002; pp.96-101.
10 Referent a les parròquies barcelonines consulteu: GRODECKI L., Arquitectura gò
tica. Madrid, Edicions Aguilar: 1977; pp.- 352-410; BRACONS i CLAPÉS J., L’arquitectura
religiosa i medieval, a l’A rt de Catalunya. Barcelona, Edicions Isard: 1999, pp.212-219.
11 FUGUET i SANS J., Santa Maria de Montblanc, dins L’arquitectura gòtica. Vol. II.
Barcelona, Enciclopèdia Catalana: 2002b; pp. 122-124.
12 COROMINAS PLANELLAS J.M., La comarca de Banolas. Fase. II, dins de Cataluna
monumental de la provincià de Gerona. Girona, Diputació de Girona: 1970, pp.95-101;
CONSTANS i SERRAT Ll., Diplomatari de Banyoles. Banyoles, Centre d’Estudis Comar
cals de Banyoles: 1985, pp.21-23. PALMADA G.; DESEL C.; FIGUERES Ll. i OLIVA E., El
patrimoni del Pla de l ’Estany. Inventari històric i arquitectònic de la comarca. Banyoles,
Edicions Consell Comarcal de Banyoles: 2005, pp. 148-150.
13 FUGUET i SANS J., Les esglésies de la Diòcesi de Tortosa, dins L’arquitectura gòtica.
Vol. II. Barcelona, Enciclopèdia Catalana: 2002c; p.166.
36

EL PROCÉS CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL ...TORROELLA DE MONTGRÍ

temple de Sant Genis14. Tanmateix, hom no ha dubtat de situar els
inicis de la nova església entre els anys 1305 i 1306, atenent la visi
ta del bisbe gironí Bernat de Vilamarí (1292-1312). Si bé en aquest
document pastoral no s’esmenta la fonamentació de dita parròquia,
si s’adverteix del mal estat de la teulada de la primera església15:
«[...] sub fide et legalitate sua interrogatione dixerunt quod ecclesia
indiget reffeccione [q...] ad tectum»'6.
Nogensmenys, les visites episcopals fins a mitjans del segle XIV
no citen ni donen coneixença de cap nou procés constructiu. En
canvi, s’ha localitzat un document de 1346 on es menciona per
primera vegada la fàbrica gòtica, a propòsit de la inversió de les
deixes: «Arnaldus etcetera. Dilectis in Christo Berengario Olibe, sacriste et operariis ecclesie Sancti Genesie de Turricella de Montegrino,
nostre diòcesis tam presentibus quam futuris, salutem in Domino.
Cum divina favente clemencia populus ville et parrochie eiusdem ecclesief...] quod in ipsa ecclesia ad divinum audiendum officium recipi
non poterit vel admiteri propter quod de novo in laudem Dei et hono
rem ipsius martiris incepta fu it fabricari operibus plurimum sumptuosis et ad ipsam fabricandam perficienda fabrice eiusdem[...] ut
intellexerimus nos sub[ ]tam facilitates. Idcirco ad instanciam et supplicacionem pro parte proborum hominum ipsius ville nobis factam
cupientes opus eiusdem ecclesie ad finem periuduci obtatum nobis ut
omnes pecunnie quantitates et alia quaecumque bona que pro iniuriis
oblatis, eliemosimis nos [ejrogandis et aliis piis legatis amore Dei seu
14 Arnau de Mont-rodon va destacar en la mitra gironina per la seva política cons
tructiva així com pel seu fervor artístic. També cal assenyalar el paper determinant que
va tenir el 1312 en el procés d’edificació de la capçalera gòtica de la seu gironina, quan
aquest encara era ardiaca; consulteu FREIXAS CAMPS P, La Catedral de Girona, dins
L’arquitectura gòtica. Vol. I. Barcelona, Enciclopèdia Catalana: 2002b; pp.302-306.
15 Durant les obres del projecte de climatització, promogut per les Juventuts Musi
cals de Torroella de Montgrí, s’hi trobaren, per una banda, restes òssies i tombes d’una
mateixa tipologia mortuòria, i per l’altra, dos panys de mur que podrien pertànyer a
una construcció anterior a la fàbrica gòtica. Aquesta ocupava cincs trams de l’actual,
sense incloure-hi el cor, i venia integrada per una nau única amb capcer probablement
circular i amb capelles obertes entre els contraforts del mur de migdia. Per a més infor
mació consulteu, ROVIRAS A.; MARGALLJ., “ Seguiment arqueològic a l’església de Sant
Genis (Torroella de Montgrí, Baix Empordà)” , a Cinquenes Jornades d’Arqueologia de les
Comarques de Girona. Olot: Maig del 2002, pp.287-289.
16 Arxiu Diocesà de Girona -d’ara endavant ADG-. Vis. Past. (1303-1305), f. 8rv
i 9r. Girona, febrer 20, 1305 (citat per VERT i PLANES J., (1983): p.91). El dia 20
de març de 1305, el bisbe de Girona, Bernat de Vilamarí, trobant-se a Torroella de
Montgrí en visita pastoral, cridà a declarar a Esteve Bofill, Tarascó Junior, Berenguer
Narbonès, Fèlix Burgès i Castelló Mias perquè manifestessin llurs opinions sobre els
menesters de la parroquial.
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aliter quoquomodo per quaecumque deffunctos in villa et parrochia
de Turricella[...]»w. El text permet de retardar l’inici de l’església
d’estil gòtic cap a les dècades centrals del segle XIV, essent aquesta
centúria quan l’obra parroquial disposava de les quantitats segures i
de bones rendes per emprendre l’actual construcció. Aquestes s’ob
tingueren mitjançant un privilegi episcopal per ara desconegut, pel
qual es permeté invertir per la fàbrica nova (segons indica el frag
ment documental suara citat) la majoria de quantitats recaptades, ja
fossin almoines, deixes i llegats testamentaris, etc.
A més, durant aquestes mateixes dècades l’economia torroellenca es consolida i es diversifica gràcies a l’empenta de la ramaderia,
del comerç marítim i alhora s’enforteix la universitat, la qual cosa
implica un òrgan municipal més competent en la gestió de l’econo
mia local, etc. (documentalment no s’ha trobat cap vincle entre la
fiscalitat municipal i l’obra parroquial)18.
Relacionats amb la cort reial en temps de Pere III i estretament
vinculats amb Sant Genis de Torroella, trobem la família dels Llabià19. Aquests, probablement oriünds de la població empordanesa
homònima, eren descendents directes d’Arnau de Llabià, cavaller
de Terranova (illa de Sicília)20. Fills d’aquest eren Bernat i Llop de
Llabià; Bernat fou el primer procurador reial d’aquesta família a Tor
roella, a més d’ésser batlle general del regne de València, de Girona
i també de la vila empordanesa21, i ecònom de les obres del Castell
del Montgrí, mentre que el segon era capità del Castell de la Bis
bal22. Pere de Llabià, primogènit de Bernat, va heretar el càrrec de
17 ADG, Lletres, U-l 1, f. 150v i 151 r. 1346, febrer 5, Girona.
18 Segurament la carestia dels anys 1333 i 1334 i la pesta de 1348 sacsejaren la vila
torroellenca, si bé aquest darrer any tenia 178 focs (la seva població veïna, Ullà, en su
mava 43); consulteu Arxiu de la Corona dAragó (ACA). Reial Cancelleria. Registre núm.
1548, f. 116v., o bé BOFARULL i MASCARÓ P., Censo de Cataluna ordenado en tiempo del
rey don Pedro el Ceremoniosol'.. J ; dins de la Colección de Documentos Inéditos de la Co
rona de Aragón. Vol. XII. Barcelona; 1876, pp.225-226. Totes aquestes qüestions estan
desenvolupades en SOLDEVILA X., “Una vida empordanesa a l’Edat Mitjana. Torroella
de Montgrí, segles XIII-XIV” , dins de Quaderns de la Selva, núm. 15. Editat pel Centre
d’Estudis Selvatans: 2003, pp.89-103.
19 Les primeres referències sobre aquesta família semblen també trobar-se a l’Arxiu
Històric de Girona (AHG). Notarials, Torroella de Montgrí, v. 3 (1342, novembre 221344, gener 1). Sobre l’ascendència dels Llabià podeu consultar AUDIVERT MARCELLí., (1983): pp. 155 i 156.
20 ADG, Notularum, G- 6, f. 202rv-203rv. Setembre 5, 1357, Girona.
21 Id.
22 Relacionat amb Llop de Llabià, consulteu ADG, Col ■lacions de beneficis, D-l 63, f.
161 r. 1367, octubre 1, Girona; D-l 72, f. 50v. 1394, novembre 28, Girona; D.-6, f. 215v216rv. 1364, febrer 10, Girona; Lletres, U-73, f. 3v. 1385, gener 7, Girona.
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regent de la cúria, així com la custòdia l’any 1327 del Castell23. Per
tant, trobem que la procuradoria reial de Torroella va ser dirigida
al llarg d’un segle per algun membre dels Llabià i àdhuc Raimom,
fill de Pere, documentat com a tal al llindar del segle XV24. «Degut
a la llarga temporada que aquesta família va gaudir de la confiança
dels set reis que entre Jaume I i Ferran d’Antequera se succeïren a
Catalunya, hem de creure que la multitud de privilegis i distincions
que rebé la vila es devien, en gran part a les gestions i influències
dels membres de la nissaga dels Llabià»25. No obstant això, els do
cuments conservats no aclareixen aquest fet26. Més segurs estem
de la il •lació d’aquesta família amb la parroquial, ja que l’any 1382
es concedeix llicència a Pere de Llabià per a prendre-hi sepultura
-com veurem més endavant-.
Trobem com a fundador de la capella vella de Sant Francesc la
família Rufac. Francesc Rufac, doctor en drets, canonge de Barce
lona i Tolosa i vicari general del bisbe de la ciutat comtal, va su
fragar segurament la construcció d’aquesta, a més d’instituir-hi un
benefici. L’any 1356 es va autoritzar desenterrar a Roses les restes
de Caterina d’Ordis i les seves filles, i a Fonolleres les d’en Guillem
Miquel i les dels seus fills, per tal de donar-los sepeli en la «capellam
quam venerabilis Franciscus Ruffachi canonicus Barchinonensis in
parrochiali ecclesie de Torrucella de Montegrino dicte nostre diòcesis
hedifficavitf.. .]»27.
Quatre anys més tard, Francesc Rufac dota amb 16 lliures anuals
el benefici de Sant Francesc a l’església de Sant Genis, tot i que el
sarcòfag de Berenguer Rufac, situat en un dels panys de mur del pas
de la capella Fonda al costat de l’evangeli data de 134328.
Als paràgrafs anteriors s’ha exposat la connexió dels Llabià amb
l’actual església de Torroella. El 1383 es té constància d’una cape
23 ADG, Notularum, G-3, f. 32v-33rv. 1320, novembre 7, Girona; Lletres, U-l, f. 39rv.
1326, desembre 18, Girona.;U-3, f. 26rv. 1327, desembre 17, Girona; f. 76rv. 1328,
febrer 10, Girona; f. 122v-123r. 1328, abril 30, Girona.
24 AHG. Notarials, Torroella de Montgrí, v. 3 (1342, novembre 22-1344, gener 1),
f. 14rv-15r; 48rv-51rv.
25 AUDIVERT MARCEL·LÍ., (1983): pp.155 i 156.
26 Si bé els documents conservats no evidencien aquest fet, si adverteixen que Pere
Cerimoniós fou el monarca qui va concedir més prerrogatives a Torroella; vegeu Arxiu
Històric de Torroella de Montgrí (AHTM).Terme municipal, delimitació i privilegis, Llibre
de Privilegis, núm. 1.1.1, f. 9rv-24rv (1345-1373).
27 ADG, Lletres, U-28, f. 88v. 1346, abril 7, Girona.
28 ADG, Definicions, D-47, f. 113rv-134r. 1360, gener 9, Girona. Consulteu també
AHTM. Col·leccions de pergamins, núm. 15, 1351. Pel manteniment del benefici de
Sant Francesc va cedir de franc les terres i possessions que tenia en dita vila.
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lla dedicada a Sant Pere construïda i dotada pels pares de Pere de
Llabià (la cronologia de la llicència per a prendre-hi sepultura, fa
pensar que aquesta pertany a la capella del costat de l’evangeli del
tercer tram de la nau)29.
L’any 1400 es dóna llicència a Bartomeu Sirvent, notari i secretari
de la reina d’Aragó, per erigir capella i altar, amb sepultura familiar
al paviment, al mur de l’epístola: «[...] ipsa vestra devotio corpora
seu cadavera progenitorum vestrorum intus ipsam vestram capellam in
mausoleum planum iuxta gradum altaris predicti in pavimento[.. J» 30.
Per aquella època s’esmenten, novament, els altars de Sant Fran
cesc i Sant Bartomeu, i a més a més s’informa de la necessitat de
col •locar una finestra a la capella de Sant Miquel (l’any 1367 s’hi men
ciona un altar afí). Aquesta presenta la sepultura de Berenguer Tor que,
essent canonge de Barcelona, morí entorn el 134331.
En els segles XV i XVI són escasses les notícies sobre l’evolució
de Sant Genis, però entre anys 1420 i 1440 predominen les notícies
referents a deterioracions i reparacions de l’església antiga que no pas
de la construcció de la fàbrica nova. Tanmateix, l’any 1470 es cita de
nou, amb relació a l’emplaçament de l’orgue vell, la capella de Sant
Francesc contigua a la de Sant Pere. Per aquest motiu, la capella vella
d’aquest Sant, l’actual pas a la capella Fonda, presenta dos badius, es
sent el superior, fruit d’una renovació del 1681, la que donava cabuda
a l’orgue, una capella amb balustrada32.
La visita del bisbe Guillem Ramon Boïl (1508-1532) del 1508
demostra que ja s’havia començat a construir la capella Fonda
-segurament en aquesta data es traslladà el culte de Sant Francesc
29 ADG, Lletres, U-72, f. 8v. 1382, febrer 5, Girona.
30 ADG, Lletres, U-89, f. 24rv. 1400, abril 5, Girona; Definicions, D-28, f. 99rv i ss.
1400, abril 5, Girona (Bartomeu Sirvent va fundar el benefici de Sant Bartomeu dotantlo d’un censal de 830 sous de pensió). Sobre la possessòria del dit benefici, consulteu
ADG, Lletres, U-89, f. 28v. 1400, maig 8, Girona; U-109, f. 14rv. 1409, març 18, Girona.
31 Davant de la capella de Sant Miquel hi ha dues laudes sepulcrals amb els escuts
llorejats de dita família, mentre que enclastat en el mur dret hi tenim el sarcòfag de
Berenguer Tor: «HIC IACET VENERABILIS BERNARDUS DE TAURO, CANONICUS SEDIS
BARCHINONENSIS QUI IN ISTA ECCLESIA STABILITUS SECUNDUM PRESBITERARUM ALTARIS SANCTI M1CHAEL1 RESQUIESCAT IN PACE AMEN». En relació als altars dels Sants
Francesc i Bartomeu i susdita capella, vegeu VERT i PLANES j., (1983): p.93.
32 El 1681, la Universitat i la junta d’obra es comprometien ha condicionar el
sostre de la capella superior per donar cabuda a la nova caixa de l’orgue. En aquell
any, la capella vella de Sant Francesc ja s’havia convertit en pas de la capella Fonda,
i l’accés a l’orgue es devia fer per la capella de Sant Benardí, vegeu VERT i PLANES
J., (1983): p.94.
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a la capella homònima del costat de l’epístola, situada al segon
tram-. Tal vegada, al voltant del 1511, les obres d’aquesta semblen
estar finalitzades33.
Entre els anys 1511 i 1530-1532 s’aixecà el cor, ja que el vell es
trobava emplaçat davant de l’altar major de l’església vella34. En
relació, Pella i Forgas comenta que l’atrevida obertura de l’arcada
provocà, per dues vagades, l’ensorrament de la seva volta i fins que
no es reforçaren els campanars, dotant-los de més pes per tal de
contrarestar les càrregues que havien de suportar, no s’aixecà el
definitiu cor35.
El 1551 es va cremar el retaule de l’altar major de la primera
església endarrerint, encara més, l’empresa gòtica: «Invenit retrotabulum altaris majoris valde combustum etfuit combustum die martis
postfestum pasche proxime preterite. Et ignoratur quomodofuit positus ignis»56. L’any 1607 es dugueren a terme les obres d’enderroca
ment de la capçalera de l’església vella en pro d’un absis poligonal
de set costats: «Dilluns primer dia de octubre de lo any mil siscents

33 FUGUET i SANS J., L’empremta dels ordes religiososmilitars, dins L’arquitectura
gòtica. Vol. I. Barcelona, Enciclopèdia Catalana: 2002a; p.137.
34 Per la «[...] presenti fabrice chori dicte ecclesie necessario de proximo fiendo et operando dicta[...] et desite[...]» durant cinc anys continus i immediats la meitat dels fruits
de les rendes i de les pies almoines de la vila; consulteu ADG, Lletres, U-186, f. 74rv.
1510, gener 4, Girona. L’any 1532 sembla ser la data de finalització del cor, puix que per
aquell any el campanar es troba correcte: «Ítem visitavit campanile dicte ecclesie in quo
reperit duas campanas magnas et duas squillas. In mediocri forma bastimenta prefatarum
campanorum et squillarum reperit tali disgragata [sic] quod prefatus Franciscus Tor monachus seu alii loro eius in maximo labore pulsant prefatas campanas et squillas precepit
igitur Reverendissimus Episcopus quod predictos operarios prefata bastimenta ad festum
pasche pròxima venture reparari et videret coadeptari, sub eadem pena», ADG, Vis. Past.
v. 39, f. 324r. 1532, Girona (citat per VERT i PLANES J., (1983): p.95).
35 «Un arco de coro, sumamente rebajado, tiene la iglesia parroquial de Torroella[...]
El dia que terminaban la soberbia iglesia, quitaron andamios y puntales al arco del
coro[...] abriéndose el arco, y gritos y juramentos se confundieron con el estruendo de
las bóvedas que se hundieron, y tembló el edificio. En los siguientes días, la companía
de obreros trabajó sin descanso; nadie entendía si habla, ni del gran maestro las líneas
con que cubría el suelo, reparaba, corregia la obra, se sostuvo después de quitarlos los
apoyos; pero al cabo de poco tiempo vino al suelo como la vez primera[...] Sólo la ter
cera vez que se pusieron mano en acabar la obra se sostuvo para admiración del vulgo;
mas cuando pensaron aplaudir la ciència del arquitecto, divulgase una voz de que éste,
antes de levantar cimbras y puntales, ni siquiera dando tiempo à cobrar sus honorarios,
había desparecido de la Villa [...]»; vegeu PELLA i FORGAS, J., Historia del Ampurdàn.
Barcelona, Tasso i Serra: 1883, p. 615.
36 ADG. Vist. Past. v. 49, f. 157rv. 1551, juliol 9, Girona. El 1608 es dóna llicencia
per celebrar missa al nou altar major, ADG, Notularum, G-314, f. llir . 1608, agost
21, Girona.
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y set fou derrocat lo altar mayor del cap del altar vell de la present
yglesia de Sant Genis de la vila de Torroella de Montgrí[...]»37.
Dos anys més tard, concretament el 3 de maig de 1609, es con
sagrà l’església de Sant Genis: «In nomine domini amen pateat cunctis euidenter et sit notum quod sub anno a nativitate domini millesimo
sexcentesimo nono, die vero dominica festo inuentonis Sancte Crucis
tertia mensis may intitulata Ilustrissimus et Reverendissimus Christo
Pater et D. D. Francisco Arévalo de Çuaço dei et apostolica sedis gra
tia episcupus Gerundensis et regius consiliarius ad humilem supplicationem venerabilis sacriste comunitatis que presbyterorum ecclesie ac
magnificorum consulum et singularum ville Turricelle de Montegrino
diòcesis Gerundensis ad hibitis ceremoniis et aliis in Pontificali Romano contentis assistentibus que sibi dicto domino episcopo admodum Reverendissimus dominis Hieronymo Puigvert, domino archidiacono Impuritanensis, Geraldo de Sanmarti, Baudelio Balla et Michaele
Çacoromina, canonicis ecclesie Gerundensis consecravit ecclesiam et
altare majus in honorem Sancti Genesii dicte ville Turricelle de Mon
tegrino. Et reliquias iusdem Sancti Genesii ac Sanctorum martyrum
Policarpi Prothi et Hyacinthi Emerentiane et Eugenie ac plorimorum
martyrum in dicto altari inclusit et singulis Christi fídelibus hidie ad
unum anum et in die aniversario consecrationis et dedicationis ipsam
ecclesiam visitantibus quadraijunta dies de vera indulgentia in forma
ecclesie consueta concessit. De quibus premissis dictus dominus episcopus mandavit confici et cuia interfitieri dari et tradi unum et plura
publicum et publica instrumentum et instra a me huinsmodi notario.
Que fuerut acta in dicta villa Turricelle de Montegrino anno die mense et loco quibus supra presentibis venerabili Hieronymo Castellar,
presbytero, notario in episcopali scribania Gerundensi, subsituto his
in locum mei notarii infrarancti interessente et pro testibul admodum Reverendis Grabiele Olmera, priore beate Maria del Coll Vicensis
diòcesi, Francisco de Meya, priore Sancti Thome de Fluviano, Bart37 Arxiu parroquial de Torroella de Montgrí (APTM), Llibre d’òbits. Defuncions, núm.
1 (1577-1638), f. 162r. Torroella de Montgrí. Octubre de 1607 (citat per VERT i PLANES
J., (1983): p.96). El 1599 s’autoritzava treballar el diumenge per tal d’acabar les obres
de la parroquial: «Ab decret del Illustrissim y Reverendissim Senyor don Francisco Arévalo
de Çuaço[...] se concent llicencia a tots les homes de la vila y parrochia de Torroella de
Montgrí del present bisbat de Girona que los dies de diumenges e festes manades Sancta
Mare Iglesia aquels de esser festius y celebrar los officis divinal en la Iglesia parrochial de
Sant Genis de dita vila pugan, sens incurriment de pena [...] ni de peca, portar fusta, pe
dres, calçy altres qualsevol coses necessàries a la fabrica obra dita Iglesia exceptat empero
la festa de Sant Genis, patro de dita Iglesia y totes les altres festes principals
ADG,
Lletres, U-301, f. 127v. 1599, abril 23, Girona.
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holomeo Oliva, presbitero in ecclesia Gerundensi beneficiato adher
vocatis specialiter et assumptis et quam plurimis aliis in multitudine
copiosa»58. Aleshores, la coberta estava llesta, essent el sobrealçat
possiblement de mitjans del s. XVII -ja que als volts del 1650 s’estan
fent obres de reedifïcació-39.
El temple de Sant Genis, tot i que ha conservat íntegrament la
seva nau, ha sofert nombroses ampliacions i modificacions. Així, el
7 de setembre de 1730 es va fer una ampliació de la capella Fonda.
La reconversió d’aquesta i l’obertura de la porta de migdia, entre els
anys 1735 i 1739, comportà que la capella de Sant Francesc esde
vingués definitivament un vestíbul de la capella siscentista40.
Coincidint amb l’erecció de la façana principal s’hi construí la
nova sagristia41. Tot i que la finestra exterior del costat de migdia
duu gravat l’any 1776, aquesta fou aixecada al redós de 1759 per
encomi del bisbe de Girona Manuel Antonio de Palmero (17561774): «ítem, atendiendo Santa Ilustrísima [Manuel Antoni de Pal
mero] a la necesidad de compostura y aseo que padece de ella en lo
que corresponde al frente del altar mayor y sitio del choro y considerando asimismo, las estrechas y parquedad de la sacristía donde
es preciso que en el estado presente sean maltratadas las ropas y
demàs alahajas. Por tanto, mando S. I. que la referida iglesia se afianze y asegure en todo lo que amenace ruina, haciendo la obra que
fuese necesaria; y que la dicha sacristía se haga de nuevo, dàndole
toda aquella extensión y capacidad conveniente para que puedan
estar otras ropas y demàs muebles con deshago y buena disposición
que se requieref...] Que para referidas obras que van determinadas,
se apliquen quinientas libras barcelonesas existentes y propias de la
Capilla de Santa Catalina, y anualmente, por espacio de diez anos,
cien libras de los réditos de la misma Capilla, como consta de decre
to que a este fin fu e expedido»42.
Arribat a aquest punt, cal preguntar-se: la parroquial es començà
pels peus en direcció a la capçalera o bé s’inicià pels trams imme

38 ADG, Notularum, G-106, f. 16r. 1609, maig 3, Girona. Consulteu també APTM,
Llibre de Baptismes (Llibre B), núm.-2 (1587-1636), f. 147r.
39 Vegeu VERT i PLANES J., (1983); pp. 103-104. Pel que fa els treballs de reedificació
consulteu, ADG, Notularum, G-161, f.88v. 1650, octubre 12, Girona.
40 VERT i PLANES
(1983); p.98.
41 Sembla ser que hi havia una altra l’any 1555, vegeu APTM, Llibre B, núm.-l
(1550-1584), f. 130r. Torroella de Montgrí, 1555.
42 APTM, Llibre B, núm.-6 (1754-1775), f. 72rv. Torroella de Montgrí. Maig 28, 1759.
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diats de l’absis cap als peus? Si bé els documents no aclareixen
aquest fet, l’observació exhaustiva de l’estereotomia dels
carreus apunten, per una banda, diferents fases constructives, i
per l’altra, la construcció de la fàbrica gòtica per llurs murs laterals
-quart tram de nau- fins el cos de llum.
En efecte, el nou temple es va començar poc abans de 1346
pel quart tram del costat de l’evangeli i seguí per la capçalera. De
la capella de la Mare de Déu del Carme no disposem de documen
tació -només se sap que el 1558 s’instituí un benefici en honor al
Santíssim-, tot i que la factura de la clau de volta podria suggerir-ne
l’antiguitat43. Pel que fa a la capella de Sant Pere, tenim coneixença
que fou dotada i construïda abans de 1382 per la família Llabià.
De la capella de Sant Francesc emanen més documents que cla
rifiquen el procés constructiu de Sant Genis. L’any 1360 Francesc
Rufac dota el benefici de Sant Francesc, si bé la primera notícia
sobre l’altar homònim data de 1401 (de vers 1343 és el sarcòfag
de Berenguer Rufac)44. Més tard, el 1470, s’esmenta dita capella a
propòsit de l’emplaçament de l’orgue vell, i l’any 1508 s’iniciaren
les obres de la capella Fonda, per la qual cosa la capella contigua de
Sant Benardí restava closa45.
El mur de migdia, per la seva part, sembla que s’aixecà, si més
no el quart i el tercer tram immediat a l’absis, dins d’aquesta ma
teixa cronologia. La capella de Sant Miquel s’esmentà el 1401 a
raó d’una escletxa per on s’hi filtrava l’aigua (de l’any 1343 data el
sepulcre de Berenguer Tor enclastat en un dels seus murs). Un any
abans, Bartomeu Sirvent va fundar el benefici de Sant Bartomeu a
la capella que demanà construir.
És factible que l’activitat constructora del nou temple quedés
aturada entre els anys 1380 i 1400 com a conseqüència de la

43 A raó d’aquest benefici en honor al Santíssim, hom pensa que el motiu del meda
lló podria fer referència a la Santíssima Trinitat. Per altra banda, no se sap amb certesa
quan s’instituí el culte de la Mare de Déu del Carme: els documents que hi parlen són
molt tardans: VERT i PLANES J., (1983): p.52.
44 Vegeu ADG, Definicions, D-6, f. 313rv. 1360, Girona; Notularum, G-47, f. 113rv114r. 1366, gener 9, Girona.
45 De la última capella que s’obre al mur de l’evangeli no sovintegen gaires notícies.
No obstant això, l’any 1544 Miquel Benardí i Granada, cavaller de Barcelona, va instituir
el benefici dels Sants Baldiri i Benardí; ADG, Definicions, D-9, f. 191rv-193rv. 1544,
Girona. Per altra banda, al front de la capella hi ha la sepultura de Baldiri Saper: «SI
OBLITUS FUERO TUI, BAUDILI SAPER.OBLIVIONI DET. UR. DEXTERA MEA. 1576».
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guerra i dels seus efectes46. Per aquest motiu, la capella de Sant
Bartomeu presenta una tipologia diferent de carreus en compara
ció amb les anteriors.
Les obres d’aquest sector de mur, pertanyents a la capelles de Sant
Francesc i del Sant Crist Petit (antic baptisteri), van finalitzar entre els
anys 1508-1511. Així, els llenys de mur de la capella de Sant Francesc
restava dempeus abans del 1508, atenent que en aquest any, amb les
obres de la capella Fonda, es traslladà probablement el culte de Sant
Francesc a la capella homònima del costat de l’epístola47. La capella
del Crist Petit, de la mateixa manera que la de Sant Benardí, estava
llesta abans del 1511 -data d’inici del cor-. Entre els anys 1532 i 1609
es va cobrir la nau en direcció a la capçalera.
En les visites episcopals són reiterades les queixes sobre la co
berta de la parroquial. En aquest sentit, existeix la possibilitat que
es cobrís, a mesura que s’anava aixecant els murs de tancaments
de les capelles fins el cos de llum de la nau, per una teulada provisi
onal, feta amb salt de garsa o bé d’encanyissat, que salvaria l’espai
buit entre aquestes, però no pas de les filtracions i humitats.
El 1607 es va enderrocar la capçalera de l’església vella i dos anys
més tard es procedí consagrar-la. Per tant, les capelles absidals són
de principis del s. XVII (el 1625 van obrir-se dues finestres al darrera
dels altars de Sant Miquel i de Sant Bartomeu)48. Finalment, al llarg
dels segles XVIII i XIX es va ampliar la capella Fonda i es construí la
porta meridional (1735-1739), per una banda, i la façana occidental
amb l’acabament de les dues torres (1672-1808), per l’altra.
De fet, només així s’explicaria la diferent factura de les claus de
volta de la nau respecte aquelles que ostenten les capelles laterals, la
desigual alçària de les capelles de la capçalera i les contigües a aques
ta, i la incursió, en l’arrencament de l’arc de les capelles de la Mare
Déu del Carme, Sant Pere, Sant Miquel i Sant Bartomeu, d’un motiu
ornamental propi de les esglésies de patrocini reial del s. XIV.
46 Sobre els assetjaments comtals que va patir la vila de Torroella de Montgrí entre
els anys 1380 i 1400, consulteu MALLORQUÍ E.; SOLDEVILA X., De la conquesta caro
língia fins a la fi de l’edat mitjana, dins Història del Baix Empordà. Girona, Editat per la
Diputació de Girona: 2006, pp.265-339.
47 Les continues obres de remodelació de la capella vella de Sant Francesc explica
ria perquè el motiu decoratiu de la seva arcada és diferent de les capelles de la Mare de
Déu del Carme i dels Sants Pere, Miquel i Bartomeu, totes elles construïdes dins d’una
mateixa fase edifïcatòria.
48 Les capelles de la capçalera i dels primers trams de la nau de l’església gòtica
recullen les advocacions que ja hi havia a l’anterior parroquial; sobre les capelles de
l’absis consulteu, VERT i PLANES J., (1983): pp.38-56.
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3. CONCLUSIONS
L’empenta constructiva del trescents va deixar traçats la major
part dels edificis gòtics del Baix Empordà, sobretot pel que fa a
aquells de major ambició que arrossegaren al llarg dels segles, de
gut als fets turbulents que assetjaren la comarca, el projecte cons
tructiu original. En aquest sentit, s’ha d’entendre la construcció,
lenta i amb interrupcions sovintejades, de l’església parroquial de
Sant Genis de Torroella de Montgrí.
L’any 1305 el bisbe Bernat de Vilamarí fa una estada de deu
dies a Torroella amb la conclusió que els feligresos tenien l’església
abandonada, puix que el teulat d’aquesta amenaçava ruïna. Aquest
document episcopal ha servit per fixar erròniament la fonamentació de la nova parroquial cap al 1306. No obstant això, tot sembla
apuntar que poc abans de 1346 s’hi edificà la nova empresa gòtica
i no pas amb anterioritat. A més, fins a llavors no s’esmenta cap
mena de reedificació. Tal vegada, les laudes sepulcrals de les cape
lles de Sant Francesc (Berenguer Rufac) i de Sant Miquel (Bernat de
Tor) poden datar-se vers 1343, la qual cosa pot ser indicativa dels
inicis de la nova fonamentació.
Al aixecar-se la fàbrica gòtica es va respectar l’altar major, el
presbiteri i la capçalera de l’antiga església. Si bé no disposem de
documents sobre aquesta, les excavacions arqueològiques confir
men la preexistència d’un edifici anterior al temple baixmedieval.
Al llarg dels anys hi ha notícies dels canvis soferts a l’edifici, fins
que el 1607 es decidí enderrocar l’antic absis per una capçalera
poligonal amb capelles absidals i dos anys més tard es procedí a
consagra-la. Això ens fa pensar que durant els segles XVI i XVII es
va cobrir la nau: les voltes de complicada creueria evidencien unes
formes molt evolucionades.
Pel que fa el procés constructiu, creiem que l’edificació va co
mençar pel quart tram de nau, immediat a la capçalera, en direcció
els peus. Les primeres notícies sobre la parroquial fan referència a
les capelles de Sant Pere, Sant Francesc, Sant Miquel i Sant Barto
meu. A més, dites capelles, conjuntament amb la de la Mare de Deú
del Carme, ostenten un motiu decoratiu floral típic de les esglésies
d’auxili reial de mitjans del segle XIV. De tot plegat, podem descriu
re i indicar cinc fases constructives:
•
Primera fase (~ 1343/1346-1400): Aixecament de les capelles
de la Mare de Déu del Carme, Sant Pere i Sant Francesc. Construc
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ció de la capella de Sant Miquel del mur de migdia immediat a l’ab
sis i inici de les obres de la capella de Sant Bartomeu.
• Segona fase (1401-1511): Continuació de les obres de la capella
de Sant Bartomeu i edificació de les capelles de Sant Francesc i Sant
Crist Petit contigües a aquesta. Construcció de la capella de Sant
Benardí del costat de l’evangeli i remodelació de la capella vella de
Sant Francesc ( ~ 1508-1511).
• Tercera fase (~ 1511-1594): Elevació del cor i dotació de més
pes als campanars (~ 1511-1532), obres de condicionament, inicis
de la coberta d’ogiva i realització de l’altar major (1594).
• Quarta fase (~ 1594-1650): Construcció de la nova capçalera
amb les capelles absidals i cobriment de l’absis ( ~ 1609). Obertura
de dues vidrieres al darrera dels altars de Sant Miquel i Sant Bar
tomeu (1625) i engrandiment de la capella de l’orgue -situada al
damunt de la capella de Sant Francesc-. Sobrealçat de la coberta.
• Cinquena fase (segles XVIII-XIX): Obres de condicionament
de la capella Fonda (1730), obertura de la porta de migdia (17351739), construcció i reforma de la sagristia (~ 1759), edificació de
la façana de ponent (1762) i elevació del campanar (1753-1808).
Per tant, d’ésser certa la data d’edificació del nou temple, ante
rior al 1346, ens trobaríem davant, per una banda, d’un dels pro
jectes arquitectònics més importants de mitjans del segle XIV, i per
l’altra, d’una arquitectura que hom no dubtaria situar-la entre les
esglésies catalanes plenament goticistes, malgrat que les obres per
duressin fins el segle XIX.
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1 Capella de Sant Benardí; 2.-Capella de Sant Francesc (pas capella Fonda); 3.'Ca
pella de Sant Pere; 4.-Capella de la Mare de Déu del Carme; 5.-Capella de Sant Baldiri;
6.-Capella de la Mare de Déu o Beata Mare Antiga; 7.-Capella de Sant Jaume; 8.- Capella
de Sant Genis; 9.-Capella de la Mare de Déu; 10.-Capella de Sant Joan; 11 .-Capella del
Santíssim; 12.-Capella de Sant Miquel; 13.-Capella de Sant Bartomeu; 14.-Capella de
Sant Francesc (porta d'accés de migdia); 15.-Capella del Crist Petit (antic baptisteri);
16.-Sagristia; 17.-Capella Fonda.
Relació de les fases constructives i planta de la parroquial amb l’enumeració de les
diferents capelles (fot. planta ap. Vert i Planes J., 1983).
48

EL PROCÉS CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL ...TORROELLA DE MONTGRÍ

4. BIBLIOGRAFIA

AUDIVERT MARCEL·LÍ., (1983), Torroella de Montgrí, una vila singular. Barcelona.
BADIA i HOMS J., (1977), L’Arquitectura medieval de l ’Empordà. Vol. I, Girona, Diputa
ció provincial de Girona.
BADIA i HOMS J., (1981), L’Empordà, dins Gran Geografia Comarcal. Vol. IV, Barcelona,
Fundació Enciclopèdia Catalana.
BERNAUS i VIDAL M., (2002), Santa Maria del P i, dins L’arquitectura gòtica. Vol. II.
Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
BRACONS i CLAPÉS J., (1999), L’arquitectura religiosa i medieval, a l ’A rt de Catalunya.
Barcelona, Edicions Isard.
BOFARULL i MASCARÓ P, (1974), Censo de Cataluna ordenado en tiempo del rey don
Pedro el Ceremonioso[...]\ dins de la Colección de Documentos Inéditos de la Corona
de Aragón. Vol. XII. Barcelona.
C1RICI A., (1974), L’arquitectura gòtica catalana. Barcelona, Edicions 62.
CLOTET LL.; TUSQUETS O., (1986), Arquitectura gòtica catalana. Barcelona, Edicions
Lumen.
CONSTANS i SERRAT Ll., (1985), Diplomatari de Banyoles. Banyoles, Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles.
COROMINAS PLANELLAS J.M., (1970), La comarca de Banolas. Fase. II, dins de Cata
luna monumental de la provincià de Gerona. Girona, Diputació de Girona.
DURAN i SANPERE A., (1972), Barcelona i la seva història. Vol. I. Barcelona, Edicions
Curial.
FREIXAS CAMPS P, (2002), L’arquitectura dels ordes mendicants. Fundacions dels se
gles X III i XIV, dins L’arquitectura gòtica. Vol. I. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
FREIXAS CAMPS P, (2002b), La Catedral de Girona, dins L’arquitectura gòtica. Vol. I.
Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
FUGUET i SANS J., (2002a), L'empremta dels ordes religiososmilitars, dins L’arquitectura
gòtica. Vol. I. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
FUGUET i SANS J., (2002b), Santa Maria de Montblanc, dins L’arquitectura gòtica. Vol.
II. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
FUGUET i SANS J., (2002c), Les esglésies de la Diòcesi de Tortosa, dins L’arquitectura
gòtica. Vol. II. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
FUMANAL i PAGÈS M., (2005), La capçalera de l’església de Santa Maria de Castelló
d’Empúries. Estudi historicoartístic. Coordinació: ÀTICS S.L. Direcció: Culturània
S.C. (inèdit).
GRODECKI L., (1977), Arquitectura gòtica. Madrid, Edicions Aguilar.
MALLORQUÍ E.; SOLDEVILA X., (2006), De la conquesta carolíngia fins a la fi de l’edat
mitjana, dins Història del Baix Empordà. Girona, Diputació de Girona.
PALMADA G.; DESEL C.; FIGUERES Ll. i OLIVA E., (2005), El patrimoni del Pla de
l ’Estany. Inventari històric i arquitectònic de la comarca. Banyoles, Edicions Consell
Comarcal de Banyoles.
PELLA i FORGAS J., (1883), Historia del Ampurdàn. Barcelona, Tasso i Serra.
ROVIRAS A.; MARGALL J., (2002)., “ Seguiment arqueològic a l’església de Sant Genis
(Torroella de Montgrí, Baix Empordà)” , a Cinquenes Jornades d’Arqueologia de les
Comarques de Girona. Olot: maig del 2002; pp. 287-289.

49

GUILLEM FERNÀNDEZ GONZÀLEZ
SOLDEVILA X., (2003), “ Una vida empordanesa a l’Edat Mitjana. Torroella de Montgrí,
segles X III'X IV ” , dins de Quaderns de la Selva, núm. 15. Editat pel Centre d’Estudis
Selvatans: 2003; pp. 89-103.
VERGÉS T., (1992), Santa Maria del P i i la seva història. Barcelona, Editorial la Formiga
d’Or.
VERT i PLANES (1 983). El temple parroquial de Sant Genis. Girona, Monografies montgrinenques.

5. AGRAÏMENTS
Per acabar, només em resta agrair l’ajut i el suport rebut d’Antoni José Pitarch i de
Miquel Àngel Fumanal i Pagès. També he de donar gràcies a les següents institucions:
Arxiu Diocesà de Girona; Arxiu de la Corona d’Aragó; Arxiu Històric de Girona; Arxiu
Històric de Torroella de Montgrí; Arxiu Parroquial de Torroella de Montgrí i a les Juventuts Musicals de Torroella de Montgrí. Les interpretacions i errors que s’hi puguin
trobar en el present article són responsabilitat de qui signa.

50

MOISÈS SELFA I SASTRE

ONOMÀSTICA DE TORROELLA DE
MONTGRÍ (SEGLE XV):
ANTROPONÍMIA I TOPONÍMIA

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
Sant Feliu de Guíxols, 2009
Volum 28 - ISSN 1130-8524

RESUM: Un capbreu de la notaria de Torroella de Montgrí de l’any 1440, dipositat a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, ens permet estudiar el seu ric contingut onomàstic.
PARAULES CLAU: capbreu, Torroella de Montgrí, Arxiu de la Corona d’Aragó, topònim,
antropònim, fogatge.

Presentem en aquest treball un llistat de cent vint-i-tres noms re
gistrats en un document de finals de l'edat mitjana de la notaria de
Torroella de Montgrí. La descripción completa d'aquest document
és la següent:
Títol: Capbreu de Torroella de Montgrí. Al primer full del cap
breu llegim la següent regesta: “ Copia Capibreuii real olitum quos
Serenissimus dominus rex percipit in termino o parrochia ville Turrielle de montegrino”. Nom de l'arxiu on resta dipositat: Arxiu de
la Corona d'Aragó (ACA). Signatura: Real Patrimoni, Bailía General
de Catalunya, volums, número 180. Data: any de 1440. 100 fulls
numerats.
Per a l’estudi de cadascun dels noms aplegats seguim una línia
metodològica que sintetitzem en els següents punts:
-El nom de l’antropònim o el topònim. Sempre que sigui possi
ble, presentem la forma actual. Això vol dir que un nom documen
tat com Cassan serà encapçalat per la forma actual de Cassany.
-Presentació del context documental on indiquem l'arxiu de pro
cedència del document en qüestió, el nom de la font documen
tal utilitzada i l'any de datació d'aquesta i la pàgina on apareix
l'antropònim o topònim estudiat. Respectem escrupolosament les
grafies utilitzades en l’època.
-Finalment, oferim un comentari de caire lingüístic on desta
quem allò més rellevant del nom en qüestió: si encara es recorda
en l'actualitat, significat i extensió del nom. En els pocs casos que
no du aquest comentari és perquè el considerem massa evident o
perquè desconeixem el significat del nom en qüestió. Pel que fa als
llinatges i cognoms, indiquem si són presents al Fogatge de 1497
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1 - La muntanya i el castell de Montgrí des de la vila de Torroella
(fotoj. Badia-Homs).

que és uns dels fogatges més pròxims en el temps a l'escriptura del
capbreu estudiat. Ho indiquem de la següent forma: Fogatge 1497 i
a continuació el lloc o els llocs on anotem el llinatge en qüestió.
LLISTAT DE NOMS
Aguilar, el puig d'

“ in loco uocato puig de aguilar” (ACA, capbreu 1440, 25r).
Topònim documentat des del segle XIV (“el puyg aguilar” a un
capbreu de 1327-1328 conservat a l'AHG) fins a finals del XVI però
que ja ha desaparegut de l'onomàstica actual de Torroella de Mont
grí. Segurament és un nom relacionat amb el cognom Aguilar ‘lloc
on viuen les àguiles’ derivat del substantiu àguila.
Agulla, 1

“ loco vocato [ajgulla” (ACA, capbreu 1440, 9r).
Gran extensió de terreny situada al nord-est dels camps de la
Barraca i vora el camp Cortell. Agulla té el significat toponímic de
‘rec tot al llarg d'un camí’.
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Amat

“ Michael Amat ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 9r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Anglada

“ Bertrandi Englada dicte ville” (ACA, capbreu 1440, 89r).
Fogatge 1497, Castell d'Empordà, on resta en peu el conegut mas
Anglada, i la Bisbal d'Empordà.
Aradures

“ in loco vocato aradures o mostinyan” (ACA, capbreu 1440, 57r).
Aradures deu ser un topònim relacionat amb el mot dialectal ara
da ‘instrument de llaurar’ o més generalment ‘llaurar’. És també el
nom que la coneguda partida del Mostinyà tenia al segle XV.
Arenys

“Bernardus Arenys [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 84r).
Fogatge 1497, Palamós, Sant Cebrià i Sant Pol, Sant Llorenç de
la Muga.
Arnau, el puig

“ in loco vocato puig arnau” (ACA, capbreu 1440, 46r).
Cim del massís del Montgrí que ha d'estar situat en la línia que
uneix la muntanya d'Ullà amb la vall de Santa Caterina. És un topò
nim relacionat amb un nom personal.
Arrapat, el puig de n’

“ loco vocato puig den arrapat” (ACA, capbreu 1440, 81 r); “loco
vocato puig den arregat” (ACA, capbreu 1440, 82r).
Topònim que ha desaparegut de l'onomàstica actual de Torroella
de Montgrí però que fa referència a un nom de persona o motiu
de Torroella. El documentem també a un capbreu de 1338: “loco
vocato puig den arrapat”.
Balluga

“ Petrus Baluga ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 24v).
Fogatge 1497, Setcases.
Blanc

“Johanes Blanch Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 98v).
Fogatge 1497, Figueres, Pals, Palafrugell, entre d'altres molts llocs
de la vegueria de Girona.
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2 - Paisatge del terme de Torroella amb el Mont Pla i el castell de Montgrí
(fotoj. Badia-Homs).

Bofill

“ Bernardus Bofill ville predicte” (ACA, capbreu 1440, 77r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Boladeres, les

“ loco vocato Boladeres” (ACA, capbreu 1440, 5v).
Gran partida de terreny de cultiu que s'estén a la sortida est del
nucli de població de Torroella de Montgrí. Boladeres és un llinatge
relacionat amb l'apel •latiu boleteres.
Bosc, el

“ in loco vocato bosch” (ACA, capbreu 1440, 33v).
Topònim que devia referir una zona boscosa.
Bruguera

“ loco vocato bruguera” (ACA, capbreu 1440, 16v).
Bruguera ‘lloc poblat de bruc’ és un derivat locatiu en -era del
fitònim bruc. A l'Arxiu Diocesà de Girona trobem aquest mateix to
pònim en dos pergamins de la Mitra. Les referències documentals
són les següents: “...in loco vocato bruguera...” (ADG, Mitra, Ca
laix 20, capbreu B, anys 1337-1339, 1r), “...loco uocato bruguera...”
(ADG, Mitra, calaix 20, núm. 2, any de 1421, línia 3).
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Cabanil

“ in loco vocato cabanil” (ACA, capbreu 1440, 97r).
Nom derivat locatiu de cabanya però en aquest cas mitjançant
el sufix -il de caràcter relacional. Trobem també una referència
d'aquest nom a un capbreu de 1417-1419 dipositat a l'AHG: “...loco
vocato Cabanyil...”.
Calvell, el puig

“ loco vocato puig caluell” (ACA, capbreu 1440, 4v); “loco vocato
puig caluell” (ACA, capbreu 1440, 6r).
Cim del massís del Montgrí (Soldevila 2005, p.49). Calvell és
un llinatge existent a Barcelona, Celrà, Malgrat, Montmajor, entre
d'altres llocs, derivat del llatí CALVELLU ‘cap-pelat’.
Camplor

“ in loco vocato camplor” (ACA, capbreu 1440, 24v).
Camps

“ Bartholomeus camps” (ACA, capbreu 1440, 25v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Canet

“ Bernardus Canet [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 40r).
Fogatge 1497, Canet, entre d'altres molts llocs de la vegueria de
Girona.
Carreres, les

“ in loco vocato carreres” (ACA, capbreu 1440, 26v); “ in loco vo
cato carreres” (ACA, capbreu 1440, 45v).
Topònim que podia designar un lloc de pas de carros o un camí
per on transitava el bestiar.
Cases

“ Bernardo Casis predicto” (ACA, capbreu 1440, llv ).
Fogatge 1497, Pals, entre d'altres molts llocs de Torroella de
Montgrí.
Cassany

“ Berengarius cassan ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu
1440, 89v).
Al Fogatge 1497 trobem el llinatge Casiani, probable variant orto
gràfica del nostre, a Tossa de Mar.
Castell, les peres del

“ in loco vocato peres del castell” (ACA, capbreu 1440, 65v).
Es refereix al castell de Montgrí. Cal notar que l'apel •latiu peres,
singular de pera ‘pedra’, presenta una assimilació del grup llatí TR
a r (PETRA > pera).
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3 - L'església abandonada de Santa Maria del Palau en una imatge de 1975
(foto Badia-Homs).

Colomar

“ Bernardus Colomar ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu 1440, 11v ).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Comellar, el

“ loco vocato comella” (ACA, capbreu 1440, 3r).
Comellar és un derivat diminutiu-despectiu en -ella i en ~ar ‘coma
petita’ de coma. No forma part de la toponímia actual de Torroella
de Montgrí.
Comtal

“ in loco vocato comdal” (ACA, capbreu 1440, 24r); “ in loco vocato condal” (ACA, capbreu 1440, 34v).
Comtal, nom derivat de comte mitjançant el sufix relacional -al,
deu referir-se a unes terres del comte.
Comes, les

“ loco uocato plantada de comas” (ACA, capbreu 1440, 51 v).
Una coma és una clotada del terreny que pot ser utilitzada per
al conreu.
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Conilleres, les

“ in loco vocato conilleres” (ACA, capbreu 1440, 26v).
Nom derivat de conill que no ha perdurat com a topònim fins a
l'actualitat. A Torroella existeix la bassa del Conill vora el mas Pedrola i la font del Conill vora el mas Moreu i la torre Gran.
Costa, la

“loco vocato costa” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Designava un terreny en pendent.
Costes

“ Bernardus Costas [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 7r).
Fogatge 1497, Fontanilles.
Costes, les

“ in loco vocato costes” (ACA, capbreu 1440, 85r).
Creu, la

“ in loco vocato creu” (ACA, capbreu 1440, llr).
Ja des d'època medieval creu era un mot amb el significat de ‘creuament de camí’, significat que ha quedat fossilitzat en la toponímia.
Cubella, el molí de la

“ loco vocato moli de la cobela” (ACA, capbreu 1440, 37v).
Fogatge 1497, Pineda de Mar.
Devesa, la

“ in loco vocato deuesa” (ACA, capbreu 1440, 50r).
Partida de terreny situada vora el puig de les Llagastes. També és
el nom d'un terreny situat vora la partida de la Moixina, a la plana
del Ter. Una devesa és un ‘terreny comunal destinat a la pastura’.
Ermedàs

“ Bernardus Safolca et Franciscus Ermedas ville Turrielle de Mon
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Ermedàs és un poblet de l'Alt Empordà. Joan Coromines pensa
que aquest nom és un descendent de praedium EREMITATIS aplicat
a llocs on hi ha capelles (OnCat IV, s.v. Ermedàs, 85b5ss).
Estany,

V

“ in loco vocato stany” (ACA, capbreu 1440, 74r).
Devia anomenar un lloc inundat d'aigua.
Ferrer

“ Petrus Ferrarii ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 35v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
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4 - Els arrossars del Baix Ter amb el massís del Montgrí al fons (foto Badia-Homs).

Fontanilles

“ in loco vocato fontanielles” (ACA, capbreu 1440, 62r).
Fontanilles és un derivat diminutiu-afectiu ‘font petita’ de
l'apel·latiu anticfontana ‘eixida natural d'aigua de la terra’. Devia
designar un terreny del lloc de Fontanilles.
Fursa

“ in loco vocato forsa” (ACA, capbreu 1440, 16v).
Fogatge 1497, Llançà. Creiem que aquest topònim indica l'origen
del propietari del lloc en qüestió.
Frigola

“ Bartholomeus Frigola ville Turrielle de Montegrino” (ACA, cap
breu 1440, 66v).
Fogatge 1497, Palafrugell, Torroella de Montgrí, entre molts
d'altres llocs.
Gailan

“ in loco vocato gaylan” (ACA, capbreu 1440, 22r); “ in loco voca
to Gaylla” (ACA, capbreu 1440, 30r).
Caldria potser relacionar aquest topònim amb l'antropònim de
Cailar. El pas de K a G (Cailar > Gailà) inicial de paraula és possible en
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català. Cailar és un nom d'època medieval relacionat amb el llinat
ge Caylà, el qual deriva de castlà ‘castellà’ si bé no es pot descartar
l'opció del cognom francès Caillat, derivació de Cail ‘llet quallada’.
Galla

“ in loco vocato galla” (ACA, capbreu 1440, 26r).
Una galla és un ‘corrent d'aigua’. A Cadaqués existeix el torrent
de la Galla (OnCat IV, 296a41j.
Ganillan

“ in loco vocato Ganylan” (ACA, capbreu 1440, 18v).
Garrigàs

“ in loco vocato mont pla siue garrigas” (ACA, capbreu 1440, 28r).
És molt probable que aquesta referència documental sigui la del
coll anomenat de Garrigàs situat entre el castell del Montgrí i el
mont Pla. Als documents antics apareix com “Scala Anibalis”. Gar
rigàs suposa un ètim GARIKANS, genitiu del nom de persona gòtic
GÀRIKA amb la reducció ~ns>-s típica del rossellonès i antigament
coneguda a l'Empordà i Banyoles (OnCat IV, s.v. Garrigàs, 324a55).
Gispert

“ Franciscus Gispert ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 17v).
El DCVB afirma que el llinatge Gispert és propi de la zona nord de la
nostra llengua i dóna alguns llocs on és present aquest llinatge: Castell
d'Empordà, Palamós, Roses, entre d'altres llocs (DCVB, s.v. Gispert).
Godall

“ Petrus de Godallo Domicellus in parrochia de Labiano” (ACA,
capbreu 1440, 95v).
Fogatge 1497, Banyoles, Sant Martí de Campmajor, Sant Iscle de
Vallalta.
Gomar

“ Petrus Gotmar ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 34v).
Fogatge 1497, Espolla.
Graells

“ in loco vocato graell” (ACA, capbreu 1440, 18v).
Nom que prové del llatí GRADELLUM ‘graó’. Devia referir, doncs,
un lloc amb graons de terra.
Guell

“ Petrus Guell sabaterius” (ACA, capbreu 1440, 14v).
Fogatge 1497, Rupià, Madremanya i Millàs.
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Guillén

“ Bartholomei Guillemi ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 47r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí, Foixà i Ullà.
Guimena, el rec de

“ in loco vocato rech de Guimena” (ACA, capbreu 1440, 19r); “ in
loco vocato rech de guimena” (ACA, capbreu 1440, 73r).
Nom d'una propietària d'un rec.
Horta, 1'

“ loco vocato orta” (ACA, capbreu 1440, 9v).
Apel •latiu ben conegut en català amb el significat de ‘camp de
cultiu pròxim a un regadiu’.
Llabià

“ Petrus de Godello Domicellus in parrochia de Labiano” (ACA,
capbreu 1440, 95v).
Llabià és un llogaret del terme de Fontanilles. Pot venir almenys
de tres derivats llatins en -anum: de Labianum (de Labius), de Lavianum (de Lavius) o de Livianum (de Livius) (Moll 1959, p. 193,).
Llentisclar, el

“ loco vocato lantisclar” (ACA, capbreu 1440, 2r).
Terra de palmes i llentiscles que també documentem en un capbreu d'època medieval: “...loco vocato lentisclar...” (AHG, capbreu
1443-1444, lr).
És, doncs, un derivat locatiu en ~ar de llentiscla.
Lona

“ in loco vocato Lona” (ACA, capbreu 1440, 31 r).
Lona, la serra de la

“ in loco vocato serra de la lona” (ACA, capbreu 1440, 73r).
Madriguera, la

“ loco vocato madriguera” (ACA, capbreu 1440, 6v); “loco vocato
madriguera” (ACA, capbreu 1440, 8r).
Madriguera té el significat de ‘cau d'animals’ i també el de ‘sè
quia mare’ (DCVB, s.v. Madriguera). Com que no sabem a quin lloc
es refereix, totes dues possibilitats són vàlides.
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Mallol

“ Bernardus mallol ville turrielle de montegrino” (ACA, capbreu
1440, 76r).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, entre molts d'altres llocs. El
DCVB documenta aquest llinatge a Foixà, Palafrugell i Verges, entre
d'altres llocs (DCVB, s.v. Mallol).
Malloles, les

“ in loco vocato mayoles” (ACA, capbreu 1440, 56v).
Malloles és el plural de mallol ‘vinya jove’.
Maranyà

“Antonii Marenyani [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 3v).
Fogatge 1497, Maranyà i Sant Pere Pescador.
Marge Gros, el

“ in loco vocato margen gros” (ACA, capbreu 1440, 22r).
Refereix un lloc situat a la vora d'un camp o rec d'una amplada
considerable.
Massanet

“ Franciscus Massanet quod ville Turrielle de Montegrino” (ACA,
capbreu 1440, 40v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Massot, el

“ in loco vocato massot” (ACA, capbreu 1440, 56v).
Nom derivat de mas mitjançant el sufix de caràcter despectiu -ot.
Mates

“ Guillemona uxor Raymundi mates quod ville Turricelle de Mon
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 17r).
El DCVB el dóna com un llinatge de Foixà, entre d'altres llocs del
domini lingüístic (DCVB, s.v. Mates).
Miladones

“ in loco vocato miradones” (ACA, capbreu 1440, 21 v); “ ion loco
vocato miradones” (ACA, capbreu 1440, 74r).
Zona costanera situada a la desembocadura del còrrec Llarg. Miladones no pot ser altra cosa que una dissimilació de Miradones.
Mir

“ Bernardus Mir ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 86v).
Fogatge 1497, Mir.
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Mitjana, la devesa

“loco uocato antiquitus deuesa mijana” (ACA, capbreu 1440, 8v).
Topònim que descriu la seva situació envers altres llocs geogràfics.
Molar, el puig

“ loco vocato puig molar” (ACA, capbreu 1440,
cato pui molar” (ACA, capbreu 1440, 38v).
Nom que també documentem al llarg del segle
breus: “...loco uocato puig molar...” (AHG, capbreu
“...loco vocato puig molar...” (AHG, capbreu 1430,
derivat locatiu de l'apel •latiu mola.

14v); “ in loco vo
XV en altres cap1417-1429, 13v),
lOr). Molar és un

Moles, les

“loco vocato moles” (ACA, capbreu 1440, 17r).
Molins, el grau dels

“loco vocato grau dels molins” (ACA, capbreu 1440, 56r).
Potser descriu un lloc on l'aigua dels molins fa un salt.
Mont, la creu de

“ loco vocato creu de mont” (ACA, capbreu 1440, 14r).
Nom que deriva del llatí MONS MONTIS ‘muntanya’ amb pèrdua
de la vocal final.
Mont, el pont de

“ loco vocato pon de mont” (ACA, capbreu 1440, 7v); “ in loco
uocato pon de mont” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Montaner

“Thomas Montaner ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 2v);
“ Paschasius Montaner ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, lOr).
Fogatge 1497, Castellar i Esponellà.
Montgrí, el castell de

“ in loco vocato castell de montgri” (ACA, capbreu 1440, 62r).
Fortificació militar construïda el 1294 pel rei Jaume II, al cim del
massís del Montgrí.
Mont Pla, el

“in loco uocato mont pla siue garrigas” (ACA, capbreu 1440, 28r).
Cim del massís del Montgrí. És un indret on destaca la presència
de caus: el cau d'en Calvet, el cau de la Figuera, el cau de les Dents,
per exemple. La seva orografia és plana.
Mostinyà, el

“ loco vocato mostanya” (ACA, capbreu 1440, 3r); “ in loco vocato
mostinyani” (ACA, capbreu 1440, llr).
Indret situat a l'esquerra del còrrec de Comallobera.
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Nau, el puig de

“ in loco vocato puig de nau” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Topònim que no ha perdurat fins a l'actualitat. Desconeixem el
seu significat així com el seu origen.
Negre

“Antonius Nigri ville Turielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 8r).
Fogatge 1497, Pals, Ullastret, entre molts d'altres llocs.
Padró, el

“loco vocato padro” (ACA, capbreu 1440, 9r).
Padró és un nom que prové d'un substantiu arcaic padró (llatí
PATRONE) ‘propietari d'una explotació (Albaigès 2005, p. 151/ En
un capbreu del segle anterior trobem la següent documentació re
lacionada amb el nostre nom: “...loco vocato puig den pedron...”
(AHG, capbreu 1338, 6v).
Pagès

“ Petrus Pages [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 6r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Palagrí

“ Bernardus pelagrini presbiter” (ACA, capbreu 1440, 42r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí
Palagrina, el puig de na

“ loco vocato puig de na palagrina” (ACA, capbreu 1440, 9v).
Palagrina és un femení analògic de Palagrí.
Palau, el mont

“ loco vocato mont palau” (ACA, capbreu 1440, 15r).
Nom clarament relacionat amb Santa Maria de Palau, església
del Montgrí ubicada al nord del massís i esmentada per primera
vegada el 1279. Segons sembla va ser abandonada al voltant del
segle XIII. És d'estil romànic.
Paradell, el puig

“ in loco vocato puig paradell” (ACA, capbreu 1440, 21 r).
Paradell és una deformació de pradell, diminutiu de prat {Albai
gès 2005: 153).
Pastell

“ Petrus Pastell” (ACA, capbreu 1440, 22r).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, Riudellots de la Selva i Vi
labertran.
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Perera, la

“ loco vocato perera” (ACA, capbreu 1440, 7r); “loco vocato pere
ra” (ACA, capbreu 1440, 18r).
Sembla clar que perera és una variant assimilada de pedrera
amb assimilació del grup TR a r.
Pinell

“ loco vocato pinell” (ACA, capbreu 1440, 37r).
El Pinell és un mas situat vora el puig de la Fonollera. Hom parla
de dos masos Pinell: el de Dalt i el de Baix.
Planes, les

“ loco vocato planes” (ACA, capbreu 1440, 61 v).
Les Planes és un indret situat a l'alçada de les Olletes.
Podró

“Joannes de Podro ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 62v).
Creiem que Podró és una forma alterada de Padró.
Prats, l'horta d'en

“ in loco vocato orta den prats” (ACA, capbreu 1440, 63v).
Punta, la

“ in loco vocato punta” (ACA, capbreu 1440, 41 r).
Topònim que descriu la seva situació a l'extrem d'un lloc geogrà
fic determinat.
Ramal

“ loco vocato ramal” (ACA, capbreu 1440, 5v); “ in loco vocato
remal” (ACA, capbreu 1440, 12r).
Un ramal és un ‘tros de sèquia o camí que arranca d'un altre de
principal’.
Ricola

“ in loco vocato ricola” (ACA, capbreu 1440, 25v).
És probable que aquest nom estigui emparentat amb el cognom
Ricol, ric ‘poderós’ i wald ‘govern’ (Albaigès 2005, p. \72), que ge
neraria un femení analògic del tipos Ricola.
Riera

“Andreas Riera [...] ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 13v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
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Roqueres, les

“ loco vocato rocheras” (ACA, capbreu 1440, 17r).
Devia designar un lloc rocós. A un Llevador dels segles XVI-XVII
de Torroella de Montgrí trobem la forma singular del nostre topò
nim: “...vocaba roquera...” (AHG, Llevador XVI-XVII, lv).
Rostell

“ Dalmatius Rosteyi” (ACA, capbreu 1440, llv ).
Fogatge 1497, les Costes.
Roteras

“ loco vocato roteras” (ACA, capbreu 1440, 6v); “ in loco vocato
Roteras” (ACA, capbreu 1440, 30r).
Una rota és un ‘tros de terra que un conrador cultiva dins d'un
pedri d'altri durant alguns anys’ (DCVB, s.v. rota). Per tant hem de
pensar que el nostre és un topònim derivat de rota mitjançant un
sufix -era de caràcter locatiu.
Sabater

“ Petrus Guell sabaterius” (ACA, capbreu 1440, 14v).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries, entre molts d'altres llocs.
Safol

“ Bernardus Safol ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 7v).
Creiem que la lectura del document és correcta i no cal pensar
en un llinatge del tipus Çafont. No obstant això, quedarà el dubte de
si és una escriptura correcta o no del notari.
Safolca

“ Bernardus Safolca et Franciscus Ermedàs ville Turrielle de Mon
tegrino” (ACA, capbreu 1440, 4v).
Fogatge 1497, Girona.
Saguer

“ Petrus Saguer [...] ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu
1440, 19v).
Fogatge 1497, Castelló d'Empúries i Vall d'Aròs.
Salvador

“ Petrus Salvatoris ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, lOOr).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
67

MOISÉS SELFA I SASTRE

Sant Pere

“ loco uocato Sant Pere” (ACA, capbreu 1440, llv ); “ in loco vocato sant pere” (ACA, capbreu 1440, 38v).
Topònim que també documentem com a “ Quesitorium Sancti
Petri Turrielle...” (ADG, Quesitorium 1457-1501, 218v) i que ha per
durat fins al segle XVIII: “...dita lo Camp de Sant Pere...” (AHTM,
Cadastre 1716, 28v).
Serra

“Johanis Serra quod ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 15v).
Fogatge 1497, Palafrugell i Castelló d'Empúries, entre molts
d'altres llocs.
Serra, la

“ in loco vocato serra” (ACA, capbreu 1440, 87v).
Serra, el coll de

“ loco vocato coll de serra” (ACA, capbreu 1440, 4r); “ in loco vo
cato coll de serra” (ACA, capbreu 1440, 35r).
Segons Xavier Soldevila és un coll del massís del Montgrí (Solde
vila 2005, p. 54).
Subirà

“Johanes Supricati ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 58r).
Fogatge 1497, Girona i Vidreres.
Tàrragó

“ Petrus Terragini [...] ville Turrielle de montegrino” (ACA, cap
breu 1440, 41 v).
Fogatge 1497, Sant Joan de les Abadesses.
Terrés

“Antonius Tares [...] ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 47v).
Fogatge 1497, Sobreroca, Sant Joan de les Abadesses, Sant Este
ve d'en Bas i Vilanna.
Teules, el forn de les

“ in loco vocato forn de les teules” (ACA, capbreu 1440, 36v).
Forn del qual no tenim notícia en l'actualitat. Cal recordar que a
la zona del Montgrí hi funcionaven forns de calç que encara resten
conservats si bé ja no s'utilitzen: el forn del Roc Ferran, per exem
ple, a la zona de les Dunes.
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Tor

“Georgius Tor ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu 1440, 27v).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Torralba

“ loco vocato torralba” (ACA, capbreu 1440, 78v).
Sembla un compost de torre i d'alba ‘la torre blanca’.
Torre, la

“ in loco vocato torra” (ACA, capbreu 1440, 34v-35r).
Torrent

“Jacobus Torrent [...] vile Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 29r).
Fogatge 1497, La Tallada, entre molts d'altres llocs.
Torró

“Joannes torron ville Turrielle de montegrino” (ACA, capbreu
1440, 43r).
Fogatge 1497, Llagostera, Sant Esteve de Saüll, Sant Joan de les
Abadesses.
Torró, les basses d'en

“ loco vocato basses den torro” (ACA, capbreu 1440, 13r).
Topònim que també localitza Xavier Soldevila al massís del
Montgrí (Soldevila 2005, p. 52).
Uguet

“et postra Francisci Uguet ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 4r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Ullana, el puig de na

“ in loco vocato puig de na ullana” (ACA, capbreu 1440, 20v); “ in
loco vocato puig de na ullana” (ACA, capbreu 1440, 39r).
No seria descabellat pensar que Ullana és un femení analògic
d'Ullà.
Urgellesa, la

“vocare la Urgellesa” (ACA, capbreu 1440, 61 v).
Sembla que és un motiu d'una persona que descriu el seu origen
geogràfic.
Vaguer

“ Petri Vaguer quod ville Turrielle” (ACA, capbreu 1440, 42v).
Fogatge 1497, Campdorà, Santa Eulàlia de Girona i Sant Feliu.
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Vall, la creu de

“ in loco vocato creu de val” (ACA, capbreu 1440, 89r).
Devia designar un creuament de camí en una vall o bé una cons
trucció religiosa situada en aquest lloc.
Vidal

“Antonius Vitalis ville Turrielle de Montegrino” (ACA, capbreu
1440, 5r).
Fogatge 1497, Torroella de Montgrí.
Vilar, el

“ in loco vocato vilar” (ACA, capbreu 1440, lOv).
Un vilar és una vila petita. En toponímia és el nom de multitud
de partides de la Catalunya oriental i occidental (DCVB, s.v. Vilar).
Vilar, la torre d'en

“ in loco vocato torra den vilar” (ACA, capbreu 1440, 26v).
Sembla que Vilar és en aquest cas un renom format sobre
l'apel ■latiu vila.

FONTS
ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona
ADG: Arxiu Diocesà de Girona
AHG: Arxiu Històric de Girona
AHTM: Arxiu Històric de Torroella de Montgrí
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RESUM: En la commemoració del bicentenari de la Guerra del Francès apuntem la modes
ta aportació humana i econòmica feta per la vila de Sant Feliu durant els primers mesos
del conflicte bèl·lic. Molt semblant, segurament, a la d’altres poblacions veïnes de Girona.
Com a testimoni de l’abundant documentació inèdita que hi ha a l’arxiu guixolenc -contra
el que afirmaren alguns historiadors-, donem a conèixer les actes de la funta (juny - de
sembre de 1808).
PARAULES CLAU: bicentenari, Junta, vocals, Gaietà Riera, penúria econòmica, sometent,
corsari.

1. INTRODUCCIÓ: L’HEROISM E DELS GUIXOLENCS EN LA
GUERRA DEL FRANCÈS
No seria just que en la commemoració del bicentenari dels setges
de Girona, una vegada més, restessin silenciades les aportacions hu
manes i econòmiques de les poblacions i viles veïnes.
De fet, els estudiosos ja clàssics de la guerra contra els francesos
(1808-1814) han insistit sempre en la necessitat d’aprofundir-ne els
estudis treballant sobre material nou i documentació original dipo
sitada i guardada als arxius familiars i municipals, concretament als
de Sant Feliu de Guíxols i de Girona.
Fa exactament vint anys, Joaquim Pla i Dalmau, fent seva l’opi
nió de l’historiador Martínez Valverde, ens deixà escrit que en els
estudis que s’havien fet sobre la Guerra del Francès a Catalunya
s’havia ignorat sistemàticament el paper importantíssim que havi
en tingut els vaixells, armats en cors en la vila guixolenca. I, pel seu
compte, Pla i Dalmau hi afegia: “ que també s’ha ignorat per part
de molts historiadors dels setges de Girona, la gran col •laboració
que oferiren al servei de l’artilleria els mariners guixolencs. Se’ls ha
presentat com a bons auxiliars de les peces quan, en realitat, foren
els més acreditats artillers al servei de la defensa de la Plaça. I, en
un altre ordre de caire logístic, ha mancat un estudi seriós sobre
el paper que va representar Sant Feliu de Guíxols -rendides Roses
i Palamós- per servir de base d’aprovisionament de municions i
queviures a la ciutat assetjada. En realitat, quan el cordó umbilical
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1 Plànol de Sant Feliu fet pel cronista militar Vacani el 1809.

Sant Feliu - Girona es va trencar, la sort de la resistència gironina va
entrar en la crisi final”.1
Tanmateix, aquí també s’han de reconèixer i agrair totes les
aportacions fetes per Josep Grahit i Grau i, sobretot, per Lluís Batlle i
Prats, així com les de G. Hurtebise i Gerard Bussot fa poc esmentat.
La lectura dels treballs d’aquests historiadors, ja fa un grapat d’anys,
em van desvetllar la curiositat i a poc a poc vaig anar consultant una
part de la documentació original que hi ha a l’Arxiu Municipal de
Sant Feliu de Guíxols, i en vaig prendre algunes notes.
En aquestes notes, que rellegeixo tants anys després, s’hi veu
força bé la manera de pensar dels guixolencs que van patir les dolo
roses circumstàncies de la guerra contra els francesos, i s’hi revela
un tarannà molt semblant al nostre. En realitat són documents que
reflecteixen una mentalitat molt semblant a la nostra. És clar que
també n ’hi ha -pocs- que mostren algun sentiment o alguna gesta
heroica -com el de Narcís Massanas-, però la majoria revelen acti
tuds habituals en una guerra: por, interessos mesquins i egoistes,
barrejats amb sentiments generosos i altruistes, amb el benentès
1
P l a i Dalm au, Joaquim. “Pròleg” al llibre de Gerard Bussot, El capità Narcís Massanas (1786
- 1811). Heroi guixolenc a la Guerra del Francès. Col·lecció : Estudis Guixolencs, núm.5. Ajun
tament de Sant Feliu de Guíxols. Servei de Publicacions i dArxiu. 1989. Pàg. 3-5.

74

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808

que, com ara, el document escrit emmiralla amb més facilitat els
fets negatius, que no pas els positius que sovint es produeixen en el
silenci del fet no noticiable.
Amb això no pretenc menystenir les accions dels nostres avant
passats, ans tot el contrari. Entenc que la por no era del tot do
lenta, ni la valentia del tot bona. La por va ajudar a salvar moltes
vides, mentre que la valentia mal entesa va fer que se’n perdessin
moltes inútilment.
Dit això, coincideixo plenament amb l’historiador J. M. Pons i Guri
quan escriu: “ Com que no en teníem prou a lluitar contra els fran
cesos, abunden les discòrdies i picabaralles d’un poble, les batusses
dins la mateixa localitat i conflictes entre les autoritats i comanda
ment superior. Si es va arribar a guanyar aquella guerra, de ben segur
fou per l’ajuda britànica... i perquè va perdre Bonaparte”.2
Si el lector, benèvol, continua la lectura d’aquests papers, desco
brirà que realment a Sant Feliu, com a Arenys de Mar, no hi faltaren
aldarulls i rebomboris entre els mateixos veïns. Josep Pla havia ob
servat que en els pobles, potser perquè es vivia tan a la vora de la
realitat i la vida, les reaccions eren violentes.
En la celebració d’aquest bicentenari em voldria allunyar de les
celebracions locals de la guerra i del debat estèril sobre herois i ba
talles, per aproximar-me al coneixement dels costos humans i eco
nòmics i a les transformacions socials que la guerra va comportar.
Aquest és l’objectiu final de la recerca que aquí s’inicia parcialment,
ja que ens limitem a exposar el tema pel que fa als sis primers me
sos de la guerra.
Carles Rahola3 opinava que “ Sant Feliu de Guíxols, que no va dei
xar escrites gaires pàgines en aquella guerra, compta també amb el
seu heroi: en Narcís Manuel Massanas4, les gestes del qual son prou
conegudes dels que s’han dedicat a l’estudi d’aquella època de què
tant s’ha escrit”.
El cronista Cúndaro, en la seva gran obra, hi resumeix tot el
contrari. Qui signa aquest treball d’investigació ha comprovat la
impossibilitat de resumir l’enorme volum de la documentació -gai
rebé tota inèdita- que es troba a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de
2 P o n s G u ri, J. M . Diari d’uns anys de guerra (1808 - 1814). Edicions LAixernador.
Argentona, 1 9 9 3 . Pàg. 11.
3 AMSFG.”Un heroi guixolenc. En Narcís Manuel Massanas” , a El Programa, núm.
9 5 8 ,3 1 de juliol del 9 2 2 .
4 B u s s o t, G. El capità Narcís Massanas (1786 - 1811). Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols. Col -1.: Estudis Guixolencs, núm. 5. 1 9 8 9 .
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Guíxols i al de Girona, i
que confirma les asseve
racions del frare francis
cà. És simplement una
constatació que també
han fet tots els historia
dors citats: Grahit, Batlle,
Pla Cargol, Pla i Dalmau,
Gerard Bussot, etc.
Però suposo que l’es
criptor gironí feia refe
rència més aviat a les
pàgines heroiques, sem
blants a les que s’han
pogut escriure de Narcís
Massanas. Segurament
que trobaríem algun al
tre vilatà, subjecte d’al
guna gesta individual
digna de ser narrada.
Però, a mesura que es
va llegint i interpretant
la documentació original
de l’època, hom va des
2.- Article de Carles Rahola: “ Un heroi guixolenc. En Narcís Massanas” publicat al setmanari re
cobrint que l’autèntic
publicà de Sant Feliu El Programa (31 .juliol. 1922).
heroi d’aquella guerra va
ser el poble i, en el nostre cas, la població de Sant Feliu de Guíxols
-d’uns 6.000 habitants-, que patirà la suma de càrregues econòmi
ques i socials que li vindran imposades5.
La impressió obtinguda coincideix plenament amb les parau
les d’Esteban Canales que ho resumeix així: “ Més que glorioses
batalles i gestes dignes de la immortalitat, són fets prosaics els
que constitueixen el paisatge quotidià. I els seus protagonistes
són, sovint, soldats indisciplinats, desertors, “ brivalla” , bando
lers a un servei d’un cap o altres. És la cara més innoble però

5
F o n t a n a , J. “ Qui va pagar la Guerra del Francès?” , dins La invasió napoleònica. Eco
nomia, cultura i societat. UAB, Bellaterra 1981. Vegeu també del mateix autor “ Els costos
de la Guerra” , a La Guerra del Francès í 808-1809. Ed. Pòrtic, Barcelona 2008
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potser la més habitual de la guerra, amb la població civil com a
víctima principal”.6
També entre els mateixos ciutadans i en la seva relació amb les
autoritats locals hi havia violència i por. Hi hagué una Junta que so
vint imposava multes indiscriminades, o que constrenyia els veïns
perquè paguessin, perquè s’enrolessin al sometent o per confïscarlos queviures, per allò que primer, per davant de qualsevol altre in
terès, calia salvar la pàtria. Així ho deia i repetia Juliàn de Bolíbar:
“ à fin de que llevados de su amor à la Religion, al Rey, y a la Pà
tria, y del interès grande que resultarà del buen exito de la causa
justa y gloriosa que defendemos, hagan todos los posibles sacrifïcios, en dinero y frutos, gratuitamente y sin mas recompensa que
el honór de distinguirse en el servicio de la Pàtria [...]”7.
Hi regnava un ambient de por a l’amenaça de ser denunciats
com a amics dels francesos. Per exemple, el dia 23 d’octubre de
1808, Pere Remus cursava una denúncia contra el doctor Joan
Buscarons i la seva dona Maria Pugens, on assegurava que amb
dós eren francesos. I tot seguit, el denunciant hi feia constar que
esperava rebre la part -econòmica, és clar- que li corresponia com
a delator8.
De la mateixa manera que la defensa dels pobles contra els
francesos s’organitzà des de les iniciatives locals, també aquesta
es pagaria a través dels impostos immediats als veïns, en funció
de les exigències més puntuals. Es demanaven homes, recursos
i subsistències que cada poble s’haurà d’espavilar per pagar-ho
tot, al marge de qualsevol llei o disposició general. No hi havia
alternativa. Així és que a partir del juny de 1808, es va començar
a generar un volum de despesa que l’Estat no pagaria mai, encara
que entre molts comerciants hi havia l’esperança que algun dia
se’ls retornaria el que ells havien deixat o avançat en concepte de
préstec. El guixolenc Joan Vilaret i Patxot i altres botiguers, encara
l’estiu de 1836, seguien reclamant els deutes per “ proveïment du
rant la Guerra del Francès a tropes franceses i espanyoles”.9
Tots aquests fets de la vida de cada dia, en aquelles circumstàn
cies tan difícils, prosaics i despullats de qualsevol tret de grandesa,
6 C a n a le s , E. “ Resistència armada, costos de la guerra i comportaments socials” ,
dins Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814) Estudis i documents. Publicacions de
TAbadia de Montserrat, Barcelona, 1996. Pag. 27.
7 AMSFG. Sec. X, núm. 14. Girona, 7.10.1808.
8 AMSFG. Sec. X, núm. 41. Ref. 30/31.
9 AMSFG. Sec. I. Acta del 28.07.1836, f. 23 v.
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apunten, doncs, a l’heroï
citat d’uns homes i d’unes
dones que, per damunt
de tot, volien sobreviure
i defensar tot allò que ho
feia possible: les seves ca
ses i els seus béns, el seu
poble, que era, de fet, la
seva pàtria.
2. ELS DINERS I LA
LLUITA PEL PODER
LOCAL, CAUSES DE
DISCÒRDIA
Un dels motius de
tanta picabaralla i dels
malentesos era, per una
banda, els diners imme
diats que es necessitaven
3.- L’historiador Lluis Batlle i Prats, a la revista
per pagar la guerra. I una
Àncora (Festa Major de 1959), assegurava, errò
niament, que a l’arxiu municipal de Sant Feliu no
altra de les raons venia
hi havia cap document de la “ Guerra de la Indeja de molt lluny: la crisi
pendencia”
del vell sistema -l’Antic
Règim-, del qual era símbol el monestir benedictí, i la conseqüent
lluita pel poder local que aquell canvi de mentalitat comportava.
2.1 ELS DINERS

En la base de la Guerra del Francès, com en totes les altres, hi
havia una qüestió de finançament per a mantenir-la. Calia defensar
la vila i preparar homes, i mantenir els hospitals de sang emplaçats
a la vila; s’havia d’ajudar la ciutat de Girona amb homes i queviures,
i s’hi havien d’enviar columnes armades del sometent i voluntaris i
mariners que menjaven i cobraven. Hi havia l’obligació de proporci
onar allotjament a les tropes i cavalleries, d’alimentar els francesos
detinguts, mantenir i curar els malalts de l’hospital militar, etc.
El sistema de defensa no consistia a enquadrar els homes volun
taris de Sant Feliu a l’exèrcit regular i a la Reial Armada perquè la
hisenda -inexistent- de l’Estat n’assumís la despesa, sinó que es va
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recórrer a una manera més popular de guerrilla, lligada a l’entorn
més immediat i menys distorcionador socialment parlant, pel que
fa a les feines habituals de la gent. Durant els primers mesos de
guerra, de resistència inicial contra els francesos i en la defensa de
Girona i del seu port (Sant Feliu), la intervenció del sometent va ser
estratègicament valuosa. Es tractava d’una força que solament es
mobilitzava esporàdicament, en moments de gran perill. Però que
la vila els havia de pagar puntualment i proveir-los de municions i
d’armament. Per la qual cosa, no caldrà exagerar els efectes mili
tars d’aquells homes si tenim en compte algunes informacions que
en aquest mateix treball apuntem. Com és el cas de la convocatòria
general al sometent del 18 de juliol de 1808, en què un piquet de
quatre homes passava casa per casa exigint, sota amenaça, l’allistament d’homes de 16 a 60 anys, sense preparació ni armament ade
quat. La ineficàcia d’aquestes patrulles va ser manifesta. Més enda
vant, quan parlem del monestir, tornarem a referir-nos a aquesta
desafortunada crida general al sometent.
L’enrolament del sometent que teòricament era voluntari es feia
sota la promesa de rebre un pagament. Per això tot sovint, quan
s’acabaven els diners, es desfeien les partides guerrilleres que re
tornaven a casa seva.
Tota aquesta quantitat de recursos només podia sortir dels im
postos i d’uns impostos que mai no van ser voluntaris, sinó impo
sats a la força. En els repartiments es fixaven unes quotes entre
tots els habitants, segons el criteri dels comissionats per la Junta. 1
lògicament, com que l’Ajuntament i la Junta estava controlada per
la gent més rica, els impostos es repartien de manera que a ells
els toqués pagar el menys possible. Eren càrregues directes que
afectaven els més pobres i que, d’altra banda, tingueren l’efecte
d’apujar els preus.
1 tot això en uns moments en què l’economia local encara no
s’havia recuperat de la primera guerra dels francesos (1 795-1 798).
La construcció naval s’havia aturat, i també l’exportació tradicional
del tap, de xarxes i de peix salat en els mercats francesos, mentre
que el flux comercial i migratori cap a Amèrica s’havia estancat.
El més greu, però, va ser la paralització d’una producció -la del
suro treballat i de pannes per treballar - que s’exportava sobretot
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a Europa. Feia relativament poc, el 180310, que s’havia constituït el
gremi de tapers per donar un impuls comercial a la manufactura del
suro. Quan sobrevingué la guerra contra els francesos, les notícies
sobre l’activitat industrial van cessar de cop, i els papers només
parlen de fets i de despeses militars. Amb la guerra era molt difí
cil treballar o comerciar en els tradicionals mercats francesos. La
mobilització dels més joves, el refugi de la gent a fora de la vila, en
masies o a la muntanya, l’escassetat de la primera matèria, la inter
venció de les autoritats militars en l’economia... entorpien qualse
vol activitat econòmica11.
Gerard Calzada, un comerciant de Sant Feliu de Guíxols, va in
tentar l’agost de 1808 d’exportar una partida a París. Les saques de
taps varen ser detingudes a Torroella de Montgrí, camí de la Jon
quera. La mercaderia va ser retornada a Calzada, però el president
de la Junta Governativa de la plaça de Girona, Juliàn de Bolívar, va
fer saber a l’alcalde de Sant Feliu, en un ofici del dia 28, que calia
impedir que sortís de la vila cap partida de taps que passés a poder
de l’enemic.
També aparegueren altres formes de recaptació o imposicions
com les multes imposades, confiscació de mercaderies i reparti
ments de guerra. Formes, totes elles, que fomentaven el malestar
de la gent i accentuaven la seva pobresa.
En resum, la invasió de les tropes napoleòniques va incidir so
bre una situació de fallida econòmica: la supervivència de l’Antic
Règim, els problemes d’hisenda i el col·lapse del mercat colonial,
situació general que, a l’Empordà, empitjorava molt per les conse
qüències del sosteniment de la Guerra Gran.
2.2 LA LLUITA PEL PODER LOCAL

D’altra banda, ja feia temps que a la vila de Sant Feliu havia
començat la batalla contra el monestir benedictí, com a represen
tant d’un Antic Règim en crisi, a fi d’iniciar una etapa més liberal i
oberta. Les idees de la Revolució “alliberadora en els seus principis,
i opressiva en versió napoleònica” havien entrat amb força a Sant
Feliu, i la seva acceptació i difusió entre una bona part de la burge
sia havia generat algun conflicte seriós a algun prohom de la vila,
que havia estat denunciat al tribunal de la Inquisició, com ja n’he
10 AMSFG. Sec. XXIX, núm. 1. També
Alhambra S.A., Madrid, 1 9 5 3 . P à g . 5 0 7 .
11 M e d ir, R. o .c . P à g . 3 5 - 3 6 .

M e d ir ,
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deixat constància12. Aquesta qüestió, al mateix temps, va dividir la
població en dos bàndols.
En aquest context de crisi general, ideològica i de lluita pel poder
local, s’ha d’emmarcar la batalla que prengué l’abat Bonaventura
Sans, a partir de l’any 1801, per a foragitar del poder municipal
la burgesia que era contrària als interessos del monestir. Va engegar una campanya a favor de la insaculació dels càrrecs municipals
com a solució per remoure els regidors que hi havia contraris als
privilegis monacals, com per exemple Sebastià Vidal “ irreligiós” i
irreverent, Francesc Patxot, Jeroni Vilanova...etc. En realitat, el pro
blema que denunciava el monestir no era que sempre governessin
els “comerciants” , que era veritat, sinó que governessin els sectors
del poble que no els eren afectes, als monjos. La insaculació de
l’any 1803 representà un triomf transitori del monestir i dels co
merciants que els donaven suport, conservadors, que s’oposaven al
dinamisme econòmic d’altres sectors de la burgesia.
Però tots aquests intents de lluita pel poder municipal foren
pràcticament inútils per aconseguir els objectius immobilistes dels
benedictins i de qui els donaven suport, perquè la fallida de l’Antic
Règim no tenia aturador13.
Així és que, com a resum, ni l’odi generalitzat ni la Guerra del
Francès -enemic comú del monestir, del poble i del seus represen
tants a la Junta de la vila- van aconseguir que els dos bàndols ar
ribessin a un consens i es donessin un temps de treva, ans tot el
contrari. L’abat benedictí d’aquells dies ho expressa perfectament:
"No debo omitir aqui alguna breve reflecsion sobre estos acontecimientos y sucesos referidos. Una epoca tan fatal, en que todos
indistintamente nos veiamos amenazados en nuestros bienes y
personas, parece que ofrecia la ocasion mas oportuna para sofocar enteramente, ó a lo menos suspender la memòria de todas las
antiguas desavenencias entre Villa y Monasterio para dirigir todas
nuestras operaciones con mayor union y acierto contra un enemigo
que debia ser el obgeto único de todas nuestras miras. En efecto se
observo entre muchos Pueblos mutuamente vecinos, que suelen
vivir en una camorra abierta; “ rinendo y apaleandose unos à otros
y mirandose siempre como enemigos declarados, en esta ocasion
12 Jim énez, A. “ La Inquisició a Sant Feliu, el s. X V III” , a Informatiu de l’arxiu i museu,
núm. 9. Sant Feliu de Guíxols, octubre 1 9 9 1 .
13 B o r r e l l , Miquel. “ Les lluites pel poder municipal entre el Monestir i la vila de Sant
Feliu de Guíxols: La insaculació de l’any 1 8 0 3 ” , a EBE, núm. 15. Sant Feliu de Guíxols,
1996.
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4.- “ Parte del brigadier conde de Caldagues. Campo de batalla al frente de Gerona
16 de Agosto de 1808”. (Demostración de La Lealtad Espanola, 1808).
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se hicieron amigos y se unieron con la mayor armonia para coo
perar unànimes à las operaciones de la comun defensa. Pero en
este Pueblo sucedio todo lo contrario. Aquí se observa una Junta,
que mas parece formada para convertir [sic]14 al Monasterio que al
enemigo”.15
“ [...] Todas estas reflecsiones y otras varias que se podrian ofrecer demuestran con evidencia el caracter de estos naturales, y la
gran cautela con deben los S.S. Abades y Monges proceder con ellos
en todas ocasiones, sin fiarse facilmente en las demostraciones de
amistad y afecto, que aparentan muchos de ellos en particular”.16
3. BREU RELACIÓ CRONOLÒGICA I DESCRIPTIVA DELS FETS MÉS
IMPORTANTS, DE JUNY A DESEM BRE DE 1808
El cronista i frare franciscà Fr. Manuel Cúndaro, al principi de
la seva obra del 1818, afirma que “ [...] hasta que llegaron de San
Feliu de Guíxols cerca de 130 hombre marineros, màs de 90 de
ellos diestros en el manejo y servicio de la artilleria, los que envió
en nueve de junio aquella villa; la cual no cederà a otra alguna en
lealtad y patrimonio, pues habiendo continuado constantemente
del 2 al 6 de dicho mes los rumores y movimientos de levantarse
contra los franceses reunió en el último todo el pueblo, formó su
Junta, envió en el mismo comisionado a Gerona para ir de acuerdo
con su actual Gobierno, ofreció gente armada y otros auxilios para
defender la plaza; a màs de la expresada partida destinó el mismo
9 otra con dos canones violentos a Hostalrich, y continuo haciendo
a favor de Gerona, y de la justa causa los distinguidos servicios que
iràn notàndose en sus respectivos lugares”.17
Tanmateix, l’objectiu d’aquest treball, com ja he dit, no és reivin
dicar l’heroïcitat dels guixolencs en la guerra contra els francesos ni
avaluar-ne el grau de contribució, sinó aproximar-nos a una proesa
14 “ Combatir” , probablement.
15 Arxiu Abadia de Montserrat (AAM). Fons del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Capsa o bossa 4. Manuscrit de l’abat Gaietà Riera: “ Revolucion en Espana por la invasion de los franceses” ; f. 40: “ Reflecsiones sobre dichos sucesos”. Còpia posterior
del pare Isidor Gil i Dalmau. Existeix una transcripció de l’original feta i publicada per
Z a ra g o z a , E. Àncora (1991).
16 íd. f. 42-43.
17 C ú n d a ro , Fr. Manuel. Historia político-critico militar de la plaza de Gerona en los Sitios de 1808 y 1809. Monografías del Instituto de Estudiós Gerundenses. Gerona MCML.
Fase. I. Pàg. 33.
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més vulgar, però no menys necessària: al coneixement del cost de
la guerra, a la despesa i a les conseqüències o efectes col •laterals
que el seu finançament va plantejar al poble. Per això, abans de res
ens cal enumerar i veure d’una manera molt breu -i segurament
molt parcial- els fets més remarcables, relacionats amb la guerra,
que s’esdevingueren a la vila del mes de juny al mes de desembre
de 1808, a partir bàsicament de les actes de la Junta -que adjuntem
al treball, com a apèndix- i dels dos manuscrits coetanis: el dels no
taris Sala i el de l’abat Gaietà Riera, que citem a la bibliografia.
3.1 JUNY

Dia 2: La vila envia uns representats, comissionats, a Girona. Es
constitueix la Junta18.
Dia 6: Es nomenen 19 comissionats que han estat convocats per
la Junta i l’Ajuntament.
Dia 7: Primer auxili enviat a Girona: 93 artillers amb 33 homes
armats. El capità i cap dels guixolencs armats és Narcís Barraquer i
de Llauder19 que cobrarà 4 pessetes per dia, i els altres, 1 pesseta i
el pa. S ’entreguen 251 lliures i 14 sous al comandament d’aquesta
força per a la seva manutenció20.
Dia 9: Al matí, s’envien 150 homes més a Girona i, a la tarda, 57
amb dos canons, a Hostalric.
Dia 10: Es disposa l’armament d’embarcacions com a cors.
Aquest mateix dia es capturen sis vaixells francesos amb blat, plom
i fruits colonials.
Dia 12: Els corsaris capturen un xabec francès.
Dia 13: La vila posa i paga un vaixell perquè vinguin les tropes
que s’esperen de Maó. Aquestes arribaran el dia 20 amb l’enginyer
guixolenc Josep Anton Pellicer, aleshores tinent coronel. Portava, a
més, dos-cents mil cartutxos per a Girona.
Dia 14: S ’organitzen tres companyies de 100 homes cadascuna.
Es prohibeix la sortida de qualsevol guixolenc de 16 a 40 anys, útils

18 La despesa dels dos comissionats que anaren a Girona importà 18 lliures i 6 sous,
que foren tretes de l’arca de propis i arbitris del comú, com a reintegrament (AMSFG:
Sec. XIX, núm. 2).
19 Vegeu Z a ra g o z a , E. “ Els Barraquer de Sant Feliu, una família de militars” dins Re
cull de documents i articles d’història guixolenca. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Barcelona, 2007. Pàg. 349 i s.
20 AMSFG. Sec. XIX, núm. 2.
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al servei. En tot cas, sempre caldrà pagar-ne una fiança. Tampoc no
poden sortir vaixells ni s’estendran passaports.
Dia 15: Malgrat tot, no s’ha pogut impedir la sortida de Sant Feliu
d’algun vaixell i d’algunes persones, també mariners. Els vocals de
la Junta -Joan de Montestruque i Benet Barraquer- són comissionats
per anar a Girona. Davant la notícia del pas dels francesos de Barce
lona a Girona, s’envien els corsaris perquè des de la costa hostilitzin
les tropes enemigues en el seu pas pel Maresme21. També s’envien
61 homes armats a Montgat. Es nomena Josep Antoni Barraquer i
Llauder de la Torre -o el seu germà Narcís- capitans de la compa
nyia que s’està formant.
Es determina tancar els francesos dels vaixells detinguts en un
magatzem de la vila, i seran custodiats per 2 homes de dia i 4
de nit. S ’assenyala el magatzem de Benet Pagès o algun altre de
semblant.
Dia 16: A la Junta es llegeixen dues cartes, una del capità Pere
Plaja i l’altra del senyor Narcís Barraquer.
Dia 17: Arriben bones notícies de Torredembarra. Es comissi
onen els vocals Valentí Manà i Pedro P. Gherro perquè portin amb
homes armats la tripulació francesa detinguda -35 mariners, tots
italiansí- a la Bisbal. La despesa que en comporti el trasllat anirà a
càrrec dels vaixells detinguts. Els oficials, de moment, es queden a
la vila de Sant Feliu.
A la Junta es tracta també de la necessitat de recuperar el plom
dels vaixells apressats. Fr. Domingo Crest surt amb el sometent.
La Junta envia a Mataró el capità mossèn Miquel Pla amb gent
armada, i se sol •licita del fons de propis la quantitat de 150 lliures,
com a reintegrament per al manteniment d’aquests paisans.
Dia 18: Davant el perill de la vida dels oficials presos detinguts,
la Junta determina que el pare Fr. Anselm de Dalmases, amb gent
armada, els condueixin a Girona. (Determinació que no es complirà
per la negativa de Girona). També està preparant la formació de 500
homes armats per anar a auxiliar Girona.

21
Com molt bé comenta P o n s i G u r i, J. M., el camí ral de la costa ”feia molt perillós
el trànsit per a una columna militar, perquè el camí ral seguia ran de mar al peu dels
espadats de la costa; altrament des de mar era fàcilment batuda una columna de tro
pes, i més si aquesta era nombrosa, car no podia refugiar-se amb facilitat a l’interior ni
enfilar-se pel pendent amb la impedimenta i material de guerra” , a Diari d’un anys de
guerra (1808-1814). Edicions L’Aixernador. Argentona, 1993. Pàg. 16.
85

ÀNGEL JIMÉNEZ

5.- Manuscrit de l’abat Gaietà Riera que es conserva a l’Arxiu de l’Abadia de Mont
serrat: “ Revolución de Espana por la invasión de los franceses” , foli 24 i s.

“ El día 18, noticiosa esta villa que el enemigo había pasado ya la
costa de poniente con dirección a Gerona con un ejército de 6.000
hombres y 500 caballos al mando de los generales Duhesme y
Lechi, mandó la Junta salir el 19 un somatén de 500 hombres ar~
mados para auxiliar Gerona”.22
La Junta de Sant Feliu rep de seguida un comunicat del president
de la Junta de la Bisbal on dóna compte que ha rebut els 35 mari
ners de la tripulació del xabec corsari francès detingut per la vila de
Sant Feliu23.
Dia 19: La Junta disposa que els oficials francesos -quatre i un
criat- es traslladin al monestir, tot i l’oposició de l’abat i dels mon
jos. Els francesos es dirigien, per Calella i pel Suro de la Palla, cap
a Girona. Una altra partida del sometent - amb el pare Fr. Bonifaci
Bertrana al davant i amb el capità Manuel Cabanas com a coman
dant- es dirigeix als afores de Girona. Domingo Bohigas, Rafel Nadal
i Josep Paradís són els altres capitans. Benet Rufí n’era el tresorer a
22 S a la , o .c . Pàg. 72.
23 AMSFG. Sec. X, núm. 41 (16.8.1808). Ref. núm. 17.
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qui es lliuren 1.300 lliures, l’únic que quedava dels cabals del comú
-“ de la Arca de las tres llaves-”. A partir de llavors, els diners s’hau
ran de treure de les rendes de l’administració del ram de la sal24.
Dia 20: Davant el perill imminent de Girona, la Junta Auxiliar
prepara la defensa de la vila amb 7 bateries, cinc corsaris armats
a la badia, i es proporcionen armes a tots els veïns. Molts busquen
refugi a les muntanyes
Es dirigia cap a Sant Feliu el corsari francès Capitàn Barbastro
amb una esquadrilla de cinc embarcacions armades per a donar
suport logístic a les tropes que assetjaven Girona. Es temia que, un
cop vençuda la ciutat de Girona, els francesos entrarien a Sant Feliu
i hi calarien foc. Quan l’estol francès era a aigúes de Tossa, des de
l’ermita de Sant Elm es va tocar arrebato. L’abat del monestir i el
pare definidor, Bonaventura Sans, fugen de la vila i es dirigeixen cap
a Begur per mar. També desaparegué el notari Francesc Vayreda.
Dia 21: S ’envia una altra partida de 50 homes del sometent a Vi
dreres. La Junta de Sant Feliu, atesos els seus mèrits, nomena Josep
Llinàs i Geli, capità de la companyia25.
Valentí Manà, comandant de la bateria de Salenys, demana que
l’hi enviïn dos canons de bronze del 16 que eren a la bateria de
Sant Feliu. En aquell paratge -Salenys- pretenia aturar, o en tot cas
retardar, el pas de l’enemic cap a Sant Feliu.
Es fa constar l’absència del pare abat i del pare Sans, així com
del notari Francesc Vayreda, que ja no hi retornarà.
Dia 22: Els atacs dels francesos contra diversos baluards de Giro
na, del 20 i 21, varen ser de tempteig. La divisió del general Lechi,
en comprovar la possible resistència dels defensors de la plaça, es
replega en direcció a Barcelona per assegurar-se’n el control. En
realitat, no es pot parlar d’un primer setge de la ciutat.
En retirar-se els francesos de Girona, a la tarda, l’abat Gaietà
Riera torna a Sant Feliu.
Tots els historiadors esmenten la proesa del pilot de la Reial Ar
mada, Benet Rovira:
“ II giorno 22 D. Benito Rovira, che era stato inviato per aiuti
presso il Capitano Generale a Maiorca rientró Traendo seco 200.000

24 Junta del 19 de juny, signada pe Narcís de Domènech, president de la Junta; l’abat
Gaietà Riera, etc, AMSFG: Sec. XIX, núm. 2.
25 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 19.
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cartuccie ed ottendo che si trasferisse a Gerona il Ten. Col. del genio
D. José Torres e Pellicer, uomo di grande competenza tècnica”.26
Dia 25: El pare majordom diu a la Junta que pel poble corre el
rumor que hi ha uns subjectes disposats a assassinar els oficials
francesos tancats al monestir, animats per un vocal de la mateixa
Junta, Narcís Mallol. S ’obre una agra polèmica a l’entorn de la vera
citat o falsedat d’aquesta denúncia.
Es posen sentinelles al convent per tal d’assegurar les vides dels
oficials francesos. Al mateix temps es passa un ofici a la Junta Supe
rior de Girona a fi que els vinguin a buscar i se’n facin càrrec, atesa
la poca seguretat que tenen aquells oficials.
A la Junta es parla també de les despeses generals per a totes les
activitats de guerra que es porten a terme, i que ni el fons del comú
ni el de la sal no són suficients per a cobrir-les. Es demanen 1.000
lliures a l’abat -que hi és present- com a representant del monestir,
a compte d’un repartiment general que es farà més tard.
Dia 24: Sessió de la Junta molt agitada. S ’escolten les declaracions
de mossèn Narcís Marcillach27, Josep Abrich, Joan Tomàs i Eudald
Arxer sobre la fugida del pare abat, del pare Sans i de Vayreda.
L’abat benedictí es presenta davant la Junta on se li recrimina du
rament la seva fugida amb el pare definidor, i se’ls acusa de traïdors.
Com a contrapartida, se li demana que aporti diners -1.000 lliuresa la caixa del comú, ja que la Junta s’ha quedat sense cabals. L’abat
justifica la seva fugida i es nega a pagar el que se li exigeix28.
Sant Feliu rep una circular de la Junta Governativa de Girona en
què informa l’Ajuntament que després de 4 dies i 4 nits de defensa
de la ciutat, s’ha disposat el relleu de defensors i que Sant Feliu ha
de contribuir-hi amb 13 homes29.
Deu artillers de Sant Feliu es dirigeixen cap al castell d’Hostalric.
La Junta de Sant Feliu presenta a la Superior de Girona les seves
queixes pel comportament del monestir. Els monjos també, tot i
que oferien 20 mil rals bilió, a terminis.

2 6 M a r s e n g o , capitano Maurizio. Gerona (1808-1809). Estratto dalla Rivista di Cavalle
ria. Pinerolo, 1914. Pàg. 5.
27 Narcís Marcillach i Rigau (Sant Feliu de Guíxols 1766-1854). Vegeu J im é n e z , A. “ La
plaça de Narcís Marcillach” , a L’Arjau, 48, febrer 2004.
28 L’abat Gaietà Riera es justifica en les seves memòries i explica amb detall la seva
anada a Begur.
29 AMSFG. Sec. X, núm. 41.
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Dia 25: Els tretze guixolencs que demanava Girona per a la seva
defensa eren: Martí Esteve, Joan Esteve, Francesc Pascual, Josep
Martí, Jaume Calzada, Cosme Cosp, Rafael Sala, Josep Calzada, Jo
sep Bosch, Josep Pagès, Nicolàs Rossell, Josep Juera i Joan Sentí30.
Dia 26: S ’envia un altre grup de 50 homes del sometent cap al
“cordó de Ponent”. La Junta envia també dos vaixells a Maó, de part
de Girona, per accelerar la vinguda de tropes.
Dia 27: S ’estipula el sou de l’agutzil de marina i el del criat de
l’Ajuntament.
Dia 28: Proclama de Girona: “ No olvidéis a nuestros hermanos
de San Feliu de Guíxols y demàs artilleros que con tanto valor y acierto dirigieron el fuego de nuestras baterías”.
La Junta determina que el veí d’Arenys, Felicià Fornaguera, pagui
immediatament la meitat del cost d’un tret de canó -que són dos
duros- i, a més a més, 2 pessetes per a l’artiller, per haver passat per
davant de la badia sense respectar ni obeir els senyals de la bateria
de les Forques ni les botzines, i a qui se li ha hagut de disparar una
canonada per fer-lo venir a terra.
Arrest domiciliari de Joan Serra per haver anat a Barcelona sense
llicència ni passaport.
Dia 29: La Junta de Sant Feliu constata que les despeses exces
sives que s’han produït -i es continuen produint sense parar- per la
manutenció dels sometents, dels artillers que són a les bateries de
Girona i de la vila, dels mariners que són als vaixells corsaris, els
obliga a utilitzar els fons de rendes de l’administració de la sal -així
s’havia acordat el dia 19 de juny-, el de l’administració de correus,
el de l’administració de” Bulas, y en fin de todos los demas ramos y
Administraciones de esta villa, librandose a sus respective Adminis
tradores las correspondientes libranzas para entregarlas al tesorero
de esta Junta con intervencion del Contador de la misma”31.
Dia 30: Narcís Mallol és nomenat comissionat per a controlar el
plom i els cartutxos que hi ha a la vila. Jaume Civils avala el comerç
de blat de Josep Puig i Soler.
Durant tot el mes de juny i part del juliol, Sant Feliu ajudà Girona
enviant els cartutxos -que feien els vilatans-, armes, pólvora, plom
i queviures. La majoria de les municions i de les subsistències pro30 AMSFG. Sec. X, núm. 41.
31 AMSFG. Sec. XIX, núm. 2.
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6.- Llista dels italians detinguts pel cors en
vaixells francesos (AMSFG).

32
102-103.

M a l l o r q u í , E lv is .

cedien, com explicarem
més endavant, dels tret
ze vaixells capturats pel
corsari guixolenc. Aquí
caldria destacar, amb
els artillers, mariners i
sometents, la tasca que
feien els traginers -per
camins, aleshores, tan
difícils de transitar- que
havien d’entrar aquelles
mercaderies a la ciutat
de Girona.
Com molt bé ens ha
fet observar l’historiador
Elvis Mallorquí, si les tro
pes franceses tendien a
ocupar la plana propera
a l’Onyar, les forces au
tòctones controlaven les
Gavarres i el camí carre
ter que unia Girona amb
Sant Feliu, passant per
Cassà de la Selva, Penedes i la vall d’Aro. Per
aquest camí “hi transi
taven llargs combois de
queviures, de material
bèl •lic i pólvora”. Real
ment, “sense les Gavar
res la ciutat de Girona no
hauria resistit en els anys
1808 i 1809 tants mesos
de setge de les tropes
franceses de Napoleó”32.

“A l’assalt de Girona” , a Gavarres, tardor-hivern, 2005. Pàg.
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3.2 JULIOL

Dia 1: Es confisca la cansalada que guardava Rafael Suris “a fa
vor de las urgencias de la Patria”. Tres vocals de la Junta són comis
sionats per assistir a les declaracions de mariners i patrons dels
vaixells agafats.
Atesa la desaparició de Francesc Vayreda, es nomena oficialment
secretari de la Junta, Josep Abrich.
Fondeja a la platja dArenys de Mar un corsari guixolenc que és
proveït de vitualles i municions.
Dia 2: Es deleguen Ramon Barraquer i mossèn Miquel Cabanas
per anar a Girona per planificar amb la Junta Superior la defensa
del territori.
Dia 4: Uns vocals de la Junta controlen els comptes de la descàr
rega del gènere dels vaixells capturats.
Dia 5: Els vocals de la Junta elegeixen Jeroni Basart com a co
mandant de l’esquadrilla de la vila, i Bartomeu Bosch, menor [fill],
com a capità del falutx Santa Clara, per anar en cors contra els ene
mics de la Pàtria, els francesos.
Es prohibeix als pescadors sortir a feinejar, si la Junta no els
habilita prèviament. Es forma una companyia de 50 homes per
exercitar-los i ensenyar-los. Aquests homes hauran d’estar sota les
ordres de la Junta, promptes al servei. Cada un rebrà un pa i una
pesseta diària. A més, se’ls confeccionarà un “gec” amb volta i
collarín vermell per a la seva distinció.
El guixolenc Josep A. Pellicer33, tinent coronel d’enginyers, comis
sionat per la Junta de Girona, és enviat -amb paletes,manobres, mari
ners i vaixells del cors- a tallar el camí ral de Barcelona a Girona34.
Dia 6: Es dóna la patent de cors també als patrons Rafael Suris
i Josep Bernich per anar contra l’enemic, els francesos.
Dia 7: Comencen les obres de tallar el camí de la costa així com
les hostilitats des dels vaixells corsaris, per la banda de Caldetes,
fins al dia 13. Tota aquesta operació, la paga la vila a base de dona
tius -sobretot de pa- i repartiments crescuts entre els veïns.
La Junta determina que es compleixi el decret de la Junta Supe
rior de Girona, a causa del recurs fet pels apresadores, perquè se’ls
lliuri la quarta part del gènere capturat que els correspon.
33 Segons S a l a en el seu manuscrit: “ Sr. Dn. José Antonio Pelliser nuestro paisano
comisionado por lajuntade Gerona...” Pàg. 73.
34 C ú n d a ro , a o. c., pàg. 61-62 del primer fascicle, ho explica amb més detall.
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La Junta proposarà a la Superior de Girona la conveniència de
suspendre de feina l’ajudant militar de marina i capità del port, el
vocal Josep de la Muela, per la seva ineptitud i, entre valoracions
negatives, per ser inútil per al servei de la Pàtria.
Dia 9: Surten de la vila 34 homes de sometent amb destí al “cor
dó de Ponent”.
Dia 13: Es disposa que Joan de Montestruque pagui una pesseta
diària als miquelets que s’allistin, i que Narcís Mallol els doni el pa.
Dia 14: Surt un altre comboi d’homes -26- cap al mateix lloc. Els
miquelets de Sant Feliu i de Lloret es concentren a Arenys amb els
guerrillers d’en Milans del Bosch.
Dia 15: Torna a Sant Feliu la tripulació presonera que era a la
Bisbal35.
Dia 16: Els corsaris agafen un llagut francès amb 4 oficials, 12
mariners i diversa correspondència. Els quatre oficials van a Ca
longe i hi són tancats al castell, mentre que els francesos-italians
retornats de la Bisbal tornen a ser tancats al monestir i comença un
nou avalot popular per les protestes de l’abat.
Dia 18: S ’organitza un sometent general a la vila, i es disposa
que tots els veïns de 16 a 60 anys, sense distinció, es presentin.
Un comitè de quatre persones passava per les cases i obligava sota
amenaces -segons el manuscrit de l’abat- a enrolar-s’hi, sense tenir
en compte la seva utilitat. També ho feren amb els clergues i amb
els monjos. S ’hi apuntaren el pare predicador Dalmases, el pare Bo
nifaci Bertrana, el pare Jeroni Moré, el pare Veremon Casanovas i el
llec Oleguer Sala; i, amb ells, tots els criats del monestir. A les cinc
de la matinada del dia 19 sortiren per mar via a Blanes.
“Es de advertir que uno de los cuatro hombres que con tanta
insolència obligaban à ir al Somaten se quedó sin ir allà, y era hijo
del Patron Gruart, y los demas demostraron allà mucha cobardía.
Dicho Somatén sirvió de poco ó ningún provecho, y si algun merito pudo contraer fue solo por lo que hicieron los Monges y criados
del Monasterio, como se dijo despues à publica voz toda la Villa.
Se puede decir que à dicho Somaten asistió todo el Monasterio
porque, à excepcion de dos curas que quedaron para el servicio de

35
A la Bisbal tampoc no els volien. Vegeu F r ig o la , Jordi: “ Presoners de guerra” , dins
Gavarres, núm. 14. Tardor-hivern, 2008. Pàg. 102-103.
92

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808

la Parròquia y dos Juniores, todos los demàs eran viejos, enfermos
ó inútiles”.36
Dies 18-19: Surt el sometent general de 682 homes armats cap
a la costa de ponent per tallar el pas als francesos. Joan Vilaret i
Patxot demana de comprar farina als “apresadores”. Les tropes
de sometent, la tripulació de vaixells i les tropes que s’esperen
de Maó necessiten pa. La Junta disposa que es distribueixi farina
entre els forners.
Dia 20: Les tropes franceses es troben davant de Girona, pel
costat de Palau.
Atesa la necessitat d’elaborar molt de pa per a la manutenció
del sometent, de la tripulació dels vaixells corsaris i de la tropa que
s’espera que arribi de Maó, la Junta determina que es distribueixi
entre els forners de la vila la farina que necessitin.
Dia 21: 7 homes de Sant Feliu es dirigeixen cap a Tossa, i 32, cap
a Calella. Els canons de la bateria es carreguen en els falutxos per a
més seguretat, per si l’enemic entrés a Sant Feliu.
Dia 22: 63 homes de Sant Feliu es concentren als voltants de
Girona.
Dies 22-23: Desembarca a Sant Feliu el 2n batalló de Barcelona
procedent de Maó, que l’endemà entrarà a Girona. Són ben rebuts,
acollits i mantinguts pels veïns. Els mateixos vaixells -10, en to
tal- amb què ha vingut la tropa portaran a Maó tots els detinguts
francesos.
Dia 27: Es fixa el preu de la farina que es va deixar als forners,
i la Junta en paga la quarta part als capturadors, a qui pertanyia la
farina distribuïda. En resten sis sacs que seran subhastats.
Dia 29: Es convoquen tots els caps de família de Sant Feliu per
parlar del finançament de la guerra. S ’acordà de fer un reparti
ment entre els pudientes, perquè en el fons del comú, públic, no
hi queda res; ni del fons de la gavella de la sal, de correus, etc.
Només hi ha deutes.
Dia 30: La Junta es reorganitza en set seccions diferents a fï de
tractar millor els múltiples temes acumulats. Al veí de Sant Feliu
Josep Civils, se li reclamen 25 lliures, que es destinaran a l’atenció
dels ferits i malats que hi ha a l’hospital.

36 AAM. Manuscrit del pare G. Riera, f. 43.44.
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8.- Ban de Julian de Bolíbar del 7 d’octubre de 1808, on demana als veïns que facin
esforços econòmics (AMSFG).
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3.3 AGOST

Dia 5: Surten de Sant Feliu 55 homes del sometent en direcció a
Girona. Pere Oliver, veí de Torredembarra, porta notícies de la situ
ació de les tropes al sud de Barcelona.
Dia 4: En surt un altre, de 45, que es dirigeix a l’alçada de Caste
llar, prop de Girona37. Es rep un escrit de Benet Feliu de Cassà de la
Selva on dóna compte que havia rebut una carta del capità Presas38
perquè notifiqués a la Junta de Sant Feliu, que a les 9 del matí havia
arribat a Quart, i que allà havia topat amb els francesos, i que ara es
trobava amb el sometent a la casa Llinàs del Castellar amb el senyor
Francesc Milans.
El Comissionat de Cassà de la Selva diu que ha rebut de la Junta
de Sant Feliu 1.500 cartutxos, 10 fusells i baionetes, que se sumen
a lesl 7 caixes de cartutxos que es varen utilitzar en l’atac a Girona
del 20 de juny.
Dia 6: Eudald Blanch i Josep Cruz, mariners que feien guàrdia al
falutx de Josep Bernich, testimonien sobre un incident que s’hi va
produir, amb trets i insults mutus de ser espies i afrancesats39.
Dia 9: S ’envien a Cassà de la Selva 600 racions de pa per a la
tropa i miquelets del general Caldagués40. També se n’envien a Tos
sa i Llagostera.
Dia 11: Els francesos entren a Cassà de la Selva. Des de Tossa, es
continua demanant racions de pa.
Dia 15: A l’atac general contra els francesos, hi van com a volun
taris el pare Predicador Dalmases, el pare Bertrana i el pare Moré.
Tots tres monjos anaven armats i amb els sants olis41.

37 C ú n d a ro , o. c. pàg.68:” [La vila de San Feliu de Guíxols], ademàs de proveer Gero
na de víveres, como su verdadero puerto marítimo, envió dos somatenes a sus inmediaciones, y otro tercero a las alturas de Castellar para incomodar al sitiador y mantener
despejado el referido paso”.
3 8 Probablement es tracta del capità Francesc Presas, guixolenc, que serví a les
ordres de Francesc Milans. Vegeu “ Miquel Geli i Francesc Presas, dos militars liberals
guixolencs” , de Z a ra g o z a , E. A Recull de documents....Pàg. 3 0 7 - 3 0 8 .
39 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18.
4 0 Brigadier Conde de Caldagués. Ell, com a general de l’expedició contra el setge de
Girona, el dia 16 d’agost donava al capità general la següent notícia: ”que Gerona que
da libre del principal conflicto. Arden ya las baterias enemigas, y en nuestra posesión
queda toda la artilleria con que batian en brecha à Monjuí” , a Coleccion de proclamas,
bandos... 1 8 0 8 , Xim enez C a r r e n o .
41 AAM. Manuscrit citat, f. 44-45.
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La fragata de la seva Majestat britànica Ciaul, capitanejada per
Tomàs Stains, és al port de Sant Feliu, on s’intercanvia material
divers de guerra (fusells, baionetes i pistoles). El vocal Josep de la
Muela42 en guarda els rebuts.
Dia 16: Els francesos, davant les dificultats creixents de la resis
tència, aixequen el setge de Girona, i una part de les tropes surt en
direcció a Girona i una altra, de Figueres43.
El forner Narcís Arxer és contractat per la Junta per a fer més
pa a càrrec del comú. Cobrarà 2 pessetes diàries, ajudat de dos
fadrins.
Dia 17: Continuen els subministraments a Girona de queviu
res, plom i municions. La Junta envia els cinc corsaris a la costa
de Calella per a hostilitzar la fugida de l’enemic. “ La intrepidez de
sus comandantes y marineros hizo que llegasen a tiempo que los
franceses querían pasar, con cuyo acertado fuego lograron que el
enemigo abandonase allí toda la artilleria, municiones, carros, equipajes, hasta el coche del general, cometiendo la barbaridad inaudita
de pegar fuego a los carros en que conducían sus heridos. Todo se
condujo después a Gerona”.44
S ’envia el patró Benet Salomon a Montgat perquè avisi de l’aixe
cament del setge de Girona per part de les tropes franceses, “acometidas de nuestras tropas”. Es proveeix el seu llagut de 3 arroves
de bescuit, 1 d’arròs i de 6 lliures de cansalada.
Dia 20: Es discuteix a la reunió de la Junta el repartiment provi
sional que s’haurà de pagar. No hi ha acord. En general, es diu que
els pobres són els més perjudicats. I, en canvi, els hisendats, en són
els més beneficiats.
Dia 24: Es rep un ofici de Joan Jordà i del capità Presas dient
que se’ls acabaven els diners del sometent. Han de tornar? Esperen
rebre ordes.
Dia 27: S ’exigeix als membres de la Junta un jurament de fide
litat a la religió, al rei Ferran VII i a la pàtria, a més de guardar el
secret de les disposicions de la junta. Alguns vocals ho fan amb
42 Sembla, doncs, que no havia dimitit encara tal com havia demanat la Junta a
Girona.
43 Els francesos, davant de tantes dificultats, van decidir aixecar el setge i retirar-se,
Duhesme, a Barcelona pel camí de la costa, i Reille, a Figueres.
44 S a la , “ Memorias históricas ... de Sant Feliu de Guíxols. IBE. Núm. 4 1985. Pàg.
74-75.
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condicions. No hi estarien d’acord -pel que fa a l’obligació de guar
dar secret- en el cas que alguna de les seves deliberacions anés en
perjudici del poble.
3.4 SETEMBRE

Dia 5: La Junta constata, una vegada més, la manca de cabals
per cobrir les despeses del moment, els endarreriments i deutes
contrets en defensa de la pàtria. Els confiters Pere Roig i Josep Fortó
revisen l’arròs capturat i que es guarda encara al falutx. Avisen que,
per manca de ventilació, es podria fer malbé tot. La Junta envia a
Girona dos vocals -Joan Montestruque i Francesc Patxot i Marci
llach- a parlar amb la Superior Junta dels comptes dels miquelets.
Dia 5: La Junta de Girona envia a Sant Feliu el soldat de la “ Companía de Úsares de Mallorca” , pres, a qui s’haurà de socórrer amb
una pesseta diària, sense pa.
* Dia 645: Es decideix desembarcar del falutx l’arròs emmagat
zemat.
“ A ultimos de setiembre empezaron à correr voces de que venian refuerzos grandes à los Enemigos, tanto por la parte de Navarra
como de Figueras. En virtud de esto resolvio la Junta de Gerona
sacar de la ciudad los hospitales militares, y colocarlos en otros parages, uno de los cuales fue este Monasterio”.46
Es desocupa el convent i els monjos s’allotgen, per grups, en tres
cases de la vila, llevat de l’abat que de moment es queda, aïllat, a
la seva cel •la del monestir. Es nomena el pare Pouplana director de
l’hospital; el pare Xurriac, comissari d’entrades, i el germà Oleguer
Sala, infermer.
Dia 15: Josep Bernich, capità del falutx Ferran V II, armat en cors,
certifica que el capità Jeroni Basart li havia entregat 4 barrils de pólvora
davant de Sant Pol, per haver acabat ell tots els que tenia en l’expedició
de l’esquadrilla que va fer foc als francesos quan anaven a Girona.
Dia 27: El capità Bernich rep 10 barrils més de pólvora per al
seu falutx.

45 Els quatre dies encapçalats per l’asterisc [*], en l’original, estan despariats.
46 AAM. Manuscrit de l’abat G. Riera, f. 45.
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3.5 OCTUBRE

*Dia 11: Es dóna
compte d’algunes criti
ques contra la Junta que
corren entre el poble.
*Dia 12: L’agutzil Be
net Pla avisa els veïns de
l’obligació que tenen de
pagar el repartiment de
2.000 lliures que s’ha fet,
sota la pena de pagar 25
lliures de multa.
* Dia 14: A la Junta no
hi ha quòrum de vocals
per a contestar un reque
riment fet pels procura
dors dels capturadors
(corsaris).
3.6 NOVEMBRE
9.- Correspondència del sometent amb la Junta
de Sant Feliu, del dia 22 de juliol de 1808, on els
comuniquen que els francesos es troben acampats
a Maçanet i al Suro de la Palla.

Dia 5: Dos vocals de
la Junta despatxaran cada
dia els temes menys im
portants. Els més impor

tants seran tractats pel Ple de la Junta.
Dia 9: Josep de la Muela és substituït com a vocal de la Junta en
els seus càrrecs com a capità del port de la vila, i hi serà substituït per
Benet Rovira, tinent graduat de “ Navio de la Real Armada”.
Dia 11: “A pocos días supimos que una gruesa columna des es
tos [francesos] se dirigia acia acà por la Bisbal. Commoviose esta
Villa: se pregono un Somaten general el dia once para unirse con
Dn. Juan Clarós47, que esperaba con su gente en Palamós, pero
solo se juntaron quince hombres. Repitieronse los pregones; pero
nadie se movia....”48.

47 Joan Clarós i Preses, capità i brigadier de miquelets. Vegeu C ú n d a ro ,
pàg. 82-83, 84, 88 i 89.
48 AAM. Manuscrit de l’abat Riera, f.46. El subratllat és de l’original.
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Dia 16: El vocal Joan Montestruque, ocupat en la descàrrega de
la sal, no pot assistir a la reunió de Junta.
Dies 15-17: A Cassà de la Selva, s’hi concentren tropes del some
tent per anar a Roses. Molts d’aquests homes mobilitzats expressen
el seu descontentament perquè se’ls deuen pagues.
Dia 20: La Junta decideix posar un soldat que vigili la casa de
cada veí que no ha pagat la seva part corresponent del préstec de
2.000 lliures, fins que la pagui. A més, haurà de pagar una pesseta
i mitja, cada dia, al soldat. I per cada dia que passés es doblaria el
que s’havia de pagar al soldat. Els diners recaptats es lliuraran al
pare director de l’hospital militar. Per sortir de Sant Feliu cal tenir
encara llicència i deixar una fiança o algú que faci de fiador.
Dia 21: Josep Bernich rep tres barrils de pólvora, un caixó amb
1.360 cartutxos de fusell i tres votafuegos.
Dia 23: Es disposa que els patrons Ponç Lloveras i Pere Noallas
portin amb les seves embarcacions queviures a Roses49, i que allà
recullin els malalts i els duguin a l’hospital de Sant Feliu.
Dia 24: Es multarà amb 10 lliures més aquells que no paguin
la contribució de guerra i que tenen un soldat a casa. (El dia 26 es
revocà aquesta deliberació).
Dia 26: El reemplaçament del sometent es farà per sorteig: 20
homes i 1 caporal.
Es comunica que els comissionats que havien fet el repartiment,
eren també els responsables de procedir al seu cobrament. Hi ha vo
cals, com Manuel Cabanas, que es neguen a firmar aquest acord.
3.7 DESEMBRE

Dia 1: Els comissionats per al repartiment i cobrament de l’im
post per a manteniment del sometent, que era urgent de subs
tituir, no han complert. No han lliurat a la Junta les 660 lliures
que eren de menester, i es determina multar-los. El desacord dels
comissionats és total.

49
Quan entrà a Catalunya, per la frontera de la Jonquera, l’exèrcit comandat pel
mariscal Saint-Cyr, aquest començà per atacar el castell i la plaça de Roses, el 15 de
novembre. La resistència de Roses es perllongà. Però, finalment, es van rendir, i les
tropes napoleòniques s’apoderaren del fort de la Trinitat i de la vila el 6 de desembre de
1808, a Pla Cargol. J. Els setges de Girona el 1808 i 1809. Editor. R. Dalmau. Barcelona,
1962, pàg. 14-15.
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Dia 3: Els comissionats del repartiment al •leguen que ells han
complert amb la voluntat del poble, que era la de fer el repartiment,
no de cobrar-lo
Dia 4: Alguns comissionats diuen que procediran al cobrament
del repartiment als seus barris sempre que comptin amb el suport
explícit del batlle, regidors i vocals de la Junta. Tot i així, no descar
ten fer-ne recurs a la superioritat.
Dia 5: La Junta de Girona demana urgentment queviures: can
salada, oli, galetes, vinagre, llenya i aigua, etc. per a la plaça de
Roses50. Aquests productes procedien de les captures dels corsaris
Josep Bernich i Jeroni Basart, i del comerciant retingut Francesc
Isern, de Vilassar. D ’aquest darrer, se’n subhasten cinc porcs.
Dia 7: La Junta insisteix que els patrons encarregats d’anar a
Roses amb els proveïments hi vagin! Es lliuren 80 quarteres de blat
al benedictí pare Pouplana, director de l’hospital, procedents de les
captures fetes per Josep Bernich.
Dia 10: El comú de la Vall d’Aro rep de Sant Feliu 8 caixons amb
200 fusells i un barril amb 1.160 cartutxos “d’unça” , així com 226
pedres per a fusells,
Dia 20: Es procedeix a la venda dels vaixells francesos agafats
pel corsari Josep Bernich. Els diners obtinguts de l’operació es dis
tribuiran en les parts ja establertes. Els patrons se’n quedaran dues
terceres parts. Es dubta si se’ls haurien de restar les despeses de
manutenció i salaris dels mariners que havia anat a càrrec de la
vila. Es consulta la Superior de Girona. Es nomenen el president de
la Junta i els vocals Narcís Mallol i Julià Martí perquè en firmin la
venda. Els compren Joan Comas i Domingo Bohigas.
Dia 22: La ciutat de Girona demana més queviures.
Dai 23: Es procedeix a entrar al magatzem -i fer inventari- de les
provisions existents per a enviar a Girona. Es taxa el preu de l’oli del
comerciant de Vilassar agafat: 15,25 pessetes el maial.
Dia 24: Es ven un altre vaixell capturat, i es decideix que es do
nin les dues terceres parts dels seu valor al capità Josep Bernich.
Dia 51: La Junta rep i llegeix quatre oficis rebuts de Girona. A par
tir de llavors, els membres de la Junta queden reduïts a 10 vocals,
50
L’endemà, el dia 6 al migdia, la guarnició de la ciutadella de Roses -més de 2.000
homes- es va rendir i, segons Pla i Cargol, aquella restà presa i va ser conduïda a França.
Entre els presos hi havia el tinent coronel d’enginyers Josep Torras Pellicer.
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inclòs el president, que coincidirà en la persona que sigui batlle. Els
deu vocals seran: mossèn Miquel Cabanas, Benet Barraquer i de
Camps, Benet Rovira, Joan de Montestruque, Pedro Pablo Gherro,
Josep Abrich, secretari, Francesc Patxot i Marcillach, Narcís Mallol,
Joan Martí i el president i batlle Narcís de Domènech.
Es disposa que es retornin els dos canons de bronze del 16
que hi havia a la bateria de Salenys, al capità de la mitja galera
de la vila.
Es convoquen per al dia 1 tots els solters terrestres -no mari
ners- de 16 a 40 anys a la sala capitular de 1Ajuntament. El con
sistori es veu obligat a acomiadar algun dels seus treballadors per
falta de recursos. La caixa del comú es troba totalment “exausta” ,
esgotada.
4 . TRES FONTS D’INGRESSOS PER PAGAR ELS DEUTES DE
LA JUNTA DE SANT FELIU DURANT ELS PRIM ERS MESOS DE
RESISTÈNCIA
Així doncs, els primers mesos de guerra es caracteritzaren per
la constant petició d’ajuda a la vila de Sant Feliu per a acudir amb
homes i vitualles als diferents llocs de lluita. El juny de 1808 es
demanava gent -artillers, miquelets, mariners i sometents- per a
la defensa de Girona i del cordó de Montgat. Els mesos de juliol i
agost, durant el setge de Girona, va continuar la mateixa demanda
de subministraments i, a més, se sol·licitava des de Girona l’acció
corsària de totes les embarcacions disponibles per a controlar tots
els racons de la costa. El mes de novembre, es disposà que tots els
vaixells a l’abast s’enviessin a l’Escala per a l’evacuació de ferits de
Roses. Una vegada més, la vila de Sant Feliu esdevenia hospital mi
litar. I, a finals de 1808, des d’Hostalric s’exigia a la Junta guixolenca
el lliurament de provisions.
Aquesta relació succinta de les activitats que tingueren lloc del
mes de juny al mes de desembre de 1808 té com a objectiu desta
car el volum de despeses que s’anaven generant i la manera com la
Junta havia de fer-hi front.
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Perquè aquí, cal insis
tir que el poble de Sant
Feliu de Guíxols, com
tots els altres51, no podia
comptar amb recursos
estatals ni provincials,
al contrari, la vila es va
veure amb l’obligació
de buscar les mil mane
res per ajudar Girona. És
clar, que ajudar la capital
era, alhora, ajudar la po
blació de Sant Feliu que
també estava en perill, ja
que continuava sent “car
rer i port” de Girona.
Un cop esgotats tots
els recursos propis del
comú, les tres fonts
10.- En les donacions fetes a l’hospital, n’hi
d’ingressos econòmics
havia dels patrons corsaris Bartomeu Bosch i de
d’on la Junta Auxiliar de
Jeroni Basart (AMSFG).
Sant Feliu va intentar de
captar els mitjans necessaris varen ser: el monestir benedictí, els
veïns de la població i el comerç corsari
4.1 EL MONESTIR
4.1.1 Relacions tibants entre ia Junta i el monestir

Quan va esclatar la guerra contra els francesos, l’abat del mo
nestir era el pare Gaietà Riera52, nascut a Igualada i autor d’unes
memòries sobre les quals documentem bàsicament aquest apartat.
No cal dir que la memòria és sempre selectiva i que l’abat, en el seu
51 A Lloret, per exemple. Vegeu “Aproximació a un estudi més profund sobre l’actua
ció de la marina mercant de cabotatge de Lloret durant el període de la Guerra del Fran
cès” , d’Agustí M. Vilà, dins DD.AA. Guerra napoleònica a Catalunya (1807-1814). Estudis i
documents. Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996. Pàg. 73 i s.
52 Z a r a g o z a , E . Abaciologi del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1998. Pàg. 69. També a E s t e v a , Ll. “ Llibre de grades
de monjos. Monestir de Sant Feliu de Guíxols (1768-1818)” , dins 1BE, núm. 13. 1994.
Pàg. 205 i s.
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escrit, intenta justificar-se d’algunes acusacions, cosa que haurem
de tenir en compte per a fer una interpretació més objectiva del seu
manuscrit.
L’abat Riera, pel sol fet de ser abat, era alhora rector de la parrò
quia i com a tal, li corresponia automàticament ser vocal de la Junta
Auxiliar constituïda a la seva població. La comunitat de monjos, que
ell presidia, comptava aleshores amb vint-i-sis religiosos que, com
hem vist una mica, participaren tant en les activitats militars com
en les sanitàries de la guerra contra els francesos. Quan l’edifici del
monestir esdevingué seu de l’hospital militar, com ja havia passat
durant la Guerra Gran, el pare Ferran Pouplana va ser-ne el director;
el pare Xuriac, comissari d’entrades, i el germà llec Oleguer Sala,
infermer. Els altres monjos hagueren d’abandonar el convent i refugiar-se en tres cases de la vila53.
Als inicis de la resistència contra l’enemic invasor, els religiosos
participaven en totes les activitats populars que tenien lloc a la vila.
Però, molt aviat, l’abat es va adonar que la seva assistència a la
Junta era -segons ell mateix- supèrflua, incòmoda i arriscada. Su
pèrflua, perquè a la Junta pràcticament només es parlava d’aplegar
voluntaris per al sometent, d’armes i municions, d’armar embarca
cions corsàries, de plans de defensa i d’altres temes molt allunyats
dels interessos de l’abat. Incòmoda, perquè les sessions de la Junta
eren al matí, a partir de les 9, i a la tarda, a partir de les 5, sense
saber-ne mai la durada. L’abat tenia la sensació de perdre el temps
i la paciència, i no disposava de la suficient llibertat per marxar-ne
quan volgués. I finalment arriscada, ja que llavors es considerava
la veu del poble com a sobirana, i no era pas fàcil de fer content a
tothom, atesa la diversitat d’interessos que movia cada veí. Es veu
que ja, de bon principi, hi havia malestar i murmuració de la pobla
ció contra els vocals de la Junta. Més tard, seguiren les amenaces i
el perill que aquelles degeneressin en desordres, la qual cosa podia
perjudicar de retop el monestir per ser-ne ell, l’abat, un vocal més.
L’escàs interès de l’abat benedictí per assistir a reunions de la
Junta era evident i n’hi havia una altre, de motiu. Dins de la Junta
hi havia vocals que eren enemics declarats del monestir, i que apro
fitaven qualsevol ocasió per atacar-lo. I en efecte, així va ser. Ho

5 3 Z a ra g o z a , o .c . p à g . 6 9 .
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constatà de seguida el pare Gaietà Riera, i en les actes de la Junta
també hi queda reflectida aquesta oposició.
Tanmateix, tant l’abat com els altres monjos -per acontentar el
poble i no desvetllar-hi desconfiances- participaven en tot allò que
veien que era important per a la defensa de la vila i del monestir.
Participaren, l’abat també, en les patrulles de vigilància que es feien
a la vila, per torns i a la nit. Com hem dit abans, el pare Domènec
Crest acompanyà voluntàriament la columna de sometent que es
dirigia a Girona, el dia 17 de juny. Dos dies més tard, el 19, en tenir
notícia que de Calella del Maresme en direcció al Suro de la Palla
(fondalada de Maçanet de la Selva) passaven els francesos -que es
podien desviar cap a Sant Feliu!- es va organitzar una altra columna
del sometent més nombrosa - de 500 homes, segons el notari Salacomandada, com a capità, pel pare majordom Bonifaci Bertrana i,
com a comandant general, el senyor Manuel Cabanas. I diu l’abat
que: “pero este [Manuel Cabanas] à pocas leguas se intimido de
tal suerte, que no tuvo valor para proseguir, y así retrocedió hasta
acà, encargando su comandancia general al monge, como el mas
inteligente y apto para este encargo, según confesó el mismo à los
S.S de esta Junta al llegar acà. Continuo su viage el P. Bertrana, y
se mantuvo en su campamento todo el tiempo que duró el primer
ataque de Gerona, desempenando su encargo con preferencia y
distinción de los demàs Somatenes y à satisfacción de los Senores
de Gerona y de este Pueblo”.54
No era l’únic cas d’abandó de les responsabilitats que denuncià
l’abat Riera. També ho va fer Joan Casas, comissionat per anar a
Girona a buscar municions, que a mig camí s’espantà i se’n tornà
a Sant Feliu. El seu company en la missió, Elies Arxer, va haver de
continuar-la.
És clar que l’abat addueix aquests exemples com a justificació
de la mateixa por i fugida de Sant Feliu i la diferència del tracte que
varen rebre els comissionats esmentats i el superior benedictí, com
explicarem ben aviat.
Com ja hem apuntat abans en la breu relació de fets, quatre mon
jos i els homes del servei del monestir també participaren -sembla
que a la força, com altres guixolencs- en el sometent general que es
54 AAM.

R ie r a

G. “ Revolucion en Espana por la invasion de los franceses” , f. 26 i

27.
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va reunir a la vila el dia 18 de juliol per anar, per Blanes, a tallar el
camí ral per on els francesos es dirigien a Girona.
Un altre tema que enfrontà la Junta Auxiliar de Sant Feliu i el mo
nestir, en el context d’unes relacions sempre tibants, va ser el dels
francesos -de fet, tots eren italians55- detinguts. Ningú no se’n volia
fer càrrec, ni els mateixos corsaris apresadores, ni la Junta de Sant
Feliu, ni la de Girona, ni la de la Bisbal. Representaven una càrrega
més, ja que se’ls havia de proporcionar alimentació, i un perill per
l’odi popular que desvetllava la seva presència.
“ Hospedage forzoso de prisioneros franceses en el Monaste
rio”. 1un xic més avall del mateix foli “ Murmuracion publica con
tra el Monasterio por este hospedage”. Així ho titulava al marge
de les seves memòries l’abat Riera56. Resulta que els francesos
retinguts a casa d’un dels patrons que els havien agafat no s’hi
podien estar més, segons el responsable. Aquest va avisar la Jun
ta que a casa seva els francesos no tenien la vida segura, en pal
par l’odi popular i que la gent els insultava. La Junta va resoldre
per unanimitat que aquests presoners passessin al monestir, i
així es va fer a pesar de l’oposició dels religiosos, “ por mas que
yo lo resistí, y hize constar mi resistencia en el Libro de Deliberaciones” , escriu l’abat.
Llavors, la indignació i la ira del poble -i de més enllà dels seus
termes- es va dirigir contra el monestir. Aleshores els benedictins
varen començar a témer que el “populacho resuelto ya y armado
para venir à cometer una tropelia” portés a terme les seves amena
ces contra els detinguts francesos i que, de retop, els toqués també
a ells el rebre.
Els monjos hauran de recórrer a la Junta Superior de Girona, i Julian de Bolívar els atendrà pel que fa a aquest tema. Es disposà que
els portessin a la Bisbal. Però la Junta d’aquella vila els retornarà a
Sant Feliu pels mateixos motius de despesa i de perill que tenien a
la vila que els havia capturat57.

55 M o r a le s , Francesc Xavier. “ El sofriment dels invasors. Els cossos agressors en els
setges de Girona” , a Revista de Girona, núm. 252. Diputació de Girona. Gener-febrer,
2009.
56 íd. f. 27
57 F r ig o la , Jordi. “ Presoners de guerra” , a la revista Gavarres, ja citada.
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1 1 Fotografia de racó de llevant amb unes embarcacions semblants a les que feien
servir els mariners corsaris.
4.1.2 La fugida de l’abat, com a detonant

En aquest marc de relacions tenses entre els vocals de la Junta i
el monestir, es va produir un fet que va servir per acabar de trencar
la convivència.
El dia 20 de juny, quan l’esquadrilla corsària dels francesos era
en aigües de Tossa per donar suport logístic a les tropes agressores
que eren davant de les muralles de Girona, des de l’ermita de Sant
Elm es va donar el senyal de perill. Davant el risc que els francesos
envaïssin la població guixolenca, segons el pare abat, tothom va fu
gir de la vila per amagar-se a les muntanyes: “Amedrentados todos
los vecinos, recogen todo lo que pueden de sus casas; las desamparan, y buscan su refugio hacia la montana, que en pocas horas se
vió poblada de toda clase de gentes, ancianos, jovenes, mugeres y
ninos que cubrian todos los caminos”58.
Mentrestant, aquell mateix dia i per la mateixa inseguretat, l’abat
es va dirigir a la granja de les Aroles (el Remei), a la vall d’Aro, per
passar-hi la nit i on va coincidir amb el pare definidor, Bonaventura
58 AAM. Manuscrit citat, f. 29 i 30.
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Sans, que tornava de la missió de recerca de voluntaris per a fornir
les patrulles del sometent. L’endemà al matí, tots dos embarcaren
en un llagut que els esperava a cala Pedrosa, i que els va portar a
la vila més segura de Begur. També abandonà Sant Feliu el notari
i secretari municipal Francesc Vayreda. L’objecte d’aquell abandó
de la vila i de la parròquia -l’abat era el rector- era “liberarnos de la
procsima amenazada invasion, y salvar alguna cosa interesante”.59
L’endemà, dia 22, sabedors que els francesos se’n tornaven a
Barcelona, l’abat i el pare definidor van deixar Begur. El pare de
finidor per a continuar la seva tasca d’aplegar voluntaris per al so
metent i el pare Gaietà Riera va arribar a Sant Feliu a les cinc de la
tarda, quan tothom ja havia retornat a casa seva.
El dia 23 l’abat va comparèixer a la Junta i, allí va constatar “à
cara descubierta la maliciosa tirria contra el Monasterio. Ya me habian informado que nuestra ausencia se habia tomado por los S.S.
de la Junta como una accion la mas criminal y execrable, y que este
mismo concepto se habia infundido al Pueblo; sin embargo no dejé
de estranar el modo con que se portó la Junta en esta ocasión”.
En aquella reunió prengué la paraula el vocal Joan Thomas, que
el va advertir de la gravetat de la seva fugida, ja que se’ls conside
rava traïdors per haver fugit sense dir res en un moment de gran
perill, i perquè se suposava que ho havien fet així per estar secre
tament més informats que la resta dels veïns. I tenint en compte
les moltes despeses del sometent i altres que s’havien presentat i
es presentaven; i atenent que s’havien esgotat els cabals del comú i
del ram de les sal, se li demanà que com a penalització pel que ha
vien fet pagués 1.000 lliures. Immediatament, l’abat s’hi va negar
en rodó i va argumentar que ells -la casa, el convent- no tenien ni
un octau i que més aviat tenien també deutes.
4.1.3. Les mil lliures que havia de pagar el monestir

Tot i la primera negativa, el pare majordom va anar a casa d’al
guns veïns pudientes -alguns d’ells vocals de la Junta, considerats
propers al monestir -, per veure si era possible reunir les el líquid de
mil lliures que se’ls havia imposat, diguem-ne, de multa. Però tots
s’hi varen negar.

59 íd. f. 30.
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D’acord amb el que se li demanà -a l’abat-, de paraula, a la Junta, es
va passar un ofici amb la petició escrita de 1.000 lliures al monestir.
La resposta del monestir tornà a ser negativa, però s’expli
caven totes les gestions que havien dut a terme per aconseguir
dels veïns el préstec de mil lliures. Al mateix temps, el monestir
oferia a la Junta un pla, signat per tota la comunitat de monjos,
pel qual es comprometrien a cedir totes les seves rendes i llur
administració a la Junta, amb la sola condició o contrapartida,
que cada monjo resident al convent benedictí rebés un tant fix i
diari per al seu manteniment.
No es va fer esperar la resposta de la Junta, que va ser negativa i
expressada en termes despectius i insultants.
En aquell impàs, el monestir va recórrer a la Junta Superior de
Girona, i hi envià un monjo per a informar-la personalment de la
situació en què es trobava el monestir. Al principi, els religiosos
no van trobar la Junta de Girona gaire ben disposada, perquè la
ciutat restava encara molt agraïda als serveis d’ajuda que contínu
ament rebia de Sant Feliu. En l’ofici que Juliàn de Bolíbar envià a
la Junta, arran d’aquests fets, ho deixà ben clar: “ [...] para poder
hacer [esta Villa] unos servicios tan singulares, que se gloria esta
Junta de decir que era otra del Corregimiento no la supera y tal
vez no la iguala”60.
La Junta gironina tan sols va accedir a dispensar l’abat de l’obli
gació d’haver d’assistir a les sessions de la Junta; i, a més, disposà
que els presoners francesos tancats al monestir fossin traslladats
a la Bisbal. Quant a la tercera petició feta pel monestir -la de ser
dispensats d’haver de pagar les mil lliures-, la institució de Girona,
mitjançant un ofici, tranquil·litzà els vocals guixolencs “la aquietó
[la Junta de Sant Feliu] sobre la exaccion de las mil libras”.61 I els
assegurava que “escribirà al Venerable Abad, para que se manifieste
generoso con la Villa, toda vez que todo se lo merece por los distinguidos servicios que hace à la Patria”62.
Mentre, un vocal influent de la Junta guixolenca, amic del mo
nestir, particularment aconsellà l’abat que pagués el que se li de
manava, ja que hi havia molts veïns molestos amb els monjos, fins
60 AMSFG. Sec X, núm. 14. Ref. 150. (Girona, 11 de juliol de 1808).
61 AAM. Manuscrit citat, f. 34.
62 AMSFG. Sec. X, núm. 14. Ref. 150 (Girona, 11 de juliol de 1808).
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i tot els sometents voluntaris i mariners del corsari que encara no
havien rebut la seva paga.
Després d’algun rebombori més -les batusses entre la Junta i el
monestir eren contínues- arran dels francesos presoners retornats
de la Bisbal, que de nou es varen tancar al monestir contra la vo
luntat dels monjos, i d’uns atacs personals al pare definidor Bona
ventura Sans -qui, per un altre costat, va rebre un reconeixement
per part de la Junta de Girona-, els vocals de la Junta es queixaren
novament a la de Girona perquè el monestir encara no havia fet
cap oferta econòmica en aquelles circumstàncies de tanta necessi
tat. D ’acord amb aquesta reclamació, Girona es va veure obligada
a enviar un ofici a l’abat animant-lo a fer, en aquest sentit, algun
gest substanciós. L’abat Riera va contestar a la Junta Superior que el
monestir ja havia fet una proposta als representants de Sant Feliu, i
que, en principi, els vocals l’havien menystinguda. L’abat, doncs, els
tornava a oferir els béns -i l’administració- del cenobi, amb l’única
condició que passessin un tant -concretament, una pesseta i mitja-,
cada dia i per a cada un dels monjos i criats de la casa per a llur
manteniment. Un cop assegurada la manutenció dels monjos, amb
la resta de béns caldria pagar els creditors del monestir, atendre les
almoines i la contribució a l’Estat. Havent liquidat tot això, l’abat
concloïa que quedaria un romanent líquid nét, d’uns vint mil rals
bilió anuals per a la Junta.
La Junta Superior de Girona va donar el seu vistiplau a la propos
ta del monestir i, així, ho va fer saber a les dues parts interessades
en el plet.
Al cap d’un mes, la Junta de Sant Feliu va respondre que els era
suficient l’oferta dels 20 mil rals de bilió anuals, i res més; i que el
monestir els lliurés en els terminis que convinguessin.
“ Esta determinacion no les acomodó mucho à estos Sehores,
que habian consentido en recoger del Monasterio muchísimas millaradas, sin reflecsionar donde llegan ó pueden llegar sus alcances;
y como también à ellos, segun despues supe, se les habia pedido
informe sobre eso, y lo habian dado à su moda, suponiendo que la
oferta una friolera para las riquezas de un Monasterio como este,
no esperaban una decision como la que vino; pero con todo callaron y disimularon, tanto por ser resolucion superior, como tambien
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porque vieron que todo el Pueblo en general aplaudia y graduaba
como generosa la oferta dei Monasterio, cuando veia publicamente
realizado el plan de su manutencion reducio à peseta y media ya
desde el dia 17 de Julio, y que por consiguiente no eran escusas rateras las ofertas, como decian los S.S. de esta Junta, sino realidades
y donativos verdaderamente generosos”63.
4.2 LES DIFICULTATS DE FER I COBRAR UN REPARTIMENT O CONTRIBUCIÓ ESPECIAL

Juliàn de Bolíbar ja tenia previst que si fallava la generositat gra
tuïta i els sacrificis desinteressats que exigien l’amor a la religió, al
rei i a la pàtria, cosa totalment previsible, s’hauria de recórrer a un
repartiment forçós entre la població:
“Y cuando estos médios [gratuitamente y sin mas recompensa
que el honór] no puedan subvenirse à la manutencion de nuestros
esforzados hermanos, que arrostran todos los peligros por el bien
comun, se harà un reparto forzoso, equitativo y prudente entre los
mismos hacendados y pudientes, siempre con la indispensable formalidad de cuenta y razon.”64
Així és que havent-se esgotat tots els cabals públics, i atès que
el monestir no pagava tot allò que se li demanava, la Junta Local el
29 de juliol va decidir de fer un repartiment entre els pudientes, i
s’elegiren uns comissionats com a responsables del poble.
Es tractava de reunir 2.000 liures, com un avançament o prés
tec d’un futur impost general que s’hauria de fer més endavant.
Amb aquesta recaptació de diners es volia pagar, bàsicament, la
manutenció del sometent. I això era urgent si volien mantenir en
peu de guerra homes enrolats a la guerrilla. Si no, tornaven a casa
tot seguit.
Com ja era de preveure, els veïns rics, dits pudientes, es negaren
públicament a pagar allò que els pogués tocar en el repartiment
de les 2.000 lliures del préstec65, de tal manera que el repartiment
s’hauria d’estendre a tothom, per esdevenir-ne general.
El dia 20 d’agost es reuniren els regidors de l’Ajuntament i els
vocals de la Junta amb l’objectiu de valorar el repartiment provi

63 AAM. Manuscrit..., f. 38.
64 AMSFG. Sec. X, núm. 14.
65 AMSFG. Sec. X, núm. 41 (18.10.1808).
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sional que havien fet els comissionats que havien estat elegits per
a fer-lo.
L’opinió dels convocats i assistents a l’assemblea es va dividir
completament. Uns es negaren en rodó a aprovar-lo,i adduïen que,
en general, aquell repartiment era injust per les diferències que hi
havia entre el que havien de pagar els guixolencs més pobres i el
que els tocava de pagar, proporcionalment, als més rics, cosa que
ens revela que l’impost havia recaigut sobre tots els veïns, i no no
més sobre els més poderosos. El regidor Josep Castelló va arribar
a afirmar que hi havia gent en aquell repartiment -i, per tant, que
havien de pagar- que pidolava pels carrers.
En aquest mateix sentit, el vocal de la Junta, Joan Durban, de
nuncià que hagessin de pagar persones que no tenien feina i, doncs,
que no tenien possibilitats de mantenir la seva família.
Els regidors i vocals favorables a l’aprovació d’aquell repartiment
van donar més importància a la confiança que els mereixien els au
tors que havien calculat aquell repartiment, i, sobretot, a la urgència
o necessitat del moment. En tot cas, eren partidaris que s’aprovés
l’impost forçós en aquella sessió i que, en tot cas, després es reto
quessin aquells punts d’injustícia fragant.
Atès que entre els qui estaven en contra, i els qui estaven a favor,
hi havia empat, el batlle i president de la Junta Narcís de Domè
nech va haver d’emetre el seu vot decisiu, que va ser el d’aprovar
el repartiment, però també de nomenar mossèn Miquel Cabanas,
el regidor Joan Thomas i Narcís Sicars, perquè l’ajustessin segons el
que allà s’havia denunciat.
El 12 d’octubre la Junta va determinar que el porter reial Benet
Pla passés per totes les cases per avisar tots aquells veïns que enca
ra no havien fet efectiva la seva part del repartiment i per a fer-los
avinent que si no pagaven tot seguit, l’endemà s’haurien de presen
tar a la Junta Superior de Girona, i sota la pena d’haver de pagar 25
lliures més sobre les ja imposades.
El dia 20 de novembre, les amenaces dels impacients membres
de la Junta anaren en augment. S ’acordà de posar un soldat a casa
de tots els “ subjectes” que encara no n’havien pagat la taxa que els
corresponia. Els diners de més que així s’apleguessin per la multa
s’haurien de lliurar al director de l’hospital militar. El soldat no es
mouria de la casa fins que el veí interessat no pagués el que devia,
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amb l’obligació afegida d’haver de pagar una pesseta i mitja més,
una multa que es doblaria sucessivament, cada dia, fins que saldés
el deute a la hisenda local.
El dia 24, els senyors de la Junta, llevat dels vocals Francesc Patxot i Julià Martí, tots els altres vocals de la Junta es ratificaren en la
decisió presa de fer pagar una multa per tenir un soldat vigilant la
casa dels deutors. Dos dies després, però, la Junta va anul •lar la de
terminació anterior, encara que se’ls lliuraria un rebut condicional
que la paguessin en el cas que la Superioritat ho demanés.
Tot fa suposar que les dificultats de fer efectiva la imposició o
repartiment van ser realment importants. Les actes de la Junta, que
adjuntem al treball com a apèndix final, ho mostren ben clar. De tal
manera que els representants del poble tornaren a convocar els co
missionats que havien tingut la desgràcia -diguem-ho així- que els
havia tocat de fer aquell repartiment tan complicat. S ’intentava una
vegada més de facilitar l’efectivitat d’aquell impost de guerra.
En aquella reunió es va tornar a fer memòria que el motiu prin
cipal d’aquell arbitri econòmic no era altre que la urgència d’haver
de mantenir, dia a dia, el sometent. I allà es va assegurar que si el
poble -de fet, va ser la Junta que se’n sentia la representant!- ha
via elegit unes persones perquè fessin el repartiment, també se les
havia elegit perquè el cobressin. Davant la perplexitat dels comis
sionats que dubtaven de la legalitat d’aquella segona delegació -fer
efectiu el repartiment-, la Junta, per si no havia quedat clar, va tor
nar a confirmar els dos nomenaments: els autors del subsidi n’eren
alhora els cobradors. I a més a més, se’ls exigí que n’avancessin
660 lliures que es necessitaven amb tota urgència. El senyor Manuel
Cabanas, comerciant i que, entre altres molts càrrecs, havia estat
batlle66 -ignorem si també va ser ell el Manuel Cabanas nomenat co
mandant de les primeres quatre companyies enviades a Girona67-,
no va estar d’acord amb aquelles deliberacions, fins al punt que es
negà a firmar el repartiment i, fins i tot, a assistir a les reunions de
l'Ajuntament i la Junta a què era citat.
El primer dia del mes de desembre de 1808, la Junta encara no
havia rebut aquelles 660 lliures que els comissionats els havien de
66 E s te v a , Ll. “Autoritats municipals i.., des del 1800n fins avui” , a EBE, núm. 3. Sant
Feliu de Guíxols, 1984. Pàg. 146.
67 AMSFG:Sec. XIX, núm. 2.
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lliurar per a evitar que es desfessin les columnes de sometents. La
Junta ho lamentà i imposà als anomenats comissionats la multa de
10 lliures a cada un, i per cada dia d’endarreriment. No cal dir que
aquests manifestaren el desacord contra la pressió que rebien, per
què mai no havien entès que el fet de calcular ells el repartiment de
la població incloïa alhora la desagradable tasca d’haver-lo de cobrar.
Deien que no tenien cap autoritat ni força -ni física ni moral- per
constrenyir els veïns al pagament.
Uns i altres, els vocals de la Junta i els comissionats de l’impost,
al •legaven que recorrerien a la Junta Superior de Girona.
Finalment, amb el suport i presència de regidors de l’Ajuntament
i vocals de la Junta, alguns comissionats s’avingueren a dur a terme
la difícil recaptació del repartiment.
Després de sis mesos de tensions, a finals de desembre, encara
no s’havia cobrat el repartiment forçós. Els pobres autors que s’ha
vien vist en l’obligació de calcular el que havia de pagar cadascú
varen patir tant per part de la pressió de la Junta que els obligava,
amb penes de multa, a procedir al seu cobrament, com per part
dels seus veïns de barri que s’hi resistien tant com podien. Els noms
d’alguns d’aquells guixolencs dissortats van ser Domingo Boigas,
Josep Maimon, Salvador Vidal, Martí Vilaret, Benet Salamó, Vicens
Gruart i Josep Andreu del Raval, entre altres.
Així doncs, havent fallat els diners exigits al monestir, tampoc
no funcionà recórrer a l’avançament d’un impost que afectava tota
la població.
Quedava un tercer recurs, segurament el més efectiu, el corsari
guixolenc.
4.3 EL CORSARI: UNA FONT D’INGRESSOS MÉS PRODUCTIVA
4.3.1 Precedents i context

En aquest apartat ens referim a les accions navals realitzades
per patrons particulars de Sant Feliu contra els vaixells enemics,
amb l’autorització -patent- de les autoritats locals. No es tractava,
doncs, d’accions de pirateria, ni tampoc eren cap novetat. Ja al llarg
de tot el segle XVIII, sobretot en temps de guerra, part de la marina
mercant de la vila era reconvertida en cors. En les expedicions bèlliques hispanofranceses contra els anglesos de Menorca o Gibraltar
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(1778-1782) destacaren les accions dels corsaris de Sant Feliu de
Guíxols, i d’una manera particular Jeroni Basart, pare, que rebé com
a distinció una medalla d’or lliurada pel mateix monarca Carles III
l’any 178068. En efecte, Jeroni Basart i Morató, àlies Rufo, (Sant Feliu
de Guíxols 1742 - 1811) va ser el corsari guixolenc més famós -i el
més estudiat- que sobresortí en l’acció contra els corsaris maonesos
que gosaven acostar-se a les costes del nostre litoral i capturar-hi
naus mercants a les platges i cales més deshabitades. D ’aquestes
proeses del corsari ganxó enfront de les embarcacions de l’illa de
Menorca, emparades per Anglaterra, en parla amb tot detall el bon
historiador guixolenc Joan Torrent i Fàbregas, a “ Bastiments ene
mics en el litoral guixolenc (1 754-1808)”69 i Joan Llabrés, a “Algunos apresamientos de corsarios mahoneses con bandera inglesa
(1779-1881 )”70, fa referència a les accions i captures fetes pel patró
palamosí Martí Badia.
A partir de 1881, en desaparèixer el cau de pirates que infecta
ven la costa, l’activitat de la bateria del turó dels Guíxols esdevin
gué pràcticament nul ■la i també disminuïren les accions corsàries
dels patrons guixolencs. S ’havia signat una treva amb Algèria, i
l’illa de Menorca va passar novament al domini hispà en el regnat
de Carles III (1 782).
Mentrestant a França es covava la Revolució que qüestionaria
totes les monarquies europees, sobretot les veïnes. L’any 1793 es
declarà la Guerra Gran entre el regne d’Espanya i la república fran
cesa acabada de néixer. Un ofici governatiu de Girona, de 21 de
febrer d’aquell mateix any, comunicava al batlle de Sant Feliu que
les hostilitats dels francesos contra vaixells de la marina espanyola
havien començat71.
El 14 de març de 1793, un altre edicte autoritzava de nou qualse
vol patró particular d’armar-se en cors per detenir les embarcacions
franceses72, al qual s’acolliren els nostres mariners -Jeroni Basart,
una vegada més-, i com a tals lluitaren durant tota la guerra (1793-

6 8 S a l a , Francisco y Maria José. “ Memorias históricas de la villa de San Feliu de Guí
xols desde su fundación hasta el siglo XIX de la era cristiana” , dins Estudis sobre temes
del Baix Empordà, núm 4. Sant Feliu de Guíxols, 1985. Pàg. 65-66.
69 Àncora, 5.II. 1976.
70 Àncora, 23.11.1972.
71 T o r r e n t , J. o . c .
72 AMSFG. Sec. X, núm. 31.

114

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808

1795)73. Un certificat municipal que destaca les accions del cèlebre
patró ganxó diu textualment: “ En la guerra de mil setecientos noventa y tres con Francia, se ofreció a S. M. Dn. Carlos IV servirle con
su persona, sin excusarse de cumplir las mas arduas comisiones en
la guerra del mar y S. M. admitiéndole la generosa fiel oferta, les
destinó en su Real Armada dirigida contra Francia en esta parte del
Mediterràneo à las inmediatas ordenes de su General el Eximo. Sor,
Dn. Juan de Làngara y Huarte”74.
No podem oblidar que sortir a cors era un vell recurs de fer una
altra mena de comerç en temps de crisi, un comerç parasitari segons
l’historiador francès Fernand Braudel. Era un comerç de guerra que
podia comportar, com veurem, uns guanys substanciosos als mari
ners corsaris i, alhora, a les autoritats75. De retop, també se’n bene
ficiava tota la població que veia com la pressió impositiva individual
disminuïa un xic, ja que una part dels beneficis del botí aconseguit
pels corsaris anava a parar a l’hospital76, que, durant la guerra, esde
vingué militar de les tropes que lluitaven a l’Empordà. I, d’altra ban
da, era possible pagar el sometent armat que, des del març de 1794,
la vila organitzava i enviava per donar suport a l’exèrcit reial.
Així és que de seguida es varen desencadenar les escaramusses
entre els vaixells francesos i els locals. El 24 de febrer de 1793,
l’embarcació del capità Silvestre Anglada, que venia de Gènova car
regada de sègol i cansalada, es va veure atacada per un corsari
francès. I el mes de juny, dues fragates franceses apressaren un
xabec eivissenc a la punta d’en Pau a la platja de Sant Pol, que duia
2.500 quarteres de blat per al rei, que anava de Barcelona a Roses.
A principis de l’any 1795, l’exèrcit francès assetjava la plaça de Ro
ses, i una forta esquadra republicana navegava per aquestes aigües
per tal d’impedir qualsevol subministrament a l’esmentada vila pel
mar. I, en aquest context, es va fer cèlebre el combat del Montanés
que tingué com a escenari el port de Sant Feliu. Era el 31 de març
de 1795, quan l’esquadra francesa acorralà la nau reial que, deses
perada, va buscar refugi a la badia guixolenca. Les bateries del Fortí
73 S a l a , o . c ., pàg. 67-68.
74AMSFG. Juny, 1819.
75 L ó p e z N a d a l , G. “ El corsaris mallorquins: pirates o comerciants?” , a L’Avenç, núm.
70. Abril, 1984.
76 J u l ià , B. “Comentaris sobre el Sant Feliu de Guíxols del segle X V III” , dins Publica
cions del Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, núm. 2, 1980. Pàg. 169-197.
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i les de Sant Elm pogue
ren evitar-ne una captura
segura. Tots els historia
dors locals n’han parlat,
d’aquest esdeveniment:
Mn. Narcís Marcillach
(1833), Ferran Patxot en
la seva novel •la Las ruinas de mi convento77, Joa
quim Sala i Martí (1861),
Emili Grahit (1874), Jo
sep Pella i Forgas (1883) i
Lluís Esteva78.
La constitució dels
“Terços de Catalunya”
tingué un paper decisiu
a les victòries de Pontós
i de Torroella de Fluvià i
permeteren de recuperar
la Cerdanya. I així el 22 de
juliol de 1795 es firmava
14.-Can Garjola, edifici antic de la Plaça prop
de l'Ajuntament on es reunia la Junta.

. ™

D

el Tractat de Basilea, pel
qual totes les annexions
eren restituïdes, i França
i Espanya esdevenien aliades, aliança que significava, d’altra banda,
entrar en guerra amb Anglaterra. Aquest país bloquejava el comerç
amb Amèrica i agreujava el caos econòmic.
Tanmateix, l’esforç dels pobles empordanesos, tant en homes
com en diners, va ser considerable79.
Per la documentació80 que enregistrava els serveis de la bate
ria dels Fortí deduïm que en les nostres aigües regnà una relativa
tranquil •litat fins a l’any 1801, en què l’activitat de la bateria aug

77 Edició de 1856, pàg. 41-43.
78 E s te v a , Ll. “ El combat del Montanés’’ (31 .III. 1795) i els capitans Josep Jordà i Mal
tès (1752-1835) i Josep Jordà i Feliu (1 785-1855)” a Àncora, núm. 1.669 -1.672, 1980.
79 F à b r e g a s , Josep. La Guerra Gran, 1793-1795. El protagonisme de Girona i la mobi
lització dels Miquelets. Pagès Editors, 2000. Pàg. 167.
80 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 1 (1754-1808).
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mentà molt per la presència d’embarcacions “sospitoses” , corsaris,
“enemics” i anglesos.
No és estrany, doncs, que aquest mateix any -1801- el rei Car
les IV signés unes “ Ordinacions” que consignaven les regles a les
quals els corsaris haurien d’ajustar les seves activitats. En el pre
faci es deia que els enemics d’Espanya atacaven contínuament
el nostre litoral i, per tant, ell, el rei, com a resposta, promovia i
fomentava el cors particular81. Així, doncs, fer el cors restava lega
litzat a les nostres viles marineres, com ho estava en gairebé totes
les nacions del món.
Caldrà tenir molt present, per a entendre bé la següent etapa
de guerra que es farà contra les hosts napoleòniques, que aquesta
-la Guerra del Francès- serà una guerra essencialment terrestre.
Tres anys abans, concretament el dia 21 d’octubre de 1805, en
una d’aquelles complicades conjuntures en què Espanya i França
-com ja hem dit- s’havien aliat contra Anglaterra, tingué lloc el
gran combat naval a Trafalgar: l’Armada espanyola hi rebé un cop
mortal, però el poder naval de França va ser aniquilat, sense cap
possibilitat de poder intervenir en les successives guerres de Napoleó. Una demostració de forces com la que l’esquadra francesa
havia fet deu anys abans, davant de Sant Feliu contra el Montanés
que comandava José Jordàn, no es repetiria en tota la Guerra del
Francès. En canvi, les petites embarcacions catalanes trobaran su
port en l’Armada Reial anglesa.
En aquest context, s’entendrà encara millor la importància de
les embarcacions de les viles del litoral en el moment en què Napoleó havia decidit el bloqueig continental als productes anglesos,
amb la idea de debilitar i arruïnar Anglaterra. Per portar a terme
aquest bloqueig, Napoleó es llençà a la conquesta d’Europa. I així,
com a resultat del Tractat de Fontainebleau (finals d’octubre de
1807), l’exèrcit francès entrà a la península amb l’objectiu d’envair
Portugal, aliat dels anglesos. El primer cos de les tropes franceses,
comandat pel general Philippe G. Duhesme, entrà a Catalunya el 9
de febrer de 1808 i l’endemà ja s’havia instal·lat a Figueres. L’his

81
P a p e l l , A. Pirates i corsaris a l’Empordà. Edicions: Biblioteca Palau Peralada, 19 6 2 .
Pàg. 65 i s.
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toriador Josep M. Bernils explica l’ocupació de les tropes franceses
del castell de Sant Ferran i com se’ls va fer fora82.
El dia 20 de juliol el general francès Duhesme es va plantar a
Girona amb una força de 10.000 homes i van començar els atacs
i el setge. Posteriorment, el 6 de desembre del mateix 1808, les
tropes franceses també assetjaran el castell de la Trinitat de Roses i
ocuparan la vila.
Des dels primers moments, les poblacions empordaneses ha
gueren d’assumir de nou les càrregues dels allotjaments i bagat
ges de l’exèrcit francès, de manera que molt aviat es produïren les
primeres manifestacions de descontent i els primer fets contra les
tropes invasores83.
4.3.2 Els primers mesos de guerra (1808)

Segons Antoni Papell, “ Durant la Guerra de la Independència,
els corsaris catalans treballaren ardidament. L’honor dels empor
danesos, ferit en el més pregon de la seva ànima, féu que es mul
tipliquessin els actes per terra i mar. La màxima aspiració de tot
hom està en cooperar en obra de fer impossible la vida de l’invasor.
A Sant Feliu de Guíxols, particularment, l’estol de corsaris és molt
crescut, distingint-se en especial els caps de barca Bartomeu Bosch,
Geroni Basart i Josep Bernich”84.
Evidentment, pel que fa al tràfic marítim i l’activitat corsària, els
francesos havien passat a ser considerats enemics, i els fins ales
hores enemics anglesos passaven a ser aliats i protectors. Aquesta
tutela de l’Armada anglesa va alliberar les illes Balears de ser ocu
pades per les tropes franceses i, així, esdevingué un punt estratègic
molt important durant la guerra, com veurem més endavant.
Una atenta lectura de tota la correspondència de l’època i de
les actes de la Junta Auxiliar de Sant Feliu, documentació que es
conserva a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, revela la
importància logística o tàctica -sense oblidar-ne l’econòmica- de
l’activitat corsària.

82 B e r n ils . J.M. “ Figueres en la Guerra del Francès” , a Diari de Girona, 10 d’agost de
2008.
83 G if r e , P. / B a r n o s e l l , G. “ Les guerres amb França (1793-1795, 1808-1814). Els
efectes” , a Història de l’A lt Empordà. Diputació de Girona, 2000. Pàg. 476.
84 P a p e ll. o.c. P à g . 66- 67 .
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Certament. Durant la Guerra del Francès, tant la Junta Gover
nativa de Girona com l’Auxiliar de la vila eren ben conscients del
valor estratègic del nostre litoral i de l’ajuda material que es podia
aconseguir de la navegació corsària per a operacions de bloqueig i
d’intercepció de vaixells-correu i per abastar les tropes franceses.
Per tot això mateix, la Junta de Girona va estimular el cors a tot
el litoral gironí, i concedí patent a embarcacions de Palamós, Tos
sa, Lloret, Malgrat, ..., i Sant Feliu de Guíxols85. Després del primer
intent d’atac francès del mes de juny de 1808, Girona reglamentà
la manera en què es repartirien els guanys per l’activitat corsària.
Es disposà, doncs, que els corsaris rebessin íntegres dues terceres
parts del valor de l’embarcació apressada i del seu carregament.
L’altra tercera part seria per a la Junta Econòmica de Girona amb la
qual es cobririen les despeses que comportava l’obligació de defen
sar la “ Religión, el Rey y la Patria”. Igualment, tots els estris de guer
ra capturats -canons, armes, pólvora, plom...- serien igualment per
a la Junta Militar, que es feia càrrec de les necessitats de defensa.
Així doncs, una vegada més els corsaris guixolencs, amb la cor
responent autorització legal, es feren a la mar per encalçar vaixells
enemics francesos, o embarcacions del país sospitoses d’estar al seu
servei, o bé d’anar ben carregades de queviures cobejats. Un cop
n’albiraven una, s’acostaven fins a la distància d’un tret de canó.
Aleshores, hissant la bandera, disparaven una canonada d’atenció
exigint la rendició de l’embarcació enemiga. Confiscaven la nau i
la conduïen al port, on el capità del vaixell cors es feia responsable
de la nau i de la seva documentació. En arribar a la vila, el capità
corsari denunciava el fet a la Junta Auxiliar i s’iniciava un expedient
pel qual el president de la Junta disposava oficialment la detenció
del vaixell enemic i l’empresonament de tota la seva tripulació, que
seria tractada com a presoners de guerra. Després es rebia la de
claració del capità i es feia un inventari de la documentació i de
les mercaderies que serien, més tard, descarregades i emmagatze
mades. Un cop fet tot això, s’enviava l’expedient iniciat a la Junta
Superior de Girona perquè aquesta determinés si calia prosseguir
el procés. En cas afirmatiu, s’acabava l’expedient amb una pública

85 AMGi. Registre de passaports marítims. Any 1808.
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subhasta de les mercaderies i dels vaixell capturat, i es repartia el
seu valor segons havia estat reglamentat86.
4.3.3

Patrons corsaris, embarcacions i tripulants de l’Esqüadrilla Armada del

Puerto de San Feliu de Guíxols

Segons les memòries del notari Maria Josep Sala i Puig que continuava les que havia iniciat el seu pare Francesc, va ser el dia 10 de
juny de 1808 quan es va iniciar l’armament dels corsaris de la vila,
amb tanta sort que el mateix dia varen agafar sis vaixells francesos
carregats de blat per a la guarnició francesa instal •lada a Barcelona,
i altres, amb plom i fruits colonials destinats a França87. Més enda
vant precisarem aquestes detencions, les seves càrregues i les seves
valoracions econòmiques88.
Al conjunt d’embarcacions que formaren l’estol corsari guixo
lenc, se’ls donà el nom d’esquadrilla. Així ho trobem en un docu
ment del 27 de juny de 1808, en què es concedia la patent al més
famós dels nostres corsaris, al comandant Jeroni Basart. “ La Junta
de Gobierno de la Real villa de San Feliu de Guíxols corregimiento
de Gerona en el Principado de Cataluna, que tiene por el Rey nuestro Senor Don Fernando VIL Concede patente de la esqüadrilla
armada en el puerto de dicha villa a D. Gerónimo Basart, capitàn de
la faluga Santa Clara con una medalla de oro por el Rey D. Carlos 3°
[...], tanto para defensa de esta como para hostilizar a los franceses
nuestros enemigos, y para que sea reconocido como tal se le libra
esta patente de acuerdo de la sobre expresada Junta Governativa de
San Feliu de Guíxols a los 27 Junio de 1808”89.
El mateix document esmenta, a més de la falua Santa Clara de
Jeroni Basart, altres capitans-patrons matriculats a Sant Feliu de Gu
íxols, amb les seves corresponents naus “armadas por el comercio
de la villa de Sant Feliu de Guíxols” , que comandaven: el capità
Bartomeu Bosch amb el xabec San Feliu; el capità Rafael Suris amb
el xabec Nuestra Senora del Carmen; el capità Pere Plajas [sic] amb

86 B a t l l e , Ll. “ Los corsarios de San Feliu de Guíxols en la Guerra de la Independencia” , a Àncora, FM, 1959.
87 S a l a , Memorias históricas ... de Sant Feliu de Guíxols. Pàg. 71.
88 Tenim constància que abans del dia 10, ja hi havia activitat corsària al litoral
guixolenc.
89 AMSFG. Sec. X, núm. 41.
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el galiot o mitja galera del "Comercio de San Feliu” , i el capità Josep
Bernich amb la xàvega E l Rosario.
Un document un xic posterior assenyala que: “ En la última guer
ra de la gloriosa insurrección de Nuestra inmortal Espana, en mil
ochocientos ocho, revivando él, y su hijo D. Gerónimo su espíritu
guerrero, se le encargó, por parte de la Villa, el Mando de la Media
Galera El Comercio de San Feliu, ocupando el hijo su tenencia, siendo con dicho buque armado en guerra, Comandante de la Esquadri
lla de la Villa, haciendo el Corso, y la defensa del país en dicho ano,
y en el siguiente, apurando en mar, y en tierra con fatiga, vigilancia,
y riesgo de sus vidas, à los enemigos; en sus idas, y retiradas de
los sitios de Gerona, y constrihiendo à Barcelona por el bloqueo de
mar, causàndoles notable notorios danos; con pérdida de artilleria,
y prisioneros, y presas de buques y efectos en glorias, é interès de
la nación, y Monarca Dn. Fernando VI/”90.
Amb Jeroni Basart, fill, hem trobat altres noms de patrons que,
d’alguna manera, també es dedicaren a activitats corsàries: Barto
meu Bosch, fill; els germans Bernich -Esteva i Joan- fills del cèlebre
Josep Bernich; Josep Casas; Joan Bascós; Nicolau Carreras, Antoni
Vidal; Josep Torrent i Pellicer; Sebastià Cabrisas; N. Tomeu, etc91. Al
tres patrons de Sant Feliu, menys coneguts que els anteriors, també
reberen de Girona la patent de cors: Ignasi Calvet amb el pinc de 22
tones Virgen del Carme, Jaume Muxó, etc.
D’altra banda, el dia 5 de juliol els membres la Junta Auxiliar de
Sant Feliu ratificaren un acord ja pres anteriorment, en escollir com
a comandant de l’estolet corsari Jeroni Basart, i Bartomeu Bosch
“ menor” , fill, com a capità de la falua Santa Clara “ para ir en corso
contra los enemigos de la Patria, los Franceses”92.
Totes les embarcacions esmentades havien de proveir-se de que
viures i de municions. Sabem per un document firmat pel capità
Jeroni Basart que el 5 de setembre de 1808 en la seva mitja galera
tenia: “ à mi bordo de municiones de polvora, quinze quintales, quatro cientas balas de à doze, dos quintales de metxa y ochocientas
de astupina...”93. A més, tota la tripulació havia de cobrar un salari.
90 Document signat el mes de juny de 1819. AMSFG. Sec. X, núm. 40 i 42.
91 AMSFG. Sec. X, núm. 40. Sec. XXIV, 18. Batlle, Papell, Hurtebise...
92 Apèndix, 5 de juliol de 1808. (Sec. XXIV, 18: U I 5992).
93 B u s s o t, G. El capità Narcís Massanas (1786-1811). Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols. Col l. Estudis Guixolencs, núm. 5, 1989. Pàg.35.
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Tot plegat -proveïments, municions i sous- implicava una despesa
significativa. Només la mitja galera de Basart i el falutx de Bernich
portaven una tripulació de 110 homes que -així es feia constar- ha
vien de cobrar 770 rals de bilió diaris94.
Pel que fa a les tripulacions, sabem que no tots els mariners enrolats eren de Sant Feliu, sinó que alguns eren de poblacions mari
neres, sobretot del Maresme. Aquests mariners cobrarien set rals de
bilió diaris95, o al mateix vaixell o bé al seu retorn. Mossèn Marià Sicars tenia la llista dels qui havien de cobrar quan retornessin a Sant
Feliu. Però no cal dir que hi hagueren molts malentesos a l’hora de
cobrar. Alguns mariners d’altres viles, enquadrats a l’estol, pensa
ven que els pagaria Jeroni Basart o la Junta de Sant Feliu, mentre
que Jeroni Basart, com a comandant de l’esquadrilla, creia que els
responsables del pagament d’aquells mariners no guixolencs ha
vien de ser els seus respectius municipis o juntes locals. Aquests
conflictes passaren a la Junta de Girona, ja que els interessats no
arribaven a cap acord, a fi que ella dictaminés.
No sabem si era per aquesta raó, però el fet cert és que de ve
gades tenien lloc baralles entre membres de la mateixa tripulació,
amb acusacions mútues d'afrancesats96.
Pel que fa al nombre de mariners que sumaven les diferents
tripulacions, és difícil de precisar-ho. Sabem, però, que l’agost de
1808 Jeroni Basart tenia 62 homes o tripulants a la seva mitja ga
lera; Josep Bernich, 38 homes al seu falutx Fernando VII; Bartomeu
Bosch, pare, 30 homes, i el fill, 2897. Les tripulacions oscil·laven
entre vint-i-cinc i setanta homes.
La xàvega Nostra Senyora del Roser,98 que comandava el patró
Bartomeu Bosch, segons una de les llistes, comptava amb vint-icinc mariners99: Narcís Andreu, Jeroni Bagué, Eudald Blanch, Joan
Cabarrocas, Jaume Cateura, Jeroni Comas, Josep Estrada, Josep
Ferrer, Rafel Gispert, Benet Guillo, Josep Jordà, Josep Llorens, Feliu
Malaret, Narcís Buixó...

94
95
96
97
98
99

AMSFG. Sec. X, núm. 14.
AMSFG. Sec. X, núm. 14.
AMSFG. Sec. X, núm. 18 i 40.
AMSFG. Sec. X, núm. 40.
De vegades trobem aquesta embarcació patronejada per Josep Bernich.
(Llista sense data precisa). AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18.
122

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808

El mateix dia, la tripulació de la falua del fill del patró Bartomeu
Bosch, per a l’expedició de Josep Pellicer, constava de vint mariners:
Bartomeu Bosch, fill, (capità); Joan Font; Antoni Font; Joan Rufí;
Francesc Torrent; Rafael Font (desertor); Nicolau Bascós (segon ca
pità); Josep Arxer; Feliu Bascós; Francesc Bernich; Josep Costa; Ni
colau Esteva; Antoni Feliu (per Baptista); Antoni Arxer; Areu Giacop;
Quel de les Noya;, Sebastià Puig (patró); Salvi Rabell; Baltasar Ruiz
(patró); Ramon Ribot, i Sisterna100.
Per a la mateixa expedició de Josep Pellicer del dia 5 de juliol
de 1808, el xabec del patró Bartomeu Bosch hi feia constar una
tripulació de trenta-dos mariners: Bartomeu Bosch (capità), Fran
cesc Vivas, Joan Bernat (contramestre), Joan Reixach (condestable,
sergent), Jeroni Bosch (escrivà), Benet Anglada, Francesc Anglada
(desertor), Josep Anglada, Anton i Arxer, Joan Barrera, Gaietà Buisels, Leandre Cateura, Narcís Domingo, Antoni Felici, Nicolau Gorgoll, Joan Homs, Lluís Masias, Benet Morell (desertor), Joan Prats,
Josep Rabassa, Cristòfol Remus, Agustí Rigau, Roc Roure (desertor),
Francesc Serbià, Antoni Serra, Narcís Serra (desertor), Sops Noy,
Bartomeu Vidal, Narcís Vidal i Josep Vivas. Com poden veure, qua
tre d’ells són qualificats de desertorsm.
4.3.4 Vaixells i mercaderies capturades el 1808, i les seves valoracions

L’activitat corsària guixolencs va ser molt important i eficaç du
rant tot el mes de juny de 1808, molt abans que els patrons esmen
tats rebessin oficialment la patent de cors. Així es constata amb
una simple enumeració dels vaixells i les mercaderies capturades
durant el mes de juny.
En efecte, segons el notari Francesc Josep Sala, quan encara no
se sabia ben bé quines eren les autèntiques intencions de les tropes
franceses, la vila ja s’havia decantat per la bona causa i havia con
fiat la vigilància de la seva costa al corsari Bartomeu Bosch. Aquest,
el 6 de juny, ja havia agafat dues embarcacions, que només restaren
com a retingudes fins que no se sabés “el espíritu de nuestro supremo gobierno, reflexión que le sugirió un patricio” Aquest prudent

100 íd. Sec. XXIV, núm. 18.
101 íd.
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patrici no era altre que l’“ Excmo. Francisco José Sala, autor de esta
Redacción102, que formó hasta aquí en 1819”.
Les naus capturades varen ser la tartana La gran Madre de Dios,
de la qual era patró Pascual de Palma de Gaeta, francès. Segons
Hurtebise103, es tractava d’un llagut carregat amb 430 quarteres de
blat amb destí a Barcelona, valorades, junt amb el vaixell, l’l i de
juny, en 2.505 lliures.
El notari Sala diu que el mateix dia 6 es va capturar el bateo (?)
-un llagut segons Hurtebise- de nom Nuestra Senora de la Concepción, del patró francès José Maria Chiri de Reco, amb 640 quarteres
d’arròs destinades a Barcelona. El 17 de juny va ser valorat, segons
Hurtebise, en 6.637 lliures.
I el mateix autor assegura que amb menys d’un mes, fins al 4
de juliol, “ fueron once los buques apresados por los cuatro cosarios
de esta villa”.
Segons Sala, fill, que continuà les memòries del seu pare, el dia
10 de juny s’iniciaren a la vila els armaments de les embarcacions
corsàries i, com hem dit abans, aquell mateix dia es varen agafar
diversos vaixells francesos104. Doncs bé, l’historiador Hurtebise, a
partir de la documentació que es troba a l’Arxiu Municipal105, en
concreta el nom de les embarcacions, les càrregues i les valoracions
fetes en lliures. El document en qüestió està encapçalat per "Estado
que demuestra las Presa echa por la Media Galera....a saver” :
II de juny de 1808106

. Llagut Madre de Dios del patró Pasqual de Palma amb 430 quar
teres de blat amb destinació a Barcelona, que va ser valorat amb el
vaixell en 2.505 lliures.
. Xabec Santa Cruz patronejat pel mallorquí Antoni Hostalrich,
amb una càrrega de 317 quarteres de blat i 100 sacs amb 299 quintars de farina, procedents de Seta i en direcció a Barcelona, valorat
en 3.333 lliures.

102 Autor de les Memorias históricas....de Sant Feliu de Guíxols, ja citades. S a la , o. c.
Pàg. 69-70.
103 H u rte b ise , E. G. Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols. 1905. Edició
d’Ànocra, 1970. Pàg. 144-145. AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18.
104 S a la , Memorias....Pàg. 71.
105 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18.
106 Seguim les dades de la documentació original que presenta lleus diferències
amb la transcripció que va fer Hurtebise.
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. Llagut San Pedro del patró francès Honorat Bonafos amb 311
quarteres de blat, onze sacs amb 34 quintars de farina, en direcció
a Barcelona, valorat en 2.255 lliures, 10 sous i 8 diners.
. Llagut La Feliz Familia del patró francès Antoni Prat amb 369
quarteres de blat que anava a Barcelona, valorat en 2.491 lliures, 11
sous i 10 diners.
. Falua de la marina imperial francesa, La Tourtoreta, comandada
pel capità Josep Deluret, amb 3 oficials i 22 mariners, armada amb un
canó del 12, i 4 canons pedrers, fusells, sables i pistoles. Un cop venut
el vaixell, sense l’armament, el seu valor era de 1.420 lliures107.
17 de juny

. Llagut San Francisco Xavier patronejada pel tortosí Agustí Gar
cía, amb 283 quarteres de blat, 224 quintars de farina i 4 caixes de
vidres, procedent de França amb destinació a Barcelona; valorat en
2.912 lliures, 1 sou i 9 diners.
. Llagut Buen Suceso del patró francès Francesc Morrut, proce
dent de Barcelona i en direcció a França, amb 225 barres de plom
que pesava 232,3 quintars, 501,3 quarteres de fusta de campetx i
amb 20 caixes de sucre; valorat en 8.391 lliures, 2 sous i 4 diners.
. Llagut Maria Antònia de Seta del patró francès Pere Feliu proce
dent de Barcelona i en direcció a França amb 531 quintars de fusta
campetx, valorat en 5.578 lliures, 13 sous i 10 diners.
. Llagut La Concepcion del patró francès Josep Maria Chiri de
Reco, que anava a Barcelona carregat amb 640 quintars d’arròs,
valorat en 6.637 lliures, 16 sous i 11 diners.
16 de juliol

. Llagut correu francès, despatxat pel govern de Barcelona, amb
correu de gabinet per a l’emperador. Hi havia quatre oficials, un di
rector de postes i 12 mariners. Tots els plecs, papers i una maleta es
varen enviar a Girona, junt amb un cofre ple d’estris de la francma
çoneria que havien tirat al mar i que un mariner, tirant-se a l’aigua,
havia rescatat108.
10 de setembre

. Falutx E l Hèrcules de la marina reial, despatxat com a correu
del govern de Barcelona amb plecs adreçats a França. El capità era
107 Segons S a l a aquest apressament va tenir lloc el dia 12 de juny, i els oficials de
tinguts eren 2; mentre que els mariners francesos eren 43. o.c. Pàg. 71.
108 S a l a o.c, pàg. 73.
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15. -Cala Pedrosa. On s’embarcaren els dos monjos, direcció a Begur, fugint del
perill dels francesos

Lluís Verner i la tripulació era de 32 homes109. El vaixell va ser armat
per la vila com a guardacostes, i després, un cop ocupades la vila i
la ciutat de Girona, el vaixell amb tot el seu armament va ser lliurat
al Govern espanyol de Tarragona.
6 de desembre

. Tartana Maria Antònia de Toló patronejada pel francès Joan Jo
sep Bormes, que anava a Barcelona amb blat, cansalada, formatge
i galetes. Aquesta càrrega, al pas del general Macdonald, va ser ro
bada per tropes i paisans del magatzem de l’embarcació, i s’havia
valorat en 1.840 lliures.
. Llagut San Pedro del patró francès Francesc Trinquien, amb
391 quintars i 2 quarteres de blat per a Barcelona; valorat en 1.312
lliures i 8 sous.
En resum, el total de les valoracions fetes pujava a 38.477 lliu
res, 5 sous i 9 diners. D’aquest total, se’n lliurà una tercera part en
líquid a la Junta de Girona en virtut de la sentència de “ Buena presa
para el socorro y mantenimiento de la Guarnision de aquella plaza
y armas”.
109

S a la

en la seva citada obra també comenta aquesta important captura. Pàg. 72.
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Vuitanta quarteres de blat es varen entregar al director de l’hos
pital militar de la vila, al P. Ferran Pouplana.
Així doncs, la ciutat de Girona, a més de rebre una quantitat
considerable en espècie: blat, farina, arròs, plom i fusta cam
petx, ..., va percebre també una quantia important de diner en
efectiu i tot, gràcies al comerç de guerra que practicaven els pa
trons corsaris guixolencs110.
4.3.5 Els aspectes negatius del comerç de guerra

L’activitat corsària dels mariners ganxons també va presentar
unes seqüeles negatives. El mes de juliol de 1808, Girona havia de
reclamar la part que li pertocava del gènere capturat, que no l’hi
arribava111. En la documentació es reflecteix l’avidesa, en el repar
timent de les captures, per les parts que se n’havia de fer, sobretot
pel que fa al bocí que tocava als corsaris més importants: Barto
meu Bosch, Josep Bernich i Jeroni Basart112. Aquest darrer, un any
després, desobeïa les disposicions de la Junta de Sant Feliu que li
prohibia de fer-se al mar en cors113.
També ha quedat constància, com s’ha dit abans, dels problemes
dels mariners de la tripulació corsària a l’hora de cobrar. L’abat del
monestir Gaietà Riera se’n va fer ressò, d’aquest malestar dels mari
ners que no cobraven la seva paga, un disgust que, segons l’abat, algú
de mala fe l’havia derivat contra el monestir: “algunos à quienes no
se habia podido pagar el precio de su servicio, y habian salido à una
expedición de algunos días con los corsarios, habian amenazado al
Monasterio, si à su vuelta no se les aprontaba la paga114”.
I és que l’enuig contra els religiosos benedictins, per part d’aquells
mariners, estava relacionat amb el litigi que hi havia entre el cenobi
i la Junta Local per la qüestió de diners que se’ls exigia, als monjos,
com a contribució especial a la guerra.
Un altre problema o aspecte negatiu de les accions corsàries va
ser la qüestió dels presoners de guerra. Per fer-ho curt. Als francesos
110 C ú n d a r o , Fr. Manuel. Historia político-crítico militar de la Plaza de Gerona en los
Sitios de 1808y 1809. Instituto de Estudiós Gerundenses n ° 2, 1950. Fase. I. Pàg. 62.
111 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18.
112 AMSFG. Sec. X, núm. 14.
113 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 19.
114 R i e r a , G. f. 35. “ Revolución de Espana por la invasión de los franceses”. 46 folis
dins “Correspondència política...” Arxiu de lAbadia de Montserrat. Capsa o bossa 4:
Manuscrit de l’abat Gaietà Riera.
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empresonats, ningú no els volia, per les despeses que implicaven, i
pel risc que aquest fet podia comportar. De fet, com ja hem dit, els
presos que havia fet el capità Rafael Suris eren tots italians115 Luigi
Signale, Luca Vayal, Luigi Carlini, Giuseppe Mendola, Giovani Cappana, Giusepe Bartolo, Matia Rindici,TomasoVersura, Giovanni Sanbastian, Sarafino Domenicheli, Giusepe Boloni, Giosepe Romanichi,
Tadeo Bopalici, Antonio Gordolicci, Giusepe Natale, Giovani Cardini,
Lorenzo Zerini, Matia Randicci, Nicola Fernando, Giovani Gay, Loren
zo Baccdoni, Gaetano Lenci, Pietro Giromini, Francesco Barali
Dia 5 de julio de 1808

Capn0 Fernay Segd0 Arden Andre Paulis Dominico Bation Etienne Jorge116.
Els francesos detinguts pel cors en els seus abordatges eren, pri
merament, tancats als magatzems assenyalats per la Junta Auxili
ar117, o pel mateix patró que els havia fet presoners. I eren custodi
ats per dos homes de dia, i per quatre, a la nit118.
Almenys 35 mariners dels primers detinguts varen ser condu
ïts a la Bisbal el 17 de juny. Les despeses anaren, en aquest cas,
a càrrec dels patrons corsaris que ho pagaren amb els beneficis
aconseguits en els repartiments. El fet de retenir-los era un perill i
era una despesa.
A la Bisbal van ser tancats a la caserna i al convent de Sant
Sebastià, on hi havia també frares refugiats de Figueres. Però a la
Bisbal tampoc no els volien i, després de moltes protestes, els re
tornaren a Sant Feliu el 15 de juliol. El fet de tancar-los una altra
vegada al monestir benedictí va comportar les protestes de l’abat
Gaietà Riera. 1 es va plantejar un nou conflicte entre la Junta de la
vila i el convent. Finalment, després de tanta controvèrsia i d’estirai-arronsa, els 38 presoners francesos que encara hi havia a Sant
Feliu, a finals del mes de juliol varen ser portats a Maó119.
Quant al periple que van fer els quatre oficials i un domèstic, que
procedien també dels vaixells abordats pels corsaris guixolencs,
aquest encara va ser més rocambolesc. El patró que els tenia al seu
115 AMSFG. Sec XXIV, núm. 18.
116 Hem respectat la grafia del document, alguna difícil d’interpretar.
117 El 15 de juny la Junta assenyalà el magatzem de Benet Pagès. AMSFG. Sec. XXIV,
18: Actes.
118 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18; Sec. X, núm. 41 (Núm. de Registre 353, abans de
la seva reordenació).
119 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 19. S a la , o.c. Pàg. 74.
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magatzem es va queixar als vocals de la Junta perquè a casa seva
la vida dels oficials no era gens segura per l’animositat del poble,
que també l’insultaven a ell per tenir-los a casa seva. Aleshores la
Junta va disposar que aquests oficials francesos fossin tancats al
monestir, sense escoltar les protestes dels religiosos, que tampoc no
els volien al seu recinte120. Després els portaren successivament al
castell de Calonge, la Bisbal, Begur i Mallorca121.
4.3.6 L’activitat bèl·lica dels corsaris guixolencs

Tanmateix, l’activitat estratègicament més urgent en aquella
guerra -i així se’ls exigí als corsaris- era la d’interceptar els vaixellscorreu francesos i tota mena de comunicació i subministrament de
França amb el seu exèrcit establert a Barcelona.
Juliàn de Bolíbar, pel novembre de 1808, insistia en la urgèn
cia d’un bloqueig rigorós de Barcelona per mar, i requeria la collaboració del cors guixolenc amb l’Armada anglesa per tal d’assolir
aquell objectiu militar122. En començar la tardor de 1808, la situa
ció de l’exèrcit francès a Barcelona s’agreujava per moments. Amb
l’ajut militar i financer dels anglesos Catalunya anava organitzant la
seva resistència.
Per aquesta raó, la Junta de Girona encomanà especialment al
capità guixolenc Josep Bernich la tasca de vigilància de la costa de
Barcelona. Aquest es va fer a la mar amb el seu falutx Fernando VII
i una tripulació de 30 homes el dia 28 de setembre, expedició que
acabà el 7 de novembre de 1808 perquè li calia repassar l’embar
cació. Es conserva el dia de navegació del capità Josep Bernich, i
per ell podem conèixer els més petits detalls d’aquells dies i les difi
cultats d’encalçar les embarcacions que portaven correspondència
francesa, malgrat les denúncies i avisos de la gent -sovint fraresque vigilaven la costa123.
Però la missió bèl •lica del corsari no era gens fàcil de portar a
terme, ja que els vaixells que portaven correu francès es camuflaven
molt bé. Es tractava normalment de petites embarcacions, llaguts,
120 R ie r a , G. Manuscrit citat, f. 27.
121 F r ig o l a , Jordi. o.c.
122 AMSFG. Sec. X, núm. 31
123 B a t l l e , Lluís “ Diario de navegación del capitàn José Bernich, de San Feliu de
Guíxols. 28 de setiembre - 7 de noviembre de 1808” , dins “ En el 150° aniversario de
la Guerra de la Independencia. Miscelànea Històrica”. Anales del Instituto de Estudiós
Gerundenses. Vol. XIII. Gerona, MCMLIX. Pàg. 128 - 135; AMSFG. Sec. X, núm. 14.
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que acostumaven a navegar solament de nit, i de dia es feien passar
per pescadors amb documentació espanyola, i utilitzaven gairebé
sempre patrons dels país. Un patró de la Barceloneta transportava
la correspondència de l’enemic amb una teranyina, i portava la cor
respondència dins un recipient que podia amagar dins de l’aigua
en cas de perill, o bé podien embolcallar-la dins les veles124. El 24
d’octubre, des de Roses, Sant Feliu rebia l’avís que els prevenia de
la presència de petites embarcacions que sortien des del port de Ba
nyuls i de Sant Llorenç de la Salanca, que portaven correspondència
al general francès que era a Barcelona. Només navegaven de nit i,
de dia, es posaven a redós de les cales, fent veure que pescaven. Es
dóna l’ordre de detenir-les. Una d’elles, pintada de vermell, portava
la correspondència embolicada a les veles, amb 10 homes de tripu
lació i el nom del seu patró era Japota125.
En aquest marc, no és d’estranyar que totes les naus, per petites
que fossin en patissin les conseqüències en esdevenir objecte de
persecució i d’escorcoll per part de l’esquadreta corsària. Fins i tot
als vaixells que navegaven per davant de la badia guixolenca, si no
obeïen els senyals que rebien des de la bateria de les Forques, se’ls
disparava una canonada d’avís i se’ls obligava a apropar-se a terra.
A més, se li feia pagar la meitat del cost d’un tret de canó -dos du
ros- i dues pessetes a l’artiller126.
L’altre inconvenient a l’hora de complir les ordres de Bolíbar
era, una vegada més, el diner. Ell havia disposat que per a la ma
nutenció de la marineria és carregués un impost al comerç de vi
i de l’aiguardent: “y los demàs gastos del corso, quiere la Junta
que se imponga, por via de interinidad [...], media peseta en cada
carga de vino y ocho sueldos en arroba de aguardiente que llegue
a este puerto...”.
Però els patrons de la mitja galera i del falutx, per la seva banda,
creien -i així ho van fer saber a la Junta de Girona- que l’impost de
l’aiguardent seria excessiu perquè s’hauria de pagar, per pipa, 16
lliures. I així i tot, calcularen que l’esmentat impost sobre el vi i els
licors no cobriria ni la quarta part del cost real de l’habilitament en
cors de la mitja galera. En aquest sentit, ells pensaven que seria
més correcte i pràctic que cada poble del litoral contribuís amb
124 AMSFG. Sec. X, núm. 41; Sec. X, núm. 14.
125 AMSFG. Sex. X, núm. 41 (Ref. núm.. 35).
126 AMSFG. XXIV, núm. 18.
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gent de mar i que la paga anés a càrrec de cada municipi, quan es
calculaven 7 rals de bilió diaris, per home127.
5. LA JUNTA LOCAL, AUXILIAR DE LA DE GIRONA
5.1 CONSTITUCIÓ I ACTIVITATS

Seguint, com a fil conductor, les deliberacions de la Junta Auxiliar
constituïda a Sant Feliu -juny / desembre de 1808- intentarem d’esbossar-ne les més importants o significatives.
Segons el manuscrit de l’abat Gaieta Riera, tan bon punt els
guixolencs es varen assabentar de l’aixecament popular contra els
francesos, a la vila es convocà el poble a fi d’elegir els diputats que
havien de formar una Junta de Govern, com aleshores es feia arreu.
La constituïren una vintena de ganxons de tota “classe i estat” , de
procedència social i econòmica ben diversa. Un dels electes va ser
el mateix abat benedictí, per la seva qualitat de rector de la parrò
quia i, doncs, vocal nat.
A la primera sessió, el primer que es va decidir va ser d’enviar
dos comissionats -fra Bonaventura Sans i Benet Rovira- a Girona,
per tal de presentar-se a la Junta Superior de Girona i tenir un pri
mer contacte per coordinar totes les activitats més urgents a fer des
de Sant Feliu.
És ben coneguda l’estreta -tradicional- vinculació entre la ciutat
de Girona i la vila de Sant Feliu, carrer i port de la capital. I en temps
de guerres i revoltes Sant Feliu esdevenia el braç dret de la defensa
dels seus murs. El port i el camí carreter que passava per la vall
d’Aro era el cordó umbilical que unia ambdues poblacions i per on
passava el subministrament de queviures, municions i homes.
Per tot això, no cal dir que les autoritats gironines varen acollir
amb molta satisfacció l’oferiment dels ganxons. És clar, que ajudar
el gironins significava -de retop- ajudar-se a si mateixos. “ La por
guarda la vinya, diuen” . I aquell gest no era, doncs, de simple corte
sia, sinó que es tractava de col •laborar i compartir les forces. Així és
que, tot seguit, el dia 7 de juny, 90 mariners artillers amb 33 homes
armats varen ser les primícies dels auxilis que la vila del litoral en
viava a Girona. I és de sobres coneguda pels historiadors l’actuació

127 AMSFG. Sec. X, núm. 14.
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dels artillers guixolencs en la defensa de la ciutat assetjada. Per això
mateix no hi insistim.
Dos dies després, la Junta Auxiliar va enviar 202 homes en direc
ció a Hostalric per hostilitzar, estratègicament, les tropes de l’ene
mic en el seu pas per aquella zona.
L’endemà, 10 de juny, el corsari ja armat al port guixolenc va
intensificar les seves accions i va capturar sis vaixells francesos car
regats de blat, plom i de fruites colonials que es dirigien a Barcelona
per proveir el seu exèrcit.
El dia 12 el corsari va capturar un xabec de la Reial Armada fran
cesa, La Tortorel ■la amb dos oficials i 43 mariners.
D’altra banda, el port de Sant Feliu va servir de punt d’enllaç
amb Maó, des d’un podien arribar tropes i armament. L’enginyer
guixolenc Josep Antoni Pellicer, tinent coronel, se n’encarregà.
Els lectors poden trobar la relació completa de totes les activitats
que va endegar la Junta Local en l’apèndix que adjuntem al final
d’aquest treball. Aquí tan sols n’he apuntat la direcció.
5.2 COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

La Junta Auxiliar, la presidia el que aleshores era batlle, per reial
acord del 13 de novembre de 1807, Narcís de Domènech i Miró.
Amb ell, en formava part Benet Barraquer i de Camps. Ambdós
estaven emparentats i pertanyien a la noblesa catalana.
Al començament, com hem dit, també hi havia com a vocal nat,
per la seva condició de rector de la parròquia, l’abat benedictí Gaie
tà Riera (1805 - 1814) o un representant seu. Però l’assistència dels
monjos a la Junta no va durar gaire per les raons ja comentades. En
canvi, el que sempre, durant tot l’any 1808, hi formà part i hi assistí
va ser mossèn Miquel Cabanas i Aloy (1760 - 1812), beneficiat. Al
guna vegada, esporàdica i testimonial, hi va fer acte de presència el
prevere liberal Narcís Marcillach i Rigau (1766-1854).
D ’altra banda, en formaven part: Benet Rovira128, tinent graduat
de “ Navilio de la Real Armada” •; Joan Montestruque, administrador
128
“ D. Benito Rovira, piloto de la Real Armada, y vecino de San Feliu de Guíxols,
el cual voló sin perder tiempo a aquella isla [Mallorca]; y aunque su comisión no tuvo
efecto con su Capitàn General, en cuanto al envio de tropas y armas, regresó sin embar
go a la Plaza el 22 de junio después del primer ataque, con 200.000 cartuchos de fusil,
y el Teniente Coronel y Sargento mayor del Real Cuerpo de Ingenieros, D. José Torres y
Pellicer, quien se presento al siguiente día” , a C ú n d a r o , fase. I, pàg. 34.
132

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808

de la Duana; Josep de la Muela, ajudant militar de marina i capità
del port, i Pedro Pablo Gherro.
Els altres vocals eren Joan Thomas, “hombre de costumbres
poco cristianas” segons els benedictins, havia estat regidor i serà
batlle en les èpoques de govern liberals. Thomas, amb el secretari
de la Junta, Josep Abrich i Sans, formaran l’ala més liberal de la Jun
ta. La resta de vocals eren comerciants i patrons: Pere Llagustera,
comerciant; Joan Durban, patró; Julià Martí, calderer; Miquel Nadal,
comerciant; Francesc Patxot, pilot; Valentí Manà, mariner i coman
dant de la bateria de Salenys; Feliu Mauri, Narcís Mallol i Badia,
Narcís Sicars, i Rafael Arxer.
Així doncs, nobles, eclesiàstics, funcionaris i militars i represen
tants de la burgesia liberal i conservadora es van posar al davant
de la Junta Local, un poder alternatiu, que tenia com a objectiu, a
més dels esmentats, controlar el poble. En unes memòries de la
guerra escrites per l’abat benedictí, en què vol justificar algunes
de les seves decisions durant aquells dies del conflicte, reconeixia
que hi havia un perill real: la veu sobirana del poble. Convenia, per
tant, contemporitzar amb la voluntat del poble. Al mateix temps,
reconeixia que era molt difícil tenir content a tothom per la gran
diversitat d’interessos que hi havia.
Tots els historiadors contemporanis subratllen avui aquella estra
nya barreja de motivacions que es donava en les capes més popu
lars. Perquè hi havia un malestar generalitzat, i la gent es considera
va una víctima de tots els poders, dels francesos i dels espanyols. El
tradicional odi patriòtic contra els francesos es veié encara sobreexcitat per les exaccions d’aquests.
Aquesta mateixa diversitat es veu reflectida en la composició de
la Junta. L’abat aviat va veure que entre els vocals hi havia alguns
enemics del monestir. Més endavant, la Junta en pes es manifes
tà en contra dels interessos del cenobi benedictí, fins el punt que
l’abat arribà a parlar del "partido antimonasterio".
A final de 1808, la Junta Superior de Girona canvià la composició
de la de Sant Feliu, com poden llegir al final del document que, com
a apèndix, segueix.
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5.3 APÈNDIX
ACTES DE LA JUNTA LOCAL DE LA GUERRA DEL FRANCÈS129
f. 1)Junta de la tarde del dia 14 Jun io 1808

Al margen:
[Se ha hecho un pregon para que digan los que voluntariamente quieren tomar las armas
para formar la companía que ha de marxar luego y se han fijado Edictos].
En vista de lo prevenido por la Junta Superior de Gerona con su circular impresa de fecha
ayer relativa à que se organicen y formen en esta villa 3 companías de 100 hombres cada
una, y que una de ellas debe ir, ó estar en actual servicio; à fin de poder cumplir con lo preve
nido; Ha resuelto que no se permita salir à ningún hombre de los que concurren en el servicio
que son de 16 a anos à 40 hasta que esten formadas todas tres companías, y en caso de que
la necesidad exigiese el salir à algun particular, deberà presentar fianza idonea à la Junta de
ponerse otro hombre habil y util al servicio en lugar del tal que tenga que salir bajo las penas
que determine la Junta Superior.
Todo lo dicho se ha resuelto en que el capitàn del Puerto no despache Barco alguno, ni se
de ningún pasaporte sin aviso a la Junta. Lo demas de arriba no sirve.
f. 1v) La m ism a Junta y tarde de dicho dia 14 Junio
Se ha hecho Comision a Dn. Juan de Montestruque para ir a Gerona según las instrucciones que le darà el Sr. Francisco Patxot
Dia 15

Se ha tambien comisionado à dn. Benito [Barraquer para lo mismo, se les ha dado un
oficio].
Jun ta dia 15, por la m anana

Con motivo de que la Junta Superior manda el alistamiento y formación de companías
de que trata el antecedente y se han marchado algunos Barcos esta manana en que hay te
rrestres comprendidos en el alistamiento y tambien marineros: Ha resuelto la Junta que el Sr.
Capitàn de Puerto de un manifiesto de todos los que han salido despachados por el de esta
parte de 8 días en que ya se hizo el pregon de que se alistasen los vecinos de 16 à 40 anos
para tomar en su vista las providencias que convengan, y que no despache a ninguno que sea
comprendido en dichas edades a cuyo fin deberan pintar el Bando, ó nota. Que se ponga una
nota en el rol à que el Patron queda responsable si embarca à ninguno de dichas edades.
f.2)La m anana del mismo dia 15 junio

Se ha determinado poner en almacen à los Franceses de los Barcos detenidos, con custo
dia de 2 hombres de dia y 4 dentre pagadero à cargo de los que los han detenido, ó de sus
productos.
Lo que se ha instado a Sr. Bayle que lo practicase, y se le ha senalado el almacen de Benito
Pages ú otro.
En la m ism a Junta

Se nombra por Capitan de la companía gra. que se ha de fomar à Dn. Josef Antonio Ba
rraquer y Llauder de la Torre, ó dn. Narciso su hermano130.
Junta de la tarde del dia 16
Se leyeron dos cartas, la una del capitan Pedro Plaja y la otra de Sor. Narciso Barraquer.
Manana del 17. Se enteró à la torre den Barra del Patriotismo de todos los Pueblos y
el particular de esta villa; y el pliego que trahía Juan Geli y Josef Ant. Canellas Sr. este de la
torre den Barra y para los Y. (?) Se dice que ya esta Junta ha providenciado, y se lo devuelve.
f.2 v)D ia 17. Junio
Jun ta de la m anana. Que han venido de Gerona los comisionados. Don Benito Barraquer
y dn. Juan de Montestruque, y se ha leido lo que ellos representaran à la Junta Superior y la
carta que han traído hecha por esta am° 18? y pasando à cumplir sus ordenes.
Se han comisionado a Valentín Mana y Dn. Pedro Pablo Gherro para con gentes armadas
conduzcan luego à la Bisbal los 35 hombres del jabeque corsario, absistiendo entretanto los
oficiales del dicho Buque.
129 AMSFG. Sec. XXIV, núm. 18. UI; 5992.
130 Z a ra g o z a , E. “ Els Barraquer de Sant Feliu, una família de militars” , ja citat.
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Se trasladaron à la Bisbal con oficio à la Junta 35 hombres.
[Noticia] de que en Baríuls dels Aspres se digué en lo dia 13 que en Perpinà habia arribat
un aposentador que tinguessen 25 mil racions per las tropes francesas.
Jun ta deia tarda del 17. Que de los mismos Barcos se paguen los gastos de la conducción
de los Franceses a la Bisbal,
f. 3)Dia 17
Ju n ta de la tarde

Ha nombrado para la entrega del plomo de que trata el oficio de hoy de la Junta Superior
[n° 19] à Pedro Llagostera para que se entienda con los Apresadores y comisionados de esta
Junta para el descargo de las presas que son los Sres. Mani. Cabanas y Elias Arxer.
Por contador gral. de quanto pertenece a esta Junta al Sr. Rafael Arxer menor y Depositario al Sr. Salvador Vidal.
Jun ta del dia 18

Atendido el peligro enminente en que por las actuales circunstancias se hallan de perder
sus vidas los 4 oficiales Franceses y un criado de los Barcos apresados, determina que por
el Pe. Fr. Anselmo de Dalmases y gente armada se conduzcan a Gerona a disposición de
aquella Junta.
f. 3v)Junta de la tarde del dia 19

Teniendo justos motivos de que los 4 oficiales franceses y un criado del Capitan. que son
del corsario à quien detuvo el Armamto. de esta Villa sin ser autorizada por esta Junta se
trasladen al Rl. Monasterio Benedictino de esta Villa desde la Casa del Apresador Pedro Plaja
en que ahora se hallan. Ha resuelto que así se practique inmediatamente sin embargo de
haberlo resistido todo lo posible el Re. Pe. Abad en su nombre y de todo el dicho Monasterio
y de haber expresado que no lo consentia, y que solo para obedecer la Junta permitiria que
esten en él dichos Franceses. De que doy fe.
f.4)Junta de la tarde del 21

Enterada la Junta de la solicitud del Balentín Mana Comandante de la Bateria de Salenys,
relativa à que se le envien los dos canones de bronce de à 16 que se hallan en esta Bateria,
para formar una en cierto parage con la que promete contener y rechazar al Enemigo siempre que y rechazar al enemigo siempre que intente pasar à esta dicha Villa, por ser aquel un
punto muy interesante para la defensa. Ha resuelto la dicha Junta que manana por la manana
envie las carretas necesarias para conducir al consabido parage ó punto uno de dichos canones, ó los dos siempre que se juzgue necesario. Lo certifico
Josef Abrich y Sans Secreto.
[El P. Abad y P. Sans y Franco. Vayreda marcharon en 20 y el primero regresó en 23],
Jun ta de la m anana del 23

Al marge:
[Sres.: Domenech, P. Abad, Dn. Pedro Gherro, Montestruque, Sicars, Mauri, Arxer, Rovira,
Rdo. Cabanas, Barraquer, Muela, Tomas, Balentí, Durban, Nadal, Mallol, Llagostera, Patxot y
Marcillach y Marti.]
Han asistido los Individuos de esta notados a la margen y han resuelto lo siguiente.
Se han elegido a Franco. Patxot y Marcillach y à Benito Rufí menor para que pasen a las
villas de Tossa, Lloret y Blanes à fin de especular los animos de aquellas Justicias para poder
de conformidad saber quando vienen ó se marchan los Franceses sin necesidad de Expresos,
mediante atalayas de una parte, ó villa a la otra; y dicho Patxot queda encargado de mani
festar esta comision à Rufí.
f. 4v)
El Pe. Mayordomo dice que un Individuo de la Junta ha aconsejado à varios sujetos de la
villa para que fuesen à asesinar à los oficiales Franceses que hay en el Monasterio: Y la Junta
dice [y manda al dicho padre Mayordo.] que declare qual es ese individuo de la Junta que ha
soltado semejantes expresiones; y después de haberse resistido por mucho tiempo, dixo que
lo haria à los quatro de la Junta que esta eligiese, y estos que después lo declaren a la Junta
para la mayor formalidad. Y habiendo esta elegido à dn. Benito Barraquer, Domènech, Tomas
y Patxot, resulta que el sugeto de la Junta calumniado es Narciso Mallol, y este pide que diga
los sujetos que han referido lo que se supone haber aconsejado, y que inmediatamente se
presenten aquí para justificar su inocencia, encargando su examen à los mismos quatro Individuos de arriba. Y enterada la Junta de todo lo expuesto, de la inocencia de Mallol y de la
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falsedad con que se le ha calumniado, ha resuelto que nada se practique de quanto se pide,
declarando como declara inocente al dicho Mallol é incapaz de semejantes expresiones; y à
fin de que su honor no quede gravado, le firmaran un resguardo ó testimonio que convenga
para su seguridad, siempre que lo exija ó sea necesario
Habiéndose tratado sobre la ma(Notes marginals del fol. 4v)
1[La Junta ha resuelto que se devuelvan los fusiles que tienen los individuos del somaten
del P. Bertrana],
2[Lo Hereu Ponsjoan era un dels que lo Pe. Majordom cità y habentlo cridat Mallol y reconvingut sobre el particular debant del Sr. Rafael Arxer, digué que era fals que ell no habia
dit tal cosa ni Mallol tampoch, com axis ho diu Arxer.]
f.5)
-[nu] tención de los gastos ocurridos y que ocurran, y que los fondos del comun y de la
sal no son suficientes se ha propuesto al Pe. Abad el que adelante à cuenta de lo que toque la
cantidad de 1000 11. de Barq, y que al efecto se pase un oficio a dicho Pe. Abad en solicitud
de lo expuesto.
Que se pongan dos hombres de santinela al Monasterio para la seguridad de los oficiales
que se hallan en el, y que se pase luego un oficio à la Junta de Gerona parage. los envien a
buscar atendida la poca seguridad de dichos oficiales, por lo expuesto que se hallan de ser
asesinados.
Jun ta de la tarde del 23

Los individuos de la margen han resuelto que se envie à Gerona el plan de defensa que ha
presentado el Sr. Dn. Elías Arxer. [Noms del marge: Rt. Cabanas, Tomas, Barraquer, Montes
truque, Arxer, Muela, Martí, Rovira, Mauri, Durban, Llagostera, Gherro, Nadal, Sicars, Mallol,
Manà],
Junta de la tarde del 24

Los individuos notados à la margen (*els de dalt) han leído los oficios presentados por dn.
Benito Rovira de la Junta Gobernativa de Gerona, D. Narciso Barraquer, Pe. Definidor y Pe.
Abad con el plan presentado por este
f.5v)
del Rdo. Narciso Marcillach. En 24 Junio.
Declaracion sobre las expresiones que el Pe. Dalmases dixo relativas à la venida de los
Franceses y fuga del Pe. Abad, Pe. Sans y Vayreda y
Dixo: El 21 por la noche hallàndome en la sala capitular de esta Villa de guarda y asentado en un banco junto con el Pe. Dalamses y otros dixo este: que (sabia de cierto) que los
Franceses habian de [apoderarse] entrar a Gerona a la seis de la tarde del dia 20, y que à las
dos de la manana del 21 habian de entrar [o apoderarse] de esta villa (la habian de quemar y
acesinar à los individuos qe. encontrasen en ella): que en este estado le pregunto Josef Abrich
y Sans Luego el Pe. Abad y Pe. Definidor (Francisco Vayreda) estaban enterados de lo que
acababa de referir; y respondio rendondamte que si con la expresión: sí Sor. y que en una
Junta de Gerona habian entrado nomas que tres vocales.
Declaracion de Jph Abrich
Me refiero à lo arriba dicho, anadiendo que dixo habian los de Sn. Feliu ser víctimas del
furor de los Franceses y la villa habia de ser quemada.
De Juan Tomas
Que la misma noche hablando con dicho Pe. Dalmases quejàndose porque el Pe. Abad Pe.
Sans i el secreto. Francisco Vayreda habian desemparado la Villa, le respondió Sr. Juan no se
canse Vm. que se sabia de cierto que à hacia las (?) seis de
f.6)
la tarde del 20 se habia de entregar Gerona y que à las dos ó tres de la madrugada del 21
habian de venir los Franceses y quemar esta villa.
Declaracion de Miguel Nadal
Manana se enviara à buscar el Sr. Eudaldo Arxer para tomarle la declaracion a continuacion de las de arriba. Así lo resolvió la Junta que Certifico.
Abrich Secreto.
Declaracion de Eudaldo Arxer
Preguntado sobre la fuga ó marcha de pe. Abad.
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Dixo: Que hallàndose al medio dia del 20 en cala Padrosa llegó un laud de Bagur con la
noticia de que llevaba un pliego para la Junta: Que habiendo marchado de este puerto se fue
a la Caleta, quando à la noche ser llego el pe. Abad y pregunto si habia un laud de Bagur, y el
Declarante respondió que en Cala Padrosa habia uno cuyo Sr. le dixo llevaba un pliego para
la Junta; y entonces el Pe. Abad le dixo este busco; que acompanó a este a la dicha Cala y
por el camino le pregunto si tenia temor, y le respondió que no, que solo se marchaba para
adquirir noticias: Que volvió à preguntarle que le dixese si habia alguna cosa mala que el se
recelaria; y entonces le dixo que solo tenia entendido de que los Franceses querían venir à
esta a quemar la Villa; Que también le pregunto [a unas mujeres y al Sr. de Bagur] por el pe.
Definidor [y el herm° del Prim0] y Vayreda, y que le dixo no los habia visto.
f.6v)
Día o Jun ta de la tarde del 25

(Al marge: Domenech, Rdo. Cabanas, Barraquer, Montestruque, Muela, Sicars, Mallol, Patxot, Nadal, Manà, Llagostera, Tomàs, Durban, Arxer, Mauri, Dn. Bto. Rovira. Falta Dn. Pedro
Gherro por haber marchado de comisión).
Los Senores de la margen han deliberado que las polisas ó libranzas que se hagan, respeto
de que. el Presidente solo no quiere firmarlas, que lo haga este Dn. Benito Barraquer y el Sr.
Franco Patxot y en ausencia de uno de los dos susodichos Dn. Benito Rovira por haber resultado asi de los votos secretos que dichos Senores han dado à mi el Secretario, por no haber
podido acordarlo de otra manera. Y lo firmaron dichos senores, todo lo que certifico.
Domenech Presidente de la Junta
Miiguel Cabanas, Pbro. Vocal
CSegueixen totes les firmes) Josef Abrich Secret0.
(Feliu Maury, Narciso Mallol y Badia, Narciso Sicars, Julià Martí, Joan Thomas; Sr. Juan Dur
ban, Josef de la Muela, Simon Rovira, Rafael Arxer, Pedro Llagustera, Franc0 Patxot, Juan de
Montestruque, Valantí Manà, Benito Rovira, Miguel Nadal, Benito Barraquer y de Camps).
f.7) Jun ta de la tarde del día 27 de Junio
(Domènech, Rt. Cabanas, Barraquer, Montestruque, Sicars, Rovira, Arxer, Martí, Manà,
Tomas, Nadal, Mauri, Paxot, Gherro).
Los senores de la Junta notados à la margen han determinado y deliberado, que atendido
el trabajo continuo que hacen sirviendo a la Junta, el Alguacil de Marina Gerardo Roura y el
criado del Ayuntamiento Jph Rigau, se dé à el primero una peseta diaria y al segundo [nomas
que] media también diaria, por tener sueldo de otra parte, como à sueldo ó gratificación. Lo
certifico.
Abrich Secret0
Jun ta de la tarde de 28

Los de la margen de arriba y à mas Durban, han determinado que Feliciano Fornaguera
de Arenys que ha pasado con un laud procedente de esta Villa, respeto de que no ha obedecido las senales de la Bateria de las Forcas ni las vocinas y ha tenido que tirarsele un canonazo
para hacerle venir en tierra, que pague inmediatamente la mitad de dicho tiro que son dos
duros y à mas dos pesetas por el Artillero. Lo certifico. Abrich Secret0.
f.7v)En la m ism a Junta

Se ha examinado à Juan Serra que hoy ha llegado de Barcelona, y habiéndosele encontrado embustero relativo à un recado le dio Mr. Batista Seynan de esta para su hija que se halla
en dicho Barna. lo que ha negado siempre, pero habiéndose probado la verdad por dicho
Seynan que en efecto le dio recado para su hija, ha determinado que dicho Serra tenga los
arrestos por dos días consecutivos en su casa, por haberse ido sin licencia ni pasaporte. Lo
certifico.
Abrich Secret0
Se han elegido al Sor. Rafael Arxer y Sor. Narciso Sicars y Juan Durban, para examinadores
de las cuentas presentadas de los gastos de comestibles de los Corsarios. Lo certifico.
Abrich,
f.8)
Jun ta de la m anana del 30 junio

(Domenech, Mn. Cabanas, Barraquer, Montestruque, Rovira, Sicars, Patxot, Arxer, Llagos
tera, Martí, Nadal, Tomas, Mauri, Mallol, Muela)
Los Senores de essa notados à la margen, han deliberado que para sacar [retirar] y guar137
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darnos las barras de plomo que puedan necesitarse como igualmente los caxones cartuchos
que se hallan en esta, y deben remitirse à Gerona por disposición de aquella Superior Junta,
han elegido y comisionado à Narciso Mallol para que pase a bordo de los Barcos [y almacen]
para recoger 20 barras plomo y 6 caxones cartuchos [procedentes de Mallorca] que reconoce
necesarios para las urgencias que puedan ocurrir.
Lo certifico
Abrich
Jun ta de la tarde de 30

(Los Senores. de arriba)
Habiendose conducido à esta Josef Puig y Soler con su laud cargado de trigo para Blanes,
esta Junta le ha exigido una ftanza para que oligandole à presentar una responsiva de dicho
Blanes de haber descargado allà dicho trigo, quede esta Junta à cubierto de lo que tal vez
pueda suceder; y enterado dicho Puig y Soler, ha presentado por Fianza à Jayme Civils de
esta. Lo certifico. Abrich
f.8v)
Ju n ta de la m ana del dia 1° Ju lio

Los Senores de la margen*: en vista de exceso que se ha observado en la cuenta de
Rafael Suris con relación al precio del tocino que compró à Benito Suris, ha mandado
comparecer à este, quien ha dicho que la vendió à medio duro à dicho Suris, que es el
precio que la vendió a Clara Carrer y Montaner y que esta le dixo que se la guardase toda
la que tenia que se la compraria al mismo precio: habiendo comparecido dicha Clara re
sulta que solamente le compró la mitad de un corter de cansalada à nueve reales vellón
la carnicera, y que le dixo que al mismo precio le guardase la otra que al ultimo del ano
se la compraria, declarando que como la compra para uso de su casa lo mas que le habría
comprado habría sido igual trozo al primero. Y los senores de la Junta oídas las razones
de una parte y otra, y resultando falsario en todo, el mencionado Benito Suris, ha venido
en declarar decomiso, ó perdido, y à favor de las urgencias de la Patria el referido tocino,
y que se le haga saber.
Lo certifico Abrich sec0
*(Son los de la de atràs)
f.9)Junta de la tarde del dia 1° Ju lio

(Domenech, Rdo. Cabanas, Barraquer, Rovira, Montrestruque, Sicars, Patxot, Mauri, Ma
llol, Tomas, Arxer, Nadal, Llagostera, Martí, Manà, Muela)
Los Senores de la margen, han deliberado qe.dan comisión al Rdo. Miguel Cabanas, Fran
co. Patxot y Marcillach y a Rafael Arxer para asistir a las Declaraciones de los Marineros y
Patrones de los barcos apresados. Lo certifico.
Abrich
Sn. Feliu de Guixs. 1° Julio de 1808
Los mismos Senores y singularmente los comisionados: En atención à que Josef Abrich es
nombrado secret0 de esta junta en ausencias y enfermedades de Francisco Vayreda, y que
este se ha ausentado de la Villa sin saber su paradero ni los motivos de su ausencia; han ve
nido en elegir como y con el presente eligen para dicho secretario, en propiedad [y con voto
a la Junta] a dicho Josef Abrich, y lo firmaron dichos Senores. Lo certifico.
(Firmes: Domènech, Presidente, Miguel Cabanas, Pbro. Vocal, Benito Barraquer y de
Camps, Narciso Sicars, Julia Martí, Pera Llagustera, Josef de la Muela, Narciso Mallol y Badia
vocal, Benito Rovira vocal, Juan de Montestruque, Franco, vocal, Feliu Maury Joan,
f.9v)
Thomas vocal, Don Quan Dorbal bocal [sic], Anton Rigau, Balanti Manà, Rafael Arxer
vocal, Miquel Nadal vocal, Josep Abrich vocal secret0.).
Jun ta de la m anana del 2 Ju lio

Los Senores de la margen: Atendida la proposición del Sr. D. Ramon Barraquer sobre los
pocos preparativos que. hay en el corregimiento para la defensa común, y del peligro inminente, han elegido y comisionado à dicho Dn. Barraquer y al Rdo. Miguel Cabanas Pbro vocal
para pasar à Gerona y exponer lo que tengan por conveniente acerca lo propuesto, y que à
dicho fin se les haga y dé el correspondiente oficio de comisión para presentarse a la Junta
Superior de aquella ciudad. Lo certifico
Abrich
138

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808
f. íoyikrde del 2 Ju lio
Los Senores de la margen de detràs. Han elegido a Dn. Juan de Montestruque para que
pague los gastos pequenos ó de por menor diarios, à los que los acrediten. Lo certifico
Abrich
Tarde del dia 4

La Junta ha elegido à Juan Tomas, Miquel Nadal y Feliu Mauri, para examinar las cuentas
[de los gastos] del descargo de los generós de los Barcos Apresados. Lo certifico.
Abrich
Jun ta de la m anana del 5

Los senores de la Junta: Han elegido à Gerónimo Basart por Comandante de la Esquadrilla
de esta villa, y à Bartolomé Bosch menor por Capn. de la Falua Sta. Clara para ir en corso
contra los enemigos de la Patria los Franceses lo
lOv)
que certifico
Abrich
Tambien han determinado que ningún Sr. Pescador pueda salir sin un papel o orden de
la Junta, à quien deben presentarse para habilitar la gente, baxo pena del pescado perdido
y demas que la Junta disponga, à cuyo fin queda elegido uno de dos Yndivis. cada dia alternativamente siguiendo el uno y después el otro empezando segun el orden de la lista, con el
capn. del Puerto quien deberà asistir todos los días de las quatro à las cinco.
Otro si que se ha deliberado y determinado formar una companía de 50 hombres si se encuentran, para exercitarlos y ensenarlos lo conveniente, que deberàn estar bajo las ordenes
de la Junta para el servicio que se ofrezca durante las actuales circunstancias à diposicion de
la misma Junta; y baxo los pactos siguientes.
Que se les darà una peseta y el pan diario.
Que se les harà un chech con vuelta y collarin encarnado para su distincion.
Lo certifico
Abrich
f. 11)Junta de la tarde de 6 Ju lio
(Mn. Cabanas, Bayle, Barraquer, Patxot, Muela, Sicars, Monteste., Arxer, Balenti, Llagoste
ra, Nadal, Tomas, Mauri, Durban, Marti)
Han deliberado los senores de la margen, que se libre Patente de Corso à Rafael Suris
Patron, Y à Josef Bernich Patron para ir en contra nuestros. enemigos los Franceses. Lo cer
tifico. Abrich.
Jun ta de la m anana del 7 Ju lio

Los Senores de la margen: En vista del recurso de los Apresadores hecho à la superior de
Gerona [en 5 del corriente] y su decreto à continuacion [en 6 del mismo] con el que se manda y da comisión a la de esta para que se entregue la quarta parte de los generós aprendidos
à los Exponentes: Ha resuelto y deliberado que se cumpla lo que dicho superior tribunal ha
ordenado à cuyo fin y para su debido efecto han elegido y comisionado para que haga dicha
entrega en la forma prevenida en dicho Decreto, à Juan Tomas, Miguel Nadal y Feliu Mauri
vocales de esta Junta. Lo certifico
Abrich
f.ll v)
En dicho dia. Los mismos Senores de la Junta. En vista de la ineptitud, ser tocado de la
bebida e inútil para el servicio de la Patria el Sr. Dn Josef de la Muela, y del genio altibo, arrogante y perturbador de su Parienta que lo govierna y dirige sus pasos, siendo por otra parte
un hombre imprudente y que habia siempre con mucha arrogancia à todos los súbditos: Ha
deliberado se haga todo presente à la Superior de Gerona para que disponga que dicho Sor.
de la Muela sea suspendido del empleo de Ayudte. Militar de Marina y Capitan de Puerto de
esta Villa. Lo certifico.
Abrich
Jun ta de la tarde del dia 8 Ju lio

(Domenech, Barraquer, Rovira, Muela, Gherro, Montestruque, Arxer, Patxot, Sicars, Nadal,
Tomas, Mauri, Durban, Mallol, Manà)
Los Senores de la margen: Atendido lo mucho que ha trabajado siempre que se le ha
pedido Benito Feliu als [àlies] Ponj[x]oni de esta, ha venido en deliberar que se le den cinco
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reales vellón diarios, con el bien entendido de que ha de estar siempre à disposición de la
Junta para ir de Expreso ó hacer guardia, ó ronda, etc. con la obligación de presentarse cada
dia por la manana y tarde. Lo certifico.
Abrich
f. 12)
Junta de la m anana del 13

(Bayle, Barraquer, Montestruque, Gherro, Muela, Arxer, Rdo. Cabanas, Mallol, Durban,
Martí, Mauri, Nadal, Patxot, Rovira)
Los Senores de la margen: Han comisionado à Dn. Juan de Montestruque para que se cuyde de pagar la peseta diaria de pre à los Miqueletes que se van alistando, y à Narciso Mallol
para hacerles la entrega del Pan. Lo certifico. Abrich.
Junta de la m anana del 14

Los Senores de la margen de arriba: En vista del pase que ha presentado Dn. Josef Palé
capn. de Migaletes y Comandante General de la Frontera expedido por la litre. Junta de
Gerona à favor del susodicho para esta villa; y que en el à continuación hay una anadidura
y nota de Franco. Josep Sala Erio. en la que se titula Secretario.; ha resuelto: Que se libre a
dicho Palé un pase nuevo para Gerona y que el que ha presentado tocado de Sala junto con
una declaracion autorizada por este, se retenga en esta para remitirlo después a la superior
de Gerona, à los efectos se expresaran al oficio que se le dirigirà. Lo certifico.
Abrich Srio.
f. 12v)
Junta de la tarde del dia 19

(Domenech, Rdo. Cabanas, Barraquer, Montestruque, Gherro, Muela, Mallol, Durban,
Mauri, Tomas, Nadal, Llagostera, Arxer)
Los senores de la Junta de la margen: En vista de la solicitud de Juan Vilaret y Patxot, rela
tiva à que se le entregue cinquenta quintales de la harina que se halla existente en esta villa
de las Aprensiones hechas, à fin de poder dar el pronto abasto en las actuales circunstancias,
prometiendo pagar el importe de ella al mismo precio que se venderà la demàs, con tal que
no sea el mayor ni menor sino el mediano; Ha resuelto la Junta que se entregue al susodicho
la herina [sic] que pide con los pactos y condiciones que expresa, y al efecto se pasara el
correspondiente aviso al Sr. Narciso Sicars quien tiene la llave, para que haga su entrega con
intervención de los Comisionados de los Apresadores, y después haga relacion de haberlo
executado. Lo certifico.
Abrich
Junta de la m anana del 20

Los Senores de arriba: En consideracion à la necesidad de haberse de trabajar mucho pan
para la manutencion de los somatenes y tripulaciones de los Corsarios, é igualmente de la
tropa de Mahon que ha de llegar; y que los Panaderos estàn
f. 13)
faltados de arina [sic], ha determinado la dicha Junta: Que se entregue a dichos Panaderos
la arina que necesiten para el efecto tomando cuenta y razón de su entrega, dando à este fin
las ordenes convenientes. Lo certifico
Abrich Srio
Junta de la m anana del 21 Ju lio

(Domenech, Montestruque, Rdo. Cabanas, Rovira, Barraquer, Gherro, Arxer, Patxot, Mau
ri, Muela, Tomas, Mallol, Nadal, Durban)
Los Senores de la margen: En vista de lo propuesto por el vocal Narciso Mallol de que el
Rdo. Narciso Marcillach exponga y declare los dineros que en virtud de Deposito tienen en
su poder de la campana que mandó hacer el Regidor Josef Dausà; y que de ellos presente
la nota.
f. 13v)
La Junta de la margen de atràs. De resultas de las actuales circunstancias, ha resuelto: Que
los canones que se hallan à la Bateria se embarquen en los dos faluchos mas a propósito no
solo con el fin de que en caso que entre el Enemigo no se útil[ic]e de ellos, sino y también
para la defensa de la Villa, pues que de este modo podrà la misma ponerse à cubierto de
los barcos armados y podràn los demàs verificar sin temor alguno el embarco de gentes. Lo
certifico.Abrich Srio.
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f. 14)Junta de la tarde del 22 Ju lio
En vista del oficio del ministro de hacienda y Guerra de Mahon que trata de utensilios de
los 10 barcos que transportan [...].
Jun ta de la tarde del 27 Ju lio

(Domenech, Barraquer, Montestruque, Muela, Arxer, Durban, Nadal, Mauri, Patxot Lla
gostera)
Los Senores de la margen: A fin de fixar el precio a la Harina se ha dexado à varios pana
deros, y pagar la quarta parte de ella à los Apresadores à quienes pertenece, ha deliberado
y mandado que seis sacos de ella que sobraron se vendan al publico subhasto, mediante un
pregon para avisar à los que quieran comprar y del precio que resultase de cada arroba
f. 14v)
se fixe el mismo a la dexada. Lo certifico.Abrich Srio.
Junta de la tarde del 29 julio

Esta Junta de Gobierno: habiendo esta manana acordado hacer un pregon como en efecto
se ha hecho para que comparezcan [a las quatro de] esta tarde todas las cabezas de familias
para tratar asuntos del Rl. Servicio y urgencias de la Patria; se ha visto que solamente han
comparecido las siguientes, siendo ya las cinco y media:
Pn [Patró], Rafael Suris, Simon Rovira, Josef Marimon, Baudilio Canellas, Juan Anglada,
Franco Roca, Josef Castelló y Riera, Josef Molinas, Esteve Grau, Jph Mestres, Juan Pons, Pn. Josef
Suner, Pn. Juan Casas, Manuel Font y Puig, Josef Llach, Geronimo Vilanova, Miquel Patxot
f. 15)
Domingo Boigas, Jaume Rovert, Vicente Gruart, Juan Duran, Gaspar Sala, Pedro Font,
Juan Cubias, Isidro Quintana, Jayme Civils, Pn. Ant° Cabanas, Dn.Narciso Salomó, Geronimo
Sentí, Pn. Ignacio Calvet, Pn. Dn. Pedro Pla y Caldero, Benito Blanch, Pn. Joaqn. Anglada,
Pn. Benito Anglada, Juan Campasol, Antonio Romaguera, Pn. Pedro Plaja, Juan Vilarrubias,
Salvador Vidal, Feliu Ponsjoan, Pn. Joan Reig, Pedro Martí, Ant° Sentí, Juan Llambí, pn. Eu
daldo Arxer, Juan Vaguer
f. 15v)
Se ha propuesto la falta de caudales que hay, de modo que todos los del común, Rentas
unidas, correos, bulas y demàs fondos públicos se han ya agotado, y es muy crecido el gasto
ocasionado, lo que se debe, y lo que en adelante se ocasionara, y por consiguiente se ha
propuesto el metodo de un reparto en los Pudientes, lo que generalmente se ha adoptado por
los notados, y se han elegido comisionados del pueblo fuera de la Junta, cuya elección han
dexado a la disposicion de esta. Lo certifico.
Abrich
f. 16)Junta de la m anana del dia 30 julio
(Presidente, Barraquer, Rovira, Gherro, Montestruque, Muela, Patxot, Arxer, Mallol, Dur
ban, Llagostera, Nadal, Mauri).
Los Senores de la Junta notados a la margen: A fin de dar mayor curso y expedición a los
diferentes ramos que se ofrecen à esta Junta de modo que unidos apenas se puede dar curso
à los asuntos que diariamente ocurren, ha visto lo útil que es hacer una división de dichos
ramos y asuntos y confiarlos separadamente à los mismos vocales, pues que de lo contrario
seria siempre engorrosa toda gestión, y se verían continuamente en una confusión difícil de
superar, y ponerla en aquel estado que exige la buena administracion de dichos ramos. Por lo
que ha venido en deliberar y en hacer la división de ellos en la forma siguiente:
10 Sr. Presidente, Mn. Cabanas, Abrich Srio: Para despacho de todos lo correspondiente
diario y disposiciones prontas.
2° Sr. Rovira, Sr. Barraquer, Sr. Muela: Deven cuydar de todos lo correspondte. à Marina.
3° Sr. Patxot, Sr. Arxer: Para llevar el Libro de cuenta y razón de todo lo que execute la
Junta correspte. à cuentas de entradas y salidas, tomando por Ayudte. ó Escribiente al Sr.
Elias Arxer.
4° Sr, Montestruque, Sr. Gherro, Sr. Martí: Para Formacion de somatenes y sus cuentas
etc.
f. 16v)
5° Sr. Tomas, Sr. Mauri. Sr. Nadal, Sr. Sicars: Todos lo correspondiente à Presas.
6° Sr. Mallol, Sr. Durban, Sr. Llagostera: Para cuidar de Provisiones de bocas y guerra.
7° Sr. Balentí Maiíà: Comandante de la Bateria de Salenys.
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Nota
Los expresado senores vocales, quando no estén ocupados en sus respectivos encargos,
deberan unirse con el Sr. Presidente para dar mas pronto despacho à las ocurrencias que se
presenten y deberan unirse todos o [la mayor] parte para la determinación que se necesite
tomar. Asi lo resolvió la Junta; de que certifico
Abrich, Secretario
[Signen tots els membres de la Junta]:
Narciso de Domenech Presidente, Narciso Mallol y Badia vocal, Joan Thomas vocal, Pe
dro Pablo Gherro, Narciso Sicars, Juan de Montestruque, Pera Llagustera, Josef de la Muela,
Miquel Cabanas Pbro,, Julian Martí, Miguel Nadal, Rafael Arxer, Feliu Maury, Francisco Patxot
vocal; Benito Rovira, Benito Barraquer de Camps. Por Juan Durban, Jph Rigau),
f. 17)8 Agosto 1808
Habiendo esta Junta exigido de Josef Civils veinte y cinco libras por renitente é inovediente al Sor. Bayle y Regidores que le mandaron ir à bagage. Ha deliberado la misma que dicha
cantidad se ponga à la caxa publica de los gastos que van ocurriendo, y en atención à que
en el Sto. Hospital hay un hombre herido [de esta] y dos Idm. de Forasteros, que se invierta
dicha cantidad para la curación de los susodichos, respeto que el referido Hospital està atrasadísimo y sin recursos para mantener semejante gasto. Asi lo resolvió la Junta que certifico
Abrich Srio.
Ju n ta de la tarde del 9 Agosto.

(Presidente falta por ocupado en otros asuntos.- Tomas vicePresid., Barraquer, Rovira,
Patxot, Arxer, Muela, Mauri, Nadal, Martí, Mallol, Durban)
Los Senores de la margen: En vista del oficio de la Junta de Cassa de la Selva con referencia al de la litre. Superior de Gerona, con el que manda à la de esta apronten en dicha Villa y à
la orden de Jayme Bota 600 raciones de Pan para las tropas y Micaletes que han de transitar y
quedarse en dicha Villa: Ha resuelto y deliberado que se cumpla lo prevenido en dicha orden
dando comisión a Narciso Mallol, Miguel Nadal yjuan Durban para pasar en las casas
17v)
de los panaderos para que apronten las dichas raciones y se remitan manana por la ma
riana a dicho Sor. Jayme Bota en la villa de Casa. Así lo resolvió la Junta; de que certifico
Abrich Serio
Jun ta de la noche del 11 Agosto

(Domenech, Montestruque, Gherro, Barraquer, Rovira, Arxer, Mauri, Nadal, Durban, Ma
llol, Patxot, Martí)
Los Senores de la margen: Habiendo recibido un oficio de Dn. Francisco Fonolleras desde
Tossa en donde se ha retirado de resultas de la entrada de los Franceses en Cassà de la Selva:
Que teniéndole que enviar pan à dicho senor como à Comisionado de la Superior de Gerona
en dicha villa, se ignoraba à quien debía hacerse la entrega de dicho pan; ha determinado
Comisionar al Sr. Narciso Sicars para que pasase en dicha villa de Cassà à hacer dicha entre
ga. Lo que certifico.
Abrich
f. 18)Junta de la m anana del 16 Agosto
Los Senores de la margen: Habiendo determinado para la mayor utilidad del real servicio,
el que se amase pan de municion para la tropa à cuenta de la Junta: Se ha elegido à Narciso
Arxer Panadero para que cuyde de todo lo concerniente à dicha fabricacion con dos pesetas
diarias, y dos mancebos ó fadrins para fabricar dicho pan con el salario de dos pesetas y tres
reales vellón diarios cada uno, los quales dos mancebos deberàn estar sujetos à lo que les
mande dicho Arxer. Asi lo resolvió la Junta de que certifico.
Abrich Serio.
Jun ta de la tarde del dia 20

(Regidores: Bareya, Font, Lloret, Castelló, diputats i síndich personer.Doménech, Barraquer, Tomas, Mallol, Montestruque, Sicars, Nadal, Arxer, Durban. Balentí, Muela, Llagostera, Patxot, Martí)
Se han llamado à todos los senores de la Junta y Ayuntamiento, y sin embargo faltan el
Regidor Baster ausente, y el Regidor Romaguera y sindico Pror., que también han sido avisados, à fin de leerse el reparto Provisional que se ha hecho a fin de acudir a las urgencias del
dia. Y habiéndose practicado, Juan Durban y Balentín Manà han dicho que
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f. 18v)
no querían pagar lo que se les ha tazo [tazado] como igualmente lo ha manifestado Pedro
Llagostera y Miguel Nadal, por haber sido exorbitante en unos, y mòdica en los demàs, y
que quando fuese arreglada se aderirían al pago. Y habiéndose exigido de todos los vocales
el dictamen y parecer sobre el particular, el Sr. Juan Tomas, que es el primero ha dicho lo
siguiente.
Que no aprueba el reparto que se ha hecho, con motivo de haber tazado à muchos Pobres
que no pueden pagar, y que unos deben rebajarse y otros aumentarse.
Gerardo Patxot y Font, Juan Bareya y Narciso Carreras [regidores] son del mismo parecer
y dictamen de regidor Sr. Tomas. Y lo mismo dice Josef Castelló [anadiendo que muchos de
los que se han tazado van mandigando].
Narciso Mallol [diputado] dice: Que una vez que ha confiado el reparto provisional à los
Comisionados que se nombraron como también el Sr. Sindico Personero que lleva la voz del
Pueblo, se conforma en lo que han obrado.
Dn Josef de la Muela dice: Que mediante el poco tiempo que se halla en esta Villa y el
escaso conocimiento que tiene de las facultades de los vecinos de esta villa, no puede dar un
dictamen decisivo sobre el
f. 19)
particular, aunque confia en los Comisionados.
El Rdo. Dn. Miguel Cabanas dice: Que respeto que el reparto de que se trata es provisional
y no lleva gravamen irreparable, si que únicamente se ha hecho con el fin tan importante de
remediar de pronto las necesidades del dia [que no admiten dilaciones ni largas discusiones],
y por otra parte los sujetos que le han hecho han merecido una entera confianza del Ayuntamiento y Junta reunidos parece debe estarse a él, y esperar si alguna corrección se debe hacer, quando lo permitan las circunstancias del tiempo, y principalmente el reparto general.
Don Benito Barraquer dice: Que como no conoce la posibilidad de la mayor parte de los
individuos de la villa votó a favor de los que fueron nombrados para este reparto provisional
por recaher en sujetos que conoce estàn impuestos y son inteligentes para este efecto.
Dn Juan de Montestruque dice: Que siendo tan crecidos los gastos ocurridos à esta villa la
Junta y Justicia comisionó para el reparto sujetos inteligentes y de veracidad, y que cree que
estos lo habran hecho con las consideraciones debidas.
Sor. Narciso Sicars dice: Que aprueba el reparto provisional.
Sr. Juan Durban dice: Que no aprueba el reparto, por haberse taf. 19v)
zado à muchos Pobres que no hallando que trabajar ni quien les dexe dinero no pueden
subvenir ni alimentar à su familia, y que unos deben aumentarse y los otros rebajarse; y que
los Hacendados le parece no les han tazado como corresponde.
Sr. Julian Martí dice: Que en quanto al reparto si padece algún exceso ó merece correccion
que la hagan los que la conozcan; Y que [entre tanto se conforma en lo que se ha hecho].
Sor. Balentín Mana dice: Que no aprueba el reparto.
Sor. Pedro Llagostera dice: Que en el reparto conoce sujetos que pueden pagar mas de
lo que se les ha tazado, y otros que no pueden pagar lo tazado, y que siempre que quieran
corregirlo en Ayuntamiento y Junta llena que se practique.
Sor. Miguel Nadal dice: Que no aprueba el reparto, por haber Pobres que son tazados à
una cantidad que no deben, y que otros que pueden como los Hacendados que son poco
tazados, y otros que deben rebajarse y otros aumentarse.
Sor. Rafel Arxer dice: Que no impugnando el reparto à la fuerza que pueda tener aquel,
dice: Que si los senores del Ayuntamiento y Junta saben algún medio mas suabe y equitativo
[para recoger el caudal de la taza] sin ostigar al Pobre, ó aquella gente que no puedan pagar lo
que quedan tazados conforme el reparto, se minoren y aumenten a proporción, en terminos
equitativos y según las posivilidades de cada uno.
Josef Abrich vocal, Srio dice: Que en el mismo dia que aprobó la eleccion de Comisiona
dos para el reparto, consintio en todo lo que harian aquellos por la entera confianza que se
hizo de los mismos, y por consiguiente que aprueba el referido reparto provisional.
Y
el Sor. Bayle Presidente en vista de lo expuesto, y respeto que los votos son empates
y le toca el decisivo, dice: Que el reparto quede aprobado, bien que elige al Sor. Dn. Miguel
Cabanas Pbro, Sor. Regidor Tomas y Sor. Narciso Sicars para que minoren ó eximan del todo
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à su conocimiento aquellos que consideren que por infelices no pueden adelantar dinero;
Pero que si se halla otros medio mas suave y menos gravoso, que se execute.
f.20v) (en blanc).
f.21)Sn. Feliu 24 Agosto

En vista del oficio de Juan Jordà de que los somatenes se van, y que el tiene dinero por 4
dias y Presas131 ya no tiene, se ha propuesto si se mandarà que se retiren ó no.
Dn. Josef de la Muela dice que si no hay dinero ó medios para mantener el somaten, que
se retire este, ó que se busquen medios para mantenerlos.
Juan Tomas dice: que si quiere el somaten retirarse que lo haga, ó sino que se quede. Que
se escriba a Jordà para que lo haga presente à Milans, y que si este no quiere se vayan, que
se queden.
El Sor. Rafael Arxer no consiente el que se retire el somaten.
Narciso Mallol tampoco consiente en que venga el somaten sin orden de la superioridad.
Dn. Benito Barraquer, idem.
(no hi ha firma)
f.21v)Junta del 27 Agto. por la m anana

Los Senores de la Junta baxo firmados. Considerando lo muy util y necesario que es en
las actuales circunstancias el mantener la fidelidad à la religión, à nro. Rey y Senor Fernando
7° y à la Patria, y no rebelar lo que se trate en la Juntas [o cesiones de esta], ha creido indis
pensable para una y otra de las dos proposiciones, exigir el Juramento acostumbrado à cada
uno de los yndividuos. Y para verificarlo, colocados en la Sala Capitular por orden, juntos y
cada uno de por si prestaron juramento por Dios Nro. Sor. y à una Senal de cruz en forma de
Derecho, en poder del Sor. presidente, habiendo prestado el Rdo. Dn. Miguel Cabanas Pbro.
en la forma sacerdotal, de ser fieles à Nta. Sta. Religión, à Nro. Rey y sor. Fernando 7° y à la
Patria [haciendo y practicando todos quantos actos y diligencias y gestiones sean necesarias,
para defenderlos], prometiendo igualmente baxo el mismo juramento de no revelar, antes
bien de tener un riguroso sigilo, de todo quanto se trate ó delibere en esta Junta, tanto en lo
general, como en lo particular; solo si que el Sor. Juan Durban dixo que por su parte entendía
prestar el juramento de fidelidad, pero que siempre y quando se tratase alguna cosa contra
el Pueblo no
f.22)
intentar guardar el sigilo y por consiguiente no intenta que en esto tenga fuerza el jura
mento; y que se cumpla lo mandado por la Junta de Gerona relativo à la Marina, y que no
haciéndolo, no vaya el juramento por prestado.
Sor. Balentin Manà dice que presta el juramento baxo la restricción que sigue: Que siem
pre y quando se trate alguna cosa que el conozca es contra el Pueblo, no intenta prestarlo
pues quiere tener la libertad de divulgarlo à los que quiera: y que se cumpla lo de Marina.
Pedro Llagostera dice lo mismo que el Sr. Balentin Manà.
Miquel Nadal se conforma con lo propuesto por dicho Manà.
[Firmes]: Narciso de Domènech Presidente, Joan Thomas, Geronimo Baster vicepresidente, Narciso Sicars, Narcís Mallol y Badia, Josef de la Muela, Miguel Cabanas Pbro., Benito
Barraquer y de Camps,
22v) Benito Rovira, Juan de Montestruque, Francisco Patxot, Feliu Maury, Julian Marti,
Balanti Manà, Pera Llagustera, Miquel Nadal, Rafael Arxer, Pedro Pablo Gherro, Josep Abrich
Srio.
f.23) Jun ta de la m anana del 3 de Septiem bre

[Acta anul ■lada]
Los Senores de essa baxo firmados. Consequente à la grande necesidad que hay de caudales para ocurrir à las urgencias del dia y cubrir los muchos atrasos y deudas ocasionadas
para la defensa de la patria, han venido en deliberar y determinar vender (tot taxat).

131
Probablement, Jeroni Presas, “capitàn de somatenes, hombre de valor, y de mucho
ascendiente sobre el populacho” , segons l’abat Gaietà Riera. Era el pare del famós polític
Josep Presas, vegeu “ Datos para la biografia de José Presas” , a Recull de documents i
articles... d'E. Zaragoza.

144

SANT FELIU DE GUÍXOLS: EL FINANÇAMENT ... DE JUNY A DESEMBRE DE 1808
Jun ta de la m anana del 3 septiem bre

Los Senores de essa: Han elegido a Pedro Roig y Josef Fortó confiteros de esta villa para
que fuesen à reconocer y visurar el arroz de las presas que se halla embarcado en los Faluchos. Y los susodichos confiteros mediante juramento que prestaron por Dios nro. Senor y à
una Serïal de cruz en forma de Dro.; después de haber reconocido y atentamente examinado
el referido arroz dixeron de conformidad: Que han visto el arroz de tres sacas diferentes, el
que con motivo de no haber estado en ventilación de mucho tiempo, es muy lleno de polvo,
y tiene alguna sentor: Que diariamente pierde, y si no se saca y ventila serà fàcil perderse
enteramente dentro pocos dias, y ponerse el amarruch [ó polilla], y el gusano en el: Que es
lo único que pueden decir según su pericia é inteligencia en semejantes cosas [as] por el
oficio que exercen y por
f.23v)
el juramento à que se afirmaron y ratificaron después de haberseles leído esta su declaración, siendo los dos mayores de 25 anos, y lo firmaron, de que certifico.
Pere Roig adroguer
Jph Fortó adroguer
En dicho dia. En la tarde: Se Comisionó à Dn. Juan Montestruque y al Sor. Francisco
Patxot y Marcillach para pasar à Gerona à arreglar varios asuntos con aquella litre. Junta,
singularmente sobre cuentas y presentación de Migaletes. Lo certifico. Abrich
(Al marge\ Domènech, Mn. Miquel, Montestruque, Sicars, Gherro, Durban, Llagostera,
Muela, Nadal, Patxot, Tomas, Mallol)
Junta de la tarde del dia 5. Septiem bre

(Al marge: Presidente, Barraquer, Mn. Miguel, Sicars, Gherro, Muela, Durban, Rovira, To
mas, Martí, Nadal, Mauri).
Los Senores de la margen: Han determinado que al soldado Josef Vinas de la 6a Comparu'a de Usares de Mallorca que la Junta de Gerona ha remitido a esta preso, que se le socorra
con una peseta diaria sin pan que le pagara el Secretario quien después lo recobrara de la
caxa de la Junta. Lo certifico.
Abrich Srio.
( Full solt)
Lista de los efectos que los Patricios de la V illa de Sn. Feliu de Guixols han dado para
los hospitales del exercito.

61... Sàbanas
321.... Bendas, y 1 de palmo ancho y grande
7.... Piezas cintas de hilo para vendas
2 Piezas y ° 1/2 beta estrecha de hilo
1... Obillo de beta de hilo
35 .Talladas para sàbanas
45....Medias talladas de idm.
9? 1/2 Canas lienzo caserillo blanco
17....
Calzoncillos.
62.... Camisas
3.... Chalecos blancos
11?...Servilletas.
12.... Manteles.
6....Toallas
2....
Pares calcetas
1 . Gergón grande
1 . Pequeho lleno de paja
14.... Fundas de almoadas.
2.... Idm. guarnecidas.
1.... 1 gerro de hilo
i . Mantas de lana
1.... Almoada
3 à 10? Hilo
6.... Sacos
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16.- Vista de la vall d’Aro des de Santa Cristina, per on els traginers i sometents
s’acostaven a Girona.
10 @1 7 tts Trapos para diferentes usos é hilas en 4 sacos
Una porción de hilas
En dinero 31 11 1 s.
Sn Feliu de Guixols, 24 septiembre 1808
(Els folis 24 i 25 són amb data posterior a la dels folis 26 i 27. Per això, perquè proba
blement es tracta d'una expaperació dels quaderns, col·loquem l'ordre segons la cronològic
de les actes).
f. 26)Junta de la m anana del 6 Sepbre.
(Presidente, Mn. Miguel, Barraquer, Muela, Gherro, Tomas, Durban, Martí, Llagostera)
Los senores de la margen: Habiendo oído à Narciso Mallol que insta fuertemente el que se
desembarque el arroz que se halla a bordo de los faluchos que se hallan al agua, y que estos
se traygan ó se abaren en tierra por el peligro inminente del tiempo que puede peorarse y
por consiguiente perderse todo; y en el caso de no hacerse protesta à dicha Junta de todos
los danos, costas y perjuicios; ha determinado: que se practique dicho desembarco del arroz
y que los barcos ó faluchos se saquen en tierra con la brevedad posible [y todos en una protestan también de todos danos, costas y perjuicios en caso de no hacerse lo determinado].
Lo certifico
Abrich Srio.
Jun ta de la tarde del 11 de Octubre

(Bayle, Barraquer, Montestruque, Gherro, Sicars, Mallol, Rovira, Arxer, Patxot, Mauri, Mue
la, Durban, Nadal)
Los Senores de la margen: En vista de lo expuesto por el vocal Narciso Sicars de que
Jayme Vaguer hallàndose en la casa del sastre Bonich de la plaza, hablando si de la Casa de
la Villa se podria hacer una de buena, dicho Vaguer ha dicho à otro: y tu irias à habitar una
casa en donde se hacen tantos juramentos falsos? Y luego volviéndose con el referido Sicars
diciéndole: Botuadeu que no pagaré mes que me hajian de penjar; y habiendo Sicars dicho
si hablaba con el, ha contex-
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f.26v)

-tado que si por ser uno de la Junta. Y la Junta en vista de lo expuesto ha dispuesto se
llame à dicho Vaguer. Se ha llamado en el dia de hoy à dicho Vaguer, y ha contextado que
no es verdad lo que se dice, y que la Junta puede tomar Declaraciones de Mateo Bruguera,
Estevan Bernich y Josef Calsada
Sn. Feliu, 7 Noviembre 1808
Mateo Bruguera, Estevan Bernich y Josef Calsada dicen: Que no es verdad que Vaguer
dixese las expresiones de que en la Casa de la Villa se hacían juramentos falsos, y que lo demàs del idioma catalàn no lo oyeron, y que tampoco dixo que no pagaria: sí solamente que
hablando sobre si se haría unas buena casa, respondió Vaguer: La casa seria muy buena si
fessen anar la bara dreta; y entonces Sicars le dixo si hablaba con el, y le comento que igualmente hablaba por el; y Sicars le dixo que se recordaria de él, cuya expresión dixo dando un
golpe à la mesa y con juramento. Lo certifico.
f.27)Junta de la m anana del 12

(Domenech, Barraquer, Gherro, Rovira, Mallol, Muela, Patxot, Nadal, Durban, Mauri, Arxer)
Los Senores de la margen han determinado que Benito Pla Portero real pase à avisar à los
que faltan à pagar el contingente del reparto de las 2000 tt s. del préstamo, que si no pagan
por todo el dia de hoy, que manana se presenten à la Superior de Gerona baxo pena de 25 H
s. à mas de las ya impuestas; y que haga relación de haberlo asi verificado. Lo certifico.
Abrich
Ju n ta de la m anana del 14 Octubre

(Muela, Barraquer, Patxot, Mallol, Montestruque, Rovira, Arxer, Mauri, Gherro)
Los Senores de la margen. En vista del requerimiento del Procurador de los Apresadores
en el que se ha de contextar, y no podiendolo verificar ahora por falta de vocales, ha resuelto
el Sr. Dn. Josef de la Muela que se junten esta tarde todos los demàs para el efecto.- Narciso
Mallol dice que habiéndose convocado la Junta al mismo fin esta manana y no haber comparecido la mayor parte, requiere al Presidente que la convoque esta tarde y que se presenten
los documentos necesarios para dicha respuesta del requerimiento protestando de lo contra
rio de todos danos, costas y perjuicios contra quien lo perturbe.- Dn. Benito Barraque dice:
Que ayer vino aqui para lo mismo, y se dixo vendrían todos esta
f.27v)
manana, y que por consiguiente no habiéndose verificado dicha Junta, que no sabe si
podrà venir esta tarde.- Montestruque: Que se avise y forme Junta para contestar el requeri
miento à cuyo fin puede disponerse se presenten por el Secretario ó por quien corresponda
todos los documentos correspondientes a Presas para instrucción de la Junta cuyo Sor. Presi
dente dé las ordenes à este intento.- Sor. Francisco Patxot y Marcillach: Que habiendo hecho
presente el requerimiento por dicho Apoderado requiere al Sr. Presidente convoque la Junta
con Escribano Francisco Vayreda que actuó las Diligencias a fin de en vista de ellas poder
responder como se requiere.- Feliu Mauri, idem.- Gherro idem, pero si por sus ocupaciones
no puede asistir que no asistirà.- Dn. Benito Rovira: Lo mismo que Dn. Benito Barraquer.- Sor.
Rafael Arxer habiendo venido ayer por la tarde para contextar el requerimiento que es del
mismo voto y parecer del Sor. Patxot.- Y el infro. Serio, dice que se convoque la Junta; y todos
determinan se notifique al Presidente. Lo certifico.
Abrich
f.24)Junta de la m anana del 15 octubre

(Domenech, Muela, Barraquer, Montestruque, Gherro, Arxer, Patxot, Arxer, Durban, Mau
ri, Rovira, Nadal, Mallol)
Los Sres. de la margen: Han llamado a Jayme Calsada paraque entregue el dinero a canti
dad de 506 tt 5 s. valon de 50 qqs. Palo campeche que al publico subhasto de orn. de la supe
rior de Gerona, se vendió a Miguel Cividó Sr. de Tarragona al precio de 27 pesetas al quintal:
Y dicho Calzada ha contextado, que se les estaba debiendo la quarta parte del plomo, y por
consiguiente que no quería entregar dicho dinero: Y dichos Senores en vista de la referido,
y de que quando la Superior de Gerona mandó entregarse la quarta parte de los generós
apresados a los apresadores el plomo se hallaba en Gerona por orden de la misma Junta, han
determinado que el Sr. Presidente le pregunte si quiere ó no entregar dicha partida y en caso
de no, que se le mande baxo pena de 25 tt, s. Y habiendo hecho asi el Sor. Presidente ha resultado que el mismo Calzada ha dicho que sus principales les habian mandado no entregar
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el dinero respecto de que tienen que cobrar la quarta parte del plomo. Y el Sor. Presidente
le ha mandado que baxo la referida pena entregue inmediatamente la consabida cantidad al
tesorero Salvador Vidal. Y ha contextado Calsada que estaba muy bien. Sn. Feliu a las quatro
y media de la tarde del dia 15 Octubre 1808. Lo certifico.
Abrich
f.24v)Junta de la m anana del 18 Octubre

(Domenech, Montestruque, Gherro, Patxot, Arxer, Muela, Mallol, Rovira, Nadal, Balentí,
Martí, Durban)
Los Senores de la margen que son los únicos que han asistido, dan comisión à Narciso
Mallol vocal de la misma para que pase a Gerona à presentar un recurso sobre requerimiento
que ha presentado Jayme Calsada, y demàs que tenga por conveniente, exponiendo la falta
de cumplimiento de este, y que la junta no puede cumplir con lo que le ha mandado la Superioridad, con relacion al pago que ha de hacer al Sr. Rafael Suris por faltar el dinero que
expresa la Deliberacion que antecede. Lo certifico
Abrich
De la m anana del 27 Octubre

(Domenech, Tomas, Barraquer, Montestruque., Mallol, Muela, Durban, Rovira, Llagostera,
Balentí, Nadal, Gherro, Martí)
Los Senores de la margen han deliberado que respecto de que los ratones se comen y
hechan à perder la arina que se halla en el almacén de la Casa de la Villa, que se venda esta
al Publico Subhasto y se pongan los dineros en arcas. Lo certifico.
Abrich
Sn. Feliu 28 Octubre 1808. Benet Pla fa relació haber venut 13 sachs farina àjoan Vilaret
y Patxot à 14 ps. y 3 qr. al quintar, a Salvador Ribas 20. à 14 ps. Y 4 qr. y la restan à 14 ps.
y Montestruque a 4 ps. 6 s. 2, la arroba.
f.25)
Dicho dia
Los mismos han deliberado que los dineros que se hallan en arcas sobrantes de la deuda
que tiene esta Junta contra de la de Gerona [en cantidad de 3500 11. s. ] se entreguen [esta]
à Rafael Suris Patron de esta [en virtud de lo dispuesto por la Superior de Gerona con fecha
de 13 de Octubre], Lo certifico.
Abrich
(Presidente, Mallol, Tomas, Barraquer, Montestruque, Muela, Rovira, Patxot, Durban, Na
dal, Mn. Cabanas)
En vista de los requerimientos nuevamente presentados, uno por Jayme Calsada y otro
por Bernich Baguer et Cia., ha determinado la Junta compuesta de los de la margen dar comision como con el presente la dan à Narciso Mallol vocal para que pase otra vez à Gerona
à los efectos fué en essa la primera vez por Comision de 18 Octubre. Sn. Feliu de Guixols 28
octubre 1808. Lo certifico
Abrich
f.25v)Noche del dia 29

(Presidente, Montestruque, Rdo. Cabanas, Martí, Durban, Balentí, Tomas, Rovira, Barra
quer, Nadal, Patxot)
Los Senores de la margen: Visto el oficio reservado de la Superior de Gerona y el otro
que ha venido à parte, y sin embargo que faltan los demàs vocales, con todo de haber sido
nombrados ó llamados para la Junta à las siete, siendo los que la componen la mayor parte
de dichos vocales ó mas de las dos terceras partes, han empezado à elegir los sujetos que les
ha parecido, y à pluridad de votos han quedado nombrados para remitir à Gerona los sujetos
siguientes: Dn. Benito Rovira, Dn. Manuel Cabanas y Dn. Josef Antonio Barraquer. Y en este
estado me han mandado formar el correspondiente oficio con remisión de dichos sujetos en
contextacion al citado de fecha de 27 Octubre 1808. De que cerífico
Abrich
Jun ta de la m anana del 3 Noviem bre

(Presidente, Patxot, Gherro, Arxer, Rv. Cabanas, Montestruque, Mauri, Durban, Barraquer,
Muela)
Los senores de la margen han deliberado que à fin de dar curso a los despachos diarios
de poca monta, pues que por los urgentes se llamarà toda la Junta, acudan diariamente dos
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de sus vocales siguiendo todos por orden empezando por el Sor. Presidente, quienes podran
despachar los Barcos, licencias, et. arreglado à las ordenes superiores, y que los que se pre
senten invalidos con su correspondiente credencial, que se les de licencia, aunque baxen de
40 anos y suban de 16. Lo certifico.
Abrich Srio.

f.28)
Junta de la m anana del 9 Noviembre

(Presidente, Montestruque, Mallol, Barraquer, Mauri, Balentí, Rovira)
Los Senores de la margen: En vista del oficio de la litre. Junta de Gerona en contestación
al de esta que solicitaba si à la remoción del empleo de Ayudte. Militar de Marina de Dn. Josef
de la Muela, debía entenderse también removido del de Capitan de Puerto de esta villa, por
no expresarlo del primer oficio de dicha Superioridad, con cuya contextacion dice, que debe
entenderse removido de ambos empleos y que se notifique ó haga saber a dicho de la Muela
y a Dn. Benito Rovira Teniente graduado de Navio de la Rl. Armada agresiado en dichos
empleos; ha resuelto: Que se cumpla inmediatamente lo que previene la superioridad trasladando à dicho Dn. Josef de la Muela ambos oficios para su inteligencia y cumplimiento, y que
remita à esta Junta los papeles Documentos y demàs que tenga propio de dichos empleos
de Capitan de Puerto y Ayudante Militar de Marina, a fin de entregarlos à dicho Dn. Benito
Rovira, mediante inventario de los mismos, à fin de que no padesca atraso el real servicio y
lo mandado por la Superioridad. De todo lo que certifico.
Abrich
f.28 v)Junta de la tarde del 16 Noviembre
Los Senores de essa, Dn. Narciso de Domenech Presidente, Narciso Mallol, Dn. Benito
Barraquer, Rafael Arxer, Dn. Benito Rovira, Balentí Manà, Dn. Pedro Gherro, no pudiendo
concurrir Dn. Juan de Montestruque por hallarse ocupado en la descarga de sal, faltando los
demàs sin saber porque motivo [ ].
Jun ta de la m anana del 20

(Presidente, Barraquer, Nadal, Balentí, Durban, Mauri, Llagostera, Rovira, Montestruque)
Los Senores de la margen: Han determinado se ponga un soldado à cada uno de los
sujetos que no han pagado el contingente que se les senaló del préstamo de las 2.000 fPs.,
cuyo dinero se ha de entregar al Padre Director del Hospital Militar, y que dicho soldado no se
mueva de las casas hasta que verifiquen el pago, teniendo que pagar al soldado diariamente
una peseta y media, y no cumpliendo en este dia que se doble la paga, esto es tres pesetas
y asi sucesivamente.
f.29)
Joan Juera ha demanat llicencia ó bolleta per son germà Benet Joera per anar à Malta, y
habentli fet present que no se li podia donar tal llicencia per los somatens y demes ocurrencias; ha contextat que de qualsevol manera que se necesitia à dit son germà ó se demania
per lo servey del Rey, que ell ix fiador ó fermansa esto es que supliría ell matex, ó per medi
de llogar altre la ausencia del son germà. Sn. Feliu de Guixols, 10 Novembre 1808.
JuanJuera
Joaquin Anglada para embarcar à su hijo Miguel Anglada de 18 anos ha dexado en fiador
por el caso de haber de contribuir al sorteo de Miqueletes, à Narciso Mallol de esta Villa. Sn.
Feliu de Guixols 21 Noviembre de 1808.
Joaquim Anglada
29 v)En 23 Noviem bre por la tarde
Los Patrones
Poncio Lloveras y Pedro Noallas con sus respectivos barcos se han obligado conducir
viveres a Rosas, y de aquí Enfermos à esta villa, ganado el primero quatro duros diarios, y el
segundo por ser mas pequeiïo y no hacer tantas partes diez y ocho pesetas también diarias,
teniendo los mismos Patrones de cuydarse de todos los gastos ordinarios y extraordinarios
que ocurran en una y otra conducción. Asi lo resolvió la Junta de que certifico
Abrich
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En 24 Noviem bre 1808 por la tarde

(Presidente, Mallol, Rovira, Barraquer, Montrestruque, Llagostera, Gherro, Mn. Miguel, Ar
xer, Martí, Patxot)
Sobre si se mandarà pagar las 10 tt s. de multa à los que quieren pagar el reparto y tienen
soldado en casa, han resuelto los senores de la Junta, à excepción de Patxot y Martí, que
paguen dicha multa y que no se cobre el reparto sin ella. Lo certifico.
Abrich
Jun ta del 26 por la m anana

Los mismos: han cancelado y borrado la deliberación que antecede y mandado al serio,
haga à los que vayan pagando un recibo condicional, reservando el querer cobrar la multa si
la superioridad la pide. Lo certifico.
Abrich
f.30)Junta de la tarde del 23 [Sic, probablemente la data estigui equivocada]
(Presidente, Barraquer, Montestruque, Patxot, Arxer, Gherro, Balentí, Nadal, Mn. Miguel,
Rovira, Durban, Mallol, Martí)
Los senores de la margen: Han determinado que para allanar las dificultades del reparto
diario que se ha hecho para manutencion del somaten, que se manden comparecer manana
à todos los senores que hicieron dicho reparto al efecto de poderse proceder sus enbarazos
al cobro de dicho reparto.

la villa sin hombres
Se ha de manifestar à la Junta de Gerona haber cumplido el primer cupo de los migaletes,
y que para el segundo aun sobran de los que han hecho varios particulares vide los recibos
y oficios.
Dia 26 Noviem bre
(Presidente, Mallol, Rovira, Martí, Balentí, Barraquer, Gherro, Montestruque, Arxer, Mn.
Miquel, Llagostera, Patxot.)
Los senores de la margen: Que esta tarde se haga el sorteo para reemplazar el somaten,
de modo que pueda marchar luego, y que no se envien mas que 20 hombres de somaten y
un cabo 21 en todos. Lo certifico.
Abrich
f.30 v)Junta de la m anana 26
(Se not. a todos à excepción del Sor. Mani. Cabanas, que no ha querido firmar el reparto
por no haber entervenido en el.)
Los senores de la margen de atràs han acordado que manana se llame à los Comisionados
que eligió el Pueblo para el reparto de la cantidad diaria que consume el somaten, que se
les mande presentar las listas luego para proceder à su cobro; y respecto que el Pueblo los
eligió para hacer el reparto, que se entienda también elegidos para cobrar dicha partida, y
en quanto no, la Junta los elige y nombra de nuevo para tales cobradores ó recaudadores de
dicho reparto, y en caso de resistencia se les harà responsable de las resultas ó perjuicios que
puedan acontecer. Lo certifico.
Abrich
Respecto que Sor. Manuel Cabanas no quiere firmar el reparto sin alegar motivo alguno,
[los demàs Comision. piden] que se le mande los rinda, que de lo contrario protestan.
f.31)En 30 Noviembre

Los comisionados del reparto requieren al Senor Presidente mande al Sor. Manuel Cabanas firme el referido reparto y que no haciendolo exponga los motivos porque no deba
hacerlo, como igualmente los defectos que encuentre en el [y protestan de todos los danos y
perjuicios que se les han inrogado y cargado que pueden resultar del atraso]. Lo certifico, y
el Sor. Presidente manda notificarse.
Abrich
Habiendo yo el infro. notificado al Sor. Manuel Cabanas la protesta y requerimiento que
antecede, ha contestado que [si se le manda por los Comisionados, que no quiere contestar, y
si se le manda por el Sor. Bayle Presidente dice que] se referia à lo que dixo en 26, esto es que
no ha hecho el reparto que refieren y por consiguiente que no solamente no lo quiere firmar,
pero ni que siquiera quiere verlo; respecto que el ya cumplió con hacer el suyo conforme se
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habia quedado y deliberado en 15 del que ha fenecido. Lo que noto por diligència y certifico.
Sn. Feliu de Guíxols 10 Diciembre de 1808.
f.31 v)
En 1° Diciem bre 1808. Los senores de la Junta dicen: Que respecto que los Comisionados del reparto para el cobro de la cantidad del reparto para mantener el somaten, no han
cumplido en presentar à esta dicha Junta la de 660 11. s. que se les mandó en el dia de ayer
para la manutencion de dicho somaten baxo pena de 10 11. s. irremisiblemente exigidera de
cada uno, han determinado que se exija dicha multa de los comisionados, mandando a estos
que à las dos y media de esta tarde comparescan à esta sala para pasar al referido cobro
auxiliados del Sor. Bayle Presidente, a quien se ha comisionado con respecto al empleo que
obtiene. Lo certifico.
Abrich
Se ha presentado el Sor. Manuel Cabanas a fin de contextar al oficio que se le ha pasado
y ha dicho: Que se refiere à lo mismo que ha dicho al infro. Srio. esta manana de palabra
y lo que dixo en 26 de Noviembre que fué apoyado por alguno de esta Junta. Lo que sirve
de respuesta al requerimiento y protesta de los comisionados. Sn. Feliu 1° Diciembre 1808.
Todo lo certifico.
f.32)En 3 Diciem bre de 1808

(Rufí, Salamó, Vilaret, Boigas, Cabanas, Patxot y Cateura, Andreu, Marimon, Pons, Suris,
Gruart)
El Sor. Presidente en nombre y de acuerdo de la Junta hace presente à los comisionados
que hicieron el reparto que respecto de que en 30 de Noviembre ultimo se les mandó que
baxo la multa de 10 tt s. presentase à esta Junta 66à esta Junta 660 tt s. que se necesitaban
para la manutencion del somaten que no ha podido pasar à relevar el otro que ha ya regresado sin esta circunstancias, habian incurrido en la referida multa que deben presentar
inmediatamente y dentro 24 horas todo el dinero de dicho reparto devengado desde el dia
que marchó dicho somaten, con las formalidades prevenidas en la deliberacion del dia 10
del corriente.
Y dos Senores Comisionados han contestado haber cumplido la comisión del Pueblo que
fue de hacer el reparto y no de pasar à cobrarlo, y que la Jurisdiccion que les da la Junta les
parece no puede series transferida.
Los senores Domingo Boigas y Josef Marimon dicen que manana, si se les permite, daran
la respuesta en escrito y de palabra.
Y en vista de lo expuesto ha determinado la Junta que sacandose copia de lo que ha mediado desde el dia que se eligieron por el Pueblo, se remita al Geni.
f.32 v)
el Sor. Marques de Lazan y à la Junta de Gerona para su conocimiento y para la providen
cia que estimen por conveniente. Lo certifico.
En 4 de Diciem bre. Se han presentado Domingo Boigas, Salvador Vidal y Josef Marimon
a fin de dar la respuesta que prometieron ayer, y habiéndoseles exigido han contextado y
pedido si es el Bayle ó la Junta que se les manda recaudar el reparto, y habiéndoseles respondido que el Sor. Presidente y Junta en una, han replicado que siempre que se les den
los auxilios necesarios de Regidores, Bayle ó vocales, que estàn prontos ir à la recaudación
referida, y piden en conclusión copia de la deliberacion del Pueblo, esto es Salvador Vidal,
salvàndose el dro. de acudir a la superioridad.
Josep Marimon dice està pronto a obedecer las ordenes del superior, mientras sus companeros del barrio sigan igual exemplo, y de lo contrario protesta contra los mismos de todos
danos, costas y perjuicios; y que si el superior le manda hacer dicha recaudación solo lo hara,
reservàndose el derecho de acudir à la superioridad.
f.33)Martín Vilaret, Benito Salamó y Vicente Gruart Comisionados del barrio del Arrabal
de la Riera y San Amans, han dicho que estan prontos en pasar al cobro del reparto.
Josep Andreu del Arrabal dice lo mismo.
Jun ta de la m anana del 5 Diciem bre

(Presidente, Barraquer, Arxer, Mn. Cabanas, Mauri, Montestruque, Gherro, Rovira, Mallol,
Durban, Patxot, Balentí)
Los senores de la Junta: A fin de cumplimentar la orden de la superior de Gerona del 10
del actual en la que previene se remitan con toda brevedad à la Plaza de Rosas una porción
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de tocino, aceite, galleta, vinagre,
lena y gran porcion de agua para
aquella guarnicion que tiene mucha falta de estos artículos; ha deli
berado se remitan siete barriles de
tocino procedentes de la presa del
capn. Josef Bormes Francés que
hizo Dn. Josef Bernich corsario de
esta, cien quintales galleta de los
Almacenes que se hallan à cargo
de Dn. Elias Arxer Proveedor de
viveres de este Exto. mediante ofi
cio que se les pasó, media pipa de
aceite de la Barca que ha conducido à esta el Capn. Dn. Geronimo
Basart del Sor. Francisco Isern de
Vilasà, ciento cinquenta quintales
de lena que han subministrado
mediante recibo
f.33 v)
los vecinos de la parròquia de
Solius, del Valle de Aro, y quatro
cargas de vinagre que han submi
nistrado, esto es dos cargas el Sor.
Rafael Arxer, y las otra dos Feliu
Mauri ambos vocales de dicha
Junta.
Ygualmente han deliberado
que se vendan al publico subhasto
los cinco cerdos que lleva el referido barco apresado al Sor. Fran
cisco Isern de Vilasà, ya porque
17.- Detall de la Porta Ferrada, símbol del no pierdan de su gordura y por
Monestir.
consiguiente del precio y su valor
é ya para ahorrar el gasto que seria
indispensable hacerse para mantenerlos, y que los demàs generós de trigo, maíz y restante
aceite, se desembarquen y almacenen con las debidas precauciones y formalidades tomando
Ynventario de todo y dando comisión para el referido descargo à Dn. Pedro Pablo Gherro
vocal de ella. Lo certifico.
Abrich
En 7 Diciem bre. Los Senores [Al marge: Presidente, Arxer, Nadal, Gherro, Rovira, Mallol,
Mn. Miguel, Balentí] han determinado que se mande luego à los Patrones que habian de ir a
Rosas y han regresado sin verificarlo, que marchen inmediatamente à aquel destino. Ygual
mente se entreguen al P. Pouplana Director del Hospital 80 quarteras de trigo de la presa que
hizo Bernich.
f. 34)En 20 diciem bre
(Presidente, Mallol, Barraquer, Montestruque, Martí, Rovira, Mn. Miguel, Patxot, Nadal,
Balentí)
Comparecieron los Senores del margen. Y han deliberado que para firmar las ventas de los
dos Barcos Franceses últimamente apresados por Dn. Juan Bernich comprados, el uno por el
Sr. Juan Comas y el otro por Domingo Boigas, lo haga el Sor. Presidente, Narciso Mallol y Julian
Martí vocales de la misma, à quienes dan amplia comisión y facultad para ello; y que para que
reciban [los últimos] y pongan luego en arcas la tercera parte del precio de dos barcos, y las
otra dos las reciba el Capn. Josep Bernich y que se consulte à la Superior de Gerona si los gastos
deben sacarse de las dos terceras partes pertenecientes al Apresador (cuyo dinero ha subminis
trado esta villa que es de la manutencion [y salarios] ó bien que remitan dinero para cubrirse
esta dicha Junta; y se ha de hacer presente que los corsarios han desarmado.
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Que se envie un Expreso al Capn. Roque Presas que se fué con animo de poner un soma
ten de 50 hombres à fin de indagar la gente que tiene, por no haber dexado la lista el numero
fixo de los de su mando para en su vista providenciar lo conveniente.
f. 34 v)D ia 22 Diciem bre 1808
Se ha presentado à la Junta Dn. Pedro Pablo Gherro vocal de la misma regresado de Gero
na, y ha entregado tres oficios de aquella Superior que se han leído, todos de fecha de ayer, y
como en uno de ellos dice que dho Sr. Gherro, manifestarà à esta dicha Junta de palabra todo
quanto se le ha encargado diga en orden à los varios puntos pendientes: Y dicho Sor. Dn. Pe
dro Pablo Gherro se ha explicado en estos términos: Que la Junta de Gerona le ha encargado
diga à Dn. Elias Arxer remita luego à dicha ciudad los viveres almacenados de su cargo con
la mayor brevedad, y la contextó que dicho Sr. Arxer [pensaba] se hallaba al Campo grande.
Entonces dicha litre. Junta le dixo que la de esa buscase quien tenga la llave de dicho alamacen, y que si no se hallaba se descerrajase luego y se remita todo con la mayor brevedad a la
Plaza de Gerona; y sobre todo el aceite que pide con el oficio, tomando antes cuenta y razón
de todo lo de dicho Arxer, y lo firmó, de que certifico.
Pedro Pablo Gherro
Josef Abrich Srio
En vista de los oficios expresados y de los expuesto por Dn. Pedro, ha la Junta resuelto y
determinado llamar à Benif.35)
to Ysern encargado de la Casa de dicho Sor. Arxer, que procure indagar y reconocer la
Casa por si hallara las llaves del Almacen de los viveres
Dia 23

Ha comparecido en Junta el referido Benito Ysern, y ha manifestado: Que después de
haber reconocido y atentamente mirado los rincones y puestos de la casa de Arxer por él
y otro sujeto, no ha hallado la llave de la puerta de los Almacenes que se pide ni sabe en
donde para.
En vista de lo expuesto, ha determinado la Junta que se desarraja la puerta de los Alma
cenes, à cuyo fin pase el Sor. Presidente, Dn. Pedro Pablo Gherro y Dn. Juan de Montestruque
vocales y de verificado tome el infro. serio, formal Ynventario de todos los efectos existentes
en los mismos almacenes tomando cuenta y razón de todo, lo que certifico.
Abrich srio
f.35 v)Sn. Feliu de Guíxols 23 Diciem bre 1808
De orden de la Junta se ha mandado a Paladio Ayats y a Antonio Pou ambos de esta villa
mayores de 25 anos que mediante juramento declarasen el valor que puede tener el aceite
del Barco del Sr. de Vilassà y los preciós corrientes que tenga dicho genero, y unànimes han
dicho: Que después de haber gustado dicho aceite y hechas las demas observaciones que conocido oportunas, son de parecer atendido el precio corriente, que es de valor de 15 pesetas
y un real de vn. el mayal, cuyo precio y no mas darían por el los Declarantes si hubiesen de
comprarlo, ni lo darían à menos si hubiesen de venderlo. Lo que dixeron ser asi por el jura
mento prestado, y por la inteligencia y conocimiento que tienen en semejantes generós; Y el
primero no lo firmó porque dixo no saber, hizolo su Mrd. con el segundo, que certifico.
Anton Pou
f.36)Junta de la tarde del 24 Diciem bre 1808

(Presidente, Mallol, Rovira, Patxot, Montestruque, Gherro, Martí, Nadal)
Se ha convocado la Junta esta manana para las tres de la tarde à fin de dar cumplimiento
à varios asuntos pendientes, y habiendo comparecido solamente los notados à la margen,
se ha leído el auto de venta del barco apresado a favor de Juan Comas por si habia alguna
cosa que decir sobre su contenido. Y el Sor. Presidente dice que se haga todo conforme el
auto proferido por la Superior de Gerona dado en meritos del expediente de dcho. barco, y
respecto que la Junta con razones y frioleras retarda el despacho de los asuntos pendientes,
y no poder el dar cumplimiento por falta de tiempo à las comisiones particulares que tiene
de la Superioridad como à Bayle, desde ahora dice que hallàndose ocupado en estas ultimas
ocupaciones, dexarà de acudir à la Junta a fin de daries cumplimiento, y requiere al vocal que
le sigue según el orden con que son elegidos que presida en dicha Junta, y de no quererlo
hacer lo hace responsable en los atrasos.
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Narciso Mallol dice: que se cumpla lo mandado por la Superioridad relativo a las ventas de
que se trata, protestando contra quien lo impida: Que jamàs se ha entretenido con razones ni
frioleras como lo propone el Sor. Presidente antes bien ha sido activo y diligente en
f.36 v)
todo quanto ha sido de su parte y ha convenido à los intereses de la Patria: Que en quanto
à Presidente no es Dueno el Sor. Bayle de hacer Presidente nuevo, antes bien debe acudir el
à la Superioridad para que lo haga.
Don Benito Rovira dice: Lo que proponen los antecedentes esto es que se haga todo quan
to manda la superioridad sobre la venta de las presas y distribución de su precio; y para evitar
todo perjuicio de la demora, que se entreguen las dos terceras partes al Capitan Josef Bernich
dando la correspondiente fianza à la consulta que se haga à la superioridad, si deben, ó no
entenderse los gastos de manutencion y salarios de la gente.
Dn. Juan de Montestruque. Se conforma con lo expuesto por Dn. Benito Rovira, haciendo
responsable al Sor. Presidente ó a el que lo fuere, del retardo en el cumplimiento de las orns.,
pues nunca ha manifestado etiqueta alguna para alargar el cumplimiento de ellas y sí una
actividad en obedecerlas.
Sor. Francisco Patxot: Que se cumpla lo mandado por la Superioridad y en quanto à las
razones y frioleras que expone el Sor, Bayle, no cree ser compreendido en ellas antes bien
varias en particular y en Junta le ha manifestado que la poca formalidad que tenia la Junta
era el motivo de los atrasos y retardos.
Sor. Julian Martí, dice: Que se de cumplimiento pronto à lo mandado por la
f.37)
Superioridad sobre las Presas, protestando y haciendo responsable à quien lo impida por
qualquier motivo, y que no se entiende con frioleras.
Dn. Pedro Pablo Gherro: Que se haga inmediatamente lo mandado por la superioridad
sobre las presas, y en quanto à las frioleras jamàs ha venido à tratar frioleras, sino para dar
cumplimiento y curso à los asuntos pendientes, apresiandose de haber trabajado como qual
quier otro con aquella actividad, zelo y Patriotismo que exigen las circunstancias.
Miguel Nadal se refiere à lo que ha expuesto Dn. Benito Rovira.
Del infro. srio.: Que se cumpla lo dispuesto por la Superioridad en todos los asuntos.
Y
con vista de lo expuesto han determinado dichos Senores (ausente de la Junta el Pre
sidente) que manana se firme el auto de venta referido, pasando un recado ó oficio al Sor.
Presidente para que senale la hora para pasar à firmar.
Los demàs vocales no han asistido sin embargo de haber sido llamados, el uno por estar
malo
[...]■
f.37 v)
En la V illa de San Feliu de Guíxols a treinta y un día de Diciem bre de m il ocho cientos
y ocho. Convocados en la Junta Dn. Narciso de Domenech Presidente y los senores vocales

de ella Dn. Miguel Cabanas pbro., Dn. Benito Rovira, Dn. Juan de Montestruque, Dn. Pedro
Pablo Gherro, Francisco Patxot y Marcillach, Julian Martí, Miquel Nadal, Feliu Mauri, Balentí
Mana y Pedro Llagostera, faltando Rafael Arxer, Juan Durban y Juan Tomas por hallarse ausentes y Narciso Sicars y Dn. Benito Barraquer no han comparecido sin embargo de haber
sido llamados, puestos todos en orden ha ocurrido lo siguiente: Que de resultas de haber el
vocal Narciso Mallol también convocado a la Junta, presentado à ella quatro oficios de la Su
perior de Gerona, se ha leído por mi el Srio., y uno de ellos que es del tenor siguiente:.- [Ofi
cio] Movida esta Junta de varias consideraciones, ha resuelto que la de esa villa por ahora,
y hasta nueva providencia quede reducida al numero de diez vocales, incluso el Presidente,
que siempre deberà ser el Bayle, o sus veces gerente; y nombra por vocales de la misma a
los que siguen.- Dn. Migiuel Cabanas Pbro.- Dn. Benito Barraquer y de Camps.- Dn. Benito
Rovira.- Dn. Juan de Montestruque.- Dn. Pedro Pable Gherro.- Dn. Josef Abrich, con el cargo
de secretario.- Francisco Patxot y Marcillach comerciante.- Narciso Mallol Diputado del Co
mun y comerciante, Julian Marti calderero.- Con este solo número de vocales debe quedar
organizada esa Junta Auxiliar, desde
f.38)
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el recibo de esta orden quedando exonerados todos los demàs que antes la componían, à
quienes V. darà gracias por buenos servicios que hayan hecho.- Esta Junta espera que todos
los nombrados se esforzaran en dar mayores pruebas de su zelo y patriotismo, correspondiendo de este modo à la distinción con que la Junta les ha elegido, con preferencia à otros,
por depositarios de su confianza, y del Gobierno de esta Villa. Los electos deben rebestirse
de toda la energia, que es necesaria en las actuales críticas circunstancias para disminuir los
males que nos rodean, y salir de los grandes apuros en que se halla la Patria. Que se acuerden
todos de los desordenes cometidos en esa Villa en el transito por su inmediacion del Exercito
francès: acaso los excesos hubieran sido menos, ó no se hubieran cometido, si la vigilancia
de los vocales hubiera sido mas, y tal como correspondía para evitar qualesquiera funesta
contingència. Si el descuydo ó abandono han causado tan enormes perjuicios, ó lo menos
que se eviten en lo sucesivo, y que esa Junta recobre el buen concepto que habia merecido
por sus servicios.- Nada es mas perjudicial en las Juntas que el espíritu de partido. Hay ciertos
genios presumidos y altaneros que creyendose Superiores de los demàs nada aprueban, sino
lo que ellos piensan; y sostienen su opinión con un fuego impropio, haciendo à veces adoptar
providencias desatinadas contra el dictamen
f.38 v)
de los demàs, que solo ceden por un efecto de moderación. El caràcter talento, y educación
de los que compondran en lo sucesivo esa Junta, hacen creer que nunca se observaran en ella
estos empenos pueriles; pero siempre conviene que esten advertidos que cada uno tiene dro.
de proponer sus ideas con libertad y franqueza que en esta parte hay una perfecta igualdad
desde el primero, al ultimo, y que en el caso de que en las discusiones los dictamenes sean
varios, debe pasarse a la votación, por el orden con que estàn nombrados, tocando al Presiden
te el voto decisivo, y reputàndose por acuerdo y disposicion de la Junta lo que se determine à
pluridad de votos.- Esta Junta espera ver felices resultados de esta nueva organización por el
caràcter, honrado modo de pensar y patriotismo de los individuos que la componen. Y à fin de
que conste debidamente convocarà V. luego à todos los Miembros, les comunicarà esta orden y
harà que el Srio. la ponga y continue en los Libros de acuerdo con el que se forme para su cum
plimiento; de haberlo executado me darà aviso.- Dios gue. a V. ms. as.- Gerona 30 de Diciembre
de 1808.-Julian de Bolibar.- A la Junta Auxiliar de Sn. Feliu de Guixols.- Y dos Senores deterf. 39)
minaron y deliberaran que se cumpla lo prevenido y mandado por la Superior con el
transcrito oficio, que se den las gracias à los exonerados; Que se ponga y continue dicho
oficio orden en los Libros de Acuerdo por el Srio, y que de verificado se de aviso a dicha
Superioridad.
Y
el Sor. Presidente en nombre de los Senores que componen la de esta Villa y por la
Superior de Gerona, dio las gracias a los exonerados, y mando à mi el Srio. cumpla con lo
prevenido en dicho oficio, y habiéndolo executado se han levantado [y marchado] todos los
exonerados y han dexado solos los electos, lo que noto por Diligència y Deliberacion de los
senores de esta Junta de que certifico; y que he puesto [y continuado] el oficio en ella.
Josef Abrich Srio.
En el mismo dia se hizo saber al Cptan. Segundo de la media galera el oficio de la superior
de Gerona en el que manda que los dos canones de bronce de a 16 que estàn en la Bateria de
Salenys, se entreguen al Capitan ó 2° de dicha media galera, y lo demàs que contiene dcho.
oficio, y dixo quedar enterado. Lo certifico.
Abrich srio.
f.39 v)
Igualmente se ha deliberado por todos los Senores de la Junta à excepción de Dn. Benito
Barraquer, que para aprontar los siete Migueletes del reparto segundo que exige la Superio
ridad, que manana por la tarde se convoquen y llamen todos los solteros terrestres de 16 à
40 anos y se presenten en esta Sala Capitular, para tratar sobre dicho asunto. Sn. Feliu de
Guíxols fha ut retro.
Consequente à los continuos é imponderables gastos que ocurren y por otros respetos, se
ha determinado que solamente un criado permanesca sirviendo esta Junta, y que al otro se le
exonere de dho encargo y servicio; y que de los dos quede Gerardo Roura Alguacil de Marina.
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Igualmente se ha deliberado que se pase oficio a la Superioridad manifestàndole que la
Media Galera no puede salir por falta de caudales para comprar provisiones para la manutención de la gente; Que esta caxa se halla del todo exausta; y que no halla otro medio que
valerse de los dineros que tiene Juan Comas por resultantes de la venta de los cerdos del Sor.
de Vilassà, y que se pidan estos dineros à dicha superioridad. Lo certifico.
Josef Abrich Srio.
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RESUM: Aquest article analitza les circumstàncies que envoltaren l’atorgament de la me
dalla de ‘Bagúr’ i Palamós, condecoració que honora dues accions navals que van tenir lloc
a la Costa Brava durant la Guerra del Francès. Amb referències a un article anterior que
examina un esbós dels fets de Begur realitzat per un testimoni ocular i recorrent a diverses
fonts escrites en anglès, l ’article explica per què alguns participants en aquestes accions,
aparentment gens extraordinàries, van merèixer tal distinció. 1
PARAULES CLAU: Begur, Palamós, Medalla, Cambrian, O’Donnell

La medalla de ‘Bagúr’ i Palamós fou atorgada a l’armada reial bri
tànica (Royal Navy) durant la Guerra del Francès.2 L’anvers mostra
la figura dels escuts reials britànic i espanyol situats de costat i amb
la inscripció ‘ALIANZA ETERNA’ a la seva base. Al revers hi trobem
la inscripció ‘GRATITUD DE ESPANA A LA INTREPIDEZ BRITANICA’
i les dates ‘BAGÚR 10 de Setiembre’ i ‘PALAMÓS 14 de Setiembre
1810'. S ’admet com a cert que 8 d’elles foren forjades en or i 600
més en argent. Tal com la inscripció indica, va ser concedida per
dues accions militars a la Costa Brava el setembre de 1810.3
La primera d’aquestes accions va ser analitzada, basant-se en un
curiós document que la il •lustra, en un article publicat als Annals
de l ’Institut d’Estudis Empordanesos el 1991 amb el títol ”La batalla
de Begur contra els francesos.”4 Aquest document és un esbós, de
la mateixa època, de la costa de Begur dibuixada des d’una posició
mar endins. Inclou detalls com ara l’orografia de la costa, la situació
dels boscos, penya-segats, platges i torres així com construccions
per mostrar-nos Begur i sa Tuna. També s’hi afegeixen nombres
i símbols que representen les posicions de les forces, ofensiva i
1 Traducció de l’anglès original de Jordi BASTER i ROVIRALTA.
2 Noteu que l’ortografia de Begur és incorrecta. Això és degut que la inscripció a la
medalla és ‘Bagúr’ (vegeu la foto). Noteu també que setembre no es lletreja ‘septiembre’, com és correcte en castellà, sinó ‘setiembre’.
3 Mackay, J and Mussel, J.W (2006) Medal Yearbook 2006, Honiton, Token Publishing
Ltd, p. 125
4 Vaquer i Catà, Josep (1991). ”La batalla de Begur contra els francesos” , Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, vol. 24, Figueres, Patronat Francesc Eiximenis, p.
2.27-242
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defensiva, involucrades
en la batalla i la localitza
ció específica dels esde
veniments. A una banda
del document hi ha una
clau, escrita en castellà,
que explica els números
i símbols, mentre que a
l’altre costat hi trobem
informació prou detalla
da sobre l’organització
de la força d’atac, tant la
planificació de l’acció la
vesprada del dia abans
com l’execució de l’atac
durant les primeres hodel matí següent. Curiosament, aquesta infor
mació és escrita en una barreja d’anglès i castellà.5
L’article que analitza el document intenta transcriure’l (i traduir-lo)
a més de portar una mica de llum al curs de la batalla i la seva relle
vància. Pel que fa al primer propòsit aquest és prou satisfactori i, amb
l’excepció d’una errada important que comentarem més endavant,
la transcripció i la traducció estan ben fetes. Tanmateix, respecte a
l’anàlisi dels fets i la seva importància, l’article no és gens reeixit.
Això es deu que el document és més aviat confús i perquè a l’article
a penes s’intenta contrastar la informació amb altres fonts. Com a
resultat, poca cosa es revela sobre la dinàmica de la batalla, es come
ten diversos errors en relació amb els fets i potser el més important,
els esdeveniments no es situen dins cap context. En altres paraules,
mentre que s’hi menciona i descriu breument la medalla de ‘Bagúr’ i
Palamós, no s’hi fa cap esforç per descobrir o fins i tot especular per
què aquesta acció, juntament amb el que, va passar quatre dies més
tard a Palamós, va donar com a resultat l’atorgament de la condeco
ració als mariners i infants de marina anglesos.
Revers de la medalla de Bagúr i Palamós

5 Segons Josep Vaquer, l’autor de l’article de 1991, una fotocòpia d’aquest document
va ser un present d’uns amics que havien adquirit el document original d’un marxant
d’antiguitats de Nova Zelanda en una fira a París. No s’ha pogut localitzar l’original i la
reproducció que aquí veieu és escanejada de l’article de 1991.
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Referint-se, quan calgui, a l’article de 1991, la següent exposició
mira d’assolir quatre objectius. Primerament, reexaminar la infor
mació que conté el document per esbrinar millor el seu contingut.
Lluny de descriure una acció gratuïta i destructiva duta a terme per
participants anònims com l’autor de l’article dels Annals ens vol fer
creure, el document il •lustra clarament el que en el seu moment es
va considerar com una operació molt ben executada i identifica di
versos dels participants. En segon lloc, intenta aclarir millor aquests
fets oblidats ocorreguts a Begur i Palamós el setembre de 1810.
Tercerament, situa ambdues operacions en el context militar de
l’època, revela per què es varen ordenar i en particular per què es
va creure que era escaient guardonar-les amb aquesta condecora
ció. Com es mostrarà, aquestes accions van tenir una importància
que ni el document ni l’article que l’analitza als Annals desvetllen.
Finalment es donaran alguns detalls miscel·lanis sobre la medalla
per si mateixa incloent-hi el nom d’algun dels destinataris.
EL DOCUMENT
Els empordanesos reconeixeran el dibuix sense gaire dificultat.
Qualsevol dubte s’esvaeix per una inscripció en anglès en el centre
que ens diu que l’artista es trobava situat a 3 milles (5 quilòme
tres) al sud-est de Begur. Mentre que la direcció no pot ser aquesta
(només amb l’artista situat a l’est es podria dibuixar sa Tuna i Be
gur alineant-se verticalment com es veu) l’estimació de 3 milles de
distància és prou precisa. Un escrutini curós revela cadascun dels
nombres i símbols que figuren en la clau d’un lateral.
L’article de 1991 transcriu la clau de la següent manera:
1.

Capn. Calleau con su desctacamento

2.

Guerillas

3.

idem para cubrir la retirada

•

Una casa occupada para cubrir la retirada

4.

Punto donde comenzó el tiroteo

5.

Posicion del enemigo

6.

Torre y Bateria

7.
S

Pueblo
Al otro lado de estas alturas desembarcaron las gentes a media hora del pueblo de

Begur
+

Por donde espaparon los enemigos

9

Avanzada del Enemigo con una bandera

10

Entrada en Puerto en donde pudo quedar una fragata de guerra
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Fora d’alguna omissió insignificant (Calleau hauria de ser Calle
aud i al punt 4 de fet hi diu tiroteo y la carga) la transcripció és
acurada i ens permet recollir diferents fets. Per exemple, s’identifi
quen 3 posicions dels francesos (5, 6 i 9). Evidentment des d’un o
més d’aquests punts les forces franceses es retiraren i marcaren la
seva ruta amb una creu (+). De les forces atacants sabem que una
partida va desembarcar a una mitja hora de Begur, molt probable
ment a sa Riera (S), i que una fragata va entrar i fondejar a sa Tuna
durant o després de la batalla (10). També sabem on va començar
el tiroteig i on va tenir lloc la càrrega (4). Finalment s’hi localitzen
els guerrillers, forces que presumiblement cooperaven amb el grup
atacant (2 i 3).
Deixant de banda aquests fets el document és molt confús i és
difícil traçar-hi alguna altra conclusió definitiva. L’article de 1991
pressuposa que el capità Calleaud és francès i que el seu destaca
ment forma part de les forces defensores de la vila. Això ben bé po
dria ser així però no en podem estar segurs. De la mateixa manera
que no podem estar segurs de quina retirada cobrien les guerrilles
del punt 3 o de qui va ocupar la casa marcada amb •. Eren france
sos que cobrien la retirada de les seves tropes o part de les forces
d’atac assetjant l’enemic? La lògica ens suggereix que el grup que
va desembarcar a sa Riera és qui es va veure involucrat en el tiroteo
i que varen abastar aquest punt després d’ascendir i passar per la
posició que ocupava el capità Calleaud. Descendint cap a sa Tuna
varen lliurar combat amb les forces defensives mentre aquestes re
trocedien cap a la vila, possiblement sota el foc de la fragata fondejada a la badia i d’altres tropes assaltants que haguessin baixat en
terra allí. Però aquesta reconstrucció només és la més convincent.
Molt més útils són les distributions (repartiment estratègic dels
homes) de les forces d’atac escrites al dors del document en una cu
riosa mescla d’anglès i castellà. Això es deu que inclouen els noms
de diversos individus, llur identificació positiva ens guia cap a d’al
tres fonts i referències.
A l’article de 1991 la primera distribució es transcriu i tradueix així:
distribution made night before landing
Distribució feta la nit abans del desembarcament
Official de Zaragoza y Malbehy(?) Vanguardia
Of whom 20 British under Robinson along with me

40

Entre els quals 20 anglesos sota “el commandament de’ Robinson, junt amb mi
Sostenidas por Lawrie and the remains British
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Dors del document
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En el lloc del desembarcament per fer nedant (col ■locar) la torre
de reembarcament (per reembarcar després de l’assalt).
Boats to pull round to the town and enter harbour when signal— made by Capt
W. Jones
Les naus han de navegar cap a la vila i entrar al port quan el capità W Jones faci
el senyal.

Com que algunes paraules del document són difícils de desxifrar,
si no il·legibles, la transcripció i la traducció són correctes. Alguns
errors poc importants es poden esmenar. Per exemple, a la línia
4 remains (restes) hauria de ser remaining (romanents), a la línia
9 swim (nedar) és de fet seize (agafar) mentre que embarquing és
embarkation (embarcar). En contra d’això hi trobem un error molt
significatiu, com s’ha dit anteriorment. A l’última línia, la referència
al Capt W Jones està transcrita erròniament. El que diu al document
és Captain Fane.
Francis William Fane era el capità de la fragata de la marina
reial de 40 canons de nom Cambrian. Va prendre el comandament
de la nau el 1808 amb ordre de conduir-la cap a la Mediterrània,
on, durant el 1810, va estar participant en operacions al llarg de la
costa catalana.6 Això incloïa prestar suport a les forces regular lo
cals i a les guerrilles, així com interrompre les rutes marítimes de
subministrament de l’exèrcit francès a Catalunya. Dos membres
més de la tripulació del Cambrian s’esmenten també en el docu
ment. ‘Lowrie’ és el tinent Lawrie dels infants de la marina reial,
mentre que ‘Robinson’ es refereix al tinent Robinson, també dels
infants de marina. Ambdós servien a bord del Cambrian durant
aquestes dates.7
6 Rugby School (1854). War Services of Rugbeians, Rugby School Library, p. 12
7 Urban, Sylvanus (1855). The Gentleman’s Magazine, vol. XLIII, London, John, Bower, Nichol and Sons, p. 193
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Retrat del general Charles Doyle exhibit a la
National Portrait Gallery de Londres

Podem identificar una
altra figura important en
aquesta primera distribution. Es tracta de Doyle, anomenat a la quarta
línia. Mentre que l’ar
ticle de 1991 identifica
correctament el Cambri
an com la fragata de la
marina reial involucrada
en els fets, comet un er
ror en identificar Doyle
com el seu comandant
així com insinuant que
no era un personatge
històricament rellevant.8
De fet ‘Doyle’ no es re
fereix a ningú altre que
al general Charles Willia m Doyle> d e s c r it p e r s i f

Charles Oman en el seu
clàssic History of the Peninsular War com al Comissionat Britànic
a Catalunya.9 Lluny d’ésser una personalitat insignificant, Doyle
va ser un soldat britànic de gran distinció. Originàriament enviat
a Espanya com a oficial d’enllaç, el setembre de 1810 havia par
ticipat en força batalles i s’havia guanyat una reputació de gran
renom tant entre els seus compatriotes com amb els seus aliats
espanyols. Els tiradores de Doyle esmentats a la tercera línia de la
primera distribució són una força espanyola d’infanteria lleugera
que va ser formada i anomenada així en honor seu després de
lluitar a Olite el 1809. 10 Largarda es refereix al sotstinent Vicente
Lagarda, un dels oficials de Doyle.
8 Vaquer i Cata, Josep (1991), p. 231. L’article de 1991 es refereix al ‘Cambriand’
lletrejant erròniament el Cambrian.
9 Oman, Sir Charles (1908). A History of the Peninsular War\ vol. III, Septemberl 809
to December 1810, Oxford, p. 563
10 Jerdan, William (1830). ‘Major General Sir Charles William Doyle’, National Por
trait Gallery of Illustrious and Eminent Personages of the Nineteenth Century, 14 pàgines,
vol. I, Fisher, Son and Jackson, London. Doyle mereixeria 14 pàgines en aquest volum
mentre que tant l’anterior rei Jordi III com el duc de Wellington en van merèixer només
8 cadascun!
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Respecte a la resta de noms de la llista només s’hi poden fer
suposicions. Assumint que la transcripció és acurada, podria ser
que Malbehy fos un capitost local de la guerrilla, un cognom atípic
que, sens dubte, no és anglès, francès o castellà, però del qual
existeixen variacions entre cognoms catalans (Malbehy, Malvehy
i Malvehi). L’autor no ha pogut identificar positivament Santa Fe i
l’oficial de Zaragoza.
La segona real distribution també es transcriu correctament
(la primera paraula de la darrera línia és, probablement, Detailed
(enviat):
Real Distribution
Callo with Santa Fe and Marina Espanola y English Marine

í 71

Callo amb Santa Fe i la marina espanyola i la marina anglesa
Tiradores de Doyle and English Marines with me

39

Tiradors de Doyle mes la marina anglesa amb mi
Detail(?) to right to cut o ff enemy retreat

22

Destacament “per anar cap” a la dreta per tallar la retirada del enemic
232

Podem assumir que aquest és l’ordre en què la batalla va succeir.
Hi inclou només un protagonista addicional, Callo, el qual ens afe
geix més confusió. L’article de 1991 assenyala que Callo podria ben
bé ser Calleaud escrit de manera diferent i donada la seva fonètica
idèntica. Que Calleaud és un cognom francès és bastant irrellevant.
Llavors, com actualment, molts catalans, castellans, anglesos i fran
cesos tenien cognoms forasters. A més, durant la guerra peninsular
molts soldats, sovint mercenaris, canviaven de bàndol o bé lluita
ven per aquells que els havien capturat. Òbviament si Calleaud cor
respon a Callo, llavors ell i el seu destacament s’han d’afegir a les
forces atacants. Així mateix, si es tractés d’una simple coincidència,
el fet que el dibuixant del mapa conegués el cognom d’un capità
francès es podria deure, entre d’altres raons, que aquest va caure
presoner dels anglesos.
Un altre element de confusió a la segona distribució, el trobem
a la darrera línia on una partida d’atacants és Detailed to right to
cut off enemy retreat (Enviada cap a la dreta per tallar la retirada de
l’enemic). Sobre el mapa semblaria que els defensors es van retirar
cap a l’esquerra deixant enrere la vila de Begur. D ’aquesta mane
ra, podria ser que el grup que va arribar a Begur des de sa Riera
deixés un destacament als turons de la dreta de Begur per prevenir
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una retirada dels francesos en aquella direcció (des d’on haguessin
pogut amenaçar els bots de desembarcament dels atacants). Al
ternativament podria ser que to right (a la dreta) no fos en relació
amb el dibuix, sinó respecte a la direcció en què varen avançar els
atacants des de sa Riera. Novament el document ens confon més
del que sembla.
Afortunadament, la identificació positiva de Fane, Doyle i el Cambrian és la clau per descobrir altres fonts que, si bé no ens permeten
assolir una descripció definitiva dels fets del mapa, ens capaciten
per entendre millor el que va passar i per què. Aquestes fonts in
clouen reculls d’història anglesa de la Guerra del Francès, escrits en
dècades posteriors als fets, testimonis oficials i el diari de bord de
la fragata Cambrian.
L’ASSALT DE BEGUR
El 5 de setembre de 1810 HMS el Cambrian es trobava fondejat
davant de Tarragona. Durant el dia s’hi feren treballs de manteni
ment de veles i pals i a entrada de fosc, a les 8.30 p. m., el Cambrian
va llevar l’àncora i va fer-se a la mar. Embarcat juntament amb la
tripulació habitual de 328 homes hi anava el general Charles Doyle.
A més a més l’acompanyaven pel cap baix dos xabecs espanyols,
l’un portant uns 60 soldats espanyols i l’altre, els canons. El rumb
de l’esquadra va ser en direcció nord-est pujant la costa catalana.
L’endemà a la tarda el Cambrian arribava a Blanes on tenia cita amb
la fragata espanyola de nom Flora abans de continuar plegats." En
aquell moment el pla de batalla era atacar ‘el castell de les Illes Medes\ ocupat pels francesos.12
El matí del 7 de setembre el Cambrian navegava davant el cap
de Sant Sebastià. A les 10 a. m. es va posar al paire per embarcar
un corsari espanyol. Quatre hores més tard, a les 2 p. m., el cúter
(balandra) s’enviava a terra amb al capità Fane i el general Doyle a
bord. Mentre que l’objectiu d’això era probablement obtenir infor
mació sobre les posicions i moviments de les tropes napoleòniques
11 Josep Vaquer identifica la fragata espanyola com a la Diana. Altres fonts també
en fan esment però a les seves cartes oficials Fane ho deixa molt clar. O diverses fonts
erren en situar la Diana a l’acció o totes dues naus espanyoles hi varen participar.
12 Fane, Francis William (1810). Carta al seu superior Sir Charles Bullen, escrita el
29 de setembre de 1810, Dins The Edinburgh Annual Register (1812), vol. 3, part 2, p.
342, London, John Murray
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a la zona, és possible que el capità i el general haguessin desem
barcat per contactar amb grups de guerrillers locals o per obtenir
informació detallada dels punts forts francesos a la costa. Potser
ja havien considerat la possibilitat d’atacat Begur més tard o bé la
informació recollida els va donar aquesta idea. Només podem fer
càbales sobre el que van discutir Fane i Doyle mentre els portaven
remant de tornada al Cambrian ja avançada aquella tarda.13
La matinada següent el Cambrian encara creuava el cap de Sant
Sebastià quan novament va pairar i abordar un altre vaixell de cor
saris espanyols, una altra vegada amb el possible propòsit d’obtenir
informació. El que és cert és que, a primera hora de la tarda, el Cam
brian navegava unes milles més al nord cap a les Medes. Sobre les
2 p. m. el cúter i la barcassa (gavarra) del vaixell es varen trametre
a la riba per tal de reconèixer les defenses enemigues de les illes.14
Ambdós bots retornaren a les 6 p. m. per sortir altre cop dues hores
més tard i aquesta vegada armades i tripulades per acomplir el que
suposem era un atac, més que no per fer noves tasques de reconei
xement. Van tornar aproximadament 12 hores més tard, a les 7.30
del matí següent, amb informes desfavorables sobre les possibilitats
d’èxit d’un intent d’ocupar les posicions franceses. El pla original
doncs quedava descartat, segons Fane perquè ”reduir el castell era
impracticable, l’enemic, contràriament a les nostres expectatives,
no tenia obstacles en la possessió de la costa”.15 D’aquesta manera
la decisió d’atacar Begur, probablement proposada pel general Doyle, va ser acceptada com alternativa a l’atac a les Medes.16
Abans del migdia del 9 de setembre el Cambrian navegava en
direcció sud i aquella mateixa tarda es feren els preparatius d’una
escomesa a Begur. A les 2 p. m. s’enviava el contramestre, en un
del bots de la nau, per sondar ‘la badia.’ Una hora més tard la ga
varra va ser avarada. Va tornar pels volts de les 6 p. m. escortada
per un ‘Spanish boat.’ Qui o què portava aquesta embarcació i d’on
provenia no ho sabem. Potser procedia del Flora o d’un dels xabecs.
Donada la presència de guerrillers en el dibuix, ben bé es podria
tractar de contactes entre el Cambrian i la guerrilla local.
13 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810). ADM 51/2040, National Archives,
London, 7 de setembre
14 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 8 de setembre
15 Fane, Francis William (1810)
16 L’article de 1991 no està encertat, doncs, quan assevera que ia presa de Begur no
fou gràcies a un atac sorpresa.’
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La darrera anotació al diari de bord del Cambrian del 9 de setem
bre afirma que a mitjanit el temps era de ‘brisa lleugera i cel clar’.17
Mitja hora més tard, a les 00.30 de la matinada del 10 de setembre,
tots els bots del Cambrian foren armats, tripulats i avarats. Potser la
nau espanyola va posar-se en camí al mateix temps i podrien haverhi altres bots de la Flora i els xabecs en la partida d’atac.
La composició i el número de la partida és un assumpte com
plicat. El capità Fane assevera que aquesta comprenia ‘Doyle, els
soldats espanyols i els infants de marina d’ambdues fragates.’18 Pre
sumint que ‘els soldats espanyols’ es refereix als que anaven a bord
dels xabecs que van acompanyar el Cambrian des de Tarragona,
podem suposar que algun d’ells, o probablement tots, eren els Doyle’s tiradores i que n’eren 69 exactament. Aquesta és la quantitat
en passar revista al Cambrian i anotada el 10 de setembre tot just
després de la batalla.19 El nombre de soldats de marina del Cam
brian era de 54, incloent els tinents Lawrie i Robinson, i el diari de
bord especifica que tots els ‘marines’ varen desembarcar. Afegint-hi
Doyle sumen una partida inicial de 124 homes. Cal afegir-hi també
els soldats espanyols del Flora, mencionats per Fane, a més dels
mariners del Cambrian i potser mariners del Flora. Només podem
endevinar el nombre d’infants del Flora i no sabem del cert si ma
riners seus anaven amb el grup que va desembarcar. Però podem
estar segurs que mariners del Cambrian varen remar els bots cap a
terra i varen participar en la batalla.
El Cambrian disposava almenys de tres bots: un cúter, una bar
cassa i una llanxa. Depenent de la mida de cadascun, el nombre
total de rems hauria estat d’entre 20 i 40, és a dir, possiblement
aquesta és la quantitat de mariners que van conduir la tropa cap a
terra.20 També s’hi ha d’afegir el capità Fane i un dels seus tinents.
El diari de bord del Cambrian deixa molt clar que Fane va deixar el
navili amb els bots així com almenys un dels seus oficials, el tinent
Benjamin Baynton.21 Si la resta de protagonistes esmentats en el
document -l’Oficial de Zaragoza no identificat, Malbehy i Santa Fe
17 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 9 de setembre
18 Fane, Francis William (1810)
19 Revista (Ship’s Muster) al Cambrian (1810). ADM 37/2524, National Archives,
London, 10 de setembre
20 Aquest càlcul és el resultat de la suma dels rems que aquests bots devien tenir,
una dada complicada donades les diferents mides existents.
21 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 10 de setembre
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van acompanyar el grup- van desembarcar a un altre punt o ja es
trobaven a terra ferma és una qüestió oberta. Podem assumir que
les forces sota el comandament d’aquests personatges constituien
entre 70 i 90 membres de la força d’atac. 22
On exactament desembarcaren els bots està molt clar. En la seva
carta oficial Fane declara que varen desembarcar ‘near Bega’, el
que podria significar a sa Riera o a sa Tuna. Però al mapa veiem
clarament que la partida va arribar a terra a l’altre costat dels turons
a media hora del pueblo de Bagur, és a dir, a sa Riera. A més, com
abans s’ha dit, el contramestre va sortir a sondar la badia. Sondar
la badia a sa Tuna l’hauria fet clarament visible des de les posicions
dels francesos sota Begur.
El més probable és que les forces de Doyle i Fane van marxar
des de sa Riera en direcció a Begur emparant-se en la foscor i sens
dubte guiats per guerrillers locals. Si Calleaud fóra un capità francès,
podria haver estat sorprès i fet presoner. La lluita hauria alertat els
francesos aposentats entre Begur i sa Tuna que s’haurien mobilitzat
per dirigir-se a la vila i fer cara a l’atac. Sabem també, per la segona
distribució, que en algun moment la partida d’atac es va dividir en
tres grups. Les posicions i moviments dels tres grups es podrien
haver indicat en el dibuix tosc i pràcticament inintel ■ligible que
trobem a sobre del guió. És impossible saber-ho.
Fos quin fos el curs dels esdeveniments, el cert és que va tenir
com a resultat la completa victòria dels atacants. El diari de bord no
fa esment de baixes en cap d’ambdós bàndols encara que és proba
ble que se’n produïssin, almenys d’entre els defensors. Per contra,
s’hi especifica que, just abans del migdia, s’havien fet presoners 36
soldats francesos. Una bateria de 4 canons de 24 lliures va ser tam
bé destruïda i la vila assegurada. Aquella mateixa tarda els canons
de ‘Fort Begur’ es varen carregar al Cambrian 23 A la tarda següent
el Cambrian, acompanyat del Flora, va posar-se en marxa cap al sud
22
A la partida d’atac potser hi anava l’artista, o potser no. L’article de 1991 suposa
que l’artista era anglès degut que ell mateix es situa, en anglès, entre les forces angleses
tant a la primera distribució com a la segona. De fet, atès que a la primera distribució
s’hi afegeix Robinson, un tinent de ‘marines’, i a la segona ell mateix es situa entre els
infants de marina anglesos, el més probable és que ell mateix també fóra un ‘marine’.
Nogensmenys, mentre que el dibuixant podria haver estat un ‘marine’ anglès, és força
possible que hagués estat dibuixat per un mariner o soldat espanyol i que algun anglès
hi hagués afegit anotacions en anglès a posteriori. Aquesta suposició podria explicar la
barreja de llengües del document.
23Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 10 de setembre
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remolcant tres bots capturats a Begur. El general Doyle i un nombre
indeterminat d’homes es quedaren a Begur.
L’ASSALT A PALAMÓS
En deixar Begur, la destinació del Cambrian fou Arenys de Mar.
El 13 de setembre, molt de matí, el Cambrian ve desembarcar-hi
els 36 presoners francesos abans de reprendre el camí cap al nord
un cop més.24 Vint-i-quatre hores després, a les 6 a. m. del matí
del 14 de setembre, el Cambrian es trobava sis milles marines al
sud de Palamós.
Lluny de ser un atac per sorpresa, com l’assalt nocturn a Begur,
l’acció sobre Palamós no va agafar desprevingudes les guarnicions
franceses. A més a més, no va ser un, relativament, simple atac
des del mar. En aquesta ocasió, els moviments del Cambrian es van
coordinar amb un atac des de terra, probablement dut a terme per
dues forces terrestres: Doyle i la partida que va liderar per terra
des de Begur i una força considerable de tropes espanyoles que
haurien arribat des del sud. Aquesta última era formada per 300
soldats d’infanteria i 20 homes de cavalleria sota el comandament
del tinent-coronel Tadeo Aldea. Palamós estava defensada per una
força similar en quantitat i diverses peces d’artilleria.25
El diari de bord del Cambrian assenyala, a les 9.30 a. m. d’aquell
matí, que ‘francesos i espanyols mantenen un foc nodrit’. Sens dub
te, això fa referència a l’intercanvi de foc entre la guarnició i les for
ces angloespanyoles de Doyle i Aldea. Com a resposta, el Cambrian
va pairar i els seus bots van ser armats, tripulats i avarats per dirigirse a terra sota el comandament de Fane. Mitja hora més tard, els
bots disparaven diversos projectils contra les bateries defensives.
Tot i que podrien haver estat trets de mosquetó, el més probable és
que es tractés de granades disparades des de petites peces d’artille
ria prèviament muntades als bots. Això va continuar fins a la tarda
amb els bots sempre disparant ‘un foc nodrit’. Aquesta cortina de
foc, tant de les tropes de Doyle i Aldea com de les desembarcades
del Cambrian, va ocupar bona part del dia. A les 2 p. m , l’oficial de

24 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 13 de setembre
25 Southey, Robert (1836) History of the Peninsular War, vol. V, London, John Mur
ray, p. 14
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coberta del Cambrian va observar com els francesos es rendien.26
En total hi van morir 60 dels defensors mentre que 255 soldats i
7 oficials van ser agafats presoners. La llanxa del Cambrian va ser
enfonsada i tres homes ferits.27
El Cambrian va romandre ancorat a la badia de Palamós els 2 dies
següents. El matí del 15 de setembre ‘tots els bots’ van prendre terra
per assistir en l’embarcament de presoners i dels canons de les ba
teries de la vila. Al matí següent, novament es llancen els bots, amb
50 homes, per continuar embarcant presoners i per prestar ajut en el
proveïment dels ‘vaixells espanyols’, presumiblement bots capturats
al port de Palamós. Això va continuar fins a la tarda.28
BEGUR, PALAMÓS I LA VICTÒRIA D’O ’DONNELL A LA BISBAL
Al primer cop d’ull, les victòries angloespanyoles a Begur i Pa
lamós amb prou feines podrien semblar merèixer cap distinció.
D’acord que dues viles estratègiques van ser capturades, aparent
ment, a baix cost i es van requisar canons i munició, i que varen ferse molts presoners. Però, literalment centenars d’operacions com
aquestes van tenir lloc durant l’època de la Guerra del Francès i no
van ser motiu suficient per a ser especialment reconegudes amb
l’encunyació d’una medalla. L’atorgament d’aquestes medalles in
dica que els esdeveniments van tenir una rellevància que no es re
vela ni al document ni a l’article de 1991. Per entendre el significat
d’aquestes accions i per què van merèixer una marca d’honor cal
tenir una visió àmplia del context en què van ocórrer.
De fet, el Cambrian va abandonar Tarragona el 5 de setembre
amb l’objectiu d’atacar posicions franceses a la Costa Brava com a
distracció estratègica. Això es dóna a entendre en una descripció
dels fets escrita pel capità Fane dues setmanes més tard, i que fou
publicada, on assenyala que el Cambrian va partir de Tarragona ‘a
petició del general O'Donnell.’29 El biògraf de Doyle a la National
Portrait Gallery of Illustrious and Eminent Personages of the Nineteenth Century també emfatitza que Doyle va unir-se al Cambrian a

26
27
28
29

Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1 810), 14 de setembre
Southey, Robert (1836), p. 14
Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1810), 15 de setembre
Fane, Francis William (1810)
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Tarragona per iniciar ‘un seguit d’operacions a la costa com a mani
obra de distracció per afavorir el general O ’Donnell.’30
Per als estudiosos de la Guerra del Francès, el general Enrique
O'Donnell és una figura molt coneguda. Descendent d’immigrants
irlandesos (d’aquí el cognom) va néixer a San Sebastian el 1776
i va entrar a l’exèrcit als 15 anys d’edat. Va distingir-se durant la
Guerra Gran i a principis de la Guerra del Francès ostentava el rang
de general. El setembre de 1809 operava a Catalunya i novament
va distingir-se en diferents fronts inclòs el setge de Girona. Per això
va ser promocionat a major general i el gener de 1810, amb una
situació militar a Catalunya que s’havia tornat molt desfavorable, va
ser anomenat ‘Capitan General’ per la ‘Junta Central’. Durant tot un
seguit de marxes i enfrontaments va demostrar vigor i imaginació,
si bé els resultats no van ser sempre satisfactoris.
El setembre de 1810, amb Girona ja perduda i Tortosa amena
çada, O ’Donnell estava desitjós d’apuntar-se una victòria i buscant
una oportunitat va fixar els ulls sobre l’Empordà, on les forces de
Napoleó eren relativament febles. Amb aquest propòsit, va enviar
una divisió cap al nord-est a marxes forçades. Simultàniament el
Cambrian va ser mobilitzat i va sortir de Tarragona vers un destí se
cret.31 Si el seu objectiu, quan va enviar el Cambrian cap a la Costa
Brava, era allunyar les tropes franceses de la Bisbal per així debili
tar la seva guarnició, aquest va ser un èxit. Com a resposta a l’atac
sobre Begur, el general Shwartz, comandant de Napoleó a la zona,
va decidir enfortir les seves altres posicions a la costa i enviar-hi les
seves tropes. Durant els dies posteriors, va dispersar les seves forces
cap a diferents viles costaneres, com ara Palamós, Sant Feliu i Ca
longe. Inevitablement, aquests moviments van afeblir la guarnició
del seu quarter general a la Bisbal.
En aquestes circumstàncies, O ’Donnell va escometre la Bisbal el
14 de setembre, va forçar la rendició de Shwartz i va obtenir una
victòria de gran fama. Aquell mateix dia, els bots del Cambrian as
sistien Doyle en l’assalt de Palamós. Simultàniament, destacaments
de la columna d‘0 ’Donnell també atacaven les posicions franceses
de Sant Feliu i Calonge. Aquests atacs, tots ells reeixits i sincronit30Jerdan, W illiam (l830) p. 3
31
Sembla ser que la columna d’O ’Donnell va arribar a Arenys de Mar el 13 de se
tembre, on devia coincidir amb el Cambrian abans de dirigir-se al nord per terra i mar
respectivament.
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zats amb l’assalt de la
Bisbal, van significar una
victòria aclaparadora per
a O ’Donnell i els homes
sota el seu comanda
ment. En total, un gene
ral, dos coronels, 56 ofici
als, 1.183 soldats rasos o
de grau baix i 17 canons
van ser capturats.32
Fane i el Cambrian hi
jugarien un nou rol, en
tot això. Aparentment,
l’il·lustre O ’Donnell va
resultar greument ferit al
peu en l’acció a la Bisbal.
D’aquesta manera, va
deixar ràpidament l’es
cenari del seu triomf per
embarcar al Cambrian,
junt amb els presoners, a
Palamós el 17 de setem
bre i amb Tarragona com
a destinació. Dos dies
més tard, el Cambrian al
birava Tarragona.33
CONCLUSIÓ: LA MEDALLA DE BAGÚR I PALAMÓS
En la cloenda del seu article de 1991, Josep Vaquer escriu la se
güent valoració de Doyle i el seu atac a Begur:
“Els begurencs hauríem preferit que Doyle no hagués pujat mai a
Begur. La seva gesta no servi per a res. I ell ho sabia. Pocs dies després
d’haver alliberat Begur, preveia que els seus soldats no aguantarien
aquí i que ell no podria servir-se de les petites fortaleses que hi havia
deixat. Per això les féu enrunar abans de retirar-se. No sé quina quali

32 Oman, Sir Charles. ( 1908), p. 499
33 Diari de bord (Ship’s Log) del Cambrian (1 810), 17 de setembre
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ficació la historia dóna a la gestió de Doyle. Per als bergurencs només
ens mereix un suspens; no podem aprovar el que ens va fer. ”34
Tan negativa valoració resulta de les ordres que, aparentment,
Doyle va donar després de capturar Begur. Assenyala que Doyle va
ordenar requisar les provisions de queviures, així com la destrucció
del castell de Begur i la torre de sa Tuna.35 L’autor acomiada l’actua
ció de Doyle com a destructiva i sense sentit.
Aquesta anàlisi és clarament injustificada. De fet, Doyle va asso
lir allò que s’havia proposat quan va sortir de Tarragona a bord del
Cambrian. El seu objectiu fou el de distreure l’atenció dels francesos
‘en favor del general O ’Donnell.’ Amb l’assalt i captura de Begur
és exactament el que va aconseguir. El seu propòsit no va ser mai
mantenir la posició a la vila sinó simplement obligar els francesos a
enfortir les tropes de la costa per afeblir la Bisbal. D ’aquesta mane
ra, la destrucció de les defenses de la vila, abans de la seva retirada,
era una conseqüència lògica. Per què hauria hagut de deixar les
fortificacions dempeus si sabia que ben aviat tornarien a estar en
mans de l’enemic? Els begurencs potser es dolen en veure que les
seves antigues fortificacions van ser enrunades, però Doyle només
feia la seva feina, i la va fer molt bé.
I així és com el jutja la història. Si creiem el biògraf de Doyle
de la National Portrait Gallery llavors Begur va ser assaltada en un
‘agosarat cop de mà del general.’ A què es refereix amb això no és
clar. Potser a la decisió improvisada d’atacar Begur,potser que l’ac
ció fos a la nit o potser per una decisió específica oacte delideratge
durant la batalla. El cas és que el mateix Doyle va considerar que
el paper dels oficials i la tripulació del Cambrian va ser vital per
què l’operació reeixís. Segons el seu biògraf, Doyle va públicament
‘atribuir l’èxit a la valentia i els esforços del capità Fane, el tinent
Baynton i les tripulacions dels bots i dels tinents Lawrie i Robinson
i dels infants de marina.’ Sembla que la tripulació del Cambrian va
comportar-se de la mateixa manera quatre dies més tard quan es va
escometre Palamós. Per segona vegada, el general va informar ‘en
primer terme, de la valentia i els esforços extraordinaris del capità
Fane, i dels oficials, mariners i soldats del Cambrian.’50

34 Vaquer i Catà, Josep (1991), p. 242
35 Vaquer i Catà, Josep (1991), p. 238-241
36 Jerdan, William(l 830), p. 9
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Això explica, en part, per què es va recompensar no només Doyle sinó també la tripulació del Cambrian amb la medalla de Begur
i Palamós. Com Doyle, ells també van fer bé la seva feina. Però
per entendre l’atorgament de la medalla també cal comprendre el
significat personal d’aquestes accions per a O ’Donnell. El triomf
d’O ’Donnell a la Bisbal, el va distingir com un dels pocs generals
espanyols en assolir una victòria contra les tropes de Napoleó. De
fet, se’l va honorar amb el títol de comte de la Bisbal. Malferit però
tanmateix emocionat amb la victòria, no és sorprenent que en
arribar a Tarragona volgués expressar la seva gratitud a la petita
expedició que li havia facilitat el triomf. Així va ser com va voler
recordar la fita amb una medalla, d’or per als oficials i d’argent per
a la resta de rangs. L’autor ha pogut confirmar el nom de tres dels
oficials guardonats. Aquests són el general Doyle, el tinent Baynton
del Cambrian i el tinent Lawrie dels infants de la marina reial. La
lògica ens suggereix que el capità Fane i el tinent Robinson també
van ser condecorats. Qui va rebre les altres 3 medalles d’or encara
ho hem d’esbrinar.
Aquesta medalla no va ser l’únic honor que van rebre els homes
del Cambrian. No gaires palamosins deuen conèixer que, al nordoest de Londres, hi ha un carrer que duu el nom de la seva vila.
‘Palamós Road’ es troba entre un grup de carrers amb noms que
honoren les guerres napoleòniques, incloent ‘Waterloo Road’. No
és doncs sorprenent que, en vista dels esdeveniments esmentats, a
un dels extrems de ‘Palamós Road’, i en perpendicular, hi trobem
‘Cambrian Road’.
Desafortunadament per al capità Fane i la tripulació del Cambrian,
només tres mesos després de la seva victoriosa participació a Begur
i Palamós, es veurien involucrats en una nova acció a Palamós, on
la marina reial va patir una derrota ignominiosa. Però això és una
altra història.
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RESUM : El Ball d’en Serrallonga era un ball parlat. Una comparsa de gent vestida d’època
l ’executava per les viles i ciutats catalanes. Era basat en la vida de Joan de Serrallonga
(1594-1634), nom popular de Joan Sala i Ferrer, bandoler nyerro, mitificat pel poble. L’es
criptora i folklorista Irene Rocas recorda en una nota escrita l’any 1940, des de l’Argentina,
haver vist representar passatges d’aquest ball a Torrent i a Llofriu per una companyia
teatral ambulant.
PARAULES CLAU: ball parlat, Joan de Serrallonga, Irene Rocas, Llofriu, Torrent, segle XX.

El Ball de o d’en Serrallonga és una obra molt coneguda dintre
del repertori de les danses dramàtiques catalanes, de l’anomenat
teatre de plaça1 o de carrer, representat, majoritàriament, per Car
nestoltes o per la festa major en un espai obert, el carrer cèntric
d’alguns pobles de la nostra geografia. Joan Amades i Francesc Pu
jol en el seu Dicccionari de la dansa (Barcelona, 1936, pàg. 47),
defineixen aquest tipus de ball com a «certes representacions de
caràcter popular realitzades amb gestos i parlaments desenrotllant
un argument, en les quals el ball pròpiament dit consisteix general
ment en senzilles evolucions o passades».
Es tractava d’una escenificació2dialogada, no cantada, però amb
música, que explota el tema del bandolerisme, en aquest cas la vida
i les malifetes del bandoler Joan de Serrallonga (Viladrau, Osona
1594- Barcelona 1634), nom popular amb què era conegut Joan
Sala i Ferrer, bandoler nyerro.
1 Pel que fa al teatre de plaça, llegiu Joan Amades, Costumari català: El curs de l’any,
1, Barcelona, 1950, pàg. 511-616
2 En moltes d’aquestes obres, sortia primerament a escena un actor solitari que
obria l’espectacle. Aquest era anomenat pròleg o lloa. Irene Rocas també en parla.
Sovint anava vestit de negre, portava un bastó de comandament a la mà, es passejava,
amunt i avall de l’escenari. La seva missió era la d’explicar amb un cert didactisme, a
un públic assistent a l’espectacle, de vegades molt heterogeni, l’argument de l’obra,
l’entrada i sortida dels personatges, alguns detalls de l’acció. Feia una llarga introducció,
gairebé sempre en vers, mentre la gent s’asseia i es posava bé, i els comediants, darrere
l’escenari, es preparaven. Abans d’acabar la seva funció, demanava silenci i atenció, la
benevolència dels espectadors perquè perdonessin les falles, cas que els actors no se’n
sortissin prou bé de la seva comesa.
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Serrallonga, que tre
ballava amb la seva qua
drilla de malfactors, era
un home molt conegut,
famós per les seves ac
tuacions. La seva vida,
en forma de cançó, ball,
auca o comèdia, conser
va un to festiu i llegenda
ri en glorificar el barroc
i més tard el romanticis
me el seu sentit justicier,
els segrestos, robatoris i
crims que havia comès.
És com si ara enaltíssim
els crims comesos per
II ■lustració de daniel Masgoumieri sobre el
la màfia per mitjà de la
Ball d’en Serrallonga
novel •la o del cinema.
Joan Maragall, Joan
Fuster, Joan Reglà, els Joglars, entre molts d’altres, s’han inspirat
modernament en aquest personatge des de diverses perspectives,
amb una barreja de vida real i mitificada. No entrem, però, a consi
derar, ara i aquí, el tema tan fecund del bandolerisme i la literatura,
molt ben tractat en les obres de referència que sobre aquest ball
dramàtic, indiquem en aquesta nota bibliogràfica.3
Aquest ball fou molt representat a Catalunya durant els segles
XVIII, X IX i primera meitat del segle XX. A les comarques gironines
fou escenificat sencer o fragmentàriament, a Pardines, Cabanes,
Verges, Cartellà, Sant Joan les Fonts, la Bisbal, Besalú, Sant Feliu
de Guíxols, Llofriu, Torrent, Montagut, Tortellà, etc. Aquesta repre
sentació, que era un esdeveniment social en molts pobles, en els
quals no hi havia cap mena de vida social, de divertiment, agradava
per la gran quantitat de personatges que intervenien a escena, pels
3
Joan Armangué i Herrero, La versió de Tona del «Ball de Serrallonga», «Estudis Ro
mànics», vol. XX, Barcelona, IEC, 1987-1991, pàg. 349-436. Montserrat Garrich, Lenke
Kovàcs, Francesc Massip, Xavier Torres, Serrallonga, Déu vos guard. Història, cultura i
tradició del bandoler Joan Sala, àlies Serrallonga. El ball parlat de Perafita (Lluçanès, s.
XVIII). Centre d’Estudis del Lluçanès, Prats de Lluçanès, 2004. Enric Prat i Pep Vila,
“Una versió desconeguda del Ball d’En Serrallonga” , Actes de l ’Onzè Col·loqui Internaci
onal de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), vol. 3, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2000, pàg. 217-251
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vestits d’època, molt falsificats, amb els quals anaven caracteritzats
els actors amateurs o més o menys professionalitzats, per l’ús d’un
vers fàcil, que feia entenedor al poble ras les seves malifetes. Més
d’un parlament justificava les seves actuacions en voler alliberar
el poble de la servitud d’uns amos i governants corruptes. Era fins
a un cert punt normal que el text d’algunes representacions fos
adobat. Sovint, per fer-lo més proper i entenedor, hom el farcia
amb al·lusions i personatges locals. En algunes representacions
el paper de na Joana, companya de Serrallonga, era representat
per un noiet disfressat. Aquest espectacle de caràcter alegre també
agradava molt perquè els bandolers feien fressa, tiraven trets al cel
amb trabucs, pistolots, escopetes, etc. Durant el ball, o a la fi de la
representació, els actors passaven la panera per recollir les volun
tats dels espectadors per tal que ajudessin a sufragar les despeses
de l’espectacle. Per tot hi havia cent llegües de mal camí.
Aquest i altres balls sobre temes històrics, de bandolers, de llui
tes entre moros i cristians, de vides de sants, sovint eren represen
tats per actors no professionals, per petites companyies ambulants,
per gent de poble que, per manca de lletra, no entenien el que de
ien. D ’aquí que, com que molts textos s’aprenien de memòria, i es
transmetien de viva veu, vagin plens d’incoherències i de llacunes
i se n’hagin conservat diverses versions, algunes més fidels que al
tres a l’esperit original de la narració.
Agustí Calvet i Pasqual [Gaziel] (1887-1964) havia vist ballar,
quan era petit, aquesta peça a Sant Feliu de Guíxols. Recorda que
era un ball integrat dintre de les festivitats del Carnestoltes. El repre
sentava una companyia que tirava d’un carro i anava d’una banda a
l’altra. Potser era el mateix grup que, en un moment indeterminat,
també va actuar a Llofriu o a Torrent. Podeu llegir la descripció sen
cera d’aquesta representació a la seva Obra completa4 Ara en llegi
rem uns extractes que he copiat, per introduir millor els fragments
que Irene Rocas recorda d’aquest espectacle de carrer:
«El ball d’” En Serrallonga” era un dels més importants: tenia
molts de personatges, amb comparseria i, al voltes, un cavall i tot
—el del bandoler— , que també devia servir per a tirar el carro o
la tartana que portava la colla d’una banda a l’altra. El que feia de
don Joan, és a dir de Serrallonga, solia ser un bon mosso i el cap de
4
Gaziel, «Sant Feliu de la Costa Brava» dins Obres completes. Obra catalana, Barcelo
na, Editorial Selecta, 1970, pàg. 328-329
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la companyia
Duien patilles i celles pintades amb carbó, mo
cadors virolats al cap i vells trabucs al braç penjats a l’espatlla. Tot
el vestuari eren restes desavinents i desaparellades, tretes Déu sap
d’on [...] El ball consistia en això: els personatges que he dit es dis
posaven en una mitja rodona. Enfront, sols, en Serrallonga i na Jo
ana; i entremig, a una banda, els músics — gralla, cornetí i fiscorn,
i tabal. L’espectacle començava amb una mena d’obertura bàrbara,
mentre els espectadors anaven venint i es posaven, en fileres com
pactes, darrere dels actors i tots al voltant. Després parava la música
i començava la comèdia. [...] Quan l’escamot ja era format, es feia
com una mena de descans o entreacte, molt curt, mentre la música
sonava sense parar i un parell o tres comparses — generalment els
més destacats o els que més plaïen a la gent — passaven la bacina
i feien recapte [...] Jo devia tenir cinc anys quan els balls de Car
nestoltes passaven pels voltants de casa meva. I me’ls guaitava tan
embadocat, que en perdia l’esma» ( pàg. 329).
L'EXPLICADA D ’IRENE ROCAS
L’escriptora i folklorista llofriuenca Irene Rocas, coneguda de
molts lectors d’aquesta publicació, col·laboradora d’Antoni Maria
Alcover, dietarista, va comentar el 10 de juliol de l’any 1940, des
de l’exili a Huedo, a l’Argentina, en una llarga i documentada nota5,
adreçada a uns nebots seus d’aquí, perquè en tinguessin memòria,
els records d’una representació del ball d’en Serrallonga que ella i
els seus familiars havien vist representar o comentar per terceres
persones a Llofriu i Torrent. Irene Rocas no pretenia explicar el con
tingut i l’evolució de tot el ball. Molts dels passatges que explica als
nebots són obscurs o incomplets. Aquests indicis fragmentaris no
ajuden a perfilar l’abast d’aquesta representació a Torrent i Llofriu,
atès el caràcter informatiu d’aquesta nota epistolar de l’any 1940,
com quan un avi explica una contalla a uns néts Tampoc sabem qui
feia de director, qui assumia aquesta feinada, quin grup el va dur
fins aquestes contrades. També ens manquen detalls sobre l’abi
llament, l’entrada i sortida d’alguns personatges, com es movien
per aquests dos pobles. Generalment el grup es col •locava en dues
rengleres confrontades. Els bandolers es presentaven fent un pas
5
Arxiu Històric Municipal de Palafrugell, fons Fina. Lletra direne Rocas. Tres folis
sense numerar. Agraeixo a Concepció Saurí la seva disponibilitat en facilitar-me còpia
d’aquest document.
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davant d’en Serrallonga, amb el desig de ser admesos a les seves
files. Algunes de les intervencions que explica Rocas, els noms dels
bandolers, els diàlegs... no concorden amb els textos conservats.
Recordem que l’havia vist ballar de molt jove i de vegades la memò
ria falla, els detalls s’esmicolen.
Pel que fa a l’edició del document, que presenta trets ortogràfics
diversos, accentuem i puntuem el text, normalitzem l’ús de majús
cules, l’apòstrof. Mantenim algunes grafies i expressions no normativitzades: dialectalismes (furviol, atre) llenguatge salat, les ioditzacions: ”vermei” , etc). Sempre que ha estat possible reconstrueixo
els versos, molt deturpats, que separo entre indicadors.
TEXT: ALGUNS FRAGMENTS DEL BALL D ’EN SERRALLLONGA
«Varen celebrar-lo a la plaça de Llofriu quan encara jo havia de
néixer. En servo algun record per els comentaris que hi feien la gent
que el varen veure ballar.
Quan encara molt jove, el vaig veure ballar a Torrent a la plaça. El
vostre oncle de Rosari va dir que també ell el va veure a Torrent.
Primer fan una filera d’homes que volten la plaça. No recordo si
era tan sols un furviol o si era tres músics que tocaven. Els homes
185
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Escena del Ball d'en Serrallonga, publicada a la revista "Un tros de paper"

afïlerats al so de la música van encreuant els peus i voltant fins
que han donat un tom. A la presidència hi ha en Serrallonga i la
seva dona Joana6 amb un bordegàs d’uns catorze anys que figura
ser el fill seu. Aquest obre la festa saludant: «Molt bon jorn tinguin
senyors/ a batlles i regidors/ a tota la companyia/ i a •n a mi primer
que tots».
«Senyors: Se n’ha tractat de fer un ball/ i formar-ne uns quadrilla,/
tenint mon pare Serrallonga per cap,/ i ma mare Joana per guia».
Llavors surt un dels de la filera bo i ballant, encreuant cames i
peus al so de la música fins que arriba davant dels tres nomenats
i diu: «Serrallonga, Déu vós guard, / a vós i na Joana/. Aquí us vinc
a demanar/ si em voleu per camarada». En Serrallonga li contesta:
«Qui ets tu mon valentó/ pel teu nom anomenant-te?/. Jo som aquell
bandoler/, el Rellam anomenat/, que per matar i robar/ de ningú hem
som amagat/, ni me’n amagaré, no/, que amb les armes que jo por
to/, a mi ningú hem fa por. / La meva vida Serrallonga/ és tota plena
d’afanys/, i per això sempre, porto/ el cos tant vermei de sang»/.(En
aquell moment descobreix els braços que porta pintats de vermei).
En Serrallonga li diu: «Ja que tens tanta malicia/ i et mostres tan
atrevit/, com no tems de la justícia/ que et persegueix dia i nit?»
6 Joana era la vídua d’Eusebi Macís, moliner de Castelló d’Empúries.
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«Jo no temo a la justícia/, ni tots los que van amb ell/ que amb
les armes que jo porto/ els hi treparé la pell». (Queda admès a la
quadrilla de bandolers).
La música toca i en surt un atre tot ballant i com l’atre també sa
luda igual. En Serrallonga li respon també preguntant-li pel seu nom
i referències: «Jo som el general Xauxet/ home tinent» (si es general,
com pot ser tinentl), però així ho diu, «home tinent i galant/, que
sols per a parlar amb vós/, la panxa vaig rossegant/» ( L’home té una
enorme panxa que sembla li cau). «Queda admès».
Després hi surt el seu fill del general que no recordo lo que diu.
Ara ve un de molt valent que després de saludar diu: «Jo som l’he
reu Barrambau7/ aquell de la mara cara/aquell que volia regnar/ en
temps d’en Roca Guinarda». «Jo senyor Serrallonga, no he fet altre
cosa sinó matar, robar, donzelles desencaminar. Un dia vaig trobar
un traginer, bastant amics havíem estat, i al peu d’una soca d’un
arbre, d’en viu en viu lo vaig cremar». En Serrallonga li mana que
es fassi un poc enllà perquè el veu tan desanimat. Ell s’aparta bo i
dient-li: «Serrallonga, hi som prou? / Si no em som prou m ’hi faré
més/. «Queda admès».
Llavors arriba un que es diu Burleta. En Serrallonga li fa la pre
gunta com als altres i ell contesta: «A mi em diuen Burleta/. Som en
Burleta que de/ tot me vull burlar i fins an en Rocamora / es mustatxos li vui llevar/». (Pega una urpada an es bigotis d’en Rocamora i ■Is
tira per terra)8.
Arriba un home que porra un rusc9 a coll. Un vailet l’acompanya.
Porta una olleta amb caliu i herbes que fan fum. «Jo som en Josep
Llemis,/ vingut de la terra de la mel/» «Joana: Si en voleu bresques/,
prontament ne brescarem/. Bordegàs, fes fum que les abelles fan
zum, zum. Truca an es rusc per saber si és ple de mel, com ho fan
els homes quan bresquen. S ’afanya a destapar el rusc i en surten dos
gats que fugen com dos desesperats». Tothom riu. Ell diu: «Malitsiga
semblant ofici/, ni més qui m ’he l’ha ensenyat/; pensant brescar un
rusc d’abelles/, som brescat un rusc de gats/. «Queda admès».
Llavors arriba un francès. En Serrallonga el pregunta: «Jo som
aquell gavatxot10/ que de la Farransa ha arribat/. En tots casos i
7 En altres llocs anomenat Borrombau o Barramban.
8 Aquest seria un altre tret còmic.
9 L’episodi de brescar el buc arranca d’un moment de l’obra en què Joana, que
està prenyada, té el desig de menjar mel. Un tret de comicitat fa que del rusc, en
surtin uns gats.
10 El gavatxot parla en una llengua inventada.
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parcassos/ mundi futarra Serrallonga/». No recordo que diu més. Un
altre diu: «cagacalses11». No recordo les paraules, pro és que sempre
té por. En Serrallonga no el vol, però per fi se’l queda.
A Torrent hi varen afegir-n’hi un que deia: «Jo som en Pau Saba
ta/, batejat de can Ollé/. Tinc na Gràcia (la mestressa de can Ollé)
per padrina/ i el padrí és Bou Murgué» /.(L’amo de can Ollé). Ell se
deia: “ Pau Sàbat”.
El primer que surt que no me n’he recordat és El Pròleg. Fa una
explicació de tota la festa. Hi ha més bandolers, però no me recordan (sic)”.
Aquí ho teniu nebots meus estimats. He passat un refredat que ja
ha fugit. No sé si us vaig dir que vaig rebre postal de na Maria des de
París, feta del vint del mes passat. Tinc molta ànsia per a ells tres».
Haedo, 10 juliol 1940. Vaig escriure a la Llúíseta.
Espero carta vostra. Tia Irene.

11 Tret còmic
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RESUM: Aquest article tracta sobre els grafits que diferents membres de la fam ília Bas
sa Rocas varen escriure sobre les parets de l ’antic casal familiar, actual Centre Social i
Cultural de Llofriu, durant les primeres dècades del segle XX. La majoria d’aquestes ins
cripcions són escrits d’enyorança i frases d’enaltiment patriòtic dels descendents d'Irene
Rocas que s ’havien allunyat del casal empordanès per continuar la seva vida a Amèrica i
en diferents punts de la geografia catalana.
PARAULES CLAU: grafits, Llofriu, Casal Bassa Rocas, Irene Rocas

A l’actual edifici que acull el Centre Social i Cultural de Llofriu hi
ha uns grafits, en una sala del primer pis (foto 2) i a les golfes, que
daten, en la seva majoria, de les primeres dècades del segle XX.
Són traços de llapis sobre guix que responen a dues expressions
ben diferents: en unes hi ha escenes iconogràfiques, mentre que
en d’altres hi ha missatges escrits. En els primers hi ha representats
personatges (de vegades acompanyats de noms) i una ballada de
sardanes davant la recreació del poble de Llofriu, i en els segons,
disposats de manera totalment desordenada, hi ha signatures, es
crits d’enyorança i frases d’enaltiment patriòtic d’una família em
pordanesa, el pal de paller de la qual va ser una dona, Irene Rocas
(Llofriu 1861 - Castellar - Buenos Aires 1947).
BREU RESSENYA BIOGRÀFICA D’IRENE ROCAS
La Irene ja compta amb una considerable bibliografia que es va
començar a esbossar fa una desena d’anys a iniciativa de l’Arxiu
Municipal de Palafrugell i que podreu veure de manera resumida al
final d’aquest article. Aquesta dona palafrugellenca tenia una sòlida
cultura que havia adquirit de manera autodidacte i que la va ajudar
per col·laborar amb l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya i
amb el Diccionari català-valencià-balear d’A. M. Alcover i F. de B.
Moll. Va escriure 16 volums de memòries i dietaris (dipositats a
l’Arxiu Municipal de Palafrugell) que detallen fil per randa la seva
vida i que esdevé un compendi de la vida privada, el folklore, la
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història de Catalunya i la dels colonitzadors de les terres verges de
l’Amèrica del Sud. La Irene va quedar vídua molt aviat, el 1906,
quan tenia quaranta-cinc anys i set fills vius dels nou que havia
tingut: M. Gràcia (1883-1961), Florenci (1889-1961), Maria dels
Àngels (1890-1941), Serafí (1892-1922), Lluís (1894-1917), Maria
Montserrat (1898-1977) i Maria (1900-1 976). Es va relacionar amb
persones rellevants de la cultura catalana i va exercir una influència
abassegadora sobre els seus fills, els quals va educar en el conei
xement i l’apassionament per la cultura catalana, en la creença en
Déu i la seva litúrgia, en l’estimació per la natura, la lectura i la mú
sica. Entre els membres de la seva família hi trobem indianos (Joan
Bassa, l’home de la Irene té negocis a Puerto Rico i a Cuba); poe
tesses (la seva filla M. Gràcia Bassa va ser una prolífica i reconeguda
escriptora, guardonada en jocs florals); artistes (el seu fill Serafí era
escultor); periodistes (el seu fill Florenci era periodista gràfic i lite
rari); colons (M. Gràcia Bassa i el seu marit s’estableixen a Trenque
Leuquen i funden una botiga que abastia els colons d’aquesta nova
ciutat de la pampa).
ELS GRAFITS COM A EINA D’EXPRESSIÓ
Els grafits són un mitjà de comunicació i d’expressió que s’ha
utilitzat en diferents moments de la història i en els llocs més diver
sos. De fet, els més coneguts són també els més antics: els dibuixos
fets en abrics i coves pels homes del paleolític. A l’antiguitat des
taquen els localitzats a la ciutat de Pompeia; de l’època medieval,
en trobem exemples a les comarques de Girona (com a la presó
de Castelló d’Empúries) i a d‘altres indrets de Catalunya (com a
Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós). Els més recents, els del
segle XX, també es troben arreu, però n’esmentaré només un a tall
d’exemple, els de la torre de Font d’en Quinto a Tortosa (foto 1).
A la ciutat de Pompeia fa pràcticament dos mil anys que els seus
habitants escrivien damunt les parets missatges de tota mena, fona
mentalment cartells electorals i anuncis de jocs en l’amfiteatre però
també d’altres menys oficials, com anuncis de tavernes o prohibici
ons, o d’altres que testimonien aspectes de la vida quotidiana dels
seus ciutadans: sobre la política local, s’oferien serveis de prostitu
ció, es redactaven declaracions d’amor, es llançaven malediccions
i es feien comentaris escatològics. A la presó medieval de Castelló
d’Empúries, els presos dels segles XVI al X IX varen representar da192
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Foto 1: Grafit a la font d’en Quinto (extret de la pàgina web http://campredotempler.
blogspot.com).

munt les parets vaixells, inscripcions, comptes, símbols, jocs i figu
res humanes. Al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós,
a lAnoia, es conserven grafits d’època medieval que representava
un castell i un cavaller amb l’escut dels Cardona. Al primer pis de la
torre de Font d’en Quinto, un dels escenaris de la batalla de l’Ebre,
els soldats republicans i els membres de les Brigades internacionals
varen dibuixar sobre les pedres (la falç i el martell, un estel) i hi va
ren escriure frases i poemes antifascites i socialistes.
De manera sorprenent després de dècades, de segles, de cen
tenars de segles, encara es conserven aquestes grafies en escassos
indrets. L’expressió dels homes damunt les parets és una mitjà de
comunicació molt fràgil, tant fràgil que a voltes només s’ha con
servat gràcies a la força de la naturalesa exemplificat en el cas de
Pompeia pel colgament de la ciutat sota les cendres del Vesubi; de
vegades per l’abandonament i l’oblit dels llocs. Però, també s’han
conservat per l’inici de processos de restauració minuciosos que
cerquen voluntàriament les restes sota les successives capes de pin
tura; o bé, com és el cas que ens ocupa, el del casal de Llofriu, per
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Foto 2: Dibuixos que es conserven en una habitació del primer pis del casal Bassa
Rocas de Llofriu (Dolors Grau).

la voluntat expressa d’una dona de caràcter, la Irene Rocas, que va
deixar escrit en els seus dietaris que mai es tapessin aquests grafits
que la família havia volgut plasmar en les parets d’aquell casal que
ella i el seu home havien construït1.

1
CURBET, JORDI; PEREA, M. PILAR. Esplais de la meva llarga vida. Els dietaris d'Irene Rocas (1861-947 i l’epistolari Alcover-Rocas (1911-1926). Palafrugell: Ajuntament de
Palafrugell, 2009. Volum I, 1861-1910, pàgina 172
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ELS GRAFITS DE CAN BASSA ROCAS
Però per què varen escollir aquelles parets per expressar els
sentiments familiars? Potser perquè el casal es va convertir en
el cordó umbilical que mantenia unida tota la família?. No ho sa
brem mai. Les parets d’aquella casa varen escoltar els plors del
naixement de tots els seus fills i els plors per la mort del marit i
de dos fills de manera massa prematura, varen escoltar les lliçons
que la M. Gràcia oferia als nens de Llofriu, i varen ser testimoni
dels comiats. Primer va marxar en Florenci (1905) cap a l’Argen
tina; després la Irene, ja vídua, i els seus fills varen marxar a Olot
(1907); pocs mesos més tard la M. Gràcia, arran del seu casament
també va marxar a l’Argentina (1907); pocs anys més tard la Irene
i la resta de la família es va traslladar a Barcelona; i, finalment la
matriarca també va marxar a Argentina (1927). A l’Argentina va
morir la Irene, la seva filla M. Gràcia i el seu fill Florenci, però el
cor de la família sempre es retrobava a l’Empordà. Aquest fort
sentiment d’enyorança per la separació familiar i per l’allunya
ment de la pàtria, el recorden els escrits sobre paper, i també ens
el recorden els grafits que encara es conserven miraculosament
en les parets del casal que la Irene i el seu home varen construir
al bell mig de Llofriu.
Aquest neguit per evitar que els grafits es malmenessin tam
bé l'expressa en les memòries i dietaris que va escriure la Irene.
Concretament en el primer volum de memòries i notes, la Irene
explica que el 1909, en una de les seves estades a la casa de
Llofriu, es lleva al matí i va al “ quarto d’escriure de na Gracieta.
Hi he llegit un futament d’escrits seus qu’embelleixen les parets
d’aquell reconet de casa. M ’ha vingut al pensament de pujar a dalt
de tot per a llegir-ne d’altres d’ella i en Florenci i no hi he pujat
per por qu’els mashovers no se pensessin que anava a tafanejar lo
que guardaven en aquell lloc”2. El mateix dia però el masover con
vida la Irene a pujar dalt per ensenyar-li la collita. Ella hi accedeix
immediatament, no pas per veure els fruits de la collita sinó per
rellegir els escrits. En el dietari deixa anotat: “hi he llegit un escrit
molt extens de na Gracieta dedicat an en Florenci. Algun d’ells
molt sentit! Pobres fills meus anyorats! Me semblava que fins hi
hauria resat davant aquelles estimades lletres!” i continua: “escrits
patriòtics per tot arreu. Exclamacions d’anyorament Deixo aquell
2 CURBET, JORDI; PEREA, M. PILAR, op.cit, pàgina 172
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Foto 3: Inscripcions a les golfes del casal Bassa-Rocas de Llofriu (Dolors Grau).

trenyinós aposento que jo estimo amb tota l’ànima. Som encarre
gat a en Ton que per res del món l’hi permeto qu’emblanqueixi cap
paret que hi hagi escrits i dibuixos dels meus fills.”3
Un d’aquests escrits als quals es refereix és, probablement, el
que transcric a continuació i que va ser escrit el sis de maig de
l’any 1907 per ML Gràcia Bassa: “ 2 anys y 90 dias que te despedires
d’aquesta casa estimada, per a marxar lluny de Catalunya” (foto
3). Aquesta cronologia es refereix al temps que fa que el seu germà
Florenci ha marxat a Amèrica i coincideix amb la data en què es
tan fent els preparatius per traslladar-se a Olot. M. Gràcia continua
explicant-nos: “Jo avuy com tu deixo aqui mas lletras, ja que deixo
tant y tant pertanyent al cor aquest raconet de mon que guarda els
records de nostra infantesa y de nostra primera joventut, tan sen
zilla, tant dolça, tant alegra. Ja he fet una piadosa pelegrinació per
tots els indrets d’aquesta casa. Y ara, al dir-li “ jAdeu!” necessito ger
mà del cor, pensar en el teu valor, amb la teva (...) incomparables
per a trovar forsa y resignació en aquest pas tan dolorós. jDeu Sant!
3 CURBET, JORDI; PEREA, M. PILAR, op.cit, pàgina 172
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Per en Florenci y per tots nosaltres consol, fortalesa, resignació.
Siau per a sempre benehit i alabat!”4
Al costat d’aquest escrit n’hi ha un altre redactat per en Serafí,
que enyora la presència dels seus germans que resideixen a Amèri
ca. Aquest text el va escriure el 14 de febrer de 1911, quan en Serafí
va a la casa de Llofriu per assistir, segurament, a l’enterrament d’un
parent (la tia Martina segons es pot desprendre de la lectura dels
dietaris de la Irene). A les parets de les golfes hi deixa escrit: “ Fa un
temps que deixarho vostres records en aquestes preuades parets
germans del (...) I també.......... i repos d’aquest daltdetot adresso
una forta abrassada que traspassi l’oceà y nos estrenya a vosaltres.
Tant de bo les prosperitats vos enforteixin y vos deixin tornar
prompte a respirar aire de Catalunya y desitjo que quant torneu a
veurer vostra Patria la trobeu ja completament deslligada de Tirans.
Visca Catalunya”. (Foto 4)
Aquests dos són els escrits més llargs que es conserven i es tro
ben situats en un dels arcs del sostre de les golfes. Hi ha més tex
tos, tant en aquesta zona com a les parets que envolten el forat de
l’escala que puja a les golfes. Són expressions realitzades per la ma
teixa família o per les persones que visitaven la casa, com si el lloc
s’hagués convertit en el llibre d’honor dels visitants. Es poden llegir
expressions com: “A Reveure” , “Adèu Pàtria” , “Visca Catalunya” ,
“Adéu Llofriu", "Adéu Catalunya” , “Visca Catalunya independenta”.
Signatures diverses com: Dolors Bassa, Montserrat Bassa, Floren
ci Alibés, Josefa Alibés Llorens, Maria Alibés Llorens, Mireia, Mima
Llorens Bassa (Emília), Francisca Llorens, Joan Llorens, Sara P. de
Llorens, Miquel Salvadó Cunill, Lluís Heras, la “ Pagans”. Les dates
que hi ha escrites també són significatives, corresponen als anys de
partença dels diferents membres de la família (per exemple 1905
o 1907) o els mesos d’estiu (setembre de 1918, el juliol i l’agost del
1919, l’agost i el setembre del 1931) quan la família anava al casal
tot aprofitant les vacances i l’acabament de la collita. També n’hi ha
alguns de posteriors però ja més minoritaris, com els de 1953, se
tembre de 1954, agost del 1973, maig del 1975, que coincideixen
de vegades amb la visita al casal d’alguns dels descendents ameri
cans de la Irene. (Fotos 5 i 6)
L’ajuntament ha respectat el desig que els grafits no desapare
guin i ha empès la seva restauració per tal de mantenir-los. Possi4 Inscripció que es conserva a les golfes del casal Bassa Rocas de Llofriu
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Foto 4: Inscripcions a les golfes del casal Bassa-Rocas de Llofriu (Dolors Grau).

blement hi havia més escrits sobre les parets si ens remetem al que
escriu la Irene Rocas l’any 1909 referent al “ quarto d’escriure de
na Gracieta”. Si és que n’hi havia més no sabem en quin moment
varen desaparèixer però els que han quedat s’han sotmès a un pro
cés de restauració llarg i acurat, realitzat per Joélle Lemmens i Toni
Ortiz, que ha passat per l’eliminació de les parts humides, la neteja
en sec dels grafits, el recobriment de guix de les parts afectades, la
recuperació de les parts que s’havien esborrat i, finalment la fixació
dels dibuixos. Amb aquesta actuació ens assegurem que podrem
gaudir amb l’observació d’aquests peculiars grafits, part important
de la història d’una família, durant una bona temporada més.
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Fotos 5, 6: Inscripcions a les golfes del casal Bassa Rocas de Llofriu (Dolors Grau).

199

DOLORS GRAU FERRANDO

BIBLIOGRAFIA
ANGELATS, ROSA; VILA, PEP (EcL). Refranys i dites populars de Llofriu recollides per
Irene Rocas. Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell, 2004.
CURBET, JORDI; PEREA, M. PILAR. Esplais de la meva llarga vida. Els dietaris d’Irene
Rocas (1861-947 i l ’epistolari Alcover-Rocas (1911-1926). Palafrugell: Ajuntament de
Palafrugell, 2009.
CURBET i HEREU, JORDI. “ Madre, memorialista y lexicógrafa: una vida entre palabras,
IRENE ROCAS (1861-1947)”, El Filandar [Zamora], 17 (2007)
GRAU I FERRANDO, DOLORS. Memòries d’Irene Rocas (1861-1910). Palafrugell: Ajunta
ment de Palafrugell, 1999.
GRAU I FERRANDO, DOLORS. “ De Llofriu a Buenos Aires. La presència empordanesa a
Amèrica”. Revista de Girona [Girona], 192 (1999), p. 36 a 42.
VILA, PEP. “ Lletres de mossèn A. M. Alcover i de F. B. Moll a Irene Rocas Romaguera,
corresponsal de l’obra del Diccionari a Llofriu”. Estudis del Baix Empordà [Sant
Feliu de Guíxols], 16 (1997), p. 147 a 182.
XARGAY I OLIVA, XAVIER. Escriptors a Palafrugell, Palafrugell: Col·lecció Quaderns de
Palafrugell, 7, Ajuntament de Palafrugell i Diputació de Girona, 1999.

200

MARIONA SEGURANYES BOLANOS

SERAFÍ BASSA, L'ARTISTA DE LA SAGA
BASSA ROCAS

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
Sant Feliu de Guíxols, 2009
Volum 28 - ISSN 1130-8524

RESUM: El treball és una aproximació a la desconeguda personalitat de l'escultor Serafí
Bassa Rocas, artista plàstic, un dels fills de l ’etnòloga i lingüista Irene Rocas, de la cone
guda nissaga de Llofriu on, a les parets de l’antiga casa pairal, es conserva un interessant
conjunt d’inscripcions i dibuixos fets per diferents membres de la família, que ha donat
peu a aquest article.
PARAULES CLAU: Serafí Bassa Rocas, Llofriu, escultura, Irene Rocas, Escola de Belles Arts
d’Olot, Berga i Boada.

Les inscripcions i els dibuixos a les parets de la casa de can Bas
sa de Llofriu ens expliquen trossos de vida, retalls d’existència de
la família de la Irene Rocas', que va estar sempre treballant per a la
cultura catalana i defensant-la, tal com feia la seva matriarca, amb
l'activitat de col·laboradora amb mossèn Alcover.
D ’entrada, de tots els fills de la Irene, em va cridar l’atenció la
figura de Serafí Bassa (Llofriu 1892- Caldes de Montbui 1922), que
crec que podem afirmar que és l’autor del dibuix més emblemàtic
de tots, el del poble de Llofriu (fig., 1), amb aquella sardana a la
plaça. Pel que fa a les altres representacions i dibuixos, molt pos
siblement tenen diversos autors, entre els membres de la família,
com en Florenci i en Lluís Bassa. Aquestes il •lustracions van estar
realitzades en diferents moments, tal com ho demostren algunes
de les dates que les acompanyen; tenim un primer grup datat del
1899, on apareixen figures de dames, abillades amb rics vestits,
unes figures també femenines del 1900 i un grup de rostres del
tres d’abril de 1902. Molt possiblement Serafí és també l’autor del
ciclista, Lluís Reig i Sagrera” (fig. 2), dibuixat en diversos moments
del seu passeig, d’aquesta manera s’aconsegueix transmetre’ns la
sensació de moviment.
1
Dolors Grau ha treballat la biografia d’aquesta família, sobretot de la seva matri
arca, Irene Rocas i de la filla, Gràcia Bassa i ha portat a terme l’edició Memòries d’Irene
Rocas (1861-1910), Arxiu Municipal de Palafrugell 1999. Vegeu també, de Dolors Grau
“ De Llofriu a Buenos Aires. La presència empordanesa a Amèrica” , Revista de Girona
núm. 192, gener-febrer 1999, pàg. 36-42.
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Fig. 1, Un poble de Llofriu idealitzat, de festa, amb els seus habitants ballant sardanes,
llapis sobre guix, a les parets de la casa de can Bassa, a Llofriu, a principis del segle XX.

Aquest, juntament amb la imatge del poble de Llofriu de l’aplec
de sardanes, on el moviment és també molt present amb els di
versos personatges, que ballen i passegen pel poble, són dos dels
apunts més ben aconseguits i molt probablement van estar rea
litzats per la mateixa persona. Curiosament tots aquests esbossos
es troben concentrats en una mateixa estança, es podria tractar
d’una cambra d’estudi, i la majoria d’apunts són caricatures, retrats
d’alguns dels membres de la família com el de la Montserrat Bassa
Rocas, o bé gent propera a la vida quotidiana dels Bassa Rocas,
com la senyora Catalina Bofill, i el mateix ciclista Lluís Reig i Sagre
ra. Ens imaginem que aquests dibuixos van començar com un joc
d’infants, però avui ens han conduït a voler conèixer aspectes de la
vida d’aquells que els van fer, en concret, a saber més de la vida del
fill que va optar clarament per una via artística.
Serafí Bassa va rebre la seva primera formació dedicada a les Be
lles Arts a Olot, el 1907, sota el mestratge del pare Berga i Boix i el fill,
Berga i Boada, on es va iniciar en l’escultura. Aquesta estada aproxi
mada d’un any a la Garrotxa li permetrà forjar una bona amistat amb
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el fill, Berga i Boada, tal
com ho testimonien els
diaris de la Irene Rocas
i la correspondència que
existeix entre els dos per
sonatges, des del 19072;
podríem afirmar que no
perdran el contacte, fins
que la salut de Bassa es
deteriori. El curs 19081909, va ser el seu ger
mà, en Lluís, qui va estar
matriculat a l’Escola de
Belles Arts d’Olot, i per la
mateixa Irene, sabem que
l’any anterior, “ Les petites
anaven a l’escola i tots,
(,), grans i petits, a dibuix
amb els Bergas pare i fill.
Fig. 2, El ciclista, Lluis Reig i Sagrera, en dos
moments del seu passeig, llapis sobre guix, a les
En Serafí aprenia l’escul
parets de la casa de can Bassa, a Llofriu, a principis
tura
i en Lluís (al cel sia)
del segle XX.
de manyà mecànic i n’
Angeleta, el piano i cosir. Tot anava com una seda.”3
El desembre de 1908, Irene Rocas amb la seva família decideix
traslladar-se a Barcelona, on Serafí continuarà la seva formació a
l’Acadèmia la Llotja, però realment de qui desitja rebre les classes
és d’un dels germans Llimona, l’escultor modernista Josep Llimona
i gràcies a la intervenció d’un mossèn amic de la família4, Serafí el
gener de 1911 es troba assistint a les seves classes, on aprendrà di
buix acadèmic. La seva mare, mesos més tard, farà gestions sense
èxit, amb l’escultor, perquè aquest agafi el seu fill com un dels ope
raris del seu taller, ja que en Serafí tenia clara la seva vocació.
2 Aquesta correspondència, basada en postals, on moltes vegades té la mateixa im
portància la imatge que s’envia, que el text, es troba dipositada a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell, dins el fons família Bassa- Rocas.
3 ROCAS I: Esplais de la meva llarga vida, 1907, pàg. 41. Edició digital a cura de Jordi
Curbet i Maria Pilar Perea, 2008.
4 En els diaris de la Irene Rocas, s’esmenta el nom de “ mossèn Joan” , qui acompa
nya un dia Serafí en el taller “ d’un dels germans Llimona” , tot fa pensar que es tracta
de l’escultor Josep Llimona, un dels màxims representants de l’escultura modernista
del moment.
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Aquests seran els anys
més prolífics per a Serafí
Bassa, s’ha conservat un
petit quadern d’anotaci
ons i dibuixos dels nos
tre artista, on apareixen
part dels apunts presos a
la seva estada a Olot l’es
tiu del 1907, entre ells un
retrat de perfil d’un per
sonatge, del qual no co
neixem la identitat, però
que molt probablement
es tractava d’algú proper
al seu entorn quotidià a
Olot. (fig. 3). En el mateix
quadern es succeeixen
imatges del Baix Empor
dà, com l’ermita de Montras del 1909, per passar a
un seguit de dibuixos dels
edificis modernistes més
representatius de la ciutat
de Barcelona, com la torre
Fig. 3, Retrat de personatge, llapis sobre paper,
del parc Güell, o bé l’edifi
dibuix pertanyent a un bloc de dibuixos. Arxiu Mu
ci de la Sagrada Família en
nicipal de Palafrugell, Fons Família Bassa Rocas.
construcció (fig. 4), aquest
darrer del setembre de 1910, expressant amb aquestes il·lustracions
una admiració per l’arquitecte modernista Antoni Gaudí.
També hi són presents una sèrie d’apunts presos dels pobles de
les comarques de Tarragona, com Tamarit, Montblanc o les muralles
de la mateixa ciutat de Tarragona, fruit d’un viatge que realitza en
tren, el gener del 1910, com el mateix escultor ens explica en aquesta
llibreta, on el que més li interessa és el paisatge i els edificis romans
i gòtics d’aquests petits pobles.
El febrer de 1911, Serafí amb el seu germà i Lluís i la col ■laboració
dos artistes novells més5, prenen la decisió de llogar un pis per
5
Els socis inicials seran en Llorens Artigas, (1892-1980), conegut posteriorment
com important ceramista i en Manel Alcàntara.
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Fig.4, La Sagrada Família, 25 de setembre de 1910, llapis sobre paper, dibuix perta
nyent a un bloc de dibuixos. Arxiu Municipal de Palafrugell, Fons Família Bassa-Rocas.

instal·lar-hi un taller per a dedicar-se a les seves activitats artísti
ques. El seu nom és revelador, el bategen amb el nom de Canigó,
i serà un espai de treball artístic i punt de trobada per a una sèrie
de personatges que compartiran uns mateixos ideals, culturals i
estètics, l’estimació per la llengua catalana, un gust estètic proper
al modernisme, i un esperit religiós lligat al catolicisme. Qui millor
ens dóna una descripció d’aquest espai és la mateixa Irene Rocas,
que s’implica en la decoració del pis, situat en el terrat d’un bloc
del carrer del Bou de Sant Pere “ Overta la porta un se trova amb
tot un encís ple de dolcesa i de joia, bo i tirant escales avall les tenebras que tot pujant s’han palpat. Què hi ha dintre del Casal que
tan corprèn?//Per tots els seus indrets hi ha claror de joventut sana
i trevaiadora plena de fe i entusiame. Beneït Casal! Beneït temple
que tants ideals estotja! (..) An aquell diminiut palau me sembla que
hi ha cuatre habitacions. El timbre de la porta és de lo més original.
Cuatre esquetlles que semblan d’aram engi < nyo > //nyosament colocades ... (..) El vestíbul, tot ple de figures d’escultura[,] gravats i
un cap de nen amb unes uieres negres per a conèixer millor quina
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fatxa te la persona qu’els visita. (...) D’allà entre, al “Arxiu”// (qu’és
una cuina del pis) ple d’utensilis propis d’artista, i l’armari cantoné
convertit amb una llibreria. (...) Hi ha un altre lloc qu’en diuen “ Saló
de S[ant] Jordi” , mol clar[,] amb les parets i cantoneres ple de cele
britats, vistes i escultures[,] tot molt interessant. Per tot arreu hi ha
escrites màximes i bons consells. Més enllà [,] la “ Sala d’Actes” [,]
que pocs mesos fa era un humil arcobat sense vidres ni fustam. Ara
les seues parets ben emblanquinades per els mateixos artistes són
totalment cubertas d’escrits i gravats de bona llevor.”6 Així veiem
que l’hàbit d’escriure a les parets, el portaran a terme, no només
a Llofriu, sinó també a Barcelona i en el taller Canigó, frases que
els animen a tirar endavant, imatges que els empenyen a crear.
Realment aquest espai està pensat, no tan sols per elaborar la seva
obra, sinó també per reflexionar. El setembre de 1911, traslladaran
el taller en un pis del carrer Tantarantana, desconeixem els motius,
però la millora és evident, aquest nou espai és molt més gran, i els
permet elaborar la seva obra amb més comoditat.7
El novembre de 1911, Berga Boada exposa a la Sala Parés, “ pin
tures d’alta muntanya8” , i Serafí per una banda i la seva mare amb
les seves filles per l’altra, visiten la mostra. La relació amb el seu
antic professor no s’ha interromput mai, per via postal es comuni
quen, i en Berga li explica les exposicions que té programades i els
seus projectes, mentre que en Serafí li comenta els actes culturals a
la capital barcelonina.
D ’aquesta època coneixem per una fotografia, el bust d’una gi
tana (fig. 5), realitzat el desembre de 1911, per les festes de Nadal,
tal com especifica Serafí al darrere de la fotografia, que li envia a la
seva germana Gracieta, que es troba en aquells moments a l’Argen
tina9. Serafí pren com a model per a la seva escultura una gitana
que habitualment rondava a prop del taller Canigó, acompanyada
per un gitanet petit, que gronxaven en un balancí. És destacable
el detall dels cabells, i ens trobem davant d’un rostre no idealitzat,
sinó més aviat realista, amb uns llavis ben marcats i un nas que
dota de personalitat el rostre. Les altres obres que coneixem són
6 ROCAS I: Esplais de la meva llarga vida, febrer 1911, pàg. 231-232. Edició digital a
cura de Jordi Curbet i Maria Pilar Perea, 2008.
7 Vegeu ROCAS 1: Esplais de la meva llarga vida, setembre 1911, pàg. 295.
8 MARAGALL A. J: Història de la Sala Parés, Editorial Selecta, 1975, pàg. 111.
9 Fotografia de l’escultura amb el text de Serafí Bassa al seu darrere, pertanyent a
l’arxiu d'Irene Henkel, Argentina.
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també a través de foto
grafies de l’època que el
mateix Serafí realitzava
per enviar a la seva ger
mana i tenir-la al dia de
la seva producció artís
tica i corresponen entre
els anys 1911 i 1913, i
es tracta de bustos, i fi
gures de cos sencer, de
personatges extrets del
seu entorn quotidià; ell
no va a la recerca d’uns
models ideals, sinó que
la seva font d’inspiració
prové de la realitat quo
tidiana.
El maig de 1912 en
Serafí s’examina d’es
cultura a l’Acadèmia la
Fig.5, Bust de gitana, 1911, escultura en pedra,
Llotja, i passa les proves
reproduïda en una fotografia de l’època. Arxiu Ire
ne Henkel, Argentina
còmodament, però la
seva mare, en el seu die
tari, ja expressa la seva preocupació pels problemes de salut pels
quals passa el seu fill, que esdevindran un obstacle per a la seva
activitat artística atès l’esforç físic que ha de realitzar per esculpir
les peces. “ Lo més pesat es que de tant trevaiar s’hagi emmalaltit.
És una edat delicada i tan denerit que ha pujat! L’hi hem hagut
de fer por perquè se cuidés. El metge diu que és una imaginació
portentosa dintre d’un cos diminuit. Ha de reposar molt.“ '° Amb
el temps, la malaltia (probablement del sistema respiratori) avan
çarà i li impedirà acomplir la seva activitat artística, i es dedicarà
a la fotografia, un mitjà a través del qual podrà captar els paisatges
que tant li interessaven. L’estiu de 1912, en Serafí Bassa es traslla
da a Olot, per pujar amb en Berga Boada i en Xavier Piera, l’altiplà
del pla Traver, per fer aquesta excursió, haurà de passar per un
procés de recuperació de la seva xacra. Aquella travessa suposa,
10 ROCAS I: Esplais de la meva llarga vida, febrer 1911, pàg. 381.
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a ell i als seus acompa
nyants, una experiència
de gaudiment del paisat
ge, de fet és l’entorn na
tural amb el qual treballa
habitualment en Berga
Boada i malauradament
no coneixem cap més
bloc d’apunts d’en Se
rafí Bassa, però estem
convençuts que aquella
sortida devia donar peu
al nostre escultor la rea
lització d’un bon conjunt
de dibuixos presos del
natural.
A partir de 1913 en
Serafí Bassa intercalarà
les seves estades al Mont
seny, per millorar la seva
salut, amb estades a les
Fig.6, Serafí Bassa, a l’interior del seu estudi,
possiblement el taller Canigó, del carrer TantaranPlanes, on podrà veure
tana, 1914, Autor desconegut, Arxiu Municipal de
els seus amics de la Gar
Palafrugell, Fons Família Bassa Rocas.
rotxa, i amb alguna ana
da i vinguda a Llofriu, a l’Empordà, que la seva mare i els seus ger
mans enyoren. Tenim coneixement pels diaris de la Irene Rocas
que Serafí Bassa es desplaça a Llofriu el gener 1914; l’octubre del
1914, acompanyat per la seva mare; l’abril de 1915, acompanyat
pel seu germà Lluís; l’estiu del 191 5, on es desplaça tota la família;
l’octubre de 1916, i l’estiu de 1921, on també es desplaça tota la
família, entre d’altres. Amb motiu d’alguns d’aquests sojorns a la
llar familiar, Serafï Bassa i altres components de la família fan les
inscripcions a les parets, per expressar el seu enyorament profund
envers l’Empordà, que representa l’essència de les seves arrels.
Serafí Bassa no deixarà mai de rebre formació acadèmica, malgrat
les llargues temporades de malaltia, que no li permetia fer una
vida normal. El 1917 assisteix a l’Escola de Bells Oficis de Barcelo
na per estudiar jardineria, i arran d’aquesta formació, es dedicarà
a nombrosos treballs en jardins i parcs, i es relacionarà amb un
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grup de companys de l’escola, amb els quals farà diverses excur
sions per diferents indrets de Catalunya. L’afició a la naturalesa,
el conduirà a elaborar, de la mateixa manera que el seu bon amic
Llorens Artigas11, una memòria a favor de declarar “ Parc Nacional”
el Montseny, indret que Bassa coneixia sobradament per les seves
nombroses estades i que s’estimava. Aquestes memòries12van ser
encarregades per la Mancomunitat i presentades amb d’altres en
la proposta de Moció “ El Montseny, Parc Nacional de Catalunya” ,
portada a terme pel diputat de la Lliga Regionalista, Jaume Bofill
i Mates, a la Presidència i al Consell Permanent de la Mancomu
nitat de Catalunya, el vuit de febrer de 19221314, mesos abans de
la mort de Bassa.
Serafí Bassa intercalarà l’ofici de la jardineria, amb diferents
feines, que efectua a la Unió Catalanista el 1915, o bé a la Protec
tora d’Ensenyança Catalana, el 1917. Sabem que també elaborarà
alguns texts relacionats amb la defensa de la llengua catalana, com
el que apareix a la publicació Gent Nova, el 30 de juny de 191715.
A partir d’aquests moments és molt habitual que la Irene Rocas
ens descrigui moltes de les nombroses fotografies que Serafí exe
cutarà, en algunes ocasions per encàrrec, d’altres per un interès
particular. Existeixen dues fotografies del 1918, que creiem que
les va realitzar el mateix Bassa, de dos quadres de Joan Miró, Na
tura morta amb molinet de cafè i Retrat d’Heribert Casany, pintats
en aquell mateix any, dues peces claus en la producció de Miró,
que obren el camí al cubisme i a l’avantguarda. El fet que aques
11
En aquells moments, 1922, Josep Llorens Artigas era secretari de l’Escola Superi
or de Bells Oficis de Barcelona i així signa aquesta memòria.
12 La memòria de Bassa, tal com la transcriu Marti Boada Juncà, en la seva tesi doc
toral, Manifestacions del canvi ambiental global del Montseny, presentada el 2001, a la
Universitat Autònoma de Barcelona, Serafí Bassa, consta com a “ Bassas” , i arquitecte,
però estem convençuts que es tracta del nostre artista, ja que el Montseny és l’espai na
tural on acudeix habitualment al llarg de molts anys i una altra d’aquestes memòries és
executada pel seu bon amic Llorens Artigas. Una altra de les persones a qui s’encarrega
un estudi sobre el Montseny és a l’artista Francesc Galí, persona també propera a Serafí
Bassa, que el visita amb un grup d’amics, quan la salut de l’escultor empitjora. Vegeu
ROCAS 1: Esplais de la meva llarga vida, març 1919, pàg. 911.
13 Aquesta informació també és present a l’article, de Marti Boada i Monica Riviera,
“ L’origen dels espais naturals protegits” , Revista Medi ambient, núm. 27, novembre
2000.

14 D’aquest fet, n’hi ha una petita referència a La Vanguardia del 17 de febrer de
1922.
15 Aquest article es pot localitzar a la Biblioteca de Catalunya, dins els fons del dra
maturg, poeta i narrador Felip Cortiella.
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tes dues obres estiguin
reposant en un cavallet
ens indica que molt pos
siblement van ser foto
grafiades en el taller16 de
Miró de Barcelona que
compartia amb un altre
artista, el seu amic Enric.
C. Ricart. En aquells mo
ments Miró forma part
de l’agrupació “ Courbet” , fundada pel seu
amic Llorens Artigas17,
íntim amic també de Se
rafí Bassa, el seu antic
soci del taller Canigó, i
gairebé segur que és a
través de Llorens Artigas,
que Serafí pot efectuar
aquestes fotografies de
Fig. 7; Fotografia, del quadre de Joan Miró, re
la darrera producció de
trat d'Heribert Cassany del 1918, realitzada molt
Miró. Així hem de dedu
probablement en el mateix taller del pintor, que
Serafí Bassa devia visitar acompanyat de Llorens
ir que Bassa va conèixer
Artigas. Atribuïda a Serafï Bassa, Arxiu Municipal
alguns dels membres de
de Palafrugell, Fons Família Bassa Rocas.
l’Agrupació Courbet, en
tre ells, Joan Miró, i el pintor Francesc Domingo, present també en
els diaris de la Irene Rocas.18
El març del 1921 Serafí Bassa es promet amb Carme Bach,
amb qui viurà els mesos més feliços de la seva vida, malgrat la
seva salut fràgil, i el 8 de juliol de 1922 es casen. Però el desembre
d’aquest any Bassa mor a Caldes de Montbui, on s’havia traslladat
per rebre tractament en els seus balnearis.
16 Joan Miró tenia instal •lat el seu taller el 1918 en el carrer de Sant Pere més baix,
núm 5.
17
Els membres de l’agrupació “ Courbet” són; J. F. Rafols, E. C. Ricart, Rafael Sala,
Francesc Domingo, Marian Espinal, tots ells alumnes del Cercle Artístic de Sant Lluc i
l’escola de Francesc Galí.
18 Francesc Domingo és esmentat en diverses ocasions, entre els amics habituals
d’en Serafí, com en Llorens Artigas, i en Manel Alcàntara, en els diaris de la Irene Rocas.
Vegeu ROCAS I: Esplais de la meva llarga vida, febrer 1918, pàg. 862.
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Fig.8, Serafí Bassa i Carme Bach, el 16 de juliol de 1922. Arxiu Irene Henkel,
Argentina.

Malgrat la seva malaltia, i les dificultats econòmiques amb
les quals es va trobar durant la seva vida, sabem que Bassa19 va
portar a terme una producció d’escultura, que desconeixem si és
molt extensa, i no descartem la possibilitat que en algun moment
part d’aquesta obra es pugui recuperar.20 La seva figura representa
molts artistes que van lluitar des de l’anonimat, per construir una
obra, malgrat entrebancs de tota mena, i que no van deixar d’interessar-se pels creadors coetanis seus, que van marcar tendències,
com són l’escultor modernista Josep Llimona; l’arquitecte moder
nista Antoni Gaudí; el que seria el gran ceramista Josep Llorens
Artigas, en aquells moments crític d’art, o bé el mateix Berga i
Boada, que des de la seva faceta pedagògica va donar unes eines
i uns coneixements a generacions d’artistes i també d’artesans.
19 Serafi Bassa és un personatge a descobrir, nosaltres hem fet una primera apro
ximació, però no descartem que amb el temps es puguin descobrir altres facetes de la
seva vida i que aparegui nova documentació que ens aclareixi molts dels interrogants
que a mida que hem anat avançant en la recerca se’ns han presentat.
20
Des d’aquí el nostre agraïment a la Irene Henkel pel seu esforç en la recerca de
documentació i obra, que ens permeti obrir noves portes.
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També cal destacar l’aspecte polifacètic de Bassa, des de la pràcti
ca de la fotografia al coneixement i defensa del patrimoni natural,
que va realitzar a partir de l’exercitació de la jardineria i també el
seu treball per a la llengua catalana, que va efectuar influenciat
òbviament per la seva mare, i que va portar a terme des de les di
ferents feines que va desenvolupar en estaments que treballaven
cap a aquesta direcció. Gràcies a personatges com Serafí Bassa i
els membres de la saga Bassa-Rocas, que treballaven i vivien amb
la cultura catalana, i en gaudien, la llengua catalana es va anar
enfortint, i es va anar enriquint i es va crear una tradició cultural,
avui importantíssima, que en alguns moments, en el nostre pre
sent, cal tornar a alimentar.

214

PEP VILA

SOBRE L' ÚS I LA CONSERVACIÓ DE
L'ARTICLE SALAT, IL·LUSTRAT AMB UN
CONTE DE JOSEP CAMÓS (1936)

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
Sant Feliu de Guíxols, 2009
Volum 28 - ISSN 1130-8524

RESUM : Josep Camós, industrial i escriptor ocasional, natural de Palamós, va publicar
en un programa de festa major de Palafrugell un conte per a mainada que recorda una
faula antiga. Aquesta narració de fets meravellosos, escrita en un català dialectal, ric en
topònims, amb uns trets lèxics molt expressius, ens serveix per il·lustrar i denunciar la
pèrdua de l ’article salat en aquesta àrea geogràfica.
PARAULES CLAU: faula, subdialecte del català central, article salat, Begur, Palafrugell,
segle XX.

Encara que aquesta petita nota introductòria sigui de manual
escolar, extreta dels savis treballs del dialectòleg Joan Veny: Els
parlars catalans, crec que és adequada per explicar i denunciar
la pèrdua d’aquest tret lingüístic, l’article salat, entre les noves
generacions, a les Balears i en alguns indrets del Baix i Alt Em 
pordà. Darrerament l’articulista Pitu Basart en el seu article “ La
sal de la llengua” , Gavarres, (vol. 13, Primavera-Estiu, 2008, pàg.
116-117), ha tornat a posar el dit a la nafra. Eugeni Casanovas a La
Vanguardia, en el quadern dedicat a les comarques de Girona, va
publicar tres articles1 també amb el títol de “ La sal de la llengua”
a la recerca dels últims habitants que encara fan servir el salat.
Aquest treball periodístic confirma la regressió d’aquest fenomen
lingüístic.
És sabut que el dialecte balear conserva en la morfosintaxi l’ús
de l’article salat, formes derivades del llatí «IPSU», «IPSA», “es” i
“ sa” , en contraposició dels derivats d’«ILLU», «ILLA», que va do
nar “ lo/los”. L’article general s’empra en el nom de les hores, les
coses especials (les nou, la mar, el cel) i frases fetes. Les formes
“ salades” s’usen a les Balears, i en menor presència, com a relí
quies dintre del mosaic lingüístic català, en alguns pobles de la
Costa Brava (Begur, Blanes, Cadaqués, Castell d’Aro, Llofriu, Montras, els Masos de Pals, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
Lloret de Mar, Tossa de Mar, etc.) i al poble valencià de Tàrbena.
1
Divendres dia 6, 13 i 20 de febrer de 2009. Agraeixo a Anna Maria Corredor la
coneixença d’aquestes articles.
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El poble de Cadaqués era potser, pel seu aïllament, on s’havia
conservat millor. Els usuaris d’aquest article es diu que “ salen”. La
seva presència la trobem també fossilitzada en topònims de l’inte
rior de les comarques catalanes com Palau-sacosta, Montsacopa,
Sant Llorenç Savall, Sant Climent Sescebes, Sant Esteve Sesrovires,
Salarsa, Puigsacalm, Sant Martí Sapresa, Collsacabra, etc., prova
aquesta que aquest tret era corrent, potser des del segle XIII, i que
estava molt estès a la Catalunya Vella. Molts repobladors d’aquesta
zona de costa de comarques gironines que van anar a Mallorca
van transferir aquest article. Exemples: «es carro», «es carros»; «s’
a[r]bre», «ses a[r]bres»; « sa cartera», «ses carteres»; «s’oliva», «ses
olives»; «so viatge», «corrien amb sos cotxes», «s’han barallat amb
sos amics», etc.
A les zones de la Costa Brava i de la Selva marítima el seu ús
cada vegada és més precari i caduc. Actualment el conserven, en
règim intern, bona part de la gent gran (pagesos, pescadors, me
nestrals, mestresses de casa), gent de poble que viu en les zones
rurals abans esmentades L’escola, la uniformitat de costums, la
pressió dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals han ferit
de mort aquest tret dialectal tan característic que certs gironins
comparteixen amb els parlants de Mallorca i de les Pitiüses. Ac
tualment s’observa la tendència entre els més joves, a substituir
aquesta forma per l’article estàndard.
Per tal de preservar aquesta riquesa, aquest tret inconfusible,
per conscienciejar les noves generacions perquè no deixin perdre
aquesta riquesa dialectal, proposaria activitats escolars, divulga
dores, per a tots els parlants interessats en el tema, que servirien
com a il •lustració pràctica de les característiques d’aquesta varie
tat, entre les quals destacaria:
1. La proposta d’una campanya escolar a les poblacions abans
esmentades. Edició d’una carpeta escolar amb materials
didàctics, textos dialectals antologats dels escriptors i dels
parlants il ■lustres de les viles i pobles costaners, del quals
es pot fer una tria excel •lent, combinant diversos registres
i formes. També s’hi poden incloure mostres del cançoner,
del refranyer, frases fetes, locucions de la vida quotidiana,
acudits, rondalles, contes, notes de lèxic, etc. L’escriptor
de Blanes Joaquim Ruyra, a La parada (1919), ha deixat
escrites pàgines molt belles i interessants on es reflecteix
aquesta particularitat del parlar nadiu. També n ’ha parlat
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a Qüestions de llenguatge. De les poblacions abans esmen
tades hi ha molts textos que permeten il ■lustrar aquest
parlar “ salat”. Víctor Català també conserva textos literaris
d’aquesta mena, com per exemple quan fa parlar el pastor
de Solitud.
2. La sensibilització d’aquesta pèrdua mitjançant conferènci
es, xerrades, col·loquis, notes de premsa, la confecció de
fullets explicatius, la gravació d’alguna cançó popular de
tema mariner o pagès.
3. Per a la comunitat científica (mestres, ensenyants, perio
distes, correctors, món universitari) es podrien editar els
estudis que hi ha sobre aquest tema, promoure i estimular
la confecció d’enquestes lingüístiques, treballs de recerca,
l’edició del conte que ara us proposo de llegir, etc.
S ’ESPARRAIÓ I ES DUFÍ
L’any 1936 l’escriptor Josep Camós va publicar en un ÀlbumGuia de Palafrugell i la seva comarca, que va servir de programa
de la festa major de la vila, un conte de mainada, una ficció allegórica, una variant de la famosa faula de la llebre i la tortuga, en
el qual un peix petit, un esparraió2, guanya la partida a un formós
i valent dofí, rei de la mar, en una cursa fins a les illes Formigues.
Les poques dades biogràfiques que tenim sobre Josep Camós
les dec a l’amabilitat de Pere Trijueque. Josep Camós Gorgoll (Pa
lamós, 1897-1992), dedicat professionalment al món del negoci
de vaixells de vela, fou un escriptor ocasional, però que conei
xia l’ofici. A Palafrugell hi va néixer la seva filla Teresa Camós
Reinés (1932), detall que explicaria la relació familiar que tenia
amb aquesta vila. Ben segur que escorcollant altres publicacions
locals trobaríem més dades d’aquest home de cultura. Pel que fa
a la seva adscripció política sabem que Josep Camós era un home
d’esquerres. Fou regidor d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament
de Palafrugell entre 1934 i 1936. També pertanyia a dues entitats
de la dita vila: el Centre Català Republicà i la Unió Republicana
d’Esquerres. Aquesta informació ha estat facilitada per Concepció
2
Un “esparrall” , un “esparralló” , un “esparraió” és un peix roquer, de cos aplanat,
de color platejat o dauradet, amb moltes espines damunt de l’esquena, de la família
dels espàrids, estimat com a comestible. A Mallorca, un “esparrai” designa una persona
magra.
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Saurí, arxivera municipal de Palafrugell. Un any abans de morir
(1991), Josep Camós va deixar la seva biblioteca particular, de més
de 6.000 volums, a la Biblioteca Pública de Palamós, un gest que
el va honorar.
El conte que reproduïm, que un avi explica al seu nét mentre
li dóna s’escudella, és molt ben escrit, recorda i imita algunes
creacions de Joaquim Ruyra, és un model d’utilització de les possi
bilitats del llenguatge salat, en una època que en determinats am
bients el dialecte del lloc encara era viu. Assenyalem el “ ieisme” ,
fenomen propi del català oriental, la pronuncia de i en comptes
de 11 (esparrai, esparraió, armaiader,, uis, etc.). Fem notar també
la riquesa de topònims de la zona, que l’autor ambienta i situa
a la costa del cap de Begur fins les illes Formigues, a la platja de
Calella, en una època que les dones del lloc, amagades entre les
barques, buidaven “ ses gibrelletes” al mar.
TEXT
«Has de saber, menut, que en una roca afonada3 de cap allà Ses
Negres, més amunt d’es Cap de Bagur, hi tenia es cau un esparrai
que era d’allò més murri que corria per aquestes mars. Per-llà vora
Sa Brama, en un lloc de molt de fons, també hi tenia es catau,
— un gros forat gornit4 amb coral i pextines nacarades — el capità
des dufins (mal llamp l’esberli!) que no més era bo per a fer el
fatxenda i esbotzar-nos ses ormeigs.
Com que es dufí era tan gros, portava tots els altres peixos estamordits i es pensava ésser el rei de la mar; manant-ho tot i fentho anar tot en orris. L’únic que li plantava cara i gosava burlar-se
d’ell, — això si, de lluny o des d’alguna reganya5 on es dofí no el
podia anar atrapar, — era s’esparrai que no perdia ocasió de fer-li
agafar alguna enrabiada. Però sa més grossa que li va fer, va ésser
aquella vegada que el va desafiar a anar nedant fins a ses Formi
gues, a veure qui hi arribaria primer. Si em promets menjar-te tota
s’escudella, t’explicaré com va anar.
Ja pots comptar, marrec, es fart de riure que es devia fer es dufí
tan gros com és, al veure’s desafiat per aquell esquitx d’espar3 Que va cap al fons.
4 En el llenguatge col·loquial, el diftong UA de “guarnit” ha monoftongat en O:
“gornit”.
5 Clivella.
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raió que no arribava a ses tres unces. Però s’esparrai, tossut com
ell sol, li anava tocant es botet, davant de tots els altres peixos,
dient-li que això de prendre-s’ho rient, no era res més que una
excusa per dissimular la por que tenia de quedar vençut. Es dofí
que encara que sigui tan gros, és un peix molt burro, al final es va
engrescar i vet-aquí que ja em tens a tots es peixos, començant els
preparatius per la carrera.
A les quatre des dematí, quan encara no era de dia i tot just pel
costat de Llevant el cel es començava a tenyir d’un color morat i
rosa, s’esparraió i es dufí, s’esperaven en aquella regolfada que hi
ha més ençà d’es Cap Negre, a que es donés la senyal per la sor
tida: A la una!, a les dues! i a les tres! Patapam! Encara es tercer
cop no acabava de sonar, ja em veus a n’es dufí que es llensa tan
furient dret a la Punta des Plom, que aviat va perdre de vista ses
botigues de Sa Tuna i si es descuida una mica més, s’esberla sa
carcanada a n ’es Furió de Fitó.
— I s’esparrai? — em dius tu. — Doncs vet-aquí que s’esparrai
que per alguna cosa és des peixos més murris i més vius, encara
no va veure que es dofí anava per arrencar, ell que si? Sast!, mes
se li agafa sobre de sa cua i s’hi queda arrapat.
Es dufí, mentrestant, anava bogant amb tota sa seua ràbia i
amb uns salts tan furients que treia tot es cos fora de l’aigua. Ell
anava per agafar aventatja i des de lluny riure’s de s’esparraió que
segons el seu parer hauria deixat ben endarrera. Va atravessar es
Cap de Bagur i va passar davant ses cales de Fornells i d’Aigua Bla
va on es pins gegantins, a dalt de tot, i ses botigues a sota, s’em
mirallaven dintre de l’aigua tranquil •la per sa calma des matí.
La Punta des Mut, la va passar com un llampec i l’avi Peret
arm aiader6 que s’estava llevant davant sa Cova d ’en Gispert, no
tenia encara temps d’haver-lo vist saltar a prop des bot, quan
ja havia doblat sa Punta des Blanc i deixava enrera es furió
d’Aigua Gelida.
Davant de Tamariu, es va donar un respir. Va fer un bufet i
sense girar sa còrpora per por de perdre temps, ell que crida: «—
Esparrió! »— «Què mana mi — senyor?»— va sentir que responien
ben a prop, al seu darrera. « — On e ts ?»— Aquí darrera vostre».

6
“Armellader” , persona que es dedica a pescar amb armellades, ormeig format per
tres xarxes superposades calades en ziga-zaga.
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Res. No era pos qüestió d’entretenir-se. Es maleït esparrai li
devia anar ben a la vora.— I tant, eh menut? Si el tenia arrapat a
sa cua!— I, zim!, zam! Vinga altra cop la carrera furienta.
Ja n ’arriba a Sa Musclera. Davant de Cala Pedrosa, dues ga
vines s’aixecaren xisclant. Es Frare, el veié passar amb es seu
posat immòbil. Ja ha passat davant d’es Cau i la punta de Sant
Sebastià, es desseguida doblada. Té ses Formigues a la vista i a
això li dóna més coratge, però al ésser as Ganserulls, davant de
Llafranc, on sols hi havia llavors una sola barraca redós de tra
muntana, i ningú es podia pensar que més tard podríem veure-hi
tot aquest bé de Déu de torretes i jardins que són l’admiració de
tota la gent forastera, va voler saber altra vegada si s ’esparrai
estava gaire retrassat.
«— Esparraió!»— Què mana mi — senyor?— li contestà ell del
darrera. «— On ets»? — «Aquí darrera vostre». Mal vinatge7 el món
dolent! pensava es dufí. Com podia fer-s’ho aquell maleït peixet
per poder-lo seguir tan a la vora? Allò devia ésser art de bruixeria,
i anava nedant dret a Ses Formigues, més furient que mai.
El sol començava a sortir i s’esparrai, arrapat a la cua, cada
vegada que es dufí sortia de l’aigua, podia contemplar es bells in
drets de sa nostra costa, tenyits per la llum rosada del sol eixent:
sa punta d’En Blanc, sa Torra, es Canadell, — que llavors no era
més que una platja deserta, — anaven passat dels seus uis astorat,
ell que no coneixia més que es fons de ses Negres i des voltants
des Cap de Bagur.
Al passar davant de Calella, era l’hora que ses dones van a
buidar sa gibrelleta al mar, i les podia veure bellugar per entre
ses barques arrenglerades al llarg de sa platja, com una filera de
dents, interrompuda d’ací i d’allà per algun trajo buit d’algun bot
que havia sortit per sa pesquera.
Davant des Forçats i en mig des Golfet hi blanquejaven es bots
d’algun nansaire o d’algun vailet que anava per julivies i serrans.
Sa costa s’allunyava cada vegada més i es Cap Roig, que la claror
matinal feia semblar encara més rojent, anava esdevenint més
petit cada vegada.
Es dufí nedava com un esperitat i el cor se li sentia batre dintre
des seu cos, com una manxa, però ell no defallia i anava apretant

7 Deformació de l’expressió “ mal viatge”.
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de ferm, segur que aquella vegada s’esparrai no el podria acon
seguir.
Ses roques de ses Formigues, es feien cada vegada més oviradores. Ses aigües de ses voltants, transparentaven es rocam del
fons i prenien un to verd i morat, esquitxat en alguns punts per
ses taques rogenques de ses penyes reflectades. El sol anava pu
jant i sa lleugera boirina que poc abans borrava l’horitzó, s’era
ben fosa.
Quatre esbranzides més i es dofí arribava davant de Sa Planassa, que en aquell temps estava coberta de musclos tot arran d’ai
gua. Ja hi havia arribat I s’esparrai de segur que encara seria a la
quinta punyeta. Al moment d’arribar as freu, ell qu’es gira tot rodó
i torna a cridar:«Esparraió!» — S ’esparraió que al veure que es dofí
s’havia girat, li havia saltat de sa cua i se’ n anava nedant, des de
sota li contesta: «— Què mana mi — senyor?»— «On ets? —» fa es
dofí que es sentia venir com una suor freda. «—Jo? Aquí dintre es
Corralet, que ja fa estona que us hi espero» — Al sentir això es dofí
i al veure s’esparrai que se’m fumia d’ell fent-li llangotes des de
dintre d’una reganya, va agafar tal enrabiada que de què que no es
fereix. Va quedar tan avergonyit que per comptes d’entornar-se’n
cap a Sa Brama, s’enfilà cap a Garbí i diu que ningú el va veure
més per aquestes costes. Se’n devé anar a fer mal a n’es pesca
dors de Tossa o de Lloret. I vet-aquí que s’esparrai quan va tornar
cap a Bagur tots es peixos li varen fer una gran festassa.
1 a darrera la porta n’hi ha un fus i acabat amén Jesús. Apa,
menja l’última cullerada d’escudella i cap a escampar sa boira,
bailet, que ara l’avi té feina».
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RESUM: En Josep Maruny Jacas (1913-1981), bisbalenc, va poder fugir del Comitè Anti
feixista, l ’estiu del 1936. Va escapar a Perpinyà i va decidir incorporar-se a l’exèrcit fran
quista, a una bandera de Falange. Va ser també cap local de Falange a la Bisbal el 1940,
un any. L’article respon als interrogants de l ’autor sobre com un fill de pagès pobre, el seu
pare, s ’havia fet falangista.
PARAULES CLAU: Falange, la Bisbal d’Empordà, L’Escut, Lliga Regionalista, FJOC (Federa
ció de Joves Cristians de Catalunya)

En Josep Maruny havia fet divuit anys sis dies abans de proclamar-se la 2 a República.
Procedia d’una família de masovers. El seu avi, Joan Maruny Cas
telló (1856-1953) era un home llest, treballador i republicà federal,
que va aconseguir comprar un petit mas, amb un terreny escàs i
dur, l’actual can Maruny del Puig. Venien de mossos de can Figueras
(al Pou de l’Aigua), i, més enllà, de can Maruny de Sant Pol.
El seu pare, Joan Maruny Plana (1887-1974), un home vital i ale
gre, molt afeccionat a la cacera, sociable i sense interessos ni idees
polítiques definides, es va casar amb una dona llesta i, sobretot,
molt ambiciosa: Teresa Jacas Barrera (1880-1966), de Viladamat.
Tot i que en Joan era l’hereu, la Teresa va trobar una oportunitat
millor. Les seves relacions amb els capellans els van dur a ser encar
regats del locals del Foment Catòlic i poc després van poder obrir,
als baixos del Foment, un comerç de vins, oli i cereals, un petit graó
en la progressió social.
Teresa Jacas era tot un personatge. Els darrers 20 anys de la seva
vida els va passar al llit, amb una malaltia imprecisa, i governava
el món al seu abast, que incloïa el seu home, el rector, vicaris i un
grup d’amigues que li seguien la corda. Havia perdut una segona
filla, als tres anys d’edat, i totes les seves energies es van concentrar
en el seu fill.
En Josep era una personalitat ciclotímica: a les primaveres i es
tius era l’home més entusiasta del món, alegre, divertit, generós,
vital... tardors i hiverns queia en un estat depressiu alarmant. Sem227
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blava reflectir la bipolaritat de caràcter dels seus
pares i del món que li va
tocar viure.
Tenim doncs en Josep,
vital, però també insatis
fet, vivint al centre del
poble i jugant amb els
amics del carrer... entre
els quals sobresortia en
Lluís de Vehí i de Cabre
ra, de família aristocràti
ca i carlina, que vivia just
al davant del Foment.
Fets els estudis primaris,
en Josep va a Barcelona
a estudiar Comerç1; però
va haver de tornar a casa
perquè el seu pare havia
perdut un ronyó i tenia
limitacions per treba
1-Imprès d’un acte organitzat per la Federació
llar. Devia tenir 14 o 15
de Joves Cristians de Catalunya. Àlbum familiar.
anys. Anys durs: feia el
transport, amb carro, de
mercaderies a Flaçà, ajudava els avis al camp i el pare, a la botiga.
I tenia moltes aspiracions de millorar, cosa que per a ell volia dir
millorar la posició social.
El 1931, en Josep Maruny salta a la vida pública bisbalenca des
del grup de Joves de L’Escut Emporità del qual derivarà aviat el grup
local de la Lliga Regionalista.
L’ESCUT EMPORITÀ
Des de començaments del segle XX, la vida política a la Bisbal es
focalitzava, sobretot, entre L’Escut Emporità i l’Ateneu Pi i Margall,
dues entitats catalanistes i culturals, que representaven la dreta i
1
A YInstituto Comercial de la Inmaculada, conegut com "els servites del carrer Casp"
probablement amb alguna beca aconseguida per la seva mare. En aquest centre va tenir
com a company, en Martí de Riquer, del qual conservà una revista d’art, manuscrita i
il·lustrada (arxiu personal de Josep Maruny Jacas, ACBE, la Bisbal d’Empordà).
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l’esquerra respectivament. Cal afegir, com a tercer grup, el Foment
Catòlic, una entitat directament vinculada a l’església i a la parrò
quia, que aplegava els sectors carlins i agraris, els més conservadors
del poble. Cadascuna tenia els seus respectius locals, biblioteca, sala
d’actes i de ball, etc.
Ja el quinze de maig de 1931, es publica a la revista de L’Escut
(El Bisbalenc) un gran anunci - mitja plana - del magatzem de vins
i d’olis dej. Maruny, amb la flaire de l’estil hiperbòlic propi d’en Jo
sep: “Vins de totes classes. Qualitats immillorables. Preus a l’abast
de tothom” , amb un horari peculiar: d’11 a 13 del matí i de 6 a 8
de la tarda i ubicat a “ l’antic celler d’en Joan de les Vinyes. Entrada
del Foment Catòlic” . D’ara endavant en sortiran anuncis, petits, a
tots els números de la revista, fins i tot un que anuncia la “venda
i distribució a domicili de carbó de coc i antracita”. Probablement,
l’anunci gran era una manera de representar el seu compromís
amb L’Escut Bisbalenc. Al mateix número2 apareix mencionat, per
primera vegada, en Josep Maruny com a membre de la mesa que
presideix l’elecció de la reina de la primavera a L’Escut, acompanyat
d’altres membres de la junta del grup de joves deL’Escut: Ferran
Rasós, Joan Avellí, Joan Gispert i Josep Cama3. També es mencionen
altres membres del grup de joves, que acompanyen la reina i les da
mes d’honor: Jaume Vilallonga (aquest com a president de L’Escut),
Joan Ginesta, Joaquim Ordiales, Josep Molla i Joan Janoher.
Entre el 9 d’octubre de 1931 i el 15 d’abril de 1932 es produeix
una aparició llampec d’un altre membre de la colla, en Màrius Cor
bera, com a editorialista, llampec perquè és fulgurant, amb un llen
guatge recargolat i pompós, amb afirmacions dubtosament certes,
i també perquè durarà poc: genera massa conflictes, aparentment,
amb editorialistes de publicacions rivals i, probablement, amb la
directiva de l’entitat. El cas és que anuncia un viatge4... i deixa de
publicar a El Bisbalenc. Els seus articles defensen l’ensenyament
religiós i clamen contra l’expulsió dels jesuïtes, es posicionen contra
els moviments obrers, a favor d’Alemanya i Itàlia, i polemitza ira
2 El Bisbalenc, 15 de maig de 1931. Exemplar disponible - en fotocòpies - a lArxiu
Històric Comarcal de la Bisbal (ACBE).
3 El concurs va ser guanyat per Maria Llahuna, i en segon lloc, per Pietat Mascorda,
que el guanyarà en successives edicions.
4 En Màrius Corbera va guanyar una fama merescuda, com a fabulador extraordi
nari. En Lluís de Vehí explica com als estius s’acomiadava de tothom, sortia del poble
amb tot el carregament per un viatge extraordinari... i retornava de nit a casa seva.
Reapareixia al cap del temps, explicant meravelles molt ben documentades! (VEHÍ,
1987, p 247-251). En Màrius Corbera va anar a viure a Manresa, com nosaltres, i era un
contertulià habitual a casa; no cal dir que ens entretenia molt.
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dament amb altres editorialistes progressistes de publicacions de la
comarca. Així, l’article que porta com a títol: “ Els comunistes russos
contra les manifestacions de l’esperit”5, al mateix número que por
ta la notícia de la decisió eclesiàstica de suspendre -com a forma
de protesta antirepublicana- la processó del Corpus a les poblacions
d’alguna importància.
El març de 1932, signen una carta de suport a Màrius Corbera
(■
injuriat per la revista El Programa, de Sant Feliu de Guíxols), Enric
Roura, Josep Maruny, J. Vilallonga, Ricard Plaja, Albert Frigola, Josep
Vàzquez, i E. Mercader i F. Marjanedas. A partir de l’abril apareixerà
diverses vegades la signatura K. O. a E l Bisbalenc, relacionada amb
el mateix grup, que molt bé podria ser la de Màrius Corbera, amb el
seu estil característic. KO fa també la crònica de la IV Conferència
de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, a Barcelona.6
Aquest grup de joves de L’Escut constitueix un nucli ideològic i
activista que marca presència a la Bisbal i que acabarà definint-se
com a Comissió Auxiliar de la Lliga Regionalista a la Bisbal, que es
constitueix l’agost de 19327 i estarà formada per:
• President: Josep Roura
• Vicepresident: Isidre Sunyer
• Secretari: Josep Maruny Jacas
• Vicesecretari: Josep Ordiales
• Vocals: Joan Rasós, Leonci Corominas8, Josep Linares i Joan
Rodríguez
Val a dir que això trasllueix un debat polític important: arran de
la proclamació de la República, els sectors monàrquics conserva
dors tradicionals i el sector carií de la Bisbal -la base del Foment
Catòlic- perden posicions i han d’adaptar-se a una nova situació: els
carlins pràcticament desapareixeran a la Bisbal -tot i la revifada de
les unitats carlines catalanes a la guerra- mentre l’església i la dreta
econòmica tancaran files al voltant de la Lliga Regionalista, l’opció
més conservadora del catalanisme de l’època, com a alternativa als
moviments catalanistes esquerrans i federals.
A les eleccions municipals del 31, les primeres democràtiques,
un any llarg després del final de la Dictadura de Primo de Rivera,
a la Bisbal s’havia presentat una candidatura conjunta entre els ca
talanistes de L’Escut i els federals de Pi i Margall (llista antidictato5 El Bisbalenc, núm. 242, del
6 El Bisbalenc, núm. 246, del
7 El Bisbalenc, núm. 255, del
8 Joan Rasós, empresari de la

20 de maig de 1932
17 de juny de 1932
26 d’agost de 1932
construcció i Leonci Coromina, industrial ceramista
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rial), sota el comandament de Pere Lloberes, president de L’Escut,
que era l’entitat cívica més viva en aquells moments. Enfront d’ells,
només hi havia la candidatura dels catòlics tradicionalistes del Fo
ment. La victòria fou aclaparadora.
La proclamació de la República, però, va fer canviar el mapa
polític de la Bisbal. L’Ateneu Pi i Margall es va anar decantant
clarament cap a les posicions de l’ERC, especialment després de
la victòria d’aquesta formació a l’Ajuntament de Barcelona. Els
joves de l’Ateneu constituirien la Joventut d’Esquerra Estat Cata
là. Per la seva banda, L’Escut intenta un equilibri difícil de mode
ració dins del catalanisme democràtic, però tindrà una pressió
molt forta per part dels joves més radicals i dretans, que s’apun
taran fàcilment a l’ofensiva antirepublicana que facilitarà el camí
a la rebel •lió militar.
Així, alguns joves de L’Escut s’incorporaran com a activistes a
aquestes noves formacions dretanes, mentre una part important de
l’entitat, encapçalada pel seu president, Pere Lloberas, manté posi
cions més moderades que es prolongaran fins a les eleccions muni
cipals del 1934, quan mantenen l’aliança municipal amb l’Ateneu,
ja decantat cap a l’ERC. El 1932, hi haurà un trencament, a L’Escut,
entre aquest grup de joves més radicals, en l’esfera de la Lliga i amb
les restes del carlisme, i la majoria de l’entitat.
A El Bisbalenc, també hi trobarem articles escrits per en Josep
Maruny. El primer és una llarguíssima i detallada crònica - s’estén a
tres números successius de la revista - sobre l’excursió a Ripoll que
efectuen alumnes i exalumnes de l’Escola de Belles Arts i Oficis de
la Bisbal9, acompanyats pel professor Sr. Francesc Sala Deulofeu.
La darrera d’aquestes cròniques s’encavalca amb una altra sobre
l’excursió a l’aplec de Sant Martí del Canigó -homenatge a Mn. Cinto Verdaguer inclòs- amb motiu del retorn de la campana Martina
al monestir10. L’excursió té lloc el 24 de juliol de 1932 i hi participen
grups de les comarques empordaneses i també el consistori del Jocs
Florals de Barcelona. Les cròniques són representatives de l’estil
literari de Josep, però no contenen altres elements d’interès, a part
del relat del viatge.
L’agost del 32, s’inaugura ei nou teatre de L’Escut, amb ía presen
tació del drama en tres actes La Fosca, de Florenci Cornet. L’actor
9 No queda molt clar a l’article si Josep encara era alumne de l’escola, però sembla
ria que sí que ho era.
10 La primera crònica de l’aplec, sortirà a E l Bisbalenc, núm. 252, 29 d’agost de
1932.Una foto de l’excursió, on apareix en J. Maruny, surt a L’Abans: La Bisbal del Baix
Empordà, EFADÓS, SL, 2005, p. 477.
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2-Estada de Josep Maruny a Perpinyà on es refugià entre el 5 de setembre de 1936
i el 25 de gener de 1937. En Josep és el primer per l’esquerra. Autor desconegut.
Fotografia de l’àlbum familiar

principal és Jaume Vilallonga, mentre Josep Maruny hi apareix com
a actor, al costat de J. Mollà i J. Sirvent.
El setembre, s’aprova l’Estatut de Catalunya, amb una rapide
sa forçada per l’intent colpista de Sanjurjo, igual com s’accelera
la nova Llei de reforma agrària de la República, que no arribarà a
aplicar-se mai. El 23 de setembre de 1932 es convoquen eleccions
al Parlament de Catalunya.
A partir d’aquest moment, El Bisbalenc entrarà plenament en
la campanya electoral, a favor de la Lliga i criticant el seu principal
enemic: l’ERC. El to de la campanya es radicalitza ràpidament, de
forma que l’editorial del 18 de novembre de 1932", en vigílies de
les eleccions, fa una crida a votar i diu coses com les següents: “ Els
principis bàsics de tota una civilització han estat posats en perill.
La Religió ha estat despietadament perseguida. Hom ha intentat
enderrocar aquesta institució sagradíssima que és la família. La pro
pietat ha estat atacada...”
Surten articles de capellans, cridant a votar la Lliga... i tot es
polaritza contra ERC, considerant que la tercera força en presència,
el Bloc Obrer i Camperol d’en Jaume Miravitlles, no té possibilitats.

11 El Bisbalenc, núm. 267, 18 de novembre de 1932.
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Després de les eleccions12, han de reconèixer la victòria total d’ERC,
però subratllen el seu descens de vots front a l’increment (?) dels
vots de la Lliga.
Des d’aquest moment no apareixen més col •laboracions de Jo
sep Maruny a E l Bisbalenc, i el que resulta més sospitós és que
deixa de publicar-se l’anunci del magatzem: el darrer apareix el
14 d’octubre de 1932. Sembla un trencament, l’explicació del qual
probablement cal buscar-la en la polèmica política i els moviments
posteriors a les eleccions al Parlament, després de l’Estatut.
En Pere Lloberas, el gran alcalde republicà de la Bisbal (19311934), que havia presidit L’Escut fins a la seva elecció, resumeix
l’ambient de l’entitat aquests anys13. Segons la seva opinió, l’ob
jectiu fundacional de L’Escut havia estat l’aconseguiment de l’au
tonomia i desaparegué, per tant, en ser aprovat l’Estatut de 1932.
L’entitat havia de prendre decisions en funció de les noves reali
tats. Fa referència al fracàs d’Acció Catalana14, que defineix com
“ formació que volia expressar un catalanisme centrista i quelcom
intel·lectual” , que havia desvetllat moltes simpaties “de bona
part dels dirigents i especialment dels joves”. Considera natural
que aquest fracàs reforcés el desig de retornar a les files de la
Lliga... però, afirma, “això no s’esdevingué fins ja començat el
36”. Mentrestant, l’entitat no va participar en les conteses elec
torals i “ restava lligada a l’actuació municipal dels seus regidors,
els quals, dintre del Consistori, manteníem la posició d’equilibri i
agermanament. Per a una entitat com L’Escut, habituada a la bre
ga, inhibir-se en les lluites generals i aferrissades era adoptar una
posició delicada i, a la llarga, decadent”. I fa esment del paper de
la “ Comissió Auxiliar de la Lliga Regionalista: moltes (persones) de
les quals havien actuat a L’Escut”.
Entre aquests elements més a la dreta, Lloberas es refereix, pro
bablement, a persones com en Joan Rasós i en Leonci Coromina,
que seran vocals a la Junta de la Lliga.
Aquesta crisi va provocar la suspensió sobtada, sense avís pre
vi, de la publicació d’El Bisbalenc, el 2 de desembre de 1932. Hi
12 E l Bisbalenc, núm. 268, 25 de novembre de 1932.
13 Pere Lloberas: La Bisbal, anys enrera 1900-1939, p. 195-200, Editat per 1Ajunta
ment de la Bisbal d’Empordà, abril de 1998
14 Acció Catalana fou fundada el 1922, dirigida per Bofill i Mates, Nicolau d’Olwer,
Rovira i Virgili, Carles Jordà, Ramon dAbadal i Leandre Cervera. El març de 1931 es
convertí en Acció Catalana Republicana. Fou derrotada a les eleccions municipals del
1931, però formà part del Govern Provisional de Catalunya i del Govern de la Generali
tat i el Front Popular de Catalunya a les eleccions de 1936; es mantingué al costat de la
República. Tingué ministres al govern de la República des de 1931.
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trobem una referència a la revista rival de l’Ateneu Pi i Margall de
la Bisbal, Ciutadania, al núm. 10, del 16 de juny de 1932, on en J.
Ginesta es refereix a la seva dimissió, un any abans, el 15 de juny
de 1931, de L’Escut, arran del posicionament d’aquest a favor de les
llistes d’Unitat Catalana, quan dimiteix com a secretari de L’Escut.
Entre aquestes dues dates, l’Ateneu s’adherirà formalment a ERC,
es deixarà de publicar E l Bisbalenc ( 02.12.1932) i apareixerà Ciuta
dania (14.04.1932).
LA LLIGA REGIONALISTA
La Comissió Auxiliar de la Lliga Regionalista, més radicalment
conservadora i vinculada als interessos econòmics més retrògrads
i tradicionals de la Bisbal, junt als sectors del catolicisme integrista
representats pel Foment Catòlic i la Federació de Joves Cristians de
Catalunya, (FEJOC) seran el marc de l’actuació pública de Josep Maruny els quatre anys que passaran fins la Guerra Civil.
L’Ateneu s’aniria decantant cap a les posicions d’ERC (1022 vots
a les eleccions a Corts del novembre de 1933), mentre que el sector
radical de L’Escut, decantaria cap a la Lliga Catalana (672 vots).
A les eleccions municipals del 1934, L’Escut va presentar candi
datura pròpia, “cal dir que amb la plena i espontània adhesió dels
simpatitzants de la Lliga i, en general, de tots els elements conser
vadors” (Lloberas, 1998). Però seria l’Ateneu Pi i Margall qui va gua
nyar les eleccions municipals del 1934, amb 160 vots de diferència
sobre la candidatura de L’Escut (958 front a 795). Aquell ajuntament
pràcticament no va poder exercir: el fets d’Octubre de 1934, van
comportar la detenció i processament de tots els regidors d’ERC,
que no serien jutjats fins el gener de 1936. L’alcalde d’ERC, en Fran
cesc Roura i Gumà, va ser substituït per un gestor15.
Posteriorment la Lliga serà aliada, de fet, de la CEDA16. Així, el 16
de febrer de 1936, el Front Popular obtenia a la Bisbal 1356 vots,
front els 836 del Front Català d’Ordre vertebrat per la Lliga.

15 La revista de l’Ateneu, Ciutadania, va publicar el primer número el 14 d’abril de
1932 i deixà de publicar-se el 4 d’octubre de 1934. El gener de 1936, va sortir un nú
mero especial en ocasió del judici pels fets d’Octubre de 1934, a la Bisbal.
16 Confederación Espanola de Derechas Autónomas, partit creat a principis del
1933, liderat per Gil Robles i Serrano Suner. La CEDA i la Lliga col ■laboraven tàcitament
fins l’intent de crear a Catalunya un dels partits de la CEDA (Acció Popular Catalana).
Una bona part de les joventuts de la CEDA passaren a Falange Espanola, poc abans del
18 de juliol de 1936.
234

FALANGISTES EMPORDANESOS UN ESTUDI DE CAS: JO SEP MARUNY JACAS

Cal seguir la pista de la Lliga Regionalista, i ho podem fer a partir
de la publicació, a Palafrugell, de la revista El Baix Empordà, el set
manari nacionalista17.
El Baix Empordà, l’òrgan oficiós de la Lliga Regionalista a la co
marca, tenia l’administració a Palafrugell, fins que es va traslladar
a la seu de L’Escut Emporità, a la Bisbal, poc abans de deixar de
publicar-se. El darrer número és del 18 de juliol de 1936, comentant
la Festa Major de Palafrugell, interrompuda per les notícies de la
insurrecció militar al Marroc.
A E l Baix Empordà, trobarem notícies d’actualitat, comentaris de
política internacional, temes econòmics, especialment la campanya
de protecció de les empreses del suro front els aranzels francesos;
molt interès en el turisme i la marca Costa Brava... i alguns articles
van signats. És el cas de Josep Pla, que publica, el 13 de febrer de
1932, un article sobre el turisme, justament.
El mateix J. Pla, publica, el 31 d’agost de 1935 (núm. 1.340),
un article titulat: “ No convé afeblir l'Anglaterra, però Itàlia té raó”.
El Pla, suposadament anglòfil, defensa, pocs mesos abans de la
revolta de Franco, ni més ni menys que la invasió d’Etiòpia per part
de les tropes de Mussolini. Segons Pla, són tan clares les coses “el
benefici de portar una cultura tant sublim com la italiana a terra de
negres” que “ només els anarquistes ho poden discutir”. Cal recor
dar que l’esquerra feia gairebé un segle que denunciava el coloni
alisme? Crida l’atenció que El Baix Empordà faci servir sovint, en
les seves crítiques a l’esquerra i a la República, el terme feixistes,
en sentit despectiu, com per exemple, comentant l’atemptat contra
Ventura Gassol o relacionat amb actituds que considera intolerants
per part de l’ERC18. I, de l’altra banda, front a l’animadversió cons
tant i universal cap a l’Esquerra, crida l’atenció que l’únic comentari
a un míting anarquista fet a la Bisbal, sigui el que va estar “ força
concorregut” 19 però, és clar, amb ells no competien a les eleccions.
A l’Arxiu de Palafrugell trobem altres textos d 'El Baix Empordà,
clarament arrenglerats al que, alguns anys més tard, configurarà
Xeix alemany - italià - japonès. En Josep Pla mateix fa afirmacions
tan tallants i singulars com ara: “ L’Empordà ha estat un país íntegra
ment carlista fins a la Revolució de Setembre. Després fou un país
íntegrament federalista o pimargallista. Ara ja som a les acaballes
17 A l’ACBE, l’Arxiu Comarcal, només hi ha exemplars d ’El Baix Empordà, des del
núm. 1118, de 1’ 11 d’abril de 1931, fins el núm. 1383, de 18 de juliol de 1936, en una
sèrie incompleta. L’arxiu de Palafrugell, però, conserva l’edició completa.
18 El Baix Empordà, 28.10.1933, ACBE
19 El Baix Empordà, 13.01.1932. ACBE
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3. Homenatge als “caídos por Dios y por Espana” que tingué lloc a la Bisbal el 10
d’abril de 1940. Josep Maruny apareix al centre, és el segon per l’esquerra. Autor des
conegut. Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons Josep Maruny.

d’aquest període i tot fa pensar que l’Empordà és avui la comarca
catalana més sensible al comunisme”20, afirmació que seria sorprenent si no coincidís tan exactament amb la croada eclesial i reaccio
nària contra el perill comunista de la qual trobarem exemples al Fo
ment Catòlic. O lloant Japó per la victòria naval japonesa a Sussima,
contra Rússia: “ una potència de primer ordre... un Japó alliberador
de l’Àsia respecte el jou colonialista... ”21 O un extens article de Jean
Jacoby sobre Adolf Hitler, on comenta ambiguament “la brutalitat
mateixa dels seus procediments” (de Hitler), però demana atenció
per a qui “ segueix un pla madurament reflexionat i del qual res no
farà allunyar-lo"22.
El darrer número publicat per la revista, el mateix dia de la insur
recció feixista, com hem dit, porta un editorial referit a l’assassinat
de Calvo Sotelo, descrit així: “un dels homes de més vàlua dels di
putats, perquè sabia defensar amb enteresa i valentia el seu punt de
vista polític, censurant l’actuació dels governants”. Tot l’editorial és
20 E l Baix Empordà, carta al director; 24.12.1932, Arxiu de Palafrugell
21 El Baix Empordà, 20.05.1933, Arxiu de Palafrugell
22 El Baix Empordà,27.05.1933, Arxiu de Palafrugell
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una crítica ferotge contra el govern republicà. 1 defineix clarament
la seva posició sobre el que s’està esdevenint el mateix dia de la
publicació i sobre el que faran a continuació:
“Els homes d’Estat, per ocultar els seus desencerts, van llençant
bocanades que ’cal defensar la República d’un possible moviment
de reacció’, moviment que en cas de succeir-se, no hi hauria cap
més responsable d’haver-lo creat que les mateixes fallides i desen
certs del homes que han intentat governar”.
Aquells dies, just abans de la rebel •lió militar franquista, el con
solat alemany ja havia evacuat de Barcelona els seus súbdits; l’eva
sió de capitals catalans a l’estranger ja era massiva i el moviment de
reacció ja estava en marxa (Doll-Petit, 2003, p. 34).
Josep Maruny, doncs, ja s’havia arrenglerat des de l’inici de la Re
pública amb la formació catalana més dretana, que va tenir abun
dants complicitats amb la rebel •lió franquista. Però hi havia altres
influències ideològiques.
LA FEDERACIÓ DE JOVES CRISTIANS DE CATALUNYA (CONEGUDA
COM A FEJOC)
La Federació de Joves Cristians de Catalunya (FEJOC) es constitu
eix el 22 de novembre de 1931 i a la Bisbal s’organitza també una
assemblea local amb el nom de Grup Fortitud. La FEJOC fou una
organització d’infants i joves catòlics, que neix arran de la procla
mació de la 2 a República, seguint el model de Baden-Powell, militar
de l’exèrcit colonial anglès a Kenya i l'índia, fundador dels scouts.
La Federació publica una revista setmanal, L’Avant, que conté di
verses seccions habituals23.
Un tema principal a la FEJOC és el de la formació esportiva,
l’exercici a l’aire lliure i la higiene i cura de la salut dels nens, no
solament a les colònies d’estiu, sinó tot l’any. Això connectaria amb
moviments socials de l’època de gran rellevància a Catalunya: pen
sem en les colònies d’estiu de la Generalitat, els moviments higienistes, la força del naturisme i els mètodes naturals de la vessant
humanista de l’anarquisme... Però l’exercici físic preconitzat per la
FEJOC té poc a veure amb l’higienisme i es concentra, molt per
sobre de tota altra activitat, en la gimnàstica col •lectiva. Gairebé
a cada número surten imatges i elogis d’exhibicions gimnàstiques
multitudinàries on, als valors higiènics i saludables de l’esport, s’hi
23
Hi ha alguns exemplars a 1ACBE entre els números 56 (mitjan 1935) i el 82, de
data 1 de juliol de 1936.
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afegeix l’admiració pel que podríem qualificar d’aspectes militars.
Així, al juliol de 1935, un article extens porta per títol “ Per què no
teniu el vostre gimnàs?” I parla de la “unitat del moviment, l’elegàn
cia del gest, la disciplina a la veu del comandament”.
Però hi trobarem també textos clarament ideològics; des de la
clàssica secció de Missions, amb plena justificació del colonialis
me24, fins a doctrines concretant el significat de la consigna de Crist
Rei. A la revista publicada l’l de juny de 1936, per exemple, es glos
sa el tema Autoritat de l ’Església, que defineix: “és aquell poder que
Crist li atorgà [a l’Església] per a fer i desfer d’una manera eficaç
tot el que fos realment convenient al culte de Déu i a la salvació de
l’ànima”. I concreta quatre d’aquests poders: 1) “ El poder de l’orde”
(donar els ordes sagrats a l’ordenació i als sagraments); 2) “ El po
der de jurisdicció o sia el que equival a imposar una obligació a la
voluntat dels fidels, que és de dues maneres: a) el poder d’imposar
el que s’ha de creure, i b) el poder d’imposar el que s’ha de fer. 3) El
poder d’ensenyar i 4) el poder de governar: donar lleis i preceptes...
celebrar judicis i castigar d’una manera convenient al seu fi...”
No solament es difonia una ideologia integrista. A la Bisbal, la
FEJOC fa una presentació pública amb tres conferències, el maig
i juny de 193225, seguides d’un míting monstre. L’Enric Roura és el
president del grup local i en Josep Maruny, el secretari.
La primera conferència va a càrrec de Josep Civera Sormaní i
porta per títol “ Els comunistes russos contra les manifestacions de
l’esperit”. És resumida a El Bisbalenc per en K. O. (Corbera?).
La segona conferència, la fa Mn. Lluís Pla, amb el tema: “ L’Estat
soviètic i els drets dels ciutadans”. La crònica de K. O. subratlla entre
el que va dir el conferenciant: “Vinc a donar idees sanes per oposar
ies a les dolentes... tenim a casa mateix l’enemic... d’aquesta plaga,
n’hauríem de parlar tots els dies... el comunisme és la negació de
tots els drets dels ciutadans: no poden testar, ni votar, ni posseir...
els aimants del desordre i l’anarquia no són altres que els comunis
tes...” Acaba fent referència als colors de la bandera de la FEJOC,

24 Històries de Missions, escrit pel R Ricard d’Olot. Una d’elles fa referència a un
noiet, arrabassat del costat dels seus pares, líders locals d’una comunitat indígena, del
qual diuen: “Ara. si li deia on són [els pares], tal vegada s’enyoraria i voldria tornar amb
els seus, ni que hagués de passar dies sofrint fam. És una cosa molt natural en els indí
genes que sempre s’enyorin quan no són amb els seus (...) quan serà més gran li ho he
de contar tot i si, en casar-se vol anar amb la seva tribu...”
25 Cròniques signades per K. O.: a El Bisbalenc, núm. 243, del 27 de maig de 1932
i al núm. 245, del 10 de juny de 1932.
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blanc i roig, dient: “vosaltres, tots, emblanquiu-la amb la vostra pu
resa, i enrogiu-la més amb vostra sang”.
La tercera va a càrrec de Joan Sutrà, de Figueres, i tracta del
“ Retaule de Sant Miquel de l’església monastirial de Cruïlles” i és
de to més calmat i erudit: obté un èxit molt menor, pel que fa a
l’assistència.
La Crida de la Junta de Fortitud al Míting Fejocista que es farà als
locals del Foment, diu, entre altres coses: “en nosaltres hi trobareu
el respecte envers les tradicions pairals, que són el llegat inestima
ble de les virtuts dels nostres avantpassats... els que han vingut
seguint el curs de les conferències, han pogut constatar tot el valor i
la significació de l’obra empresa... podem assegurar sense reserves
que és la millor obra cultural i constructiva que, col •lectivament,
s’ha portat a terme a la nostra ciutat”.
La crònica de l’acte que publica E l Bisbalenc, diu: “ Hi havia la
gent més representativa de la Bisbal i nodrides representacions co
marcals, distingides dames i belles damisel •les que donaven a l’ac
te una exquisida nota de color...”
Al míting, hi van participar: Ricard Plaja, directiu de Fortitud; Dr.
Tarrés, vicepresident del Consell Federal de la FEJOC; Mn. Feliu, pre
sident del Consell Diocesà; A. Nadal, director de Flama; Mn. Geli,
consiliari de Fortitud (la Bisbal); Els regidors Srs. Canada i Canta, de
la candidatura ultracatòlica del Foment a les eleccions del 1931, en
frontada a la coalició L’Escut - L’Ateneu... i Josep Maruny, secretari
de Fortitud, que llegí la memòria d’activitats.
Afegeix que el secretari diocesà, Josep Costa, “ fa un càlid i vi
brant elogi de la FEJOC. Assenyala l’estat d’endormiscament en què
ens trobàvem els catòlics i diu que cal desvetllar-nos i plantar cara,
amb valentia, als nostres enemics”. Parla també de “ Papoliticisme
de la FEJOC i del seu fervorós pairalisme ... ha arribat l’hora que
tothom doni la cara”. El Dr. Tarrés, per la seva banda, afirma que “ la
fe cristiana és el fet tradicional del nostre poble.... mai no ha estat
gloriosa Catalunya com quan al costat de les quatre barres hi havia
el gloriós trèvol de la Creu”.
Al final de Pacte, Josep Maruny “ dóna lectura a un entusiàstic
telegrama d’adhesió a Pacte i d’un telegrama que s’adreça al bisbe
de Girona, en nom de tots els assistents”.
Crida l’atenció aquesta ofensiva anticomunista i apel •lacions a la
revolta dels catòlics... ja el 1932, acabada de proclamar la República
i en uns moments que a la Bisbal, i a tot Catalunya, el comunisme
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4. Pas de la mateixa desfilada per davant del local de la Falange al carrer Ample.
Autor desconegut. Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Fons Josep Maruny.

era pràcticament inexistent i el que domina el panorama obrer i
més radical és la CNT i l’anarquisme. A les eleccions, el Bloc Obrer
i Camperol de Jaume Miravitlles, l’únic que es reclamava “comu
nista” , resulta clarament minoritari a la Bisbal26. Més que a causes
interiors, sembla correspondre a una ofensiva ideològica vaticana,
en el context de polarització a Europa entre el nazisme alemany, el
feixisme italià i el comunisme rus, és a dir, la idea de Croada, que
Franco i l’Església adoptarien pocs anys després. I, d’altra banda,
a la Bisbal es fa evident, i molt aviat, la proximitat entre la Lliga, el
carlisme i els sectors catòlics majoritàriament d’extrema dreta.
LA BISBAL D ’EMPORDÀ, ENTRE 1932 I 1936:
Els moviments de la dreta bisbalenca, des de l’abril de 1931,
comportaran la desaparició d’El Bisbalenc, el 2 de desembre de
1932. En trobarem una referència a la revista rival de l’Ateneu Pi
i Margall de la Bisbal, Ciutadania, al núm. 10, del 16 de juny de
26
El BLOC obté a la Bisbal, 67 vots el 1931 (Corts), 208 el 1932 (Parlament català),
309 el 1933 (Corts) i no presenta candidatura a les municipals del 34. Aquest any 1934,
en J. Miravitlles passà a militar a l’ERC. El PSUC no es crearà fins el juliol de 1936.
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1932, on en J. Ginesta es refereix a la seva dimissió, un any abans,
el 15 de juny de 1931, del càrrec de secretari de L’Escut, arran del
posicionament d’aquest a favor de les llistes d’Unitat Catalana. La
desaparició d’E l Bisbalenc ens privarà d’informació valuosa sobre
els moviments de la dreta local.
En aquest període, l’Ateneu s’adherirà formalment a ERC i apa
reixerà Ciutadania (14 d’abril de 1932), òrgan de l’Ateneu Pi i Margall de la Bisbal, que porta el lema: CATALUNYA / REPÚBLICA / LLI
BERTAT / DEMOCRÀCIA. Apareix regularment fins el 4 d’octubre de
1934 (núm. 127), però se’n publicarà un número “extra” el 31 de
juny de 1936, amb motiu del Consell de Guerra contra J. Molla Aliu
i J. Ginesta Balmanya, pels fets del 6 d’Octubre de 1934 a la Bisbal,
quan Lluís Companys proclamà l’Estat Català en la República Fede
ral Espanyola.
A Ciutadania, El Bisbalenc és titllat de periòdic ultradretista. També
hi ha comentaris molt crítics contra el Foment i la parròquia, amb
motiu, per exemple, d’una campanya catòlica animant les dones
a portar penjat del coll un crucifix com a expressió pública de les
seves idees... però es dóna poca informació de fets concrets: sovint
es diu que no “es comenten els fets, per ser sobradament coneguts
de tothom” i es limiten a fer-ne valoracions generals (incidents a les
vagues, per exemple, o baralles i aldarulls les diades electorals).
Hem aconseguit poca informació sobre incidents i conductes de
l’extrema dreta de la Bisbal en el període que precedeix la sublevació franquista. Hi ha referència d’aldarulls a taules electorals -es
pecialment als pobles petits de la comarca- on es passegen amb
actitud amenaçant, mostrant les pistoles, personatges com en Ro
bert Figueras d’Almar, de família terratinent, que seria el primer
alcalde franquista (Frigola, 2003). De fet, en Josep Maruny, a casa,
comentava sovint “ que el millor que es podia fer amb les urnes,
és trencar-les”, tot deixant entendre que això, justament, és el que
feien abans de la guerra. Però, fins ara, no hem trobat records de la
gent gran ni referències escrites concretes sobre incidents d’aques
ta mena27. Ciutadania comenta, també, baralles i aldarulls al carrer
contra locals o persones, que s’atribueixen també a la dreta local...
però sense precisar. I per a la gent d’esquerres, allò que els va caure

27
A El Baix Empordà, del 20 de gener de 1934 (Arxiu de Palafrugell), es refereix una
actuació de pistolers a Bellcaire, Albons i la Tallada que atribueix a militants d’ERC, pel
fet que només s’hi presentaven la Lliga i ERC, a les eleccions.
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al damunt en acabar la guerra, naturalment pesa molt més en el
record que els incidents anteriors.
JO SEP MARUNY AL RÈGIM FRANQUISTA
En esclatar la guerra i després d’assegurat el fracàs inicial de la
sublevació, a Catalunya i a una part important del país, en Josep
Maruny i els de la seva colla no podien estar gens tranquils. Tres
setmanes després de la revolta, van començar les detencions dels
elements més conspicus de la dreta bisbalenca. Primer van ser
els frares del Convent i els capellans de la parròquia (morts el 12
d’agost)... i a continuació, el 5 o 6 d’agost, eren detinguts els per
sonatges més destacats de la dreta local: el president del Foment
Catòlic (Enric Canada), l’exalcalde Manuel M. de Noguer... i en
Josep Maruny, que es va poder escapar gràcies a l’avís d’un amic.
D’altres, probablement, ja havien fugit abans o eren fora per altres
motius. Però la majoria dels morts pel Comitè tenien relació amb
la CEDA i/o amb la Lliga Regionalista: en Leonci Coromina, en Jo 
sep Roura, en Vicenç Oliveras, en Lluís Albareda, en Josep Casabó
0 en Joan Rigau.
En Josep Maruny va aconseguir travessar la frontera i va instal ■lar-se unes setmanes a Perpinyà, a casa d’uns familiars. Allà es va
trobar amb els seus amics, en Lluís de Vehí i en René (Reneiro)
Pagans, de la família propietària de la fàbrica de Celrà28. Després
d’unes setmanes d’immersió en un Perpinyà ple de gent insòlita
-espies, traficants d’armes, aventurers de tota mena- van decidir
tornar a Espanya i enrolar-se a l’exèrcit revoltat, per la banda d’Irun
1 Sant Sebastià. Tots els seus amics es van decantar cap al Requetè... però ell va triar una Centúria de Falange. Els seus motius serien
pura especulació, però és evident que s’hi sentia còmode. Només
tenim notícia d’un altre bisbalenc enrolat a les centúries de Falange:
en Robert Figueras d'Almar, que fou el primer alcalde del franquis
me a la Bisbal (1939-1947).
28 En Lluís de Vehí i de Cabrera va publicar una novel •la, amb el pseudònim
George Strada: Todos decimos adiós, Ed. Barna, S.A., Barcelona, 1956. Conté una
explicació molt vívida de l’ambient de Perpinyà aquells dies... i de les peripècies dels
tres amics. El mateix Vehí adopta el nom de “Javier Maruny” ; Josep Maruny és en “ Ramón” , en René apareix amb el nom real, Reneiro. Explica, més a més una aventura
rocambolesca: l’expedició per “ reconquerir” Puigcerdà des de Ceret, frustrada abans
d’iniciar-se i proposada per un ambigu personatge. En “ Ramon” n’estava entusias
mat, segons la novel •la.
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Va fer la guerra, sobrevivint al fred i a la terrible batalla de Terol...
Després ho va tenir més fàcil, en feines administratives, portant la
Caixa del regiment. Va acabar de sergent i ja promès.
Al final de la guerra, va estar unes setmanes fent funcions de
denúncia dels presoners republicans tancats als camps de concen
tració. Només ha quedat constància d’alguns que van ser alliberats
gràcies als seus informes... dels altres, no en va parlar mai ni en dei
xà cap petjada escrita a la seva correspondència. A primers d’agost
del 39, va sortir de l’exèrcit, delerós per tornar a casa, sense tenir
els papers de llicenciament arreglats... i li va anar bé. Quan arriba a
la Bisbal, a primers d’agost, ja estaven distribuïts els nous càrrecs.
Va haver d’esperar al 25 de gener de 1940, per substituir el cap lo
cal de Falange, un home gran i malalt. S ’hi va estar un any, fins el 25
de febrer de 1941. Només va conservar el text de dos discursos el
contingut dels quals és, sobretot, d’ordre religiós i amarat de sentit
de culpa: “ Creo poder deciros que la actual generación no lograrà
verse espiritualmente regenerada, reconstruida. Estamos todos, no
hago distinción alguna, todos, demasiadamente maleados, carcomidos por la decadencia espiritual de los últimos períodos..”.29 Ni a
la memòria oral, ni a l’Arxiu de la Bisbal ni als arxius de Falange de
Palafrugell, hem trobat altres mencions del seu pas per la Jefatura
Local de Falange.
En deixar el càrrec de Falange, ocupa el de secretario sindical
comarcal; el 1944 es presenta a un concurs-oposició per a aquesta
plaça. L’any següent abandona la Bisbal i, definitivament, deixa la
política per dedicar-se al negoci de majorista de queviures i vins, a
Manresa. Sempre va comentar aquesta etapa política, amb un sen
timent de frustració i de fracàs... i molts silencis.
Més endavant, en Josep va veure com els seus tres fills participà
vem, de maneres diverses, en els moviments democràtics antifranquistes. Ell criticava molt la democràcia... però considerava el règim
franquista com un error històric que s’allargava massa. Discutíem
molt, a casa, però a l’hora de la veritat, ens donava suport: es va
enfrontar a la policia quan es van presentar a casa a detenir el fill i
el va defensar. Fins i tot, va convidar tots els seus amics al primer
míting -públic però encara il •legal- que es va fer a la ciutat, on el noi
participava. La discussió política era apassionada, però reforçava

29 Fons personal de Josep Maruny Jacas, ACBE.
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els lligams: un tema que tots compartíem a casa, cadascú a la seva
manera i amb les seves opinions.
La recerca sobre els motius i les circumstàncies que havien fet
que ell i altres catalans s’adherissin a la revolta militar de Franco i
la seva peculiar ideologia, mostra com, efectivament, sectors im
portants de la dreta tradicional d’arreu de Catalunya, sectors eco
nòmics, però també l’església integrista -en un moviment molt de
cisiu quant al suport ideològic i la mobilització de joves contra la
democràcia-, també la Lliga Catalana i una bona colla de joves de
tradició familiar carlina... constituïen un conglomerat que tenia pre
sència al país i que no va dubtar a conspirar contra la República, des
de l’endemà mateix de la seva constitució, i a difondre un ambient
de justificació i suport a l’ús de la força contra la democràcia.
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RESUM: Aquest treball és la continuació i la conclusió dels que porten per títol “L’ensenya
ment a Calonge (1732-1930)”, Miscel·lània Lluís Esteva, 1EBE, 2006, p. 123-154, i “L’en
senyament a Calonge II (1931-1942)”, Miscel ■lània Pere Caner, IEBE, 2007, p. 167-194. El
dediquem al període que va dels anys de la postguerra fins a l'any 1982 en el qual hi té
una especial transcendència el Col ■legi de les germanes carmelites.
PARAULES CLAU: postguerra, règim franquista, germanes carmelites, escoles nacionals,
grup Pere Rosselló.

Eren els anys difícils de la postguerra. A Calonge, la guerra havia
tingut especial virulència1 i les seves conseqüències es feren sentir:
l’èxode d’uns dos-cents calongins cap al Rosselló, la falta de feina, la
repressió portada a terme pel règim franquista amb el consegüent
empresonament de persones implicades en l’anterior règim, alguns
afusellaments després de judicis sumaríssims, i les derivacions eco
nòmiques de la Guerra Mundial configuraven un escenari molt dur. El
cens sofrí una baixa considerable, malgrat que Sant Antoni, (després
que s’hagués independitzat amb el nom de Llevantí de Mar) tornava
a formar part del municipi calongí. La indústria surera quasi estava
exhaurida, i sols l’agricultura aguantava feblement l’economia.2 Era
“el temps d’un gran reflux històric, d’un gran recolliment, després
de viscudes i patides grans tempestes i de plorats molts morts. La
gent, quan arribava el vespre, encara es tancava espantada a casa. Els
records de la Guerra Civil eren ben vius a totes les llars de Calonge i
moltes ferides encara eren ben obertes”.3
Els primers immigrants de la postguerra van venir atrets pel tre
ball a bosc a les explotacions forestals de Josep Pijoan a Calonge
i a la fàbrica de suro Conrado Vilar. Molts procedien d’Otivar, a la
província de Granada, i fugien de la pobresa i de la inseguretat que
els ocasionaven els maquis. Les altres províncies andaluses que van
aportar immigració foren Jaén, Còrdova i Màlaga. També van venir

1 Vg. A. VILAR, La Guerra Civil a Calonge. Centre d’Estudis Calongins Colonico, 2001
2 R CANER, La Vall de Calonge, Calonge, 1983, p. 125
3 V. POU, Arrels, Calonge, 2004, p. 29
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castellans nascuts a Castella-La Manxa, Madrid, Castella-Lleó i a Ex
tremadura.4
Amb la implantació del règim franquista, l’escola canvià radical
ment. Es volia un nou mestre per a una nova escola, en una societat
fonamentada en els principis del Movimiento Nacional. La depuració
del magisteri, de les persones i dels continguts, amb caràcter de
vegades punitiu i altres preventiu, fou el primer pas de les noves
autoritats. S ’inculcaren i es practicaren valors com l’obediència, la
submissió, el sacrifici,
per poder bastir una es
cola que des del punt de
vista material, metodo
lògic i pedagògic va fer
un salt enrere notable.
D ’alguna manera es pro
piciava el model clàssic
i tradicional de l’ense
nyament del segle X IX .5
Amb tot, els mestres vo
cacionals s’adaptaren als
nous temps i molts d’ells
continuaren la seva co
mesa amb dedicació i
entusiasme.
LA REPRESA DEL
COL·LEGI DE LES
CARMELITES
Les germanes carme
1
-Els dies 15 i 16 de setembre de 1944 eslites havien retornat al
van celebrar les noces d’or de la fundació del Colpoble l’any 1940 i havi
legi de les Carmelites. Els actes principals foren: un
en reprès la seva activitat
sermó de l’orador Dr. Jaume Vinas, catedràtic del
Seminari de Girona i una missa de comunió gene
docent. A finals d’aquell
ral a l’església de Sant Martí, presidida pel bisbe
any, a Calonge hi havia
Cartanà. Recordatori amb la imatge de la Mare de
Déu del Carme, el Nen Jesús i Santa Joaquima.
les religioses Maria Cots

4 J. POYANO, “ Bona terra i molta gent” a Calonge-Sant Antoni. Un mar de vinyes, de
xalets i de cultures. Calonge, Ajuntament, 2007, p. 44-59.
5 S. MARQUÈS, “ Renovació pedagògica i experiències extraescolars” a Revista de
Girona. Balanç del segle XX, núm. 200 [maig-juny 2000] p. 153-154
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i Bover, Carme Piquer i Bosch (en religió: germana Milagros), As
sumpció Vinas i Palniada, Mercè Rievola i Prat i Ramona Ramoneda
i Gual.6 El setembre de 1944, es va retre un homenatge a la germa
na Milagros en escaure’s el quinquagèsim aniversari de la Fundació
del Col •legi Nuestra Senora del Carmen (1894), ja que ella n’havia
estat fundadora.
El 1950, Calonge i Sant Antoni tenien un total de 2.416 habitants7.
El municipi, com la resta de la Costa Brava, es va convertir en pol
d’atracció de la immigració del sud, que trobava feina en la construcció
i en l’hostaleria. Aquests dos sectors havien d’anar deixant com a resi
dual l’agricultura, base econòmica de la població des dels anys vint.
El primer d’octubre de 1955, mossèn Joan Cros, rector de Sant
Martí, beneí al pati del col ■legi de les Carmelites la nova campana
de la capella, apadrinada per la germana Milagros, que morí, voltada
d’afecte, vuit dies després. Està sepultada al cementiri de la vila.
L’abril de 1957, l’esmentat rector, redactà un informe sobre la
vida de l’església a la població on es llegeix: “hay 2 escuelas. Es-

2- Els germans Gonzalo i Ramona Garcia Gispert el dia de benedicció de la campana
de la capella (1 d’octubre de 1955) (Fot. Josep Fort)

6 A. VILAR, p. 150
7 R CANER, op. cit. p. 36
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cuelas Nacionales y escuelas de las Carmelitas. Las primeras estan
regentadas por 2 maestros y las últimas por 5 religiosas. En preferencia, el Colegio de las R.R. Carmelitas contribuye muchísimo mas
en todas las cosas parroquiales y públicamente se les reconoce una
neta superioridad en todos los conceptos”.8

3- Grup d’alumnes de les carmelites en els anys cinquanta. Les exalumnes (segona
fila) hi anaven a fer labor.(Fot. M. Darnaculleta)

Conservem una breu descripció del col •legi: “ El jardí del col •legi
de les monges era bastant gran (...). Tenia una gran palmera al bell
mig i una gruta amb aigua, peixos de color vermell i una mena de
cova amb pedretes que reproduïa la de Lourdes, amb la Verge Maria
apareixent-se a unes pastoretes. La meva classe, situada a la planta
baixa, donava a aquest jardí. Era la classe dels nens. Al seu costat,
més cap al carrer Major, hi havia la classe de les nenes”.9
L’ensenyament, aquells anys difícils, es completava amb el que
feren els rectors successius: mossèn Esteve Jou i Parés (1939-1941),
mossèn Joan Bosch i Riera (1941-1946) i mossèn Joan Cros i Font
(1946-1957) i alguns mestres particulars.
8 APC. Document mecanografiat i signat per mossèn Joan Cros a Calonge el 10 de
maig de 1957
9 V. POU, p. 222
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Aquest és el testimoni de mossèn Esteve Jou: “Aquí a Calonge,
amb altres vailets, comença el batxillerat, quina preparació els fem
amb el mestre Sr. Joan Ybars i van a examinar-se a Girona.” 10 N’és
complementari el de Víctor Pou, uns anys posterior :“ Per tal de pre
parar millor l’ingrés del batxillerat, em van enviar a classes particu
lars de gramàtica (castellana, naturalment) i llatí amb mossèn Joan
Cros i de matemàtiques amb el mestre Joanals, un bon amic del
meu pare [l’advocat Josep Maria Pou i Sabater], maltractat com ell
pel règim de Franco. Havia patit als camps de concentració posteri
ors a la guerra civil. Tenia una veritable acadèmia a la seva casa de
la Punta, on hi havia diverses estances amb taules i bancs (...). A les
classes del capellà érem uns quants, però a les del mestre Joanals el
meu grup només el formaven dos nens: en Paquito Ruscalleda, fill
del doctor Ruscalleda, i jo. Els mestres ens posaven sovint divisions
com a deures per a fer a casa...”.11
LES ESCOLES NACIONALS DE SANT ANTONI: EDIFICI NOU
Les escoles de Sant Antoni funcionaven en locals separats, nens
i nenes, i en males condicions. L’anhel del poble i la preocupació de
l’Ajuntament era la construcció d’un edifici digne que aconseguís
acabar amb aquell llarg pelegrinatge dels canvis de locals.
El problema s’eternitzava i les solucions no agradaven del tot, es
proposava traslladar els nens grans a les escoles de Calonge i que
els petits es quedessin al poble. Per dinamitzar l’obtenció d’un pro
jecte tan desitjat, es va recórrer al suport de Joaquín Ruiz-Giménez,
aleshores ministre d’Educación Nacional, que passava les vacances
d’estiu a Sant Antoni.12
10 E. JOU, Memòries d’un rector gironí. Calella, 1990, p. 153
11 V. POU, p. 225
12 Joaquín Ruiz-Giménez (Hoyo de Manzanares, 1913 - Madrid, 2009) és un catedrà
tic, polític i advocat espanyol, fou president de l’organització internacional Pax Romana
(1939-1946). Doctor en Dret i llicenciat en filosofia i lletres, el 1943 obtingué la càtedra
de Filosofia del Dret i en fou titular a les universitats de Sevilla, Salamanca i Madrid. Va
ser director de l’Institut de Cultura Hispànica (1946-48) i ambaixador davant la Santa
Seu (1948-1951), durant les negociacions del Concordat (signat finalment el 1953) fou
nomenat ministre d’Educació Nacional el 1951. Va iniciar un procés de reformes de les
institucions docents. Va adquirir per a l’Estat la propietat del castell de Calonge, amb el
projecte de restaurar-lo i convertir-lo en una residència de mestres. Fou forçat a dimitir
el 1956. El 1963, va fundar la revista Cuadernos para el Dialogo, focus de protesta dels
democristians avançats. El 1975, arran de la mort de Franco va participar en la creació
de la Plataforma de Convergència Democràtica. Del 1982 al 1987, fou Defensor del
Pueblo i de 1989 a 2001, president d’Unicef- Espanya.
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A la sessió del Ple de lAjuntament, celebrat el dia 2 de setembre
de 1954, l’alcalde, Sixte Palet, exposà l’únic punt del dia que era la
compra d’uns terrenys per a la construcció d’escoles unitàries, parvularis i cases per als mestres a Sant Antoni. A continuació, explicà les
gestions realitzades per a aquest fi amb el propietari Sr. Damià Ferrer
i Sayeras de Sant Antoni. Ferrer acceptava vendre a l’Ajuntament de
Calonge, dues vessanes de terra (4.774 m2 ) pel preu de 80.000 pes
setes. La finca estava situada en el nucli de la població, en el paratge
de les Comes, que limitava al nord amb la carretera de St. Feliu a
Palamós, al sud amb el carrer Artur Mundet i a l’est i a l’oest amb la
finca del propietari, Damià Ferrer. Debatuda la proposta, fou accepta
da per unanimitat i es prengueren els següents acords:
“Primero.- Aprobar en todas sus partes las qüestiones llevadas a cabo
por la Presidencia, y en su consecuencia, adquirir por compra, por la
cantidad de ochenta mil pesetas dos vesanas de terreno propiedad de Don
Damidn Ferrer Sayeras, con destino de emplazamiento de las escuelas
unitarias y parvularios en
el barrio de San Antonio.
‘‘Segundo.- Recabar de
la Excma. Diputación Pro
vincial de Gerona la concesión de un préstamo de
ochenta mil pesetas, sin
interès, para pago de los
terrenos a que se refiere el
apartado anterior, reintegrable en diez cantidades,
a razón de ocho mil pese
tas cada una, ofreciendo
como garantia para el pago
del referido préstamo, hasta su total cancelación, el
impuesto municipal sobre
la contribución territorial
rústica y pecuaria
“Tercero.- Autorizar a
la Presidencia para que
4 - El ministre d’Educació, Sr. Joaquin Ruiz- Gi
en nombre de este Ayunménez, el dia 12 de setembre de 1955 col •loca la
primera pedra del Centre Escolar Nuestra Sra. de
tamiento, eleve instancia
ías Mercedes (Arxiu CEIP La Mercè)
a la Excma. Diputación
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Provincial de Gerona a la que se enviarà copia certificada de los pre
sentes acuerdos, solicitando la concesión del préstamo acordado. ”13
Adquirit el terreny, fou cedit gratuïtament al Ministeri d’Educa
ció Nacional per a la construcció de les escoles, si bé una clàusula
especial informava que en el cas que aquestes escoles no es cons
truïssin, el terreny quedava en propietat de l’Ajuntament. L’alcalde,
Sixte Palet, representant de la corporació municipal, quedà facultat
de signar l’escriptura pública davant del notari de Palamós.
El dia 16 de juny de 1955, fou aprovat el projecte de la construc
ció de 3 escoles unitàries i 3 habitatges per als mestres de Sant An
toni de Calonge, per part de l’Estat. El dia 12 de setembre de 1955,
el ministre d’Educació, Joaquin Ruiz-Giménez, col·locà la primera
pedra de les tan desitjades obres i pronuncià un sentit discurs.14

5 - L’alcalde de Calonge, Sr. Sixte Palet Gispert, el dia 6 d’abril de 1957 pronuncia el
discurs d’inauguració de l’Escola de Sant Antoni (Fotografia, Sixte Palet)

Les noves escoles de Sant Antoni foren inaugurades el dia 6
d’abril de 1957, després d’un llarg procés. A l’acte, hi assistiren les
autoritats civils i eclesiàstiques i, després dels discursos de ritual,15
13 AMC [Arxiu Municipal de Calonge], capsa 9, sessió del Ple 2/9/1954
14 vg. annex n. 1
15 Vg. annex n. 2
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i de la benedicció de l’edifici per part del bisbe Josep Cartanà, el
poble de Sant Antoni va poder gaudir, per fi, d’un edifici escolar
digne. A petició de pares, alumnes i mestres, li van posar el nom de
Nuestra Senora de las Mercedes, en reconeixement a l’esposa de
Ruiz Giménez, Mercedes Aguilar. La directora d’aquesta escola va
ser la senyora Numància Rovira, que ja era la mestra de les nenes
i persona molt compromesa i estimada. L’escola tenia tres classes:
nens, nenes i pàrvuls. Al pis de dalt hi havia una biblioteca, un labo
ratori i dos balcons ben grans.16

6- L’Escola Ntra. Sra. de las Mercedes quan fou inaugurada l’any 1957
(Arxiu: CEIP La Mercè)

16 La Mercè: història d’una escola. CEIP Mare de Déu de la Mercè s/d
254

L’ENSENYAMENT A CALONGE (III) 1943-2009

7
- Grup escolar de nens de Sant Antoni a càrrec del mestre Sr. Jesús Ventura
(Arxiu: CEIP La Mercè)

8- Grup escolar de nenes de Sant Antoni a càrrec de la Sra. Numància Rovira
(Arxiu: CEIP La Mercè)
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LA CRISI DEL CONCILI I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN LES
CARMELITES
El 1960 Calonge tenia 3.043 habitants17. El 1963 es va beneir
el Casal Parroquial Bisbe Cartanà, a la plaça de la Doma, al costat
de la parròquia de Sant Martí. Disposava de biblioteca, sala de
jocs i sala d’actes. Era la seu del Casal d’Estiu, una oferta de l’edu
cació en el lleure. El desembre de 1964 moria exemplarment, la
germana Teresa Perramon, carmelita de la caritat vedruna de la
comunitat de Calonge.
La crisi provocada pel Concili Vaticà II, la manca de vocacions
i l’adequació de les escoles vinculades a una congregació a la Llei
general d’educació, de la qual parlarem més endavant, força una
reorganització a fons en la dècada dels setanta, que comporta la
reagrupació i el tancament d’alguns col •legis. Les germanes car
melites de la caritat no es podien fer càrrec de tots els col •legis i
altres centres que tenien encomanats. Ja el 2 d’octubre de 1966 la
provincial havia comunicat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
la impossibilitat de continuar atenent l’hospital municipal al •legant
l’escassetat de vocacions. La corporació assentí, a contracor, el dia
7. Fou un precedent del que s’esdevindria a Calonge.
Vers el 1970, el rector de la parròquia de Sant Martí, mossèn Pere
Surribas, que s’oposava rotundament a la marxa de les germanes,
va escriure a la nova provincial Isaura Serch en aquests termes:
“Valore, lo que significa que cada dia, cada manana, en invierno
o en verano las Hermanas vayan por la calle, camino de la iglesia, a
Misa; esto ahoray en tiempo de lucha y persecución. Su paso siempre
se ha respetado, pues se las quiere y es testimonio para otras congregaciones que nunca, gracias al aprecio que tienen por las Hermanas,
se hafaltado al respeto o se ha cerrado la puerta a las religiosas men~
dicantes (las de los ancianos de Palafrugell”.18
Més endavant mossèn Pere redactà un informe-declaració en
resposta a la petició feta des del Bisbat de Girona:
“Se preocupan de la colocación de las alumnas que terminan sus
estudiós en puestos de trahajo, en donde son bien consideradas por
su preparación y solvència (...) Guardan fuera de las horas de clase
17 P. CANER, La Vall de Calonge, p. 36
18 Reflexions de mossèn Pere Surribas, sense data però vers el 1970, adreçades a la
nova provincial, Isaura Serch. APGi, lligall Calonge, cf. M. T. LLACH- M.ARUMÍ, Historia
documental de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna, Ed.
Claret, 2005, p. I 34 nota 63
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9- Sortida de missa. Les carmelites vesteixen el mateix hàbit que usà santa Joaqui
ma de Vedruna, la fundadora (Fot. M. Darnaculleta)

también a veces en los días festivos, los pequenos de las madres que
van al trabajo todo el día. Esto acontece sobre todo en los meses veraniegos. (...) Acogen ~sin que tenga internado- a las ninas que tienen
padres trabajando en el estranjero o que estan hospitalizados (comen
y duermen en el mismo colegio) en el que se hicieron obras apropiadas, en parte sufragadas por el Ayuntamiento vista la labor de la Comunidad. Los domingos y festivos visitan a enfermos de la parròquia
y a matrimonios ancianos (...) a quienes realizan servicios domésticos
y sanitarios. ”19
Hi hagué també una entrevista molt tensa entre el rector i la
provincial, Isaura Serch, a la rectoria de Sant Martí. Mossèn Pere in
sistia que no es tanqués el col •legi i la germana Serch en la impossi
bilitat de mantenir-lo. Al final, mossèn Pere es va posar davant de la
porta impedint-li el pas: “Vostè no surt d’aquí mentre no m ’asseguri
que les monges no marxen de Calonge”.20
Però la decisió ja estava presa i l’estiu de 1971 la comunitat es va
fusionar amb la de Palamós. Les carmelites, obtingueren del bisbe
19 ibíd.
20 Testimoni oral de mossèn Pere Surribas.
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de Girona, aleshores el Dr. Narcís Jubany, autorització per anar a
dormir a Palamós. Les hermanes (com eren conegudes) es desplaçaven a Calonge, on seguia l’activitat docent i a la nit retornaven a la
comunitat de Palamós. Però era el principi de la fi.
LA LLEI D ’EDUCACIÓ DE 1970. AMPLIACIÓ DE LES ESCOLES.
FINAL DEL COL -LEGI DE LES CARMELITES
La Llei 14/70, de 4 d’agost de 1970, Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, fou impulsada per José Luis
Villar Palasí, que era ministre d’Educació des de 1969. Aquesta llei
establia l’ensenyament obligatori fins als 14 anys, amb l’EGB (Educación General Bàsica), estructurada en dues etapes. Consistia en 8
cursos d’escolarització obligatòria dividits en tres cicles: primer cicle
(1 r i 2n d’EGB); segon cicle (3r, 4t i 5è d’EGB) i tercer cicle (6è, 7è i
8è d’EGB). Les assignatures del 3r cicle eren llengua, matemàtiques,
ciències naturals, ciències socials, idiomes estrangers (generalment
anglès o francès), plàstica, religió o ètica i educació física. S ’acabava
als 14 anys. Una vegada acabada, hi havia dos camins: BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) o l’aleshores creada FP (Formación
Profesional). L’educació preescolar era voluntària i comprenia: Jardí
de la Infància per als alumnes de 2 a 3 anys i Escola de Pàrvuls per
als alumnes de 4 a 5 anys.21
El problema d’escolarització dels alumnes de la segona etapa
d’EGB, segons la nova llei decretada l’any 1970, afectava tant les
escoles de Sant Antoni com les de Calonge.
L’any 1979 es proposà construir una nova escola de 8 unitats
a Sant Antoni, per la qual cosa s’estudià l’oferta d’uns terrenys de
8.340 m2, propietat de la Sra. Maria Plana, situats al paratge de la
Sinia, junt a la zona esportiva de Sant Antoni. Tant aquesta proposta
com una nova presentada pels Srs. Ivars i Muntada no prosperaren.
La solució acceptada fou l’ampliació de l’edifici ja existent, que fou
inaugurat l’any 1986 pel president de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol.
A Calonge l’edifici s’anà adaptant a les necessitats que sorgiren,
i l’any 1971 s’hagué de construir un menjador escolar. El projecte
tècnic, redactat per l’arquitecte escolar, Josep Claret i Rovira, serà
acceptat per la Inspecció d’Ensenyança Primària i l’Oficina Tècnica
de Construccions Escolars. Les despeses de la construcció foren de
1.257.391,99 ptes. que el Ministeri d’Educació abonà directament
al constructor, Joan Carbonell. 22
21 Ley General de Educación. Folletos “ El Magisterio Espanol”
22 AMC, capsa n. 10, sessió 17/8/1971
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10 - Grup escolar de nens i nenes de Calonge l’any 1975 (AMC)

D’altra banda, el dia 2 de juliol de 1973 el Ple de l’Ajuntament
posava nom oficial al Grup Escolar d’EGB de Calonge:
“Por unanimidad aceptar la que propone la denominación: Grupo
Escolar Pedro Rosselló Blanch, en memòria del litre, hijo de la Villa de
Calonge que ocupó el cargo de Secretario de la Oficina Internacional
de Educación de la UNESCO”.23
Aquest mateix any, la inspectora de la zona, Maria Serra, infor
mava que calia crear dues aules a Calonge, per tal d’atendre les
necessitats de l’alumnat d’EGB. L’Ajuntament acordà d’habilitar els
baixos del menjador escolar, segons el projecte presentat per l’apa
rellador municipal i acceptat per l’arquitecte de construccions esco
lars i el delegat d’Educació i Ciències. 24
L’any 1974, l’alcalde, Josep Roselló i Pijoan, exposava que a cau
sa de l’increment del cens escolar del municipi, resultava insuficient
la capacitat en els dos grups escolars, tant el de Sant Antoni com el
de Calonge, per la qual cosa es proposà i s’acceptà per unanimitat:
23 AMC, capsa n. 10, sessió 2/7/1973. Vegeu ANNEX N. 3.
24 AMC, capsa n. 10, sessió 10/10/1973
259

JAUME AYMAR I RAGOLTA i MONTSERRAT DARNACULLETA I POCH

11 - Butlletí de notes del Grup Escolar de Calonge del curs 1973-1974 (amc)

“ í °- Aprobar el dic
tamen de la Comisión
Municipal de cultura declarando la necesidad de
construcción de un nuevo
edificio escolar que albergara la segunda etapa
de E.G.B. común para los
núcleos de Calonge i San
Antonio.
2
°- Solicitar del Ministerio de Educación y Cièn
cia esta ampliación comprometiéndose a aportar
un solar idóneo de unos
diez mil metros cuadrados
de superfície.
3°- Que la Comisión
de Cultura del Ayuntamiento reforzada con otro
Concejal estudie el emplazamiento concreto oyendo
previamente al Ministerio
,

,

.,

Educación y Ciència,
y presente propuesta al
Ayuntamiento quien, en una pròxima sesión, decidirà al respecto. ”25
L’any 1975, Calonge tenia 4.431 habitants. Fou l’any de la mort de
Franco i de l’inici del canvi de règim. En una sessió de treball celebra
da conjuntament entre l’Ajuntament, el delegat d’Educació i Ciència
i la inspectora de la zona, els reunits estudiaren l’emplaçament idoni
per a la construcció del nou grup escolar i convingueren oferir al Mi
nisteri d’Educació el solar de 10.000 m2, propietat de l’Ajuntament i
segregat de la zona esportiva de Calonge.
El 8 de setembre del mateix any, l’alcalde Roselló proposa la com
pra d‘unes finques rústiques, propietat de Jaume Veray i Batlle, pro
peres a la zona esportiva municipal, per tal de poder edificar l’escola
d’EGB i un edifici de formació professional de 1r grau. Debatuda la
proposta, el consistori considerà:
25 AMC, capsa n. 10, sessió 29/10/1974
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“1°- Que es necesaria y oportuna la adquisición de las fincas descritas.
2
°~ Que existe informe pericial sobre las condiciones y valoración
de las fincas, favorable a su adquisición.
3°- Que el precio fijado en la opción de compra, de seis millones
quinientas mil pesetas, y la modalidad de pago es favorable a los intereses municipales.
4°- Que la singularidad de las fincas, limitando con las zonas deportivas municipales, permite su inclusión en el apartado 2 0 del Art.
31 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y
faculta a la Corporación para la contratación por concierto directo. ”26
Posada a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.
Un escrit del delegat del Ministeri d’Educació i Ciència comuni
ca a l’Ajuntament que Calonge entrarà en el programa de centres
d’EGB per a la construcció del seu grup escolar durant l’any 1977,
sempre que el consistori es comprometi posar a disposició de la
junta de construccions el solar de 10.000 m2 de propietat munici
pal, situat en el paratge Font de Lleó.27
El problema d’escolarització del municipi preocupava també els pa
res i mares, i en el Ple celebrat el dia 15 de juliol de 1977, fou estudiada
i debatuda una proposició presentada per la comissió i associació de
pares APAENCYSA (Associación de Padres de Escuelas Nacionales de
Calonge y San Antonio) que intenten compaginar i resoldre l’execució
de les obres per al proper curs escolar. Els punts bàsics d’aquesta pro
posició fan referència a la construcció del nou grup escolar de Calonge
de 16 unitats i 4 aules escolars destinades a parvulari i, a Sant Antoni,
la construcció d’un nou grup de 8 unitats.28
En el Ple celebrat el 15 de juliol de 1977, l’Ajuntament acceptà
els punts principals presentats per l’Associació de Pares, que foren:
“Primero - Que la resolución definitiva del problema de escolanzación en el Grupo Pere Rosselló de Calonge se consigne con la ejecución del Grupo de 16 unidades y construcción de 4aulasde parvulario,
lo que habrà de permitir asimismo ladesafectación del uso escolar
del actual edificio que podria revertir al Ayuntamiento. El plazo de uso
previsto del nuevo edificio, de cumplirse los plazos previstos por la
Delegación Provincial se pueden estimar en dos anos.

26 AMC, capsa n. 10, sessió 8/9/1975
27 AMC, capsa n. 10, sessió 28/1/1977
28 AMC, capsa n. 11, sessió 15/7/1977
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Segundo - Que la resolución definitiva del problema de escolarización efectiva en el Grupo Nuestra Senora de las Mercedes se ha de
lograr, asimismo, mediante la construcción de un nuevo Grupo escolar
de 8 unidades. Para ello es necesario iniciar el tramite de solicitud al
Ministerio de Educación y Ciència para que programe la inclusión de
este Edificio en el próximo Plan de Construcciones Escolares, ofreciendo el Ayuntamiento un solar idóneo en emplazamiento y superfície.
Tercero ~ Que la obtención de este grupo Escolar y su construc
ción siguiendo los tramites legales, se puede estimar en un plazo de
unos 4 o 5 anos. Por tanto en este ínterin es obligado atender a la
escolarización de todos los alumnos en los niveles de EGB en Aulas
provisionales dentro del núcleo de San Antonio.
Cuarto- Que constatado el hecho de que muchos escolares se desplazan a Palamós para cursar los estudiós obligatorios de EGB, especialmente del núcleo de San Antonio, la Asociación y Comisión
Municipal de Cultura deben proseguir su labor de mejora de las instalaciones y calidad de ensenanza al objeto de lograr en lo posible la
disminución de ese éxodo, puesto que ello ha de redundar directamente en beneficio de la economia y convivència ciudadana. ” 29
Les obres de la construcció del nou grup escolar d’EGB Pere Ros
selló començaren, però uns problemes sorgits retardaran la inaugu
ració i el funcionament de les activitats escolars. El nou consistori,
presidit per Dídac Medina -el primer alcalde elegit democràticament
el 1979-, es reuní amb l’empresa constructora i l’arquitecte Sr. Bou,
per tal de resoldre les dificultats que no permetien entregar l’obra
acabada. Les causes principals d’aquest retard foren que el projecte
del plànol inicial aprovat havia patit una variació que es va haver
d’adaptar i, també, el canvi de consistori.
LA PACÍFICA OCUPACIÓ DEL COL -LEGI DE LES CARMELITES
Davant la inoperància del patronat del llegat de Dominga Juera,
el 12 de novembre de 1976, el bisbe de Girona, Jaume Camprodon,
havia signat un certificat segons el qual l’edifici de les religioses car
melites era propietat del Bisbat. I el 28 de gener de 1977 s’inscriví
la finca en nom d’aquesta institució, sense fer edicte de cap mena
i sense que el registrador s’adonés que la finca ja estava inscrita a
nom de Dominga Juera i Patxot.
29 AMC, capsa n. 11, sessió 15/7/1977
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Mentre, el col ■legi de les carmelites de Calonge havia quedat re
duït a preescolar i a guarderia. Únicament hi restava una religiosa,
la germana Amor Boleda (filla de Verdú i de la família de Sant Pere
Claver) ajudada per una noia del poble, Carme Ruiz i per la cuinera,
senyora Milagros.
El curs 1978-79, les carmelites van advertir que seria el darrer de
la seva estada a Calonge, però va córrer la veu que els infants tindri
en dret a acudir al col •legi de Palamós, un extrem que després fou
desmentit per les mateixes religioses. Amb la perspectiva del comi
at de les religioses i amb el rumor que el Bisbat es volia vendre el
col·legi, un grup de pares, encapçalat per Joan Presas, farmacèutic
del poble, començà a fer gestions. Després d’un seguit de contactes
amb el Bisbat, l’Ajuntament, les carmelites i el Ministeri, s’acon
seguí que la congregació continués fent-se càrrec de la guarderia
durant els mesos d’estiu i que l’edifici no es vengués.
La germana Boleda va avisar que el dia 29 d’aquell mes de juny
seria l’últim de la seva estada a Calonge. El dia 25, la comissió de
pares havia anat a Girona on se’ls informà que els infants de prees
colar havien d’anar a les escoles públiques i que els de la guarderia
es quedarien al carrer. Davant d’això, decidiren actuar. Segons tes
timoni popular, el dia 29, a les 9 del matí, un grup de pares s’espe
rava al carrer de Sant Joan. Com cada dia, les mares anaven portant
els nens a la guarderia. Passada una estona, quan la germana Amor
va entrar, van seguir-la i ocuparen pacíficament el col ■legi i es que-

12- Fotografia de l’ocupació pacífica del col ■legi (setembre 1979)
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daren al pati. El mateix dia es va fer un pregó pels carrers de Calon
ge segons el qual l’Ajuntament reivindicava l’edifici. En el decurs de
la jornada, la gent s’hi va anar concentrant. La notícia va córrer de
seguida. Es va rebre una trucada del bisbe Camprodon per dema
nar que no es fes cap mena de violència. Un jeep de la guàrdia civil
anava donant voltes d’inspecció pel poble. De sis a set del vespre,
al col •legi, pràcticament no s’hi cabia. Grups d’ocupants, per torns,
passaren la nit a les aules del pati. La germana Palmira Perramon
arribà de Caldes de Malavella per ocupar-se de la liquidació.
Durant tot el dia 30 seguiren els ocupants. La notícia saltà a la
premsa. El dia 1, al matí, marxà la germana Amor. A la tarda es va
fer l’ocupació legal del col·legi. Hi assistí el batlle, Dídac Medina;
el secretari de l’Ajuntament; els regidors, i mossèn Pere Surribas,
rector de la parròquia. Es va fer un detallat inventari de l’estat de
l’edifici. Es van canviar els panys. Aquella nit ja no es quedaren els
ocupants, però es deixaren els llums encesos i es va avisar els veïns
i el vigilant que donessin l’alerta si hi havia qualsevol anomalia.
El primer de setembre
de 1979, es va fer una
reunió de tots els pares
afectats i els altres ocu
pants i es va constituir
una Junta Provisional per
tirar endavant la guarde
ria i seguir els contactes
amb el Bisbat. Carme
Ruiz i Carme Casas acce
diren a continuar tenint
cura de la mainada.
Més tard, i després de
diverses gestions, es va
concertar una reunió al
monestir cistercenc de
Solius (un lloc interme
di entre Girona i Calon
ge). Per part del Bisbat
hi acudí el bisbe, Jaume
Camprodon i Rovira, i
13 - La palmera que donà nom a la guarderia,
els
vicaris episcopals Jutvista des del carrer Anselm Clavé (1982) (Arxiu
glà
i Puigvert; per part de
COLONICO)
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l’Ajuntament de Calonge, Poyano, Duran i Molla; en representació
dels pares, Joan Presas i Ramona Garcia i Gispert. En aquella re
unió, van quedar paleses dues actituds per part dels calongins:
d’una banda la de l’Ajuntament, més bel·ligerant, reivindicava la
propietat de l’edifici; d’alta banda, la dels pares, més moderada,
en reivindicava l’ús com a guarderia, anomenada La Palmera. El
Bisbat va posar un interdicte a l’Ajuntament, bo i tolerant la pre
sència de la guarderia. Durant l’hivern, alguns pares declararen a la
Bisbal per raó de l’esmentat interdicte. Per desavinences sorgides
en el si de la junta se’n constituïren dues més, successivament. La
situació va continuar durant el curs 1980-1981. L’Ajuntament pa
gava una de les noies de la guarderia, donava una subvenció per a
les obres, per a la calefacció i pagava la dona de la neteja. Alguns
pares, a hores perdudes, feien millores a l’edifïci. Després de ferse oficial que l’interdicte s’havia perdut, la junta, pel seu compte,
sense l’Ajuntament, va demanar al Bisbat que li continués deixant
el local, ja que no tenia on posar els nens. Mossèn Jutglà, en nom
del bisbe, els adreçà una carta en la qual els deia que mentre no

14- Grup d’infants de la guarderia La Palmera a l’antic planxador de les germanes
(1982) (Arxiu COLONICO)

265

JAUME AYMAR I RAGOLTA i MONTSERRAT DARNACULLETA I POCH

trobessin un altre local igual o millor, hi podrien romandre. Aquesta
situació s’havia de perllongar uns anys.
EL NOU EDIFICI DE LES ESCOLES NACIONALS DE CALONGE
La reforma educativa de 1970 i el desplaçament de les germanes
carmelites fora de la població el 1979 havien motivat un augment
considerable de nens i nenes que havien de ser escolaritzats. L’escola
nacional, inaugurada l’ l d’abril de 1938, amb el transcurs dels anys,
necessità una ampliació, les causes més importants ja han estat as
senyalades.
Després de les moltes gestions a Girona i a Madrid, s’aconseguí
activar i acabar l’escola, tot i que l’Ajuntament es veié obligat a ar
rendar dos locals, propietat de Josep Robles i Martí Bou, situats a la
planta baixa de l’edifïci del carrer Enric L. Roura, núm. 33, que es
destinaren com a aules del Pere Rosselló fins que s’acabés del tot
la nova escola. El contracte s’inicià l’l de setembre de 1981 i el seu
termini era el dia 28 de febrer de 1982.30

15 - El nou Grup Escolar Pere Rosselló l’any 1983 (AMC)

30 AMC, capsa n. 12, sessió 14/9/1981
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El trasllat dels alumnes al nou grup escolar Pere Rosselló es féu de
forma gradual des del gener de l’any 1982. La inauguració definitiva
es realitzà amb un senzill acte de portes obertes.
Novament l’antic col •legi de Sant Martí de la plaça de la Concòrdia
restava desocupat. El destí que l’esperava quedava en interrogant. A
la sessió del Ple, celebrat el dia 26 d’abril de 1982, el regidor Josep
Cargol presentà la proposta:
“ Que se tramita la desafectación del uso escolar del edificio de las
antiguas escuelas Pere Rosselló de la Plaza de la Concordia y que se
acuerde el traslado del Ayuntamiento al edificio mencionado”.31
La proposta fou llargament discutida pel grup de l’oposició i el
tema quedà sobre la taula i l’alcalde, Sr. Joan Molla, “declina toda responsabilidad sobre el deterioro que se està produciendo en el inmueble de la Plaza de la Concordia por no poder comenzar las mínimas
obras de conservación para abrír allí la Casa Consistorial".32
Resolts tots els inconvenients, el trasllat s’efectuà, ja que les
dependències del Castell eren cada vegada més insuficients per
acollir les necessitats d’un ajuntament amb una població en crei
xement demogràfic.
EL PAS A UNA POBLACIÓ MULTICULTURAL
Els fluxos migratoris que ha viscut Calonge i Sant Antoni en els
darrers anys no es diferencien gaire dels que hi ha arreu de Cata
lunya i de tot l’Estat espanyol, però es caracteritzen per ser d’una
major intensitat. Els anys noranta vingué una onada migratòria del
Marroc, sobretot de la zona de Nador, que cobrí la incessant de
manda de mà d’obra del sector de la construcció. Així, entre 1996
i 2001, el saldo migratori (immigrats menys emigrats) va ser d’una
mitjana anual de 23,8 persones cada mil habitants, més del doble
que la mitjana del Baix Empordà (12,1 per mil) i el triple que la de
Catalunya (7,4 per mil). Posteriorment s’hi afegí la sud-americana,
amb una important afluència de l’Argentina des de la crisi financera
del 2002, i equatorians, colombians i bolivians, que trobaren feina
principalment en el servei domèstic. També fou important la immi
gració procedent de l’Est d’Europa. Entre els anys 2000 i 2005 la
població d’origen català i espanyol va augmentar un 21 %. La de la
resta de la Unió Europea, un 170%; la d’europeus no comunitaris
31 AMC, capsa n. 12, sessió 26/4/1982
32 AMC, capsa n. 12, sessió 26/4/1982
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un 99%; la del nord de l’Àfrica, un 100%; la d’Amèrica del Nord i
Central, un 354 % i la d Amèrica del Sud, un 773 % . El primer de ge
ner de 2007 dels 10.095 calongins, 2.469 procedien de l’estranger.
La immigració de l’Àfrica del Nord, d’Europa i d’Amèrica ha tor
nat a multiplicar la població per dos en només 16 anys, un augment
espectacular. Els cinquanta anys de barreges es poden resumir amb
els orígens dels 24 alumnes d’una aula de quart de primària del curs
2006-2007: 9 marroquins, 3 catalans, 3 andalusos, 1 català-valencià, 1 argentí-suís, 1 basc-andalús, 1 francès-andalús, 3 andalusoscatalans, 1 català-extremeny i 1 nord-americà de pares catalans.33
El dia 22 d’abril de 2007, el CEIP (centre d’educació infantil i
primària ) Pere Rosselló celebrà el seu 25è aniversari. Actualment
(2009) aquell centre, inaugurat l’any 1982, conté:
Educació infantil : 2 aules de P3, 2 aules de P4, 2 aules de P5
Educació primària : 2 aules de lr, 2 aules de 2n, 3 aules de 3r,
2 aules de 4t, 2 aules de 5è, 2 aules de 6è
I els mestres reben els reforços següents: 1 especialista de música

16 - L’Escola Pere Rosselló actualment, any 2009 (Arxiu COLONICO)
33 J. POYANO, “ Bona terra i molta gent” a Calonge i Sant Antoni op. cit. p. 47
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1 especialista de l’aula d’acolliment
2 especialistes d’anglès
2 especialistes d’educació física
1 especialista de religió
2 especialistes d’educació especial
1 de tècnica d’educació infantil
Quant al CEIP Mare de Déu de la Mercè, de Sant Antoni, el dia
2 de juny de 2007 celebrà el 50è aniversari de la inauguració de
l’escola. Quan el centre es va inaugurar l’any 1957 tenia solament
la Sra. Numància Rovira de directora i mestra de les nenes; el Sr. Je 
sús Ventura, mestre dels nens, i una aia per als pàrvuls. Actualment
(2009) ha multiplicat el personal :
3 mestres d’educació infantil
3 mestres d’educació primària
2 especialistes per a l’anglès
1 especialista per a la música
1 especialista per a l’educació física
1 per a educació especial

17- L’Escola Mare de Déu de la Mercè actualment, any 2009 Arxiu CEIP La Mercè)

DARRERS TEMPS A L’ANTIC COL -LEGI DE LES CARMELITES
El fet que moltes antigues alumnes del col •legi de les carmeli
tes en tinguin un bon record va motivar que es procurés mantenir
ben agençada la capella i oberta al culte, sobretot en la festa de
la titular. El 16 de juliol de l’any 1996, s’hi va celebrar el cente
nari de la benedicció amb una eucaristia presidida per mossèn
Pere Surribas, rector de Sant Martí, amb el qual van concelebrar
269

JAUME AYMAR I RAGOLTA i MONTSERRAT DARNACULLETA I POCH

mossèn Jaume Aymar i
mossèn Eli Ballinas, de
Mèxic i es féu un home
natge a dues ancianes
antigues alumnes: Anna
Poch Gay i Carme Fonalleras Isaac.
El 31 de juliol de 2004,
es va inscriure al Registre
de la Propietat de Pala
mós34, el conveni entre
1
el Bisbat de Girona en vir
tut del qual el Bisbat cedia
la propietat de l’antic im
moble per tal de destinarlo
socials. En contraprestació, l’Ajuntament s’havia
de fer càrrec de les obres
de l’església parroquial
18- Les antigues alumnes Carmeta Fonalleras
que s’havien d’acabar
i Annita Poch descobrint la placa commemorativa
abans del primer de ge
el dia de la celebració del centenari de la fundació
(15 de juliol de 1995) (Fot. M. Darnaculleta)
ner de 2005. En virtut
d’aquest conveni, el rec
tor de la parròquia té dret a usar gratuïtament, amb permís previ de
l’Ajuntament, de manera temporal i esporàdica, alguna dependència
de l’immoble per a activitats pastorals de la parròquia. La capella
havia de seguir amb el seu destí original i al servei del poble, sota
la direcció, patrocini i administració del rector de la parròquia. Mos
sèn Joan Auladell féu traslladar la campana de la capella a l’església
parroquial, per por de robatoris, i la instal •là al pas de la sagristia al
presbiteri de l’església.
El 29 de juliol de 2007 es va rebre una relíquia de Sant Eugeni,
copatró del poble, que havia arribat de Roma a petició de mossèn
Joan Auladell, i que va ser solemnement traslladada des de la cape
lla de les carmelites fins a l’església parroquial. Presidí el trasllat i

34 Registre de la Propietat de Palamós. Finca n. 8.882, llibre 524, tom 390
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19Estat actual de la façana de l’església
Carme que necessita una urgent restauració (Arxiu
COLONICO)

l’eucaristia mossèn Martí
Amagat i concelebraren
els mossèns Auladell i
Aymar.
Mentrestant, l’edifici
del col •legi i el convent
s’han anat degradant
progressivament. El 2008
l’Ajuntament va decretarne l’enderrocament, bo i
mantenir la façana. Prè
viament l’alcalde Jordi
Solé i el rector mossèn
Josep Lafont s’havien en
trevistat amb el bisbe de
Girona, Francesc Pardo i
Artigas. El centre d’estu
dis calongins Colonico i
l’Ateneu Popular han sollicitat (2009) que tothora
es mantingués la integri
del
tat de la capella.

ANNEX NÚM. 1
Discurs del ministre d’Educació Joaquín Ruiz-Giménez amb motiu de la col·locació de la
primera pedra a les escoles de Sant Antoni el 12 de setembre de 1955 [AMC, capsa n. 9, sessió
5/9/1955]
“Excelentísimos Senores, Senor Alcalde, amigos de Calonge: esta es una ceremonia muy
sencilla y, sin embargo, tiene un intimo latido. Es una ceremonia de familia; si queréis, des
proporcionada en la presencia de tantas Autoridades para algo elemental como poner una
primera piedra. Pero es que cuando se siente uno en familia los actos màs pequenos adquieren una noble magnitud. Y yo, aquí en Calonge, me siento en familia; soy por adopción, por
impulso del corazón, por agradecimiento, un calongense màs. Y he querido, precisamente
por esto, romper el principio de no colocar primeras piedras. Recuerdo haber oído muchas
veces a mi padre- que también fue Ministro de Instrucción Pública- recordar que el infierno
està empedrado de buenas intenciones. jCuantas primeras piedras olvidadas en la ancha faz
de Espana! A lo largo de muchas y muchas decenas de anos icuantas obras que quisieron
hacerse y que quedaron en “buenas intenciones”! Por esto, nuestro Gobierno se ha propuesto
entregar obras completas, obras consumadas y no primeras piedras. íPor qué, pues, hago
hoy una excepción? Por urgència de demostraros con obras mi carino. Esta primera piedra
es en realidad el comienzo efectivo de unos trabajos. Veréis que ya estan trazadas las zanjas,
puestas las cuerdas, todo acotado y en marcha. Es màs, actuando con la diligència y la com-
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petencia de los Sres. Arquitectos, del contratista, de cuantos obreros aquí trabajan, nuestra
ilusión seria que se hiciese aquí el pequeno milagro de una terminación fulminante de estas
Escuelas y que este acto, al mismo tiempo que fundacional fuese ya conclusivo; es decir que
no fuera necesario esperar a que el actual Ministro de Educación Nacional o quien le suceda,
venga a Calonge para que las escuelas funcionen. Tenemos, amigos, impaciència de que
estas Escuelas marchen...En primer lugar, por vosotros pequenos de Calonge, en quienes
tengo una deuda; porque vosotros, en pleno invierno, mientras trabajabais en la Escuela,
os acordasteis un dia del Ministro de Educación, un Ministro de Educación que es como
vosotros, de carne y hueso, a quien habéis visto recórrer con ilusión y alegria vuestra tierra,
pasearse por vuestras calles, acercarse a vuestro mar; os acordasteis de él y le mandasteis
al lejano Madrid una misiva de carino. Os debía una respuesta y os la he querido dar aquí
públicamente porque “ obras son amores y no buenas razones”. El Ministro, vuestro amigo,
no quería contentaros con palabras cordiales, que se las lleva el viento, sino con piedras de
las que quedan, como semillas enterradas en la tierra y fructifica cada primavera.
Esto es lo que he venido a entregaros : una Escuela nueva, una Escuela que sustituya a los
viejos, lóbregos, tristes locales de la Escuela que teníais, tan parecida y desdichada a tantos
otros edificios escolares de Espana. Tenemos impaciència, pequenos amigos, de fundar nuevas escuelas. Queremos abrir el afàn de las gentes jóvenes como vosotros, queremos abrir a
la esperanza de vuestros padres, de vuestros mayores, los caminos amplios de unas Escuelas
limpias, alegres, sencillas, no lujosas, porque Espana no està aún pletórica de riquezas, pero
sí dignas de un pueblo que ha escrito pàginas de las màs gloriosas en la historia de la cultura
del mundo. Tenemos prisa de levantar escuelas. Son muchas las que hacen falta en Espana;
en todos los rincones, en algunos màs que en otros. Felizmente en esta Cataluiïa laboriosa ;
trabajadora y tenaz., en este rincón suave y dulce de Cataluna que son las tierras del Ampurdàn, el problema es menos acuciante que en otras partes de Espana. Pero también aquí el
problema existe, porque ha crecido la población espanola, porque se ha elevado el nivel de
vida de las gentes de Espana como consecuencia de un periodo de paz y de reconstrucción
material, y por algo màs importante que todo esto : porque se ha ido creando una conciencia
nacional màs viva, dàndose cuenta de que la Escuela no es un lujo, de que la Escuela es una
necesidad tan imprescindible, tan apremiante y tan urgente como la vivienda o como el lugar
donde se adquieren los primeros alimentos. Al fin y al cabo en las Escuelas se adquiere ese
primer alimento esencial del espíritu que es la cultura.
Por una obligación, pues. de justicia, el Gobierno del Caudilloquiere dar màsEscuelas
a las gentes de Espana. Por una obligación de justicia porque si hablamos de que hay un
derecho natural al pan material de cada día, hay un derecho màs apremiante, màs primario,
radical si se percibe, a ese pan de la inteligencia de cada día que es saber que reparten los
Maestros completando el que imparten los padres. También por obligación de justicia para
los Maestros. Dejadme que subraye ante vosotros ninos y ninas de Calonge lo que debéis a
los Maestros ; dejadme que pretexto de decíroslo a vosotros se lo diga a todos los ninos y
ninas de Espana, se lo diga a todos los padres y las madres de Espana. jCuantas veces se ha
tomado a mofa, cuantas veces se ha menospreciado la misión del Maestro! Y no hay misión
màs alta después del Sacerdote. El Maestro es, en definitiva, el que de verdad forja el alma de
un pueblo. Se ha dicho con justicia que la Escuela es la conciencia viva de la Nación. Donde
hay una escuela a punto, en forma, con sensibilidad allí estàhaciendo, poco a poco, cada
manana y cada atardecer una Patria nueva.
Para los Maestros, locales nuevos. Ellos han puesto en horas de olvido, en horas de aban
dono, en horas de escasez de medios, con complemento de alma; donde no había locales
adecuados, donde los muebles eran viejos y enclenques, ellos pusieron la gracia de su vocación. Dejadme, pues, que para los Maestros tenga aquí una palabra agradecida, y emocionada
de publico reconocimiento y haga que como simbolizàndolos a todos, mande desde aquí,
desde esta tierra florecida, verde y jugosa de San Antonio de Calonge, tan cerca del mar, de
este mar tan azul, un saludo a Maestros voluntarios hoy en Las Hurdes. He tenido la alegria
y la emoción y el orgullo de estrechar su mano, allí entre el polvo, la sequedad, la tristeza de
Las Hurdes, hace muy pocas horas. A esos Maestros, cuarenta y tantos, Maestros voluntarios,
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jóvenes espléndidos que han sacrificado - no, sacrificada no, que para ellos no es sacrificio,
sino júbilo inmenso que han empleado sus vacaciones, en vez de comodidades, en una playa
o en una montana, en el trabajo duro, en el mal sueno, en la comida escasa, entre los hurdanos. A ellos a las muchachas de la Sección Femenina de Falange, a los maestro de Artesania
de Sindicatos, a los Jóvenes de Acción Catòlica y a los militares, que con ellos comparten la
misión Cultural de Las Hurdes, mi càlido reconocimiento, mi alegria porque han demostrado
algo inmensamente importante y es que el Magisterio espanol, en el Maestro espanol, en
el callado y tantas veces olvidado maestro espanol, hay fervor y entusiasmo, hay madera y
coraje para que la Escuela Espanola sea ejemplo ante el mundo.
Y no solo por razón de justicia,- justicia para los ninos, justicia para los maestros- tene
mos urgència de construir muchas Escuelas nuevas, sino también por exigencia de nuestra
fe cristiana, porque lo que hay de màs divino en los hombres, en el nino y en el adulto, es
cabalmente la luz de la inteligencia. Y como os decía antes, si hay un derecho natural al
pan del cuerpo, hay un derecho natural al pan del espíritu. Y si queremos tener una sociedad cristiana, tenemos que tener buenas escuelas donde los senores Pàrrocos impartan
la Doctrina Cristiana y algo màs, porque no basta con el Catecismo de cada semana; algo
màs, donde toda la ensenanza lleve hacia el Senor, artista supremo de la Creación, autor
de tanta belleza.
Y por último, por una tercera razón, amigos, por espatïoles, porque somos espanoles,
porque estàn viniendo de muchas partes del mundo gentes a gozar de nuestro sol, a gozar
de nuestro suelo. Tenemos obligación, así, estricta obligación, de mostraries unas escuelas
dignas de una Espana que ellos han leído en las viejas crónicas, de una Espana que ha escrito
pàginas esplendorosas en la historia de la cultura universal. Espana tiene que producir màs
y mejor los artefactos materiales, producirlos y exportarlos. ; Ojalà Espana pueda exportar,
ademàs de frutos de su tierra, los frutos de las manos de sus hombres, nuevas màquinas! i
Por qué Espana no va estar bien en la vanguardia del adelanto técnico?. Para todo, amigos,
también hacen falta Escuelas. Pero ademàs, para lo que Espana està llamada por Dios en
toda la Historia es para exportar sacerdotes y misioneros, escritores y hombres de ciència, es
decir, para seguir exportando espíritu. Al fin y al cabo, el mundo harà un gran negocio con
Espana poque por un poco de ayuda material que dé a Espana, Espana va a devolverle algo
que vale infinitamente màs, la ley de su espíritu, que es en definitiva lo que hace que la vida
humana sea digna de ser vivida.
Y nada màs, porque por sencilla la ceremonia, por íntima y familiar, no quisiera haberme
extendido tanto. Que en esta Escuela donde el Sr. Obispo ha puesto ya en lontananza la
gracia de Dios con su bendición sobre las primeras piedras, que en esta escuela donde los
Maestros van a poner lo mejor de su ciència, de sus ensenanzas, de sus sacrificios; donde
los padres de familia - esos padres que ha querido firmaron en nombre de todos en ese
pergamino fundacional - van a poner sus esperanzas, para una educación de sus hijos, para
que sus hijos, si ellos trabajan en la tierra, trabajen tal vez en la tierra, pero mejor, con màs
conocimiento profesional de las normas de la agricultura; si ellos trabajan en la indústria, en
vez de ser peones u obreros puramente manuales, sean obreros especializados, o técnicos,
ingenieros, porque también para ellos queremos los puestos de saber universitario y del
saber técnico ; que en estas Escuelas, en fin, donde todo un pueblo, este simpàtico pueblo
de San Antonio de Calonge, ha puesto su esperanza, se forje una educación digna de la be
lleza de esta tierra y de este suelo. Yo me contentaría, amigos, en que aquí se formara una
pequena comunidad, una pequena comunidad reflejo de la que quisiéramos que fuera toda
Espaiïa. Decía uno de nuestros clàsicos - Saavedra Fajardo - que una Nación bien ordenada
es como un arpa con todas sus cuerdas bien templadas y bien conformes en su resonancia,
en su armonía, no para el particular provecho de ninguna de ellas, sino para el común de
todo el pueblo. Pues bien, que aquí en esta Escuela una su arpa, todos los ninos que salgan
de cualquier clase social, estén en armonía y consonancia. Y en San Antonio de Calonge
serà un reflejo de la Espaiïa unida, en armonía, en esperanza y gracia de Dios que sonamos
todos los espanoles.”
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ANNEX NÚM. 2
Discurs de Sixte Palet i Gispert: alcalde de Calonge, el dia de la inauguració de les escoles de
Sant Antoni 1956 (Arxiu Sixte Palet)
“Excelentísimo Senor Ministro, dignísimas Autoridades, Senoras y Senores:
Sean mis primeras palabras, en nombre de la Corporación Municipal que presido, una muy
respetuosa y sincera salutación a todos por habernos honrado con su presencia en este simpàtico
acto de bendición de la Escuelas Nacionales de este tan querida barriada de San Antonio. Este sa
ludo va dirigido en primer lugar al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional con la expresión de
nuestra sincera gratitud, pues la preocupación constante de todos los Ayuntamientos de Calonge,
ha encontrado la solución favorable que todos esperàbamos, gracias a los desvelos y carino que
V.E. ha demostrado por este bello rincón de la Costa Brava que tanto se honra en contarle como
el primero y màs querido de sus ilustres huéspedes.
Quiera expresar también mi saludo y gratitud a nuestro apreciado Gobernador Civil por su
constante y decidido apoyo, tanto referente a la tramitación oficial como a la solución econòmica
de este importante problema escolar. Estos mismos sentimientos los hago extensivos también a
la Excma. Diputación Provincial por la cooperación prestada.
No quiero tampoco silenciar el sincero respeto que nos merece la persona de nuestro Reverendísimo Prelado que, en este acto, no solo ha querido honrarnos con su presencia, sino que con
su plegaria y bendición litúrgica alcanzarà sin duda al Todopoderoso lo que todos deseamos, a
saber la consecuencia de los fines culturales, religiosos y patrióticos de nuestro centro docente.
Para terminar una palabra de felicitación sincera a todos vosotros invitados, vecinos y asistentes, por acompanarnos en este acto y día de gratísimo recuerdo para Calonge y un ruego de
que manifestéis vuestra adhesión a
los sentimientos que humildemente acabo de expresar dedicando un
fervoroso aplauso a nuestras autori
dades provinciales y, en particular,
al Excmo. Sr. Ministro de Educaci
ón Nacional. He dicho.”

ANNEX NÚM. 3

20- Bust de Pere Rosselló, obra de l’escultor
Antoni Delgado, que presideix el grup escolar in
augurat l'any 1983 (Arxiu COLONICO)
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Biografia publicada al programa
de l’Homenatge a Pere Rosselló i
Blanch, amb motiu del centenari del
seu naixement, que li dedicà el Cen
tre d’Estudis Calongins COLONICO
“Pere Rosselló i Blanch nasqué
a Calonge el dia 4 de marc de 1897
a la casa núm. 11 del carrer de les
Delícies en el barri del Puigtavell,
més tard la família es traslladà a
viure al carrer de l’Educació.
Aprengué les primeres lletres en
el Col ■legi de Sant Martí, regentat
pels Germans de la Doctrina Cris
tiana. Després cursà els estudis de
Magisteri a Escola Normal de Giro
na i més tard obtingué el títol d’ins
pector d’ensenyament primari
Es va traslladar a Ginebra per
tal de seguir uns cursos de l’Institut
Rousseau i fou aleshores que cone
gué la que va ser la seva esposa,
Susanna M. Rahm. Fou nomenat

L’ENSENYAMENT A CALONGE (III) 1943-2009
professor de Pedagogia Comparada
a la Universitat de Ginebra i entrà
com a col·laborador del Bureau
Internacional d’Education i es con
vertí, conjuntament amb Piaget,
amb director i impulsor d’aquest
Organisme.
Publicà nombrosos estudis i ar
ticles orientatius a importants revis
tes pedagògiques.
Va desplegar una intensa tasca
educativa i pedagògica i establí contac
te amb la UNESCO que l’obligà anar
cada mes a París i a viatjar a diversos
llocs d’Europa, Àssia i Amèrica.
Malgrat la seva gran activitat,
cada estiu passava uns dies de des
cans a Calonge, a la seva casa de
Treumal, on rebia nombrosos amics
amb l’amabilitat que el caracterit
zava.
Morí a Ginebra el 4 d’agost de
1970. El mateix any el Govern Espa
nyol li concedí la Gran Creu d’Alfons
X, el Savi.
Pere Rosselló no oblidà mai els
seus orígens i Calonge l’honorà nomenant-lo Fill Predilecte el dia 4 de
21El dia 22 de febrer de 1979 l’Ajuntament març de 1979 i el seu nom, conjun
tament amb el seu bust, presideix
nomena fill predilecte de Calonge el Sr. Pere Ros
l’Escola Pública de la població.”
selló i Blanch (AMC)

22Acte d’homenatge a Pere Rosselló el dia 4 de març de 1979 presidit per la seva
vidua, Susanna M. Rahm (Fot. M. Darnaculleta)
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ANNEX NÚM. 4
Testimoni de la germana Amor
Boleda i Casas, carmelita de la cari
tat vedruna (2009)

“El juliol de 1971, la mare pro
vincial, Isaura Serra em va destinar
a la Costa Brava, dient-me que li
havia demanat germanes per als
cants i la litúrgia de les parròquies
d’aquella zona.
Feia 13 anys que estava des
tinada a Ripoll, dedicada del tot a
l’ensenyament, cants, catequesi...
La litúrgia ha estat important per a
mi des de la meva joventut: la pràc
tica en la coral del col.legi, guiada
pel meu padrí mossèn Josep Cases,
germà de la meva mare, organista
compositor, després els cursos de
direcció i litúrgia a Montserrat... he
pogut i m’ha plagut (a voltes sacrifi
cant) però amb l’esperit de servei a
l’església i per la glòria de Déu vull
dir-vos que he gaudit - tot és do de
Déu- aquest servei.
El meu destí fou a primers de
juliol de 1971, m’hi va acompanyar
la mateixa mare provincial, dientme que a Calonge hi anava com a
23 - Germana Amor Boleda
responsable del col.legi i la comuni
tat. Erem les germanes Concepcio
Verdaguer, Lluïsa Pujol, Maria Rosa
Xarles i jo, Maria Amor Boleda Cases; teníem també la senyora Milagros, que bé la coneixien a
Calonge. No em va agradar quan em digué que aquest col.legi no duraria, perquè estava desti
nat a tancar-se. Per nou curs, algunes famílies ja portaren els fills al col.legi a Palamós. Es veu
que vaig donar-li vida, que el poble no esperava al saber que es tancaria: alguns em digueren
“vàrem anar de pressa a portar-los a Palamós”.
Jo feia anys que exercia el magisteri i vaig obrar segons el que calia per tirar endavant.
A Calonge no tinguérem mai vacances, quan acabava el curs escolar ja teníem la guarderia
d’estiu, i amb èxit, allí igual teníem la mainada dels amos dels apartaments, supermercats...
i els dels seus empleats. Portava treball i amb penúria, però gosava de veure que era un bon
servei. Al setembre es va començar el curs escolar amb tots els cursos com sempre, o sigui fins
a 8è de primària; només matriculant de parvulari, i així va
Així varem amar acabant. Jo vaig començar amb els de 8è i, al final, amb els petits de par
vulari; els més grandets varen seguir amb la senyoreta, que ja hi havia trobat.
Així varem passar els 8 anys, procurant fer reviure l’ensenyança, convivència, formació
moral i cristiana. Jo com sempre, a més de les assignatures pròpies, m’havia dedicat al cant i la
música; als petits els tocava la flauta (era bonic com es movien al seu ritme).
La senyora Milagros ja se’n havia anat a Figueres amb les seves filles; les germanes a Pala
mós, jo tots els dies a Calonge, a les nits a Palamós (els mitjans que tenia per aquest trajecte,
me’ls quedo per a mi).A finals d’agost rebo de Girona una comunicació que queda tancat el col.
legi el 31, ho vaig passar molt malament, el poble protestant, jo ho sentia com ells, però em
tocà a mi, amb tota la pena, tancar el col.legi. Mentre la gent protestava als carrers, un camió
carregava mobles. Vingueren a ajudar-me una germana i un senyor de Caldes; de l’església no
en vaig voler treure res i em plau que encara s’hi celebri. Aquell dia 31, la mainada igual va
venir al col.legi. La senyoreta no es va presentar, jo havia d’estar per tot i encara va venir un
periodista a fer-me preguntes i li vaig dir que no podia estar per ell.
Amb tot puc dir-vos, tinc molt bon record de Calonge, em vaig trobar acceptada, vivint les
seves festes parroquials amb cants i litúrgia pròpies del dia. La catequesi la vaig tenir sempre: la
bondat de mossèn Pere Surribas s’ho mereixia. Varem estar sempre molt d’acord, acceptant tot
el que calia per a la parròquia, els diumenges missa a les 10 i a les 11, a les 12a Vall.llòbrega...
altres dies a Palamós, m’hi acompanyava un sacerdot que ajudava les parròquies i venia de
Girona, mossèn Josep Riera”.

276

FRANCESC AICART HEREU

LLUÍS ESTEVA VIST PER PERE DE PALOL i
EDUARD RiPOLL

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
Sant Feliu de Guíxols, 2009
Volum 28 - ISSN 1130-8524

RESUM: Dos mestres de l ’arqueologia de la segona meitat del segle XX, Pere de Palol i
Salellas i Eduard Ripoll i Perelló, glossaren la figura de Lluís Esteva i Cruanas en les jorna
des d’homenatge al mestre i investigador de Sant Feliu de Guíxols realitzades la tardor de
1995. En l’article es transcriuen i comenten les seves intervencions que constitueixen un
interessant testimoni de la història de l’arqueologia catalana d’aquest període.
PARAULES CLAU: Lluís Esteva, Pere de Palol, Eduard Ripoll, arqueologia, dòlmens, Porta
Ferrada

1. INTRODUCCIÓ
El 6 i 7 d’octubre de 1995, l’Àrea de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitzà les Jornades d’Ho
menatge a Lluís Esteva i Cruanas (1906-1994), que amb el lema
“ Patrimoni i història local” aplegaren un bon nombre d’estudiosos
d’arreu del país, en recordança del mestre i arqueòleg, fundador i
president de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, que morí el 16
de setembre de l’any anterior. Per a parlar de l’homenatjat i presidir
les sessions de treball, vam convidar dues personalitats de l’arqueo
logia: Pere de Palol i Salellas i Eduard Ripoll i Perelló, ambdós bons
coneixedors de l’activitat arqueològica de Lluís Esteva i en el cas de
Pere de Palol, a més d’amic, company en diferents recerques arque
ològiques a la vall d’Aro, com veurem.
Les ponències i comunicacions d’aquelles jornades foren publi
cades un any més tard,1però només a la introducció es féu un breu
resum de les intervencions de Pere de Palol i Eduard Ripoll. Qui
subscriu aquest article va enregistrar i transcriure les paraules dels
dos mestres de l’arqueologia, ara ja traspassats. Després de gairebé
quinze anys, el seu testimoni ens permet resseguir alguns episodis
de la història de l’arqueologia de la vall d’Aro, i per extensió, de l’ar
queologia catalana de la segona meitat del segle XX. A la transcrip
ció i l’adaptació dels seus parlaments, he afegit unes notes sobre
1
Patrimoni i història local. Jornades d’homenatge a Lluís Esteva i Cruanas, Ajunta
ment de Sant Feliu de Guíxols, Servei de Publicacions i Arxiu, 1996.
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Figura 1: Pere de Palol, acompanyat del Dr. Narcís Soler Masferrer, catedràtic de
Prehistòria de la Universitat de Girona, durant les Jornades d’Homenatge a Lluís Esteva
i Cruanas. Fotografia: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, reg. 5572-1.

els temes més importants als quals es referiren, amb la bibliografia
més significativa, així com un apèndix documental que ajuda a en
tendre i completar les seves intervencions i el marc històric en què
desenvoluparen la seva activitat arqueològica.
Pere de Palol i Salellas (1923-2005), gironí de soca-rel, fou ca
tedràtic d’arqueologia de la Universitat de Valladolid (1956-1970) i
de Barcelona (1970-1992). Deixeble de Lluís Pericot i Garcia (18991978) i de Martín Almagro Basch (1911-1984), s’havia iniciat en
la recerca arqueològica l’any 1943, a la necròpolis d’Agullana i a
Empúries, gairebé al mateix temps que Lluís Esteva, que en aquells
anys excavà el castell de Begur i el dolmen de Torrent, auspiciat per
Lluís Pericot, com veurem. Palol esdevingué ja a finals dels seixanta
del segle passat la figura clau en el món de l’arqueologia cristiana
hispànica, amb la publicació de diferents obres, entre elles Arqueo
logia cristiana de la Espana Romana. Siglos IV-VI, l’any 1967, llibre
de referència encara avui. Pocs dies després de participar en les
jornades d’Homenatge a Lluís Esteva, del 23 al 25 de novembre de
1995 (figura 1), l’Institut d’Estudis Gironins, que presidí durant for280
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Figura 2: Eduard Ripoll, acompanyat de Josep A. Gisbert Santonja, director del Mu
seu Arqueològic de Dènia, durant les Jornades d’Homenatge a Lluís Esteva i Cruanas,
Fotografia: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, reg. 5572-3.

ça anys, li dedicà un congrés d’homenatge, amb el títol "Hispània i
Roma. D ’August a Carlemany".2
Eduard Ripoll i Perelló (1923-2006), nascut a Tarragona però d’ar
rels empordaneses que sempre recordava, era aleshores secretari de
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i catedràtic
emèrit de Prehistòria a la UNED. Posteriorment, des de l’any 1996,
presidí la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Deixeble
de Lluís Pericot -com Lluís Esteva i Pere de Palol-, Martín Almagro
Basch i d’Henry Breuil (1877-1961), centrà els seus estudis en l’art
rupestre espanyol. Fou un publicador infatigable, amb centenars de
publicacions, una mica en la mateixa línia que Lluís Esteva. Entre
altres càrrecs, fou director del Museu Arqueològic de Barcelona -des
2
En un dels volums que recull les actes d’aquest congrés (Annals de l ’Institut d’Es
tudis Gironins, XXXVI, Girona, 1996-1997), a banda del pròleg del Dr. Palol, hi trobem
articles sobre la seva figura de Josep M. Nolla, Josep M. Gurt i Xavier Barral. Aquell
mateix any els seus amics i deixebles també li feren un homenatge, en el qual participà
Eduard Ripoll (RIPOLL, 1996, p. 7-11). Sobre Pere de Palol, vegeu, per exemple, algunes
de les necrològiques publicades (SOLER, 2006, p. 9-14; GURT i RIPOLL, G., 2006, p.
7-12; GURT, GUARDIA i RIPOLL, G., 2005, p. 5-7).
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d’on impulsà l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació
de Barcelona-, del museu i les excavacions d’Empúries i del Museo
Arqueológico Nacional (1981-1986) (figura 2).3
2. INTERVENCIÓ DEL DR. PERE DE PALOL I SALELLAS
“Sr. Alcalde, Sr. Regidor de Cultura, estimada família Esteva, esti
mats amics: Us vull agrair que m ’hagueu invitat a parlar d’un home
que ha estat un entranyable amic. A més de totes les qualitats que
li coneixem i li sabem, d’una vida vertiginosa treballant en molts de
camps, d’un paper extraordinari per la ciutat i pel país, Esteva, a més
de ser un gran mestre, era un gran amic. D’això, no se’n pot dubtar i
jo vaig ser un dels afortunats que vaig poder gaudir de la seva extra
ordinària personalitat, de la seva extraordinària bonhomia, etc.
Ara bé, per parlar aquí del senyor Esteva, em sembla que la gent
de Sant Feliu ja ho sap tot. I ho sap tot perquè l’Esteva ha viscut dia
a dia amb ells, l’Esteva no va tenir mai un petit secret per científic
que fos. Quan llegeixes aquesta biografia tan minuciosa que ha fet
l’Elena4, la felicito perquè és una llista molt ponderada i molt com
pleta de la vida d’un home, que va ser d’una intensitat extraordinà
ria, es veu que si l’any tal es comença a restaurar, l’any següent ell
ja en dóna notícies; quan hi ha una petita troballa, immediatament
la comunica. És un home sense secrets en aquest aspecte. Per tant,
això vol dir que era un home que es comunicava, que estava amb
la gent de la seva ciutat, que estava amb la gent de fora de la seva
ciutat i, naturalment, que el contacte humà i científic era complet. I
al costat d’això també aquesta manera de fer demostra un altre as
pecte: l’Esteva era un pedagog. De vegades la gent se n’oblida i una
de les facetes més importants de la personalitat de l’Esteva és que
era un pedagog. Te n ’adonaves quan estaves amb ell, fins i tot en els
moments més banals de la vida, sempre al darrere de la conversa
de l’Esteva hi havia l’home que sabia portar-la, que sabia dir, que
sabia orientar si calia, és a dir, portava el mestratge a dintre.
Realment, fer-me parlar a mi de l’Esteva, aquí, del senyor Este
va, com li hem dit i li dèiem sempre, m ’obligarà a parlar una mica
3 Sobre Eduard Ripoll, vegeu, per exemple, les necrològiques de Martín Almagro
Gorbea (ALMAGRO, 2006, p. 257-268), Juan A. Gómez-Barrera (GÓMEZ-BARRERA,
2006, p. 215-222), o l’entrevista-recordatori, amb caràcter pòstum, que li dedicà el seu
fill Sergio (RIPOLL, S. 2006, p. 7-11).
4 ESTEVA, E., 1995, p. 7-18.
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també de mi mateix. Per què en realitat jo no podré parlar de molts
aspectes de l’Esteva amb els quals no vaig conviure, en què no vaig
participar; però sí d’alguns dels aspectes de la investigació de l’Este
va, i de l’Esteva com a persona i com a pedagog, que em van tocar
de molt a prop i en què jo, en certa manera, també vaig participar.
En el currículum que n’ha fet l’Elena, amb aquesta llista immensa
de publicacions, fa escruixir veure aquesta bibliografia que hi ha
al darrere, molt ben ponderada perquè al costat de cadascun dels
elements hi posa de què es tracta, s’assenyalen els llibres, dotze, si
no recordo malament, més d’una cinquantena d’articles científics,
articles periodístics, notícies, etc. Va lligat amb això ser impulsor de
publicacions d’alt volum: els annals de l’Institut d’Estudis del Baix
Empordà, publicacions de tota mena en les quals moltes vegades
ell participava i moltes vegades el que feia només era impulsar-ho.
M ’escruixeix la capacitat que tenia l’Esteva de comunicació, d’es
criure i de fer participar a tothom en les coses que ell anava trobant.
Per tant, jo no sé què en podré dir més del que s’ha escrit aquests
dies, al Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi5 i
en el darrer número dels Estudis del Baix Empordà6 que vaig rebre
fa dos dies a Barcelona. Realment, l’homenatge a l’Esteva és un
homenatge merescut, complet i interessant.
Ara bé, jo voldria parlar una mica del meu Esteva. El coneixia
molt bé, a l’època en què ell feia els dòlmens amb el Dr. Pericot i
amb l’Oliva,7però quan jo vaig intimar amb l’Esteva d’una manera
més concreta va ser quan vàrem començar, o va començar ell, a
treballar en la Porta Ferrada i en els monuments d’època carolíngia
o època preromànica de la ciutat.8 En aquell moment, l’Esteva, que
era un home generós, que a més era un home que buscava els ajuts,
que de la mateixa manera que donava solucions i explicava coses,
5 AICART, 1993-1994, p. 373-378.
6 PALLÍ i ESTEVA, E., 1995, p. 19-35; COLOMER-RIBOT, 1995, p. 37-41; ESTEVA,
E., 1995, p. 7-18.
7 L’eminent prehistoriador Lluís Pericot fou qui inicià Lluís Esteva en l’arqueologia i
qui li encomanà l’estudi del món dolmènic de les Gavarres. Miquel Oliva i Prat (19221974), referent de l’arqueologia gironina de la postguerra, col·laborà estretament en
les recerques de Lluís Esteva, amb qui mantingué una relació d’amistat des de mitjan
anys quaranta del segle passat. Vegeu al document núm. 1 de l’apèndix, el relat d’Esteva sobre els dos personatges i el seu paper en l’arqueologia gironina.
8 Lluís Esteva començà la seva recerca al monestir de Sant Feliu de Guíxols a princi
pis d’octubre de 1960, amb l’excavació de l’entorn de la torre del Fum i, poc després,
amb la descoberta accidental del jaciment del carrer del Prior (ESTEVA, 1962a, p. 93;
AICART i NOLLA, 1995, p. 99-101). Hi intervingué en diferents etapes fins a l’any 1975,
en què excavà i restaurà la torre del Corn.
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preguntava, és a dir, l’Esteva preguntava sempre, era un home amb
un afany que li expliquessis coses i a vegades anava a buscar el que
creia que era l’especialista perquè li expliqués un problema o li re
solgués un problema i no li podíem resoldre. Jo no sé si el podíem
decebre una mica, semblava que les coses s’haurien pogut soluci
onar amb una pregunta i a vegades les coses no se solucionaven.
Crec que una de les preguntes que li haurà quedat a l’Esteva abans
de morir encara -i que ens queda a tots- és la Porta Ferrada. Tenim
un monument que uns diuen que sí, altres diuen que no, uns el
fan vell, altres el fan nou, el tenim allà penjat sense saber com es
relaciona amb la resta de l’edifici. En fi, encara és d’aquestes grans
incògnites. Potser és bo que sigui encara una gran incògnita i que
algun dia l’arribem a resoldre, si és que s’arriba a resoldre. Per tant,
l’Esteva, que em va invitar a treballar amb ell precisament en la Por
ta Ferrada de Sant Feliu9, plantejava molts problemes que moltes
vegades no podíem resoldre.
Jo voldria parlar una mica de la seva trajectòria científica. És a
dir, l’Esteva es va convertir en un moment determinat en un dels
grans especialistes de món dolmènic. Jo penso que al doctor Peri
cot, li va anar com anell al dit. El Dr. Pericot troba a Begur l’Esteva,10
es descobreix el dolmen de Torrent, es fan primer unes excavaci
ons que es fan una mica així a la manera com encara es feien11 i
9 Pere de Palol inicià la seva col •laboració amb Lluís Esteva al monestir de Sant
Feliu de Guíxols en l’excavació de l’interior de la torre del Fum, que ambdós dugueren
a terme entre el 31 de desembre de 1962 i el 5 de gener de 1963 (NOLLA i GRAU,
2006, p. 17). Respecte al fet que Esteva sempre preguntava als especialistes, Palol
també en parlarà més endavant. Vegeu, com a exemple, tres cartes que Esteva adreçà
a Palol (apèndix, documents núm. 2. 3 i 5). En el document 4, també esmenta una
consulta a l’arqueòleg Ricard Pascual i Guasch, especialista en àmfores i en arqueo
logia submarina, amb qui Esteva publicà un interessant article (ESTEVA i PASCUAL,
1961-1962, p. 281-292).
10 Lluís Esteva fou destinat com a mestre a Begur l’any 1934. Allà va conèixer Lluís
Pericot per mitjà del pedagog Cassià Costal (1876-1937), qui recomanà a Esteva que
anés a veure Pericot a la casa on passava les vacances (ESTEVA, 1978a).
11 Pericot li encomanà que amb els alumnes de l’escola de Begur repassessin les
terres procedents de l’excavació del dolmen del cementiri dels Moros de Torrent (ESTE
VA, 1978a). Un exemple de la primera etapa d’Esteva com a arqueòleg, el trobem en
un fragment d’una carta que envià a Lluís Pericot des de Begur el 19 de novembre de
1942 (apèndix, document núm. 4), on ja es veu la preocupació per l’ordre i el rigor me
todològic en les seves primeres passes com a arqueòleg al castell de Begur, juntament
amb unes enormes ganes d’aprendre. En el document, s’observa també la influència
que exercí en aquests inicis l’erudit begurenc Salvador Raurich i Ferriol (1868-1945),
sogre de Lluís Pericot, personatge polifacètic i d’una notabilíssima cultura (FULLOLA,
2002, p. 47). I com no, l’apassionament per l’arqueologia que Esteva transmetia als
seus alumnes.
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ve el rigor i el mètode de l’Esteva i de la seva gent. I això a Pericot
el preocupava en aquells anys. Recordo que l’any 1945, jo havia
acabat la meva carrera el 1944-1945, quan hi havia alguna feina
d’arqueologia Pericot ens enviava a fer dòlmens a la serra de Rodes
0 al Pirineu, perquè havia de reeditar, havia de fer la segona edició
del seu llibre sobre els dòlmens i la cultura megalítica pirenaica.12
Enviava els deixebles que en busquéssim i amb l’experiència que
teníem els pobres deixebles penso que el podíem ajudar molt poc.
En canvi, l’Esteva sí que el va ajudar. A l’Esteva, li devem més de
tres volums del Corpus de Monuments Megalítics, de l’Alt Empordà
1 del Baix Empordà, i un altre que no està dintre de la sèrie que
llavors es publicava al Consejo i la Universitat de Barcelona.13 Li
devem no sols l’anàlisi ben feta dels monuments sinó també certes
innovacions molt importants. Recordo que la gran sorpresa va ser
l’estudi de les cobertes, del túmul del voltant de les galeries cober
tes. És veritat que quan s’excavava ens ficàvem a dintre el dolmen,
excavàvem la galeria coberta i ens quedàvem tan tranquils. L’Esteva
va intuir que el túmul que cobria la galeria coberta o que cobria la
cambra funerària havia de tenir elements. 1la sorpresa va ser ja a la
cova d’en Daina,14 on es van trobar aixovars que s’havien arraconat
o havien anat directament en el túmul i que, evidentment, enri
quien molt el coneixement dolmènic perquè permetia establir una
cronologia relativa, és a dir, permetia fer una mena d’estratigrafïa
per a les diferents troballes dintre del túmul. I després quan estudia
el túmul de Torrent15 ens trobem amb una sorpresa realment extra
ordinària perquè ens dóna l’estructura arquitectònica del túmul, és
a dir, un túmul que té una mena de parets radials al voltant d’una
cambra central. Això era absolutament desconegut, ell ho dibuixa
amb una minúcia extraordinària, naturalment obre unes perspec
tives enormes, ja no a la investigació local (buscar un túmul, un
dolmen més) sinó al problema, aquest problema sempre difícil de
si la cultura dolmènica és una cultura autòctona, és una cultura del
Migdia de França, és una cultura que ve d’Orient, és una cultura que
té relació amb la cultura d’Almeria, en fi, problemes una mica més
amunt d’allò estrictament local on l’aportació de l’Esteva en aquest
12 PERICOT, 1950. Reedició de la seva tesi publicada l’any 1925.
13 ESTEVA, 1964; ESTEVA, 1965; ESTEVA, 1970; ESTEVA, 1978b i ESTEVA, 1979.
14 Esteva i els seus col·laboradors començaren a treballar-hi l’abril de 1954 amb
la restauració de la porta d’entrada del monument (ESTEVA, 1957, p. 6) i culminaren
l’excavació i la restauració al llarg de l’any 1956 (ESTEVA, 1956-1957, p. 213).
15 ESTEVA, 1970.
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cas era extraordinària.161 a més encara hi ha un altre element que
jo crec que va ser prou interessant des d’un punt de vista formal: és
la manera com representa les seccions dels monuments, és a dir,
la representació gràfica que fa dels monuments, que després s’ha
imitat i tothom ha anat copiant: era dibuixar la planta de l’edifici i
posats a dreta, esquerra, a dalt o a baix, les seccions i l’aixecament
de l’edifici. És a dir, la possibilitat de trobar exactament l’estructura
d’aquests monuments amb un simple cop d’ull. Això s’ho va inven
tar l’Esteva. I a més s’ho feia ell, que això és també molt important.
És a dir, no tenia al darrere ni un topògraf, ni un dibuixant, tot això
que ara sembla que fer ciència, fer arqueologia si no hi tens al dar
rere un mecanisme amb molta gent que t’hi ajudi, amb aparells i
tot el que vulguin no és possible, ell s’ho feia sol. Potser l’ajudaven
els seus alumnes, potser l’ajudava algú que li dibuixés una mica les
coses, però s’ho feia ell de la mateixa manera que es buscava la
bibliografia, escrivia, etc.
Per tant, jo crec que el pas de l’Esteva pel món dolmènic va
ser per al nostre país absolutament imprescindible. És a dir, avui
no es pot estudiar el món dolmènic de Catalunya i de la provín
cia de Girona, sobretot de l’Empordà i de les Gavarres, sense la
feina de l’Esteva.
Ara bé, l’Esteva va venir a parar a Sant Feliu de Guíxols, afortu
nadament.17 Sant Feliu va ser una ciutat afortunada i desitjo que
segueixi essent així. Naturalment, els problemes de Sant Feliu el
varen preocupar. Però el varen preocupar amb una extensió tan
àmplia com la seva curiositat, és a dir, no era només el fet de refer o
d’intentar refer el problema dels monuments arqueològics sinó que
a la vegada eren els arxius i era, què sé jo, la preocupació per l’escut
de Sant Feliu. El seu estudi sobre l’escut de Sant Feliu18 va fer tron
tollar l’Institut d’Estudis Catalans. La Generalitat ens està demanant
encara que es faci el dictamen de com han de ser els escuts dels
municipis catalans perquè cada municipi fa el que li dóna la gana i
surt cada proposta que arriba a fer riure. Quan vàrem tenir el llibre
de l’Esteva, on hi havia totes les coses estudiades i ponderades,
se’ns va eixamplar el pulmó i diguérem: almenys aquí sabem per
16 Sobre els seus coneixements de la tècnica constructiva dels dòlmens, vegeu, per
exemple, ESTEVA, 1983a, p. 13-27.
17 El 23 de juliol de 1949, per concurs de trasllat, passà a exercir com a mestre
nacional a Sant Feliu de Guíxols (ESTEVA, E., 1995, p. 10).
18 ESTEVA, 1982.
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on podem anar i què se li pot demanar a la Generalitat que conver
teixi en escut oficial.
Dic això perquè són una infinitat de coses i un ventall magnífic
d’investigació. Comença, pel que jo sé, refent o intentant refer el
Fortim,19 les excavacions de Gonzàlez Hurtebise al Fortim. Però es
va adonar ben aviat que el Fortim era una cosa esgotada i que el
que s’havia de fer era posar-lo en una classificació entre altres coses
semblants, com les coses de la Fosca o altres conjunts semblants.20
Però el que el va apassionar de veritat va ser la Porta Ferrada. Seria
estrany que no l’hagués apassionat. La Porta Ferrada és un monu
ment i un conjunt per apassionar qualsevol. Hi va començar a tre
ballar l’any 196121 i, molt aviat, l’any 1962, em va demanar, em va
oferir que l’ajudés. Bé, jo vaig venir amb tota la bona fe i vaig fer
d’escolanet al costat d’ell, que portava l’excavació, que feia els dia
ris d’excavacions, que tenia les iniciatives, i vam fer el que vam
poder. Jo vaig treballar amb ell només dos anys, l’any 62 i l’any 63,
i vàrem excavar la torre del Fum.22 Va ser el moment en què es va
trobar aquest edifici poligonal que té la torre posada a sobre, que
vàrem estar discutint si era un baptisteri, si era un mausoleu, jo no
sé si en aquest moment podríem pensar si era un element termal
d’una casa romana baiximperial. És poc encara el que hi ha, però
és molt el que hi ha, perquè evidentment es demostra que el mo
nestir no va sortir del no-res sinó que va sortir d’una entitat que hi
havia a sota. En aquell moment l’Esteva havia excavat un grup d’en
terraments que hi havia al costat mateix i a fora de la torre del
Fum.23 Eren un grup d’enterraments encara amb teula, amb teula a
doble vertent, de doble vessant, d’esquena d’ase, que en diem, però
que varen proporcionar ceràmiques molt interessants dels grups
que en Lamboglia, el nostre mestre italià, en deia lucentes, i de ce
19 Concretament, l’any 1952. La seva intervenció coincidí amb l’interès de Miquel
Oliva per aquest jaciment (NOLLA, ESTEVA i AICART, 1989, p. 62-64 i 70-72).
20 Aquesta tasca, ja la realitzà Miquel Oliva l’any 1953 en un treball inèdit que fou
premiat en el III Certamen Literari que organitzà l’Institut d’Estudis Guixolencs (NOLLA,
ESTEVA i AICART, 1989, p. 70-72).
21 Vegeu nota 8.
22 El diari de l’excavació de l’interior de la torre del Fum, el realitzà Pere de Palol.
23 Es refereix a les troballes del carrer del Prior, citades a la nota 8. Els enterraments
al voltant de la torre del Fum aparegueren en la campanya dirigida per Esteva i Palol
entre el 10 i el 27 d’agost de 1963 (ESTEVA, 1978c, p. 29-31), en una excavació que no
pogué finalitzar-se per problemes meteorològics. Amb anterioritat, Palol havia visitat els
treballs en aquest sector el 28 d’agost de 1962, en companyia de l’arquitecte Alejandro
Ferrant (vegeu nota 47), segons consta en el diari d’excavació de Lluís Esteva.
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ràmiques africanes, que són aquestes ceràmiques en què en Nolla
està tan interessat ara i les està buscant a per tot i les està estudiant
amb una mica de “nas de perdiguer”.24 A mi en aquell moment
m ’interessaven moltíssim i li vaig oferir el butlletí de Valladolid, fixin-s’hi bé, on jo anava recollint treballs d’aquesta època, perquè el
cos d’investigació d’un moment concret fos precisament llavors Va
lladolid. L’Esteva em va fer l’any 1962 un article molt interessant
sobre aquestes ceràmiques.25 Recentment he vist que han sortit co
ses, s’han trobat uns diaris nous de l’Esteva, jo no voldria dir-ho
malament d’on és, del carrer del Prior, per tant dintre de la mateixa
zona, que publiquen un grup, entre ells en Nolla.26 Hi havia materi
als molt semblants i ajuda a definir i a explicar una mica els orígens
de Sant Feliu. Jo potser vaig ser més atrevit que l’Esteva en aquella
època, perquè, en fi, perquè era més jove. I la gent jove potser és
més atrevida, potser no he estat tan ponderat com ell tota la vida.
Jo a vegades m ’he llençat a dir coses, algunes han estat veritat, al
tres no ho han estat, però vaig plantejar una idea, una hipòtesi so
bre els orígens de Sant Feliu. A l’Assemblea d’investigadors que es
va fer a Sant Feliu i que va presidir l’Esteva vaig publicar un articlet27
on en certa manera ho explico. És a dir, el fet que sota la torre del
Fum hi hagi un edifici baiximperial, que al costat hi hagi un cemen
tiri amb ceràmiques dels segles III i IV amb una àrea geogràfica, etc.
que després Lotari, el nét de Carlemany, doni al monestir uns po
ders, etc., des de l’imperi Carolingi, per tant, ja hi ha el monestir, hi
24 L’arqueòleg italià Nino Lamboglia (1912-1977), fundador de l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, fou conegut mundialment pels seus estudis ceramològics, es
pecialment per la classificació de les ceràmiques campanianes i sigillates. Lamboglia
s’assabentà de la ceràmica que havia trobat Lluís Esteva. Ho prova el fet que enviés la
seva secretària, l’arqueòloga catalana Francesca Pallarès i Salvador, a Sant Feliu de Gu
íxols, aprofitant que tornava a Itàlia després d’una estada a Barcelona, on havia assistit
al III Congrés Internacional d’Arqueologia Submarina. Segons la notícia (Àncora, 701,
28-9-1961), l’arqueòleg italià hi tenia interès per als seus estudis sobre les ceràmiques
lucentes i africanes D, fins al punt que preveia fer una visita a Sant Feliu a principis de
1962. Hem vist anteriorment com Palol ja coneixia de primera mà aquestes troballes.
No tenim constància, ara per ara, que aquesta visita s’hagués produït. Sobre l’interès
del Dr. Josep M. Nolla i Brufau, catedràtic d’arqueologia de la Universitat de Girona,
per les ceràmiques romanes tardanes, vegeu, per exemple, NOLLA i PUERTAS, 1988.
p. 29-77.
25 ESTEVA, 1962b, p. 49-68, amb una reedició i actualització en català (ESTEVA,
1983b, p. 41-60). Palol fou part implicada en l’estudi de la ceràmica com ho mostra la
carta que li envià Lluís Esteva el 5 d’abril de 1962 (apèndix, document núm. 5).
26 AICART i NOLLA, 1995, p. 99-107.
27 PALOL, 1977, p. 37-42. Es refereix a la X X Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos
que es va fer a Sant Feliu de Guíxols el 23 i 24 d’octubre de 1976.
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ha una successió de coses que fan pensar -i perdonin que repeteixi
la tesi d’aquella època- que el que hi podia haver a la base de Sant
Feliu de Guíxols fos precisament una vil •la romana, en un lloc molt
a propòsit des d’un punt de vista topogràfic, de situació prop del
mar, d’aigües, etc. igual que a Tossa, i que això en època del món
carolingi es podia convertir en el primer monestir i del monestir,
n’arranca el poble. Això per a mi va ser un suggeriment. L’Esteva de
vegades em mirava una mica somrient i pensava “potser el doctor
Palol aquí es passa una mica” , però sé que a l’home, li havia fet
també una certa gràcia. I veig que en el darrer número de la revista,
l’Aicart i el Nolla tornen altra vegada a insistir en això i posen una
noteta molt discreta “el Dr. Palol diu”.28 Bé, el Dr. Palol, com altres
vegades, ha llençat una idea. Un home de vegades té vicis, qui no
en té, jo també n’he tingut a la meva vida acadèmica i a la meva
vida d’investigador; he tingut un vici molt gros que és obrir camins
que han vist els meus deixebles. La Gisela Ripoll, que va fer una
biografia meva fa uns anys, deia “ s’ha fet un tip d’obrir camins que
alguns deixebles hem seguit, i altres que no hem seguit.”29 Per a mi,
el suggeriment d’una troballa, d’un document arqueològic o histò
ric era tan important que crec que obria un camí; ara, a vegades, un
home no els pot seguir tots, els camins que ha obert. 1aquest era i
és un dels camins. Ara el grup que hi està tornant a treballar, si el
reprenen, m ’agradaria, tant si em donen la raó com si no me la
donen. Per tant, pensin que l’obsessió, per dir-ho d’alguna manera,
de la recuperació de la Porta Ferrada, la torre del Fum, la torre del
Corn, etc. no és simplement un fet monumental, sinó que és un fet
històric que està en la trama de la mateixa ciutat. És a dir, la preo
cupació no és només recuperar un monument sinó recuperar el que
aquest monument ens pot dir i aquesta era una de les grans preo
cupacions de l’Esteva. L’any 1962 es va fer el Congrés Internacional
d’Art i Arqueologia de l’Alta Edat Mitjana (figura 3). Eren uns con
gressos que s’estaven fent des de després de la Guerra, que van
començar a Àustria, amb un investigador, Juraschek. Jo vaig poder
participar-hi molt aviat, vaig ésser secretari dels congressos a Espa
nya. El segon que vàrem fer aquí, el vàrem fer al Pirineu català i
28 AICART i NOLLA, 1995, p. 106, nota 6.
29 Es refereix a unes paraules de Palol que formen part de l’entrevista que va fer-li
la Dra. Gisela Ripoll López (RIPOLL, G. 1983, p. 45), deixeble de Pere de Palol i filla
d’Eduard Ripoll, professora titular d’arqueologia a la Universitat de Barcelona. Agraeixo
molt especialment a la Dra. Ripoll la seva col •laboració en aquest article.
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Figura 3: Pere de Palol a Empúries amb els congressistes del
Congreso Internaci
onal de Arte de la Alta Edad Media. 13 de setembre de 1962. Fotografia de Lluís Esteva
i Cruanas. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, fons Lluís Esteva.

aragonès i els darrers dies vàrem passar per Sant Feliu de Guíxols.30
Aquí hi ha una rectificació a la bibliografia que ha fet l’Elena, bé, és
una cosa puntual, Elena, no te m ’enfadis.31 Vàrem portar gent tan
interessant com el professor Mirabella Roberti de Milà, que era el
sopraintendente, que en deien llavors, de monuments de Milà i un
dels excavadors dels monestirs de Milà, de les basíliques de Milà, és
a dir, un home molt habituat a interpretacions de tipus arquitectò
nic.32 Recordo que teníem una recepció a l’Ajuntament a última
hora, jo com a secretari del congrés estava darrere els alcaldes i de
l’altra gent, etc. L’Esteva va arribar una mica tard i em va dir con
30 Sobre el X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media, vegeu el número
monogràfic que li dedicà la Revista de Gerona (20, 1962), que conté articles, entre d’altres
especialistes, dels tres protagonistes d’aquest article. Palol hi féu una breu síntesi (PALOL,
1962, p. 11-12) sobre la història d’aquests congressos i la importància del desè, que es du
gué a terme entre el 4 i el 14 de setembre de 1962. S’inicià a Saragossa, passà per Osca,
Lleida, Tarragona i Barcelona i finalitzà el seu periple a les comarques gironines.
31 Probablement, Palol es refereix al fet que Elena Esteva no esmenti Mario Mirabe
lla Roberti (ESTEVA, E., 1995, p. 12).
32 Mario Mirabella Roberti (1909-2002), soprintendente d’Antiguitats de la regió de Llom
bardia entre 1953 i 1973 i professor d’arqueologia a la Universitat de Trieste entre 1943 i
1973. Informació extreta del Centro dAntichita Altoadriatiche (www. aaadaquileia.it).
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tent: “ Palol, ja està solucionat. Sap el que nosaltres crèiem que era
tal? en Mirabella Roberti ens ho ha confirmat...”. Sí, senyor, Mirabella Roberti, l’italià, ens va confirmar que sota la torre del Fum hi
havia un monument poligonal, un edifici poligonal de tipus paleocristià encara no sabem ben bé quina funció podia tenir, però és
evident que és l’element més important per a tota aquesta seqüèn
cia de Sant Feliu de Guíxols.33 L’altre aspecte era portar a Sant Feliu
els especialistes que ens podien ajudar. Fa quatre o cinc anys vàrem
tenir invitat amb una beca de la CIRIT a la Universitat de Barcelona
el professor Carol Heitz, catedràtic de París Nanterre i probable
ment el primer especialista del món en arquitectura carolíngia.34 El
vàrem invitar nosaltres, a Barcelona, va fer un cicle a l’Institut d’Es
tudis Catalans, va donar una conferència a Girona, si no recordo
malament i el vàrem portar a Sant Feliu de Guíxols. A la vida he vist
gaudir més l’Esteva i passar-ho més malament l’Heitz. És a dir, da
vant de la torre del Fum, de la Porta Ferrada i de l’altra torre, que
sembla romana i possiblement no ho és,35 l’Esteva no es cansava de
fer-li preguntes i l’Heitz va arribar un moment en què li va dir “ miri,
escolti, senyor, en sap més vostè que jo, no em pregunti més.” En
fi, el monument i el conjunt del monument arribava a desorientar.
Després d’això el vam portar a Sant Joan de Bellcaire, a tot un grup
de monuments, sempre amb l’Esteva al darrere. I, sobretot, a un
altre monument que a l’Esteva darrerament l’havia preocupat molt:
Bell-lloc d’Aro36. És a dir, la basílica de Bell-lloc, la capella de Bell33 Sobre aquest interessant episodi que tingué lloc el 13 de setembre de 1962, ve
geu ESTEVA, 1962c i, molt especialment, el fragment del diari d’excavacions de Lluís
Esteva (apèndix, document núm. 6). En la identificació de la funcionalitat d’aquest
monument, cal assenyalar la important aportació, a banda de Mirabella, de l’historiador
de l’art Joan Ainaud de Lasarte (1919-1995), aleshores director dels museus d’Art de
Barcelona.
34 Carol Heitz (1923-1995).
35 Es refereix a la part inferior de la torre del Corn, bastida amb carreus d’opus qua
dratura, segurament extrets d’alguna construcció anterior d’època romana.
36 ESTEVA, 1990, p. 63-114. La preocupació de Lluís Esteva per Bell-lloc d’Aro, la
va heretar de Miquel Oliva, amb qui col •laborà estretament en les campanyes de prin
cipis dels anys seixanta del segle XX. Per exemple, tingué molt d’interès en què els
congressistes que visitaren Sant Feliu el 13 de setembre de 1962, també poguessin
visitar Bell-lloc d’Aro, amb la finalitat de difondre el monument a l’àmbit internacional,
cosa que no aconseguí (AICART, 2003, p. 80 i 90-91). Pere de Palol també hi mostrà un
gran interès (PALOL, 1999, p. 194-195). Com ja hem vist anteriorment, Esteva sempre
preguntava als especialistes i aprofitava els congressos o les trobades científiques per
confirmar o desmentir les seves impressions. El mateix any 1962, demanà al catedràtic
d’Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica de la Universitat de Barcelona, Joan Maluquer
de Motes i Nicolau (1915-1988), que els aficionats locals poguessin accedir més fàcil
ment a les orientacions dels professionals de l’arqueologia (AICART, 2008, p. 38-43).
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lloc, amb aquell afegit cilíndric d’allà al costat refet en època romà
nica, amb una construcció quadrada dintre, avui encara és una de
les grans incògnites que tenim en el país. Bé, no pensin que l’arque
ologia sempre ens doni incògnites, en realitat passa que no es trac
ta d’elements que els francesos en diuen de privilegi, és a dir, ele
ments de tipus basilical o de tipus comtal, etc. que són elements
construïts segons totes les normes d’un pensament arquitectònic.
Quan són elements més petits, moltes vegades és molt difícil tradu
ir i disminuir les normes generals d’edifïcació o els cànons, etc.
Llavors els elements petits són els que ens plantegen grans proble
mes. Hi ha encara en aquesta zona tres edificis d’aquesta època que
plantegen problemes: naturalment la Porta Ferrada, la basílica de
Santa Cristina i el monument de Bell-lloc. Eren els tres que preocu
paven encara l’Esteva.37 Jo sé que molt darrerament a l’Esteva, el
vaig desil·lusionar i m ’ha dolgut sempre molt. L’ Esteva va voler
publicar als Estudis del Baix Empordà, l’església de Santa Cristina.
I va estar esperant que jo li fes una síntesi arquitectònica de l’esglé
sia de Santa Cristina i per moltes, moltíssimes raons, jo no li vaig
enviar.381no sé si se’m va enfadar o no i que em perdoni en tot cas,
però sé que en certa manera el vaig desil·lusionar una mica. Però
em passava a Santa Cristina el mateix que a Carol Heitz a la Porta
Ferrada. Què se’n diu quan hi ha tan poc?39 Els arqueòlegs hem
tingut sempre, almenys la meva generació, un dubte i una manera
de fer. És a dir, l’arqueologia és com un sil •logisme. Hi ha unes pre
37 Sota la direcció de Josep M. Nolla, vam intentar, sense èxit per diverses circum
stàncies, reprendre els projectes pendents d’Esteva en aquests tres jaciments (AICART,
1994, p. 88-89). En els darrers anys, gràcies als convenis signats per l’Institut de Recer
ca Històrica de la Universitat de Girona amb els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i
Santa Cristina d’Aro, s’estan acabant les recerques iniciades per Esteva. Ja s’ha acabat
l’excavació de l’església vella de Santa Cristina d’Aro i se n’ha determinat l’evolució del
conjunt (PALAHÍ, 2008, p. 63-90) i estan en marxa les intervencions a Bell-lloc d’Aro i
al monestir de Sant Feliu de Guíxols que permetran desvetllar algunes de les incògnites
a les quals es referia Pere de Palol. Per exemple, en relació amb la Porta Ferrada, la
torre del Fum i el seu entorn, la campanya d’excavació del 2009 ha permès constatar
l’existència d’una vil •la romana anterior al monestir que intuïen Esteva i Palol (El Punt,
25-2-2009; Diari de Girona, 25-2-2009).
38 Finalment, Esteva es veié obligat a publicar el treball en solitari (ESTEVA, 1993,
p. 57-72). Vegeu sobre això, el document núm. 7 de l’apèndix. Vam ser testimonis
directes d’aquest fet, atès que vam fer l’estudi del material arqueològic trobat en les
excavacions efectuades entre 1962 i 1966 (AICART i NOLLA, 1993, p. 73-75). Podem
assegurar que Esteva no li guardà rancor per aquest fet.
39 Malgrat tot, Pere de Palol fou el primer que intentà fer una seqüència cronològica
del jaciment de Santa Cristina d’Aro l'any 1963, tot i les escasses dades que tenia a
l'abast (AICART, 2008, p. 48 i 51-53).
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misses i hi ha una conclusió. La conclusió no pot passar mai d’allò
que li permetin les premisses sinó llavors estaríem exactament en
l’arqueologia que arriba en aquestes pintoresques pel·lícules de
cine que tant d’èxit tenen i que encara avui, quan els periodistes
parlen d’arqueologia o posen l’adjectiu “això és arqueològic” , t’has
de posar les mans al cap de la mateixa manera que se les posen els
escriptors de veritat quan diuen “això és pura literatura”. És a dir,
nosaltres creiem en una altra serietat i aquesta serietat és l’única
que ens permet treballar i treballar bé.
Bé, aquests són una mica els contactes que vaig tenir amb l’Esteva que no eren només científics. L’Esteva venia a l’estiu sovint a
Platja d’Aro40 i jo anava amb la meva família a la casa d’ells aquí,
aquella casa tan amable amb aquell hort esplèndid41 i una família
deliciosa que sempre ens rebia, sempre estava a punt d’acollir-nos,
donar un consell si convenia. Recordo problemes a vegades amb
les matemàtiques d’un fill, hi havia aquesta entranyable cordialitat
que realment trobes en un bon amic. En fi, aquest era l’Esteva.
Jo no sé si n’hi ha prou, perquè tota la resta ho tenen vostès en la
publicació que s’ha fet i els que han viscut amb ell el coneixen bé.
De tota manera voldria dir una cosa. Jo tinc la convicció que la vida
de l’Esteva va ser plena, ell se n’adonava, i que al costat de la seva
família i dels seus amics va ser un home amb una vida feliç, felicitat
que també la voldríem per a tots nosaltres. És un honor haver pogut
participar en aquestes jornades. A Sant Feliu es fa un honor parlant
de l’Esteva. I vull acabar amb una d’aquelles frases que a vegades
ens fan els polítics: Catalunya és un país petit. Ja ho crec, però té
homes molt grans. Moltes gràcies.”
3.
INTERVENCIÓ DEL DR. EDUARD RIPOLL I PERELLÓ,
SECRETARI DE LA REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS
DE SANT JORDI
“ El nostre amic Esteva va ser durant disset anys corresponent de
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelo
na. I per aquest motiu, l’Acadèmia s’adhereix a aquest homenatge.
40 La família Palol-Montanola tenia una segona residència a Platja d’Aro.
41 Es refereix a la casa de la família Esteva-Massaguer, al carrer de Velàzquez de Sant
Feliu de Guíxols. El despatx on Lluís Esteva escrivia els seus treballs donava a aquest
hort, sempre ben arranjat, tal com esmenta Pere de Palol.
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Tinc un escrit de l’Acadè
mia per al Sr. Alcalde de
la ciutat de Sant Feliu per
donar testimoni d’aques
ta felicitació. O sigui, que
han sigut disset anys, des
del 1977, que el senyor
Esteva era corresponent
d’una manera molt dis
creta.42 Venia a unes po
ques reunions, jo el re
cordo a poques reunions,
però sempre estava al
peu del canó.
Eren els anys en què
qui els parla era secretari
del Dr. Pericot i l’arqueo
logia de camp de les co
marques gironines eren
tres noms: Esteva, Coro
minas, Oliva. O si voleu
al revés: Oliva, Esteva,
Figura 4: Eduard Ripoll a les Gavarres. Fotogra
Corominas.43 Tots tres ve
fia de Lluís Esteva i Cruanas, probablement feta el
febrer de 1958. Arxiu Municipal de Sant Feliu de
nien sovint a Barcelona
Guíxols, fons Lluís Esteva.
al que en dèiem el semi
nari dels dijous, que fèiem en un petit espai, no érem mai més de
quinze o divuit persones. El Dr. Pericot reunia el seu seminari per
comentar novetats de llibres, les notícies que ens portaven a Bar
celona aquests arqueòlegs que treballaven fora de la ciutat comtal,

42 Concretament, Lluís Esteva ingressà com a corresponent a la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 de gener de 1977 (ESTEVA, E. 1995, p. 14).
Circumstancialment, la darrera vegada que Lluís Esteva veié Lluís Pericot fou en l’acte
de recepció del Dr. Eduard Ripoll com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona el 8 de juny de 1978, on pronuncià el discurs “ Els orígens
de la ciutat romana d’Empúries”. Segons el mestre guixolenc (ESTEVA, 1978a), Ripoll
era “un dels seus alumnes [de Pericot] que més ha sobresortit.”
43 Josep M. Corominas i Planellas (1906-1984), metge de Banyoles (NOLLA, 2003,
p. 144 i nota 28). En el mateix sentit que Eduard Ripoll, vegeu l’opinió de NOLLA, 2003,
p. 143-145.
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etc.44 Cada any, o quasi cada any, els cursos d’Empúries visitaven
alguns dòlmens del Baix Empordà i aleshores el senyor Esteva feia
d’amfitrió (figura 4) i fins i tot recordo almenys una vegada que vam
arribar a Sant Feliu per visitar la Porta Ferrada,45 en la qual vaig tenir
una petita intervenció en recomanar-la. El delegat era el Dr. Oliva,46
però el Dr. Oliva no anava a Madrid i en canvi jo hi anava amb
molta freqüència, es pot dir que pràcticament dues o tres vegades
al mes per moure els pressupostos, per animar els arquitectes, etc.
La Porta Ferrada va tenir un arquitecte excepcional, el Sr. Alexandre
Ferrant, madrileny però de remots orígens catalans, que es deixava
convèncer immediatament, que va fer molts esforços dedicats a
aquest monument com a tants d’altres del territori català.47
Després va venir l’època del corpus. Va ser una idea amb el Dr.
Pericot- vostès tots saben la preocupació del Dr. Pericot pels monu-

44 Ripoll seguí l’exemple de Lluís Pericot i creà l’Institut de Prehistòria i Arqueologia
(IPA) de la Diputació de Barcelona l’any 1959. Allà reuní un grup de col •laboradors, ma
jorment aficionats locals, que es constituïren formalment el març de 1966 (NUIX, 1967,
p. 304-305). La idea de Ripoll oferia el que reivindicava Lluís Esteva a Joan Maluquer
l’any 1962, és a dir, la possibilitat que els aficionats locals accedissin a les orientacions
dels professionals (vegeu nota 36). Alhora, els professionals coneixien de primera mà el
que passava en el territori, dades de jaciments inèdits o la possibilitat de denunciar ac
tuacions clandestines. És un altre exemple de la simbiosi necessària entre professionals
i amateurs de l’arqueologia, en un període d’escassetat de mitjans humans i econòmics
(AICART, 2008, p. 40), de tensions entre institucions per al control de l’arqueologia
catalana i diferències de criteri sobre el paper que havien de tenir els aficionats locals
(BARBERÀ, 2003, p. 105-109).
45 Sabem, amb certesa, que el 9 de febrer de 1958, Eduard Ripoll, aleshores con
servador del Museu Arqueològic de Barcelona, visità Sant Feliu de Guíxols, provinent
d’Empúries i Ullastret, acompanyat de Miquel Oliva, d’un grup de delegats locals d’ex
cavacions i de llicenciats de la Universitat de Barcelona. Amb Esteva d’amfitrió, visita
ren la cova d'en Daina i el Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Segons la notícia,
els excursionistes “elogiaron la labor de restauración de monumentos megalíticos y la
pulcra conservación de los materiales hallados” (Àncora, 521, Sant Feliu de Guíxols,
20-2-1958).
46 Miquel Oliva, a més de delegat provincial del Servicio Nacional de Excavaciones
Arqueológicas, era l’apoderat provincial del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional des de l’any 1958 (NOLLA, 2003, p. 143) i Lluís Esteva era el delegat local
d’aquest Servei a Sant Feliu de Guíxols.
47 Alejandro Ferrant Vàzquez (1897-1976) fou arquitecte-conservador de monu
ments entre els anys 1929 i 1976. Tingué una actuació notabilíssima en la recuperació
del patrimoni monumental a l’àmbit estatal, dirigint la restauració de diverses catedrals
o promovent la consolidació de les esglésies romàniques de la vall de Boi. Creiem que
caldria valorar com es mereix el seu esforç en la recuperació del conjunt del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, a l’igual que la de l’aparellador gironí Joan Sanz i Roca (1 9231969). Ambdós, juntament amb Pere de Palol, Francesc Riuró i Llapart (1910-2008) i
Miquel Oliva, col •laboraren estretament amb Lluís Esteva en diferents moments de les
intervencions al monestir de Sant Feliu de Guíxols.
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ments megalítics.48 Sempre construir corpora de temes determinats
és interessant. Moltes vegades estan seguits del fracàs però això no
vol dir que s’hagi d’arraconar la idea. Tots hem viscut, per exemple,
en el camp on jo treballo actualment, l’art rupestre, els intents de
corpora de figures del paleolític o de l’art llevantí, etc., moltes ve
gades fracassats, ara de nou iniciats per la Generalitat i sembla que
potser arribarem a veure-ho publicat, almenys tot el de Catalunya.
Bé, el Corpus de Monuments Megalítics volia ser la cobertura
topogràfica de tots els monuments d’aquests tipus que tenim a Ca
talunya. 1vam estar a punt d’aconseguir-ho. Jo crec que vam cobrir
entre el 35% i el 50% del territori català. I sobretot va ser possible
gràcies als fascicles publicats pel senyor Esteva Cruanas.
Sant Feliu, i l’equip de recerca que actualment treballa a Sant
Feliu, poden estar orgullosos d’aquest seu antecedent. Figures com
la del senyor Esteva Cruanas van ser les que van mantenir la seva
veu sempre present en el camp de la recerca durant quaranta anys
en què el país hauria pogut restar en silenci. El Dr. Jordi Rubió49 em
deia una vegada: “ Escriguin, vostès, els de la seva generació, en
castellà, anglès, francès, amb el que puguin. Vostès sempre faran
ciència catalana”. Homes com Esteva Cruanas varen fer ciència ca
talana en un temps en què ara alguns ens volen fer creure que era
impossible fer-ho.”
APÈNDIX
1. LLUÍS PERICOT 1MIQUEL OLIVA VISTOS PER LLUÍS ESTEVA (ESTEVA, 1978A)
“(...) Dos mestres de l’Arqueologia ens han deixat en poc temps. Miquel Oliva, a con
seqüència d’un accident de carretera; el doctor Pericot, abatut per una malaltia que l’ha
consumit lentament.
Miquel Oliva estava més lligat amb Sant Feliu, perquè era qui controlava, sense cap con
cessió, tot el que -arqueològicament parlant- passava a les terres gironines. Per això el teníem
sovint a la nostra ciutat, en especial des del començament de les excavacions i restauracions
fetes en el nostre monestir. El doctor Pericot era diferent: vivia a Barcelona i els seus treballs
tenien un àmbit més general. El primer era l’estudiós de les coses gironines; el doctor Peri
cot, un especialista en síntesi d’alta volada. Oliva descrivia al detall els jaciments de la seva
demarcació; podríem dir que retallava, dibuixava i polia peces soltes d’un “puzzle”. El doctor
Pericot col ■locava les peces fins aconseguir el “puzzle” complet. I en dir això no vull pas dir
que encertés sempre la solució concloent per a tots, cosa que ningú no assolirà mai ja que la
48 La col·lecció “Sepulcros Megalíticos en Espana” s’inicià l’any 1961, impulsada
des de l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona (PERICOT,
1964, p. 3). Lluís Pericot i Eduard Ripoll foren els fundadors i editors d’aquesta sèrie
(.Bibliografia del Doctor Eduardo Ripoll Perelló, Madrid, 1986, p. 61).
49 Es refereix al professor i investigador Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982).
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Història no és obra d’un sol home, sinó conseqüència d’aportacions múltiples.
(...) Fou ell [Lluís Pericot] qui va llençar-me a l’aventura -per a mi molt arriscada- d’escriu
re la Prehistòria de la comarca guixolenca apareguda ara fa 22 anys. També, qui m’encarregà
l’estudi dels dòlmens de les Gavarres, tingué cura de la seva edició i volgué prologar cada un
dels tres fascicles publicats. Al seu interès i al de Miquel Oliva dec igualment l’excavació i es
tudi dels dòlmens d’Agullana, Darnius, la Jonquera, Campmany, Cantallops i algun d’Espolla,
que formen en conjunt un altre fascicle acabat no fa gaire.”
2. CÒPIA D’UNA CARTA DE LLUÍS ESTEVA A PERE DE PALOL DEL 25 DE MARÇ DE
1961. FONS FAMÍLIA ESTEVA-MASSAGUER
Sant Feliu de Guíxols, 25-111-1961
Sr. D. Pere de Palol Salelles
Valladolid
Distingit amic:
Moltes gràcies per les seves atentes ratlles; veig però que és quelcom difícil que puguem
aclarir res per escrit. Per tant, espero que així que vingui a Platja d’Aro em vindrà a veure i li
ensenyaré el que hem trobat i el que hem fet a la Porta Ferrada.
Entretant, sàpiga que han sortit uns quants fragments de ceràmica estampada, rosada,
força semblant a la que va aparèixer a Roses (ciutadella) i que publiquen en aquella Memòria
de la Comissaria Gral. el Dr. Pericot, Corominas, Oliva, Riuró i Vté. Podem dir que és igual.
Les palmes i els cercles. També ha sortit una llumanera, millor, un fragment de llumanera.
Avui he parlat amb l’amic Riuró i m’ha dit que Vtè. va publicar un treball sobre les llumaneres
de la província i que me serviria per classificar-la i No en tindria pas cap separata? En cas
negatiu ion va publicar el treball? Igualment, li agrairia que me comuniqués on podria trobar
més relació de ceràmica estampillada; en la Memòria Vtès. la classifiquen com a visigoda.
Perdoni que li demani tantes coses; seria intenció meva d’anar reunint dades a fi de preparar
la publicació de les troballes d’aquesta primera campanya aquest mateix any.
Si quan vingui alguna de les coses li interessen per algun treball que tingui entre mans, ja
sap que podrà comtar amb ell.
Molt agrait a les seves atencions i esperant poder parlar amb V. el proper estiu, quedo de
V. afm.s.s. i amic.
3. CÒPIA D’UNA CARTA DE LLUÍS ESTEVA A PERE DE PALOL DEL 19 D’AGOST DE
1961. FONS FAMÍLIA ESTEVA-MASSAGUER
Sant Feliu de Guíxols, 19 d’agost de 1961
Dr. Don Pere de Palol
Platja d’Aro
Distingit amic i Mestre:
Li adjunto la fotografia que va demanar-me que espero li serà útil.
Estic content perquè després de les explicacions de V. i d’haver rebut dues publicacions
que va enviar-me l’amic Pascual, sembla que les coses van vent en popa. Tinc fets la majoria
dels perfils i dibuixos i vaig trobant els tipus de les peces i les èpoques corresponents. Això
vol dir que no trobi dificultats però sí que vaig pel bon camí puix fins ara anava totalment a
les fosques.
M’agradaria poder estar uns moments amb V. però quants més dies hagin passat millor,
car aleshores podré tenir les coses més arrodonides. Li ensenyaria el que he fet i V. podria
acabar de guiar-me si trobo alguna dificultat, com espero. í No tindrà una horeta el mes que
ve o a finals d’aquest? Agraït de tot.
Molts de records als seus familiars a qui vaig tenir el goig de conèixer, i V. mani al seu
afm.s.s. i amic.
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4. FRAGMENT D’UNA CARTA DE LLUÍS ESTEVA A LLUÍS PERICOT ENVIADA DES DE
BEGUR EL 19 DE NOVEMBRE DE 1942. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. LLEGAT LLUÍS
PERICOT
(...) Le adjunto el croquis de un hacha hermosísima. Es la màs bella de las que he visto. La
posee el padre de un alumno mío y, si lo desea, podrà examinaria cuando venga.
Durante los dias que siguieron a su interesante lección, los ninos iban por la tarde al castillo
a excavar (i) en las trincheras. Me han traído muchosfragmentos de ceràmica, algunos de ellos de
autentico càntaro de Quart. No obstante, hayfragmentos que, evidentemente, pertenecen a las pri
meras series de la colección clasificada por el senor Cazurro. El caso es que el entusiasmo estaba
al rojo vivoy tuve quefrenarlo pues sin orden ni concierto iban con azadas a remover la tierra y
me hubieran llenado la escuela de restos de ceràmica de todos los tiempos. Incluso el padre de un
nino que también participo del entusiasmo de su hijo se me ofreció para excavar dónde yo dijera.
Fui con el ofrecimiento al Sr Raurich, pues mis conocimientos en la matèria son punto menos que
nulos, y acordamos trasladarlo a V? cuando venga para descansar. Desde luego, le anticipo que,
para entonces, el Sr. Raurich quiere que V. examine los fragmentos que han traídolos ninos pues
dice que son màs interesantes por ser ellos los excavadores. Como descargo mío hago constar
que yo no soy responsable de este trabajo que le espera y que parte de la responsabilidad recae
directamente sobre V. ya que, con su conferencia, acabó de entusiasmar a los ninos excitando sus
deseos, ya de si bastante arraigados en ellos, de excavar la tierra.
El miércoles pasado el Sr. Raurich vino a hablar sobre “Las torres de Bagur”. Me parece notar
que està bastante contento de mis alumnosy que este mismo curso procurarà volver. Con dos de
ellos ha levantado el plano del Castillo y a los que màs saben dibujar les ha encargado dibujos
para su libro. Me complace esta amistad que beneficia a todos y que ha dado pie a que escribiera
esta “Historia de Bagur” que tanto interesa a las personas estudiosas de la villa.
El otro día le pedí si tenia algún croquis de dólmenes y otros monumentos prehistóricos.
Suponía que tendría aquel libro que V. trajo a la escuela y en el cual hay los esquemas de mu
chos de ellos. Se lo pedí porque para este ano quisiéramos construir maquetas de algunos y no
quisiera hacerlos arbitrariamente (El Sr. Raurich en voz baja me dijo: - Pídaselo al Sr. Pericot,
que de buena gana le enviarà lo que necesita. Y anadió: No haga como un vecino de ésta que los
construye según sus inspiraciones del momento). Yo, Sr. Pericot, siento molestarle y abusar de
su amistad peroya ve que las circunstancias mandany uno no tiene màs remedio que inclinarse
y aceptar lo que viene, con toda resignación. (...)
5. CÒPIA D’UNA CARTA DE LLUÍS ESTEVA A PERE DE PALOL DEL 5 D’ABRIL DE 1962.
FONS FAMÍLIA ESTEVA-MASSAGUER
5/4/1962
Dr. Pere de Palol Salelles
Valladolid
Distingit amic:
Vaig rebre la seva molt atenta del 8 de març i li agraeixo el que em diu de la peça de vidre
romana.
Me permeto indicar-li la conveniència de preparar l’estada dels congressistes a Sant Feliu
pel 13 de septembre. Si no han fet gestions crec que han de fer-les aviat puix del contrari
s’exposarien a no trobar estatge.
A Pla de Palol no hem fet res; fa temps que no hi he anat.
Les ceràmiques no les publico, per ara. Aquest estiu en parlarem, doncs m’agradaria que
vegi el que tinc fet; després decidirem. També tinc altres ceràmiques trobades en altres llocs
de la comarca guixolenca: m’agradarà que les vegi i que m’orienti per tal de classificar-les.
En conjunt, me surten massa coses pel poc temps que tinc i també pels meus pocs estudis i
aptituts. En fi, faig el que bonament puc.
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Estem acabant l’esglèsia de Bell-lloch i donem una bona empenta a la torre del Fum. Jo
estic convençut que el castell Alabric existia. Les dues torres del Fum i del Corn poden donar
bones dades encara.
Molts de records a la seva esposa i V. mani al seu afm. s.s. i amic.
6. FRAGMENT DEL DIARI D’EXCAVACIÓ DE LLUÍS ESTEVA I CRUANAS, ON DESCRIU
LA VISITA DE MARIO MIRABELLA ROBERTI I JOAN AINAUD DE LASARTE A LES RES
TES DEL BASAMENT DE LA TORRE DEL FUM EL 13 DE SETEMBRE DE 1962. MUSEU
D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT. SANT FELIU DE GUÍXOLS
Viene el X. Congreso Int. de Arte de la Alta Edad Media. Explico mis puntos de vista. Intervienen el Dr. Mirabella y Ainaud.
El Sr. Mirabella, de Mildn, manifesto que, en su opinión, el muro recto que esta en la parte
baja de la torre(desde los 18’5 m contados desde lo alto de las almenas hasta los 23 m. aprox.)
era de igual época que la propia torre que sobre él se asienta, y diferente de los muros delfondo
donde hay una puerta tapiada con grandes bloques de piedra, punto este que compartíamos
todos.
En este punto estàbamos con el Dr. Mirabella cuando interviuo en el cambio de ideas el
Dr. Ainaud. No había estado presente en la conversación que veníamos sosteniendo con el Dr.
Mirabella pero con la vivacidad que le caracteriza se había metido en el interior del ler piso de
la torre y había examinado la parte de la cúpula que se halla empotrada en una pared. Con mis
companeros de equipo Oliva y Sanz habíamos ya examinado ésta parte de la cúpula y esperàbamos seguir su estudio al excavar el interior de la torre, cosa que, efectuaremos en diciembre.
El punto de vista que presentava el Dr. Ainaud con rostro radiante era la confirmación de
las opiniones del Dr. Mirabella-que aún no había estado dentro de la torre- pero aportando
datos nuevos de tal interès que de confirmarse, habríamos dado con un hallazgo sensacional
para la ciudad.
Según Ainaud parte de los muros del fondo son los cimientos de un baptisterio o de un
martyrium de planta cuadrada porfuera y octogonal por dentro, edificio que tendría una cúpula
que es la que està empotrada en la pared de la torre. La puerta tapiada del fondo podria ser la
entrada al baptisterio y al martyrium.
En consecuencia, las otras partes formarían una sola unidad, como sostenia el Dr. Mirabella.
Ainaud dijo: Seria una edificación del s.IV que fue destruïda y cuando se edifico la torre, desconociéndose que eran aquellos muros, se aprovecharon para cimientos.
Al S. (que es donde hay la nave romànica de la iglesia) debe haber la basílica paleocristiana.
Ainaud dice que lo que hay en el pasillo es una lauda sepulcral.
7. CÒPIA D’UNA CARTA DE LLUÍS ESTEVA A PERE DE PALOL DEL 23 D’ABRIL DE 1993.
FONS FAMÍLIA ESTEVA- MASSAGUER
SFG, 23-IV-93
Benvolgut Dr. Palol: Li adjunto el que he escrit definitivament sobre la basílica de Santa Cris
tina.He fet les cates convingudes amb vostè. Les parets no descansen sobre roca i l’opus agafa
tota la capçalera delimitada pel mur 4; per tant, la més antiga, segons sembla.
Em falta només el resum de vostè. Li agrairé que me l’envii tan aviat com li sigui possible.
Si, donades les seves grans i nombroses activitats, no pot fer-ho, li demano que em permeti
publicar les dues parts primeres i, a continuació, diríem que el resum final aniria al proper
volum. Si espero massa, aquest no sortiria quan voldríem i si retiro el que tinc fet, falta text
per a completar el llibre, la meitat de les galerades del qual ja està tirada i corregida. El seu
text m’hauria d’arribar -com a màxim- a les darreries del proper maig. Per a vostè, crec que
el plaç és ben acceptable. Altrament, del meu text pot suprimir, afegir o fer el que més li pla
gui, però per favor, m’ho comuniqui aviat. Dintre d’uns dies he d’entregar-lo a la impremta
i l’estic retinguent.
Que tots estiguin bé. Ho desitjo de tot cor. Una abraçada.
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RESENYA
PACO BOERA
Un milicià de Palafrugell. Memòries de la guerra i la postguerra
(Edició a cura d'Albert Juanola i Boera)
Sant Cugat del Vallès. Editorial Rourich, 2008, 200 p.
L’l d’abril d’enguany
farà 70 anys que es va
acabar
oficialment
la
guerra civil de 19361939. Una guerra que ha
estat, sens dubte, l’esde
veniment més important
de la història d’Espanya
durant el segle XX. Cap
altre fenomen ha deixat
una empremta inesborra
ble tan clara en el desen
volupament històric del
nostre futur immediat.
La llarga dictadura fran
quista, conseqüència di
recta del conflicte, la dura
postguerra, la transició i
la seva herència, l’actual
monarquiaconstitucional,
no ha aconseguit, encara
avui, desempallegar-se de
molts dels fenòmens que
va provocar el conflicte.
Aquesta presència de la guerra a la nostra societat ha motivat que
des de fa uns anys aquest tema hagi adquirit de nou interès histori
ogràfic; en el camp de la historiografia acadèmica han contribuït a
aquest renovat interès les possibilitats d’accés a noves fonts, fins ara
inaccessibles o desconegudes. En aquest sentit, encara és possible
trobar-ne aspectes que han romàs a les fosques, la clarificació dels
quals no solament depèn del rigor de la investigació sinó també dels
avatars de la sort. Just com el cas que ens ocupa.
“ Els primers dies del Movimiento, un cop vençuts tots els focus de
resistència rebel, la radio arengava a la població amb especial fervor,
perquè sortís un gran nombre de voluntaris cap el front -d’Aragó-,
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en primer lloc per frenar els avenços dels feixistes a les terres arago
neses i, més tard, unificar totes les forces amb l’objectiu d’alliberar
Saragossa. Considerant que aquesta crida reflectia les meves idees,
vaig allistar-me, fent el mateix, molts milers que assoliren des de tots
llocs que es trobaven alliberats”. Amb aquest relat del seu allistament
com a voluntari de l’Exèrcit Popular estrena Paco Boera (Palafrugell,
1905-1993) el seguit d’anotacions (quaderns i cartes als pares) sobre
les seves vivències i trasbalsos durant el període de la Guerra Civil i
immediata postguerra.
Una selecció d’aquests escrits personals ha estat editat ara per
l’editorial Rourich, en col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell
i l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, en el llibre Un milicià de Pala
frugell. Paco Boera, memòries de la guerra i la postguerra. L’historiador
Albert Juanola, nebot d’en Paco, ha tingut cura de la tria i l’ordenació
d’aquest material, el qual s’ha ampliat amb la consulta d’altres fonts
documentals (premsa de l’època, entrevistes) i investigació bibliogrà
fica. Tal com el mateix Juanola explica en el seu estudi introductori,
la seva voluntat ha estat la de fer: “una modesta aportació i reconei
xement moral dels homes i dones que en un bàndol i l’altre foren
víctimes de la Guerra Civil, així com de tots els que varen patir més
tard la repressió de la dictadura franquista”.
Francesc Boera Corbera, home “idealista, autodidacte, espavilat i
culte” , llibertari, afiliat a la CNT, conseller a l’Ajuntament, milicià de
primera hora, voluntari al front d’Aragó i comissari polític, va morir
el 1993 als 88 anys. Va néixer i viure tota la seva vida al carrer d’en
Caixa -oficialment de la Independència- cantonada carrer de la Con
còrdia. Conegut a la vila del peix fregit amb el sobrenom de Paco de
la burra, potser per l’ase que portava quan treballava de traginer, fou
una persona molt vinculada a la natura, tant per ofici com per devo
ció: abans de la guerra feia de flequer a la Cooperativa l’Econòmica
Palafrugellenca i va treballar a la finca de Cap Roig on s’ocupava dels
cavalls; després del conflicte les seves ocupacions derivaren cap el
conreu de l’arròs i el vi, i en feines de bosquetà (comerciant de suro
i pinyes). Les seves afeccions també anaven molt lligades al medi na
tural, des de tenir aquaris plens de peixos o el cultiu de cactus (el pati
de casa seva era un autèntic jardí botànic amb exemplars notabilíssims de cactàcies), o ser un reconegut col •leccionista de papallones i
conxes, a més d’un gran boletaire (que no micòleg).
Com a conseqüència del cop d’estat del 18 de juliol de 1936, i en
la seva condició de militant de les Joventuts Llibertàries i membre
de la CNT a Palafrugell, en Paco s’allistà voluntari com a soldat de
l’Exèrcit Popular. Al front emprèn la redacció de tot un seguit d’escrits
i cartes als pares, en les quals consignarà des d’anotacions circum
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stancials de la seva vida militar, fins a descripcions de fets bèl •lics
remarcables o reflexions sobre la situació política del moment. Més
endavant escriurà sobre l’exili, la vida als camps de concentració, el
retorn a la pàtria i el llarg calvari de la presó marcada per la derrota
en la guerra i la dissidència envers el règim. Un grapat considerable
de papers esparsos que, degudament ordenats i agrupats per l’Albert
Juanola, confereixen una mena de dietari que comença a mitjans de
1936 i s’allarga amb intermitències fins a l’any 1943.
El seu testimoni ens descobreix no només aspectes de la vida ma
terial sinó també de l’espiritual, de la seva mentalitat, dels sofriments
i de les alegries d’aquella època emboirada i convulsa que li tocà
viure: el cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la militància a la CNT i
la seva condició de llibertari, l’allistament com a voluntari, la guerra
al front d’Aragó, la desmilitarització i el retorn a casa desenganyat del
conflicte, el seu nomenament com a regidor. Després, la reincorpo
ració a files per lleva, la derrota final de la República, l’exili forçat i el
trasllat a diferents camps de concentració de la Catalunya Nord. Més
tard, la tornada de l’exili i el nou confinament al camps de concen
tració de Figueres i Reus; la sortida en llibertat i la reincorporació a
la vida civil, la denuncia anònima i altra vegada la presó, aquest cop
amb consell de guerra i condemna de vint anys i un dia. Tres anys i
mig de reclusió a les presons de Girona i Santander, amb treballs for
çats inclosos i, finalment, l’indult i la llibertat a mitjans de 1943.
Els escrits d’en Paco esdevenen l’esquelet fonamental de tota
aquesta història, reproduïts de manera íntegra els quals, conjunta
ment amb la informació de suport de la resta de documents aportats
per l’editor, s’articulen de forma narrativa per gaudir així, en la me
sura del possible, d’una perspectiva de conjunt.
Per ordenar els textos, Juanola s’ha atès estrictament a la cronolo
gia, fixada gairebé sempre pel seu autor. Els escassos fragments sen
se data els ha col ■locat immediatament després d’aquelles notes da
tades de les quals semblen ser una reelaboració o un complement.
Abans d’oferir al lector la transcripció dels dos manuscrits, s’ha
pensat amb bon criteri que era convenient situar-los en el context
històric en què foren escrits. Un període, el de la Guerra Civil i inicis
de la postguerra, breu -poc més de set anys, els que van de l’abril
del Í936 a mitjans de l’any 1943-, però d ’una intensitat rellevant.
Perquè mai, ni abans ni després, no han passat tantes coses en tan
poc temps als Països Catalans, que n’hagin marcat tan decisivament
1existència individual i col •lectiva.
Les anotacions i notícies aplegades per Paco Boera en els seus
diaris, malgrat ser vistes sota el prisma de l’òptica del seu redactor,
són avui per a nosaltres un document singular i valiosíssim ja que
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ens donen una visió directa i contemporània de la vida i de fets de
la història local o general del país durant els anys de la Guerra Civil
i primera postguerra. A vegades es tracta de simples notes preses
al vol, apunts amb prou feines esbossats per no perdre el fil de la
memòria o esborranys de textos posteriors. Tot sovint prenen ja la
forma de carta acabada, sempre planejant per damunt seu l’ombra
de la censura, especialment en aquelles enviades des de la presó. En
tots aquests escrits, tanmateix, s’hi respira la sensibilitat ferida de
l’home bo, sorprès per la tragèdia. Són papers impregnats de l’emo
ció d’unes hores difícils, carregades de tensions i d’incògnites. Val a
dir que, malgrat les penalitats sofertes, no si observa cap rastre de
rancúnia ni cap interès de voler imposar ni justificar les seves posici
ons ideològiques, a les quals no renuncià.
Els papers d’en Paco Boera reflecteixen, segons l’època, l’estat
d’ànim d’un personatge directament implicat en el conflicte. Els de
la guerra, inicialment triomfalistes i més endavant adolorits i nostàl
gics, encara que il·luminats quasi sempre per l’esperança d’un tri
omf final; els de l’empresonament extraordinàriament sensibles al
sofriment humà, anul •lats davant les proporcions terribles de la lluita
diària, la reclosió i aquella tragèdia que el corsecava.
Satisfà que els estudis sobre la nostra història més recent estiguin
donant fruits com aquest llibre que avui ressenyem. Cal donar la ben
vinguda a aquesta nova aportació i esperar que l’interès investigador
i divulgador que han animat l’Albert Juanola a emprendre la tasca
modèlica de recuperació i edició d’aquests manuscrits autobiogràfics,
serveixi per conèixer-nos més i millor, però sobretot per proclamar
que la por, la mort, la injustícia i la intolerància de l’ahir són només
això, història d’un Palafrugell, d’una Catalunya, i d’una Espanya feli
çment superada. Tal com el mateix Albert ens diu: "...la memòria és
un deure moral inexcusable cap a les víctimes, cap a les generacions
futures i cap a la humanitat en general, sempre necessitada d’emmirallar-se per evitar quant menys, que ara o més endavant torni a
passar quelcom de semblant".
Es diu que les guerres civils no cicatritzen les seves ferides fins
després d’un segle. Suposo que és una forma de dir molt de temps o,
si es prefereix, el temps suficient perquè no quedi ningú viu dels que
foren els seus protagonistes. Diuen que només en aquestes condici
ons és possible que els historiadors facin historiografia en lloc de po
lítica. Probablement, però tampoc cal confondre el perdó amb l’oblit;
sobretot, i bàsicament, perquè les generacions futures sàpiguen el
que es podrien trobar si baden.
XAVIER ROCAS
Febrer 2009
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ESTUDIS DEL BAIX EM PO RDÀ. NO RM ES DE PUBLICACIÓ
GUIA PER AL LLIURAMENT DE TREBALLS
ESTUDIS DEL BAIX EM PORDÀ (EBE) és la publicació anual de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. EB E admet la presentació
de treballs d’investigació circumscrits de manera obligatòria dins l’àmbit territorial de la comarca del Baix Empordà.
1. Cada any, el Consell de Redacció rebrà originals fins al 31 de gener i s’acceptaran explícitament o es retornaran per
introduir-hi modificacions que s’hauran d’efectuar en el termini d’un mes des de la data en què s’hagi tornat.
2. La llengua de la revista és el català, tot i que es rebran igualment articles en les restants llengües oficials de l’Estat, així
com en anglès, francès, italià i portuguès.
3. Tots els textos presentats han de ser inèdits.
TIPUS DE TEXTOS
Es poden presentar dos tipus de textos:
Articles originals de recerca o articles de revisió: han de tenir un màxim de 20 pàgines, incloent-hi les notes i la bibliografia;
han d’acompanyar-se de 4 a 6 paraules clau i d’un resum de 150 paraules com a màxim, si és possible en tres versions
(català, castellà i anglès). Els treballs més llargs de 20 pàgines també podran ser admesos si el Consell de Redacció ho
considera convenient.
Ressenyes de llibres, tesis o tesines: han de tenir entre 2.000 i 3.000 paraules. Han d’acompanyar-se d’una fitxa on consti:
(1) en el cas de les ressenyes de llibres: el títol de l’obra, l’autor, l’any, lloc i responsable de l’edició i col •lecció, si fos el cas;
(2) en el cas de les ressenyes de tesis i tesines: el títol, l’autor, la institució acadèmica i l’any de presentació. Seran sempre
encarregades pel Consell de Redacció d’entre les diferents novetats editorials aparegudes en el mateix any.
FORMA DE L’ENVIAMENT O ENTREGA DELS TREBALLS
Els treballs i tot allò amb què se’ls acompanyi han d’enviar-se en un únic correu a l’adreça electrònica info@iebe.org,
especificant en l’assumpte que es tracta d ’un article per als Estudis. També es poden lliurar els originals en còpia de paper
(a més de l’original en suport magnètic) a qualsevol membre del Consell de Redacció o per correu postal a l’adreça de la
Secretaria de l’Institut, Plaça dels Països Catalans, Casa Muntaner. Museu de la Pesca. 17230 Palamós.
A la primera pàgina del document, hi ha de constar per aquest ordre: el títol del treball, el nom i cognoms de l’autor o
autors, una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte. [NOTA: En cas de publicació del text hi constarà el nom de
l’autor i, previ el seu consentiment, una adreça de correu electrònic. També caldrà incloure-hi els resum (150 paraules com
a màxim) i les paraules clau (de 4 a 6)].
Les imatges s’han d ’enviar en format JPEG , resolució 300 dpi, a mida real i en carpeta separada del text. L’autor suggerirà
l’ordre i la disposició dins el text de les figures, la citació de les quals es farà en el lloc apropiat de la següent manera: (fig.
3)... Els gravats, dibuixos o fotografies han de ser de bona qualitat, amb escala gràfica, retolació i amb els peus del text,
sempre que calgui. S ’ha de citar la procedència de les fotos o gravats utilitzats, de l’arxiu o biblioteca d’on provenen i el
nom del seu autor.
El Consell de Redacció de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà es reserva el dret de no publicar aquells treballs que per
defectes de redacció, de presentació o de contingut no s’adaptin a aquesta normativa de publicació; així mateix, pot rebutjar
també aquells estudis que no tinguin prou qualitat científica o bé que mostrin greus defectes de metodologia en l’elaboració.
Només l’autor és responsable del contingut de l’article, de manera especial quan es tracten aspectes ideològics o es mostrin
opinions molt personals. Quan el Consell de Redacció ho consideri oportú, sotmetrà algun treball presentat a judici d’un
especialista perquè en faci un informe, que després serà debatut en una reunió ordinària.
Un cop feta la publicació es lliuraran a l’autor sense càrrec 25 separates del seu article i un exemplar de la publicació. En
acabar tot el procés d’edició, es retornarà tot el material presentat.
POLÍTICA DE DRETS
Els continguts publicats a EB E estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5
Espanya de Creative Commons el text complet de la qual es pot consultar a htpp://creativecommons,org/licenses/by-ncnd/2.5/es/legalcode.ca. Aquesta llicència permet copiar, distribuir i comunicar públicament els textos, sempre que no sigui
per a fins comercials ni se’n generin obres derivades, i que se’n reconegui l’autoria, el títol del text original, el nom i número
de la revista i l’enllaç web on es pot trobar.
És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a Copyright.

NORMES DE PRESENTACIÓ
PARÀGRAFS
El text s’ha d’estructurar en paràgrafs moderns (sense sagnat inicial), justificats (alineats a la dreta i a l’esquerre) i amb
un interlineat d’ 1,5 línies; només en el cas de les citacions textuals que ocupin més de cinc línies és recomanable introduir
ies en un paràgraf independent sagnat i amb interlineat senzill per a distingir-les de la resta del text. En tots dos casos,
sempre s’ha d’utilitzar un espai d’una línia en blanc com a separació entre paràgrafs.
TIPU S DE LLETRA
El format del text ha de ser el següent: amb cos 11 per al text general (cos de lectura) i una mida
de 9
punts per a l
resta de text (cos de referència: bàsicament notes a peu de pàgina i peus de les il·lustracions). En el
cas de lescitacions

textuals especialment llargues en paràgrafs independents, recomanem utilitzar una mida de lletra de 10 punts. Cal limitar
les cursives a usos puntuals com ara les paraules estrangeres a la llengua d’escriptura; totes les cites (orals o textuals) han
d’anar entre cometes (no en cursiva).
L’autor queda responsabilitzat de la revisió de proves impreses (galerades). Les rebrà al seu domicili i les haurà de
retornar en un termini màxim de 10 dies transcorreguts els quals el Consell de Redacció resoldrà per tal de no retardar la
publicació. En la revisió no podran introduir-se correccions d’estil, sinó únicament de tipus ortogràfic o tècnic.
D IVISIONS, EN UM ERACIO NS I NOTES
Tot seguit s’indica el format recomanat de les divisions internes del text, d’acord amb la norma ISO 2145/1972 i la
norma UNE 1-002-74.
S ’han d’utilitzar un màxim de tres nivells per a les divisions i les subdivisions principals del text (apartats i subapartats),
enumerats amb xifres aràbigues, seguides de punt final i amb punts entre les xifres per a indicar-ne la jerarquia.
L’enumeració ha de començar sempre per la xifra 1; no s’ha d’utilitzar la xifra 0 per als apartats d’introducció, prefaci,
pròleg o similars, sinó que s’han d’indicar amb el mateix tipus i mida de lletra que als títols dels capítols, però sense
numeració. També s’han d’indicar de la mateixa manera les conclusions, els annexos, les referències bibliogràfiques i altres
divisions finals del text.
Les notes han de minimitzar-se tant com sigui possible i han d’aparèixer numerades de manera consecutiva al peu de la
pàgina corresponent. Qualsevol agraïment o explicació de la gènesi del text han de constar com a primera nota vinculada al
títol de l’article. Les altres notes es reservaran únicament per ampliar o explicar algun aspecte concret del text i s’indicaran
amb un número volat a l’interior del text.
R EF ER È N C IES B IBLIO G RÀ FIQ U ES I BIBLIO GRAFIA
A continuació s’indiquen els formats recomanats de referència bibliogràfica dels tipus de documents més usuals, d’acord
amb la norma ISO 690, la descripció bibliogràfica normalitzada internacional (1SBD).
Les referències bibliogràfiques es faran seguint el sistema autor/any. Dins del text s’indicarà el cognom de l’autor, l’any
de l’edició consultada i la pàgina. Les referències entre parèntesi indicaran el cognom de l’autor, en minúscules sense la
inicial del nom propi, l’any i les pàgines separades per una coma, utilitzant el punt i coma per citar dues obres o autors.
Alguns exemples: (Esteva, 1970, p. 22), (Coromines, 1980, p. 574; 1994, p. 89-90), o bé (Pella, 1883, p. 340; Lloberas, 1974,
p. 48), (Gudiol & Alcolea, 1986, p. 141-143), (Esteva et al., 1985, p. 30-36). Els diferents articles publicats per un autor en
un mateix any es diferenciaran amb una lletra minúscula. Exemple: (Lloberas, 1974a, p. 251-253).
Al final del text, la bibliografia recollirà els autors i obres citades en el text, ordenats alfabèticament i per anys. Les obres
individuals en primer lloc i després les col ■lectives indicant el nom complet de tots els autors. Per cada tipus de document,
caldrà incloure la següent informació:
Per a llibres o monografies
Cognom/s (en majúscules), nom (en minúscules), títol i subtítol complets (en cursiva), número de l’edició (si cal), el
lloc de publicació, responsable de l’edició, any de l’edició, número de pàgines (Col·lecció; núm.). Per als llibres virtuals
cal indicar després del títol [en línia] i després de l’any d’edició, l’adreça d’internet i la data de la consulta; aquesta última
entre claudàtors.
Exemple:
SO BR EQ U É S VIDAL, Santiago,
Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1957, 301 p. (Biografies
catalanes. Sèrie històrica; núm III).
FON TSERÈ, Eduard; IGLÉSIES, Josep.
Barcelona:
Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971. 546 p.
BONNASSIE, Pierre.
volum I:
Barcelona: Edicions
62, juny de 1979. 447 p. (Col ■lecció Estudis i Documents; 31).
UN LAND, Annie.
[en línia],
Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. < http://www.lluisvives.com > [Consulta: 30, juny, 2009]
Per a articles dins una publicació periòdica
Cognom/s (en majúscules), nom (en minúscules). Títol i subtítol complets (en cursiva), títol de la publicació periòdica (en
cursiva), volum, número, data sencera (només en el cas dels diaris o de revistes periòdiques de caràcter general) o any entre
parèntesi, pàgines d’inici i final del text. Per als articles virtuals cal indicar després del títol [en línia] i després del número i
la data, l’adreça d’internet i la data de la consulta; aquesta última entre claudàtors.
Exemple:
GA1TX, Jordi. “ Emili Vigo i Bènia, periodista, historiador i polític”.
227 (2004), p. 28-35.
GAITX, Jordi, “ Emili Vigo i Bènia, periodista, historiador i polític” [en línia].
227(2004) < http://www.raco.
cat/index.php/RevistaGirona/article/view/95840/1 56898 > [Consulta: 30, juny, 2009],
Per a capítols o articles dins un llibre
Cognom/s (en majúscules), nom (en minúscules), títol i subtítol complets (entre cometes), dins: títol i subtítol del llibre (en
cursiva), número d’edició (si cal). Lloc d ’edició: responsable de l’edició i any, pàgines d’inici i final del text. Per als articles
virtuals cal indicar després del títol [en línia] i després de les dades d’edició, l’adreça d’internet i la data de la consulta;
aquesta última entre claudàtors.
ROCAS, Xavier. “ Glossari” [en línia]. Dins:
Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. < http://www.lluisvives.com > [Consulta: 30, juny,
2009]
VINAS, X. “ Les Gavarres”. Dins:
Girona: Universitat de Girona, 1992, p. 181-189.
Al final del text s’inclourà una única llista bibliogràfica amb totes les referències completes. Les referències d’un llistat
bibliogràfic s’ordenen a partir dels elements considerats principals en el sistema autor/any. Així, primer s’aplica l’ordre
alfabètic d’autors (pel seu cognom), després les referències d’un mateix autor s’ordenen cronològicament d’acord amb el
seu any d’edició i, finalment, en cas d’haver més d’un treball del mateix autor i any, aquests es disposen seguint l’ordre
alfabètic dels títols i afegint una lletra junt a l’any de la publicació.
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ESTUDIS D E L BAIX E M P O R D À
ÍNDEX DELS VO LUM S ANTERIORS
Núm 1 - 1982: 1EBE, Fe de vida i d’anhel. JAUME AYMAR i RAGOLTA, L’església
parroquial de Sant Martí de Calonge. LLUÍS BATLLE i PRATS, La reducció de pesos, mides
i mesures de Palafrugell, Mont-ras, Llofriu i Palamós. JO SEP CALZADA i OLIVERAS, La
Contenció de la Vall d’Aro. JO SEP CALZADA i OLIVERAS, Més sobre el diploma de Carloman al bisbe Teotari. PERE CANER i ESTRANY, Fonts, ponts i pous de glaç de Calonge.
MARIA-MERCÈ COSTA, Palamós medieval: aspectes de la defensa de la vila. LLUÍS ESTE
VA i CRUANAS, El Salvament (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, JOSEP
ESCORTELL i CERQUEDA, NÉSTOR SANCHIZ i GUERRERO, JOAN SANCHIZ i GUER
RERO, Recollida de materials arqueològics a Sant Feliu de Guíxols. JAUME MARQUÈS i
CASANOVAS, Consideracions sobre l’origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols. LLUÍS
PALLÍ i BUXÓ, CARME LLOMPART i DÍAZ, Geologia del Montgrí.
Núm. 2 - 1983, dedicat a PERE CANER i ESTRANY:
JAUME AYMAR i RAGOLTA, Pere Caner i Estrany (Calonge, 1922-1982). LLUÍS ESTEVA
i CRUANAS, Tècnica constructiva en els sepulcres megalítics de l'Empordà. MIQUEL-DÍDAC PINERO i COSTA, BENJAMÍ BOFARULL i GALLOFRÉ, PERE GARRIGA i TERRIDAS,
Introducció a l ’estudi del mapa arqueològic del terme d’Albons. LLUÍS ESTEVA, Ceràmica
hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant Feliu de Guíxols. JOAN BADIA
i HOMS, Notícia sobre restes d’esglésies romàniques descobertes al Baix Empordà. LLUÍS
ESTEVA, Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols. JOSEP CLARA, Nicolau Matas,
pintor de Sant Feliu de Guíxols. AGUSTÍ ALCOBERRO i PERICAY, La Bisbal d’Empordà
durant la Guerra de Separació. JOAN TORRENT i FÀBREGAS, L’ensenyament a Sant Fe
liu de Guíxols. El Col·legi Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga. ÀNGEL JIMÉNEZ i
NAVARRO, Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939). JAUME AYMAR,
MONTSERRAT DARNACULLETA, Les Carmelites de la Caritat a Calonge (1894-1910). JO 
SEP SERRATS i ARNAU, El futbol guixolenc al llarg del temps (1913-1980). JOAN VILARET i MON FORT, Les monedes de cooperatives de Sant Feliu de Guíxols.
Núm. 3 - 1984: J. ALSINA i BOFILL, L’aportació cultural de les comarques. JOAN BA
DIA i HOMS, Una peça singular d’època romana trobada a Llafranc. JOSEP CALZADA i
OLIVERAS, LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Sant Feliu l’A fricà i Sant Feliu de Guíxols. JOSEP
M. MARQUÈS, La senyoria eclesiàstica de Sant Sadurní de l ’Heura, fins el 1319. MARIA
VILAR i BONET, Estudi de capítols per la lluició jurisdiccional de Calonge. JAUME AYMAR
i RAGOLTA, L’ermita de Sant Daniel de Calonge. JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Morfologia
urbana guixolenca. Els carrers en forma de conca. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Autoritats
municipals i eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols des del 1800fins avui. JOAN BADIA i
HOMS, Josep Pella i Forgas, precursor de la investigació arqueològica a VEmpordà. JOSEP
CLARA i RESPLANDIS, La maçoneria a Calonge (1886-1894).
Núm. 4 - 1985: JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Pòrtic. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS,
Sepulcre paradolmènic del Turó de l’Àliga (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS ESTEVA, JOAN
BADIA, ALBERT RECASENS, Reedició d’un escrit sobre la Fonollera (1966). FRANCISCO
y MARÍA JOSÉ SALA, Memorias históricas de la villa de San Feliu de Guixols desde sufundación hasta el siglo X IX de la era cristiana. JO SEP M. CERVERA, JO SEP M. MARQUÈS,
Nota sobre un catecisme del s. XVIII, de Sant Feliu de Guíxols. PERE CANER i ESTRANY,
Barraques, forns i peroles de Calonge. JO SEP CLARA i RESPLANDIS, El tren de Palamós
i la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Empordà (1936-1939). ÀNGEL JIMÉNEZ i
NAVARRO, La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939).

Núm. 5 - 1986: LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, La Cova d’en Pere (Santa Cristina d’Aro).
JO SEP CASAS i GENOVER, Excavacions a la vil·la romana de Puig Rodon (Corçà). M.
CRUSAFONT i SABATER, Identificació del diner de Sant Feliu de Guíxols. JO SEP M.
MARQUÈS, Dades sobre el temple monàstic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s.
XV-XVII). LLUÍS ESTEVA, JO SEP ESCORTELL, JOAN SANCHIZ, NÉSTOR SANCHIZ,
Troballes del segle X V II en els carcanyols d’una casa guixolenca. BENET JULIÀ i FIGUE
RAS, Afliccions econòmiques dels guixolencs després de la Guerra de Successió. JOAN
TORRENT i FÀBREGAS, El bombardeig de Sant Feliu (1747) i el Fortí. JO SEP CLARA,
Els maçons de Palafrugell. PERE CANER i ESTRANY, Oficis desapareguts o en vies de
desaparèixer, a Calonge.
Núm. 6 - 1987: LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, En el centenari d’Agustí Calvet. ASSUMP
CIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ, Les coves de Calonge. JO SEP M. NOLLA, La vil·la roma
na del Mas de Dalt (Canapost). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, JOAN VILARET i MONFORT,
Monedes anteriors al segle V dC trobades a Sant Feliu de Guíxols i a les seves rodalies.
LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + ), JO SEP M. MARQUÈS i PLANAGUMÀ, Documents en per
gamí de l'Arxiu Municipal de Palamós. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Eduardo Gonzàlez
Hurtebise, dit Delaborde. Notes biogràfiques. JOAN SURÓS i PERACAULA, La CNT al Baix
Empordà. Del congrés de Sants a la dictadura de Primo de Rivera (1918-1923). JOSEP
CLARA, Els bombardeigs marítims a Palamós durant la Guerra Civil. MANUEL LLANAS,
En el centenari del naixement de Gaziel: una recapitulació.
Núm. 7 - 1988: JOAN BADIA i HOMS, Dues esteles ibèriques de Sant Sebastià de la
Guarda (Llafranc, Palafrugell). JOAQUIM TREMOLEDA i TRILLA, PERE CASTANYER i
MASOLIVER, Estudi de la ceràmica recollida a Bell-lloc d’Aro (preferentment s. II-III dC).
JO SEP M. NOLLA, CONCEPCIÓ PUERTAS, Ceràmiques africanes i material d’importa
ció baix-imperial del jaciment del Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí, Baix Empor
dà). PERE TRIJUEQUE, Nota sobre la capella de la Pietat (Palamós). MARIA-MERCÈ
COSTA, Reparació d’una nau en el port de Palamós (1434). LLUÍS CAMÓS i CABRUJA
( + ), JO SEP M. MARQUÈS, Pergamins de Santa Maria de Palamós. JOAN TORRENT i
FÀBREGAS, Benefactors guixolencs. Antoni Vidal Calzada (1806-1868). JO SEP CLARA,
Espiritistes a Pals el 1894.
Núm. 8 - 1989: JO SEP MAS, LLUÍS PALLÍ, JOAN BACH, Geologia de la plana del Baix
Empordà. JO SEP M. NOLLA, LLUÍS ESTEVA, FRANCESC AICART, El poblat ibèric dels
Guíxols (segles IV aC a I dC). JO SEP CLARA, Escultors de la segona meitat del segle X V I
al Baix Empordà. JO SEP M.T. GRAU i PUJOL, ROSER PUIG i TÀRRECH, El campanar de
la Pera: una obra del segle XVII. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els Vallmanya, 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 fonts picants de la Vall d’Aro. LLUÍS PALLÍ, LLUÍS
ESTEVA, Un menhir inèdit en el terme de Santa Cristina d’Aro: la Pedra Ramera. JOSEP
M. NOLLA, FRANCESC AICART, LLUÍS ESTEVA, El forn de terrissa de s ’Agaró i l’establi
ment romà de la finca Alzina. LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Bell-lloc d’Aro. 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 cro
nològica de los sucesos principales de la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols.
PERE GIFRE i RIBAS, Una aportació a la prehistòria dels hisendats gironins: la fam ília
Puig (segles X V II i XVIII). JO SEP CLARA, Una nova font per a l ’estudi de la repressió fran
quista: el padró d’habitants del 1940. Aplicació al Baix Empordà.

Núm. 10-1991: CARLES ROQUÉ, LLUÍS PALLÍ, Modelat del massís de Begur. LLUÍS
PALLÍ, CARLES ROQUÉ, Un nou monument megalític a Calonge: el menhir del Mas Mont.
ASSUMPCIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ, LLUÍS ESTEVA, Les coves de Can Roca de Malvet
(Santa Cristina d’Aro). PERE TRIJUEQUE, Emplaçament del palau reial de Palamós. ER
NEST ZARAGOZA i PASCUAL, Necrologi benedictí guixolenc (segles XVI-XIX). JO SEP M.T.
GRAU i PUJOL, ROSER PUIG i TÀRRECH, Les esglésies parroquials de Rupià i de Serra de
Daró (segle XVII). LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Sant Feliu de Guíxols. Segon intent d’alçar
blocs de cases als passeigs propers a la platja. JOAN SURÓS i PERACAULA, La llarga crisi
de la indústria suro-tapera en el primer terç del segle XX. JO SEP CLARA, Els referèndums
franquistes al Baix Empordà.
Núm 11 - 1992: JO SEP M. MARQUÈS, Benediccions de barques (1391-1594). JOSEP
M. MARQUÈS, Jueus del Baix Empordà a les lletres episcopals (1326-1385). PERE TRIJU
EQUE, 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 FIGUERAS, Notes sobre
Sant Feliu de Guíxols (1850-1900). LLUÍS COSTA i FERNÀNDEZ, La premsa al Baix Em
pordà durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). JO SEP CLARA i RESPLANDIS,
Josep Pla, fitxat com a espia americà.
Núm. 12 - 1993: M. AURORA MARTÍN i ORTEGA, M. TERESA GENÍS i ARMADÀ, Els
jaciments ibèrics del Puig de Serra (Serra de Daró), segles VI-IV aC. DOMÈNEC CAMPI
LLO 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’Aro (Baix Empor
dà) (1962-1966). FRANCESC AICART i HEREU, JO SEP M. NOLLA i BRUFAU, Materials
arqueològics de la basílica de Santa Cristina d’Aro. FRANCESC AICART i HEREU, JORDI
SAGRERA i ARADILLA, Un forn romà a Solius (Santa Cristina d'Aro). JO SEP M. MAR
QUÈS, El 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. LLUÍS
ESTEVA i CRUANAS, JORDI BAUTISTA i PARRA, El retaule renaixentista de Santa Cristina
d’Aro. JO SEP CLARA i RESPLANDIS, Documents sobre el jurista Francesc Romaguera
(1648-1694) i la seva biblioteca. Notes breus.
Núm. 13 -1994: IEBE, El senyor Lluís Esteva i Cruanas ens ha deixat. CARLES RO
QUÉ i PAU, LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia del massís de les Gavarres. PERE TRIJUEQUE,
Els molins fariners de la batllia de Palamós. JO SEP M. MARQUÈS, Sis-cents pidolaires
(1368-1540). Captius, esclaus i peregrins. JO SEP PALLÍ i ROIG, Els mestres d’aixa de Pala
mós. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Història del col ■lectiu sanitari guixolenc. JO SEP CLARA,
Els estudis de batxillerat de Josep Iria. ~, Llibre de grades de monjos. Monestir de Sant
Feliu de Guíxols (1766-1818) (edició a cura d’ELENA i LLUÍS ESTEVA).
Núm. 14 - 1995, dedicat a LLUÍS ESTEVA i CRUANAS:
IEBE, El nostre homenatge al senyor Lluís Esteva i Cruanas. -, Lluís Esteva i Cruanas
(dades per a una biografia) (a cura d’ELENA ESTEVA). -, Bibliografia cronològica de Lluís
Esteva i Cruanas (a cura de LLUÍS PALLÍ i ELENA ESTEVA). XAVIER COLOMER-RIBOT,
L’última entrevista amb Lluís Esteva i Cruanas. JORDI MONTANER, JOAN SOLÀ, JOSEP
MAS-PLA, LLUÍS PALLÍ, Aportació al coneixement de l’evolució geològica recent de la
plana del Ter (Baix Empordà). NARCÍS SOLER i MASFERRER, E l jaciment magdalenià de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JO SEP VERT i PLANAS, Els treballs del Centre d’Es
tudis del Montgrí al Cau de les Dents. C. ROQUÉ, L. PALLÍ, J. TARRÚS, E. CARRERAS,
Aportacions al coneixement dels gravats prehistòrics dels massissos de les Gavarres i de
Begur (Girona). E. CARRERAS, P. GAY, L. PALLÍ, C. ROQUÉ, J. TARRÚS, 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, JO SEP M. NOLLA i BRUFAU, E l jaciment
tardo-romà del carrer del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS, ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del vilar de Purtos a la rodalia d'Ullà. GABRIEL
ROURA, Capbreu de la capellania de Sant Feliu de Buada (any 1326). XAVIER ROCAS
i GUTIÉRREZ, ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí. Resultats
de la intervenció arqueològica de 1994. JO SEP M. MARQUÈS, El govern episcopal de la
Bisbal. PERE TRIJUEQUE i FONALLERAS, Un projecte de convent a la Pietat de Palamós.
MARIA-MERCÈ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST
ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de VEmpordà. 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
del segle XVIII). BENET JULIÀ i FIGUERAS, Presència guixolenca a la fira internacional
de Bellcaire del Llenguadoc. Segle XVIII. PERE MOLAS RIBALTA, Les ordenances dels bo
tiguers de la Bisbal (1805). JAUME AYMAR i RAGOLTA, JOAN VICENS i TARRÉ, Can Xifró
de Calonge. JOAN PUIGBERT i BUSQUETS, Burgesos, federals i internacionalistes. La
Internacional a Sant Feliu de Guíxols: 1870-1874. SANTIAGO HERNÀNDEZ i BAGUÉ, Les
activitats de joventut amb la dictadura en el context de Begur. MANUEL LLANAS, Figures
i paisatges guixolencs en l ’obra periodística de Gaziel. SALOMÓ MARQUÈS, Mestres del
Baix Empordà a l ’exili durant el franquisme. LLUÍS PALAHÍ i XARGAY, Una ullada més
sobre el desaparegut tren de Sant Feliu. JOSEP CLARA, La correspondència de Josep Pla
amb Raimon Noguera. M. SALA, R. BATALLA, E. MARTIN, J. PERNAS, X. ÚBEDA, Estudis
hidrològics a la conca del Ridaura.
Núm. 15 - 1996: CARLES ROQUÉ i PAU, LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Sediments antics del
litoral del Baix Empordà entre es Forn (Begur) i Vallpresona (Santa Cristina d’Aro). JOSEP
M. MARQUÈS, Esglésies del Baix Empordà. JO SEP M. MARQUÈS, Set cenobis feme
nins de VEmpordà. XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ, La sala 3 (o de la premsa de vi) del
castell-palau de la Bisbal. Recerca arqueològica i proposta d’evolució històrica. JO SEP M.
MASSONS, Alumnes del Reial Col ■legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Em
pordà. MIQUEL BORRELL i SABATER, Les lluites pel poder municipal entre el monestir i
la vila de Sant Feliu de Guíxols: la insaculació de l'any 1803. ANNA-MARIA CORREDOR i
PLAJA, Un aspecte de la vida administrativa de Pals l ’any 1832: les tabes. JAUME AYMAR
i RAGOLTA, Els Ragolta, un llinatge català a Cuba. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Solidaritat
guixolenca. Segle XIX. JO SEP CLARA, La farsa de les eleccions municipals franquistes:
l’exemple del partit judicial de la Bisbal (1948).
Núm. 16 - 1997: LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, CARLES ROQUÉ i PAU, Carcaterístiques
geomorfològiques de la Pedralta (Baix Empordà, Girona). PERE MOLAS i RIBALTA, Els
comtes de Palamós a l’Edat Moderna. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Topònims baixempordanesos del segle X V II: 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 polèmica entre l ’hospici de Girona i l ’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols pel control de la caritat a Jínals del segle XVIII. JO SEP M. MAS
SONS, Alumnes del Reial Col ■legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà
(II). PEP VILA, Lletres de mossèn A.M. Alcover i de F.B. Moll a Irene Rocas Romaguera,
corresponsal de l’obra del diccionari a Llofriu. JO SEP CLARA, 30 cartes de Gaziel a Carles
Rahola. ALBERT JUANOLA i BOERA, Les cambres de comerç del Baix Empordà.
Núm. 17 -1998: CARLES ROQUÉ i PAU, LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia de l’Ardenya
i formes granítiques associades. BIBIANA AGUSTÍ, JO SEP BURCH, JOAN LLINÀS, Les

sitges ibèriques de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà). JO SEP M. NOLLA, LLUÍS PALAHÍ, JO SEP BURCH, L’abandonament de Z’oppidum de Castell. MARIA VI
LAR i BONET, Inventari del castell de Calonge (1466). JO SEP 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). ANNAMARIA CORREDOR PLAJA, Temps de pescadors i comerciants a la Platja de Pals (s. XVIII).
JAUME AYMAR i RAGOLTA, Reformes vuitcentistes a l’església de Calonge. AGUSTÍ M.
VILÀ GALÍ, El tràfic de cabotatge al port de Palafrugell. JOAN MOLLA i CALLÍS, JORDI
BAUTISTA i PARRA, La vinya i el vi a la conca de la riera del Tinar (Calonge). PEP VILA,
“Emporion”, una revista de la Bisbal, divulgadora de l’avantguarda daliniana. JOSEP
CLARA, Gironins davant el TOP: el cas de Pere Caner. M. TERESA CLOTET i MASANA,
LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Nova aportació al coneixement de les fonts picants de la Vall d’Aro
mitjançant radiocarboni.
Núm. 18 -1999: JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l’entorn de Marenyà (la
Tallada d’Empordà). FRANCESC AICART, JOSEP M. NOLLA, JORDI SAGRERA, L’església
antiga de Santa Cristina d’Aro i els seus precedents. Una nova interpretació. ELVIS MALLOR
QUÍ i GARCIA, La vila de Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. MARQUÈS, Construcció de
les esglésies de Palafrugell i Mont-ras (1588 ss). MARIA VILAR i BONET, L’escut dels ducs de
Sessa del castell de Calonge. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Notícies disperses sobre
algunes edificacions fortificades de Pals. PEP VILA, Sobre un manual de sastreria català
del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d’Aro. GEMMA PUJOL-BUSQUETS i PINANA,
La pesta de 1652. Transcripció i anàlisi d’un llibre de rebuts de Palafrugell. BENET JULIÀ
i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols 1706-1714 (Guerra de Successió). JAUME AYMAR i RA
GOLTA, Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els Sivatte-Vilar de Calonge. MONT
SERRAT DEL POZO i FERRER, La farmàcia de Calonge i la fam ília Bou. JOSEP CLARA,
Una crítica a l’església diocesana d’abans de la guerra: la del canonge calongíJosep Morera.
ALBERT VILAR i MASSÓ, La Xispa de Calonge. Humor a la reraguarda.
Núm 19 - 2000: LLUÍS PALLÍ, CARLES ROQUÉ, Un aflorament volcànic inèdit al
massís del Montgrí: el volcà de l ’A ixart de la Conca. FRANCESC AICART i HEREU, El final
del món ibèric a la Vall d’Aro i Sant Feliu de Guíxols: estat de la qüestió. XAVIER ROCAS
i GUTIÉRREZ, JOAN BADIA-HOMS, Excavacions al castell-palau de la Bisbal (anys 19931994). Troballa d’un capitell romànic. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerònims i
Carles I. MARIA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronia de Calonge
(1550-1606). ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, La vida dels francesos residents a la
costa del Baix Empordà el 1637. PERE MOLAS i RIBALTA, El setge de Palamós de 1655
vist des de Madrid. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Marina guixolenca del segle X V III (del
desastre a la recuperació). PEP VILA, E l receptari El cafetero del Ampurdàn, amb altres
fórmules de la terra. JOSEP CLARA, Dos articles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
MOLLA i CALLÍS, Tres fites en la història agrària de Calonge: 1734, 1882 i 1970. LLUÍS
PALLÍ, CARLES ROQUÉ, La reposició de la Pedralta.
Núm 20 - 2001: CARLES ROQUÉ, LLUÍS PALLÍ, Les inscultures de Montagut Petit
(Vall-llobrega). J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PALAHÍ, J. SAGRERA, M. SUREDA, D. VIVÓ,
Els banys privats de la vil ■la romana de Pla de Palol, a Platja d’Aro. RAMON JÀRREGA i
DOMÍNGUEZ, Una llàntia tardoantiga amb decoració de tema cristià procedent de la villa romana de Pla de Palol (Platja d’Aro, Baix Empordà). JAUME AYMAR i RAGOLTA, La
cellera de Sant Martí de Calonge i la consagració de 1423. MARIA VILAR i BONET, Retrat
d’Elisabet de Requesens, virreina de Nàpols, comtessa de Palamós i senyora de la baronia
de Calonge (1518). ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Les possessions de la universitat
de Pals el 1672. SALVADOR VEGA i FERRER, La recuperació de l’Almoina del Pa Cuit del

Dijous Sant i la reparació de l’església parroquial de la Tallada (1685). LAURA QUER i
MONTSERRAT, Els interiors de les cases de Calonge (1750-1800). BENET JULIÀ i FIGUE
RAS, Sant Feliu de Guíxols, 1815-1826. MONTSERRAT DEL POZO DE FERRER, MARISA
MOLINAS DE FERRER, Xavier de Ferrer al centenari de les dunes. JO SEP CLARA, Les vo
cacions militars al Baix Empordà: l ’exemple de Lluís Jovell i Vilar. PEP VILA, Unes pàgines
defolklore 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, LLUÍS PALLÍ, Els Clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): anàlisi
geoarqueològica. JO SEP M. NOLLA, PAULA SANTAMARÍA, MARC SUREDA, Excavacions
arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Calonge. JO SEP CLARA, La població de Torroe
lla de Montgrí segons el tall de 1648. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, E l 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,
Esplendor i decadència de la flota mercant guixolenca (segle XIX). JORDI TURRÓ i AN
GUILA, La justícia municipal de 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 segle XX. A propòsit del llibre Cosas de
casa (1906) de Miquel Torroella i Plaja. JO SEP VILAR i BONET, Recull de fets de salut i
vida a Calonge en la primera meitat del segle XX. MIQUEL SOLANA i SOLANA, Població
i poblament al Baix Empordà durant el segle XX: cent anys de creixement i concentració
espacial de la població. MARIA VILAR i BONET, Els escuts heràldics de Calonge.
Núm. 22 - 2003: FRANCESC AICART i HEREU, Una moneda procedent del poblat
ibèric de Plana Basarda (Santa Cristina d’Aro). JO SEP BURCH, ANTONI ROJAS, JORDI
SAGRERA, Noves aportacions per al coneixement del poblat ibèric de Sant Sebastià de
la Guarda (Llafranc, Palafrugell). XAVIER ROCAS, CARLES ROQUÉ, LLUÍS PALLÍ, Ca
racterització 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 monestir de Santa Maria del Mar de Calonge amb el
de Sant Daniel de Girona. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Roldors i adoberies a Pals.
SALVADOR VEGA i FERRER, Orgues, relíquies, capelles i retaules de l’església parroquial
de Verges (segles XVI-XVII). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Martí Oliver i Cruanyes, canonge
de Vilabertran. ENRIC PRAT, PEP VILA, “La degollació de Sant Joan Baptista”, un drama
bíblic representat a Foixà el 1904. JO SEP CLARA, Radiografia de dos arxiprestats empor
danesos al començament de la II República (la Bisbal i Torroella de Montgrí).
Núm. 23 - 2004: FERRAN CODINA, Una premsa de vi romanorepublicana a Bellcaire
d’Empordà. E. CARRERAS, J.M. NOLLA, A. BARTI, R. PLANA, Dues tombes romanes a
Llafranc. MARIA VILAR BONET, Dos documents dels Cruïlles a la vila de Calonge (segle
XV). ERIKA SERNA, SANTI SOLER, Noves dades sobre els Perdigó, escultors baix-empordanesos dels segles XVI-XVII. ANNA-MARIA CORREDOR, Desventures d’un jove droguer
barceloní a la vila de Pals (1620). JAUME AYMAR, Els Lloret de Calonge i la Bisbal. -,
“Llibre de guisados, escullits particularment de la cuyna estrangera” (1867). El receptari de
Melchor de Ferrer i de Manresa (estudi, transcripció i notes a cura de PEP VILA). BENET
JULIÀ, Sant Feliu de Guíxols, any 1868. JO SEP 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, Em ili Vigo, veu crítica de les relacions entre l ’exili i l ’interior. Corres
pondència amb Josep Tarradellas (1944-1952). ESTHER LOAISA DALMAU, La transforma

ció 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, J. SAGRERA, El castellum Uellosos del Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà). Vida i mort d’una fortificació ca
rolíngia. JORDI VIVO, Quatre anys al port: la reconstrucció del primer moll de Sant Feliu
de Guíxols (1591-1594). BENET JULIÀ, Notes sobre la Guerra de Separació a Sant Feliu
de Guíxols. DAVID FIGAROLA, E l foment de la lectura: els llibres dels servites d’Empúries
i la Biblioteca Popular de Palafrugell. SANTI SOLER, PEP VILA, Lletres de bisbalencs
de la Renaixença a l’escriptor i polític Víctor Balaguer (1867-1871). ANNIE UNLAND,
Joan Baptista Coromina. JO SEP CLARA, Expedients de responsabilitats polítiques al Baix
Empordà. ANNA-MARIA CORREDOR, Els apiaris del senyor Riera (Pals 1927-1962): un
exemple de l ’activitat apícola al Baix Empordà els anys 50. CARLES BARRIOCANAL,
BALTASAR PARERA, ELDA MATA, Recuperació de zones humides als camps de golf: el cas
del golf les Serres de Pals. JOAN BADIA-HOMS, Relació del Dr. Josep Alsina i Bofill amb
el president Tarradellas. RESSENYA.
Núm. 25 - 2006: JO SEP TARRÚS, ENRIC CARRERAS, IOLANDA PUIGDEVALL, MAR
TA PI, ALBERT AULINES, L’excavació i restauració del dolmen del Puig d’Arques, l’any
2001 (Sant Cebrià dels Alls, Cruïlles, Baix Empordà): Annex: F. BURJACHS, I. EXPÓSITO,
Anàlisi palinológica. FRANCESC AICART i HEREU, Un treball inèdit d’Agustí Casas i
Vinyas sobre Pla de Palol (Platja d’Aro). F. CODINA, J. MARGALL, G. DE PRADO, X. SOL
DEVILA, Evidències arqueològiques d’època medieval al nucli històric d’Ullastret', Annex:
B. AGUSTÍ i FARJAS, D. CODINA i REINA, Arqueologia funerària. Les restes humanes del
carrer del Forn, Ullastret, Baix Empordà. PEP VILA, Dramatització i lectures de la Passió
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