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PRESENTACIÓ 

A repetides instàncies de l'amic Lluís Esteva, ànima de moltes 
de les activitats culturals més serioses dutes a terme a Sant Feliu 
de Guíxols, escrivim aquestes ratlles de presentació dels treballs lle
gits a la XX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos que tingué lloc 
a la susdita ciutat els dies 23 i 24 d'octubre de 1976. 

Quatre anys enrera, quan se'ns oferí la ponència de Cultura de 
la Diputació Provincial de Girona, els nostres plantejaments foren 
molt senzills. Ens trobàvem davant d'un fet - el cultural català
en general molt desatès i malmenat. Quan es produeix una calami
tat important - un incendi, per exemple- la gent acudeix en ajut 
del necessitat; ningú no sap, ni es demana, ni li interessa quina és 
la raça o el color polític del damnificat: en general, hom s'ajuda so
lidàriament. 

Aquest va ser, en essència, el nostre plantejament ideològic; no 
teníem ni possibilitats, ni mitjans per a fer realitzacions. En canvi, 
sí que podíem i devíem - dintre dels espais geogràfics de la nostra 
actuació- protegir, impulsar, en una paraula, ajudar les Entitats 
i els homes que mantenien viva ía torxa de la cultura del nostre 
país. I calia fer-ho a tots els nivells, però silenciosament, sense tra
ves i sense imposar condicionaments de cap mena. Actuar així era 
ser honestament fidel a la terra que ens ha vist néixer i era - evi
tant greuges- treballar per la convivència i per l'agermanament res
pectuós de tots els homes i de tots els pobles d'Espanya. En aques
ta línia vàrem trobar el suport dels companys de Corporació. 

Aquest és el sentit que va permetre posar al dia el Museu Mu
nicipal de Sant Feliu de Guíxols, en vinculació estreta amb el seu 
Ajuntament. I és el mateix aplegament d'esforços - Entitats, Ajun
taments, Diputació- que ha fet possible l'edició del llibre que avui 
presentem. 

No jutjarem pas el seu contingut; els noms dels autors són so
bradament prestigiosos i coneguts: el lector especialitzat sabrà apre
ciar-ho. Les Assemblees mai no són inútils; però, com deia el seu 
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PRESENTACIÓ 

President Antoni Bergós, sense la publicació dels treballs que s'hi 
presenten, dintre d'un temps breu solament les recordarien aquells 
que varen assistir-hi. 

Aquesta vegada no serà així; els treballs són recollits i editats. 
A tots els eficients coZ.Zaboradors d'aquest llibre, la nostra felicita
ció més cordial i sincera; ells són els únics que tenen el mèrit d'a
questa publicació. I el segur auguri que, en un horitzó pròxim, la 
seva feina serà ben reconeguda i justament estimada. 

Setembre 1977. 

JOAN TARRÉS I VIVES 

Ponent de Cultura de la Diputació de Girona 
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CRÒNICA DE L'ASSEMBLEA 

El crescut nombre de treballs presentats a la XX AssEMBLEA 
lNTERCOMARCAL n'EsTUDiosos - quatre ponències i quinze comunica
cions- aconsellà repartir-los en dues sessions. La primera tingué 
lloc la nit del dist:abte, dia 23, en el local del Centre Excursionista 
Montclar on foren llegits els resums de les comunicacions; la sego
na, el matí del diumenge a la sala de festes Las Vegas, en la qual 
els autors de les ponències donaren a conèixer llurs treballs. 

Abans de començar l'acte del dissabte, l'expectació que s'obser
vava entre els assembleistes era ja prometedora. El nombre de fo
rasters era força considerable i en el sopar col·lectiu que el precedí, 
l'ambient de companyonia entre els reunits refermava els millors 
auguris per a les sessions que anaven a celebrar-se. 

A l'hora assenyalada, el local del Centre Excursionista Montclar 
oferia un aspecte abellidor. Ocupava la presidència el doctor Joan 
Ainaud de Lasarte, acompanyat pels senyors Pere Albertí, Josep Iglé
sies, Antoni Bergós i Joan Maluquer. En aquest acte foren llegides 
les comunicacions que figuren en el present volum i, per tant, no 
creiem necessari avançar-ne el contingut; el lector podrà assaben· 
tar-se'n àmpliament. 

Finalitzades les lectures, seguides amb interès pel selecte audi· 
tori com és propi en aquestes trobades, es formaren grups entre els 
concurrents que comentaren els temes tractats, ensems que es pro
digaven les salutacions i encaixades i les mútues demostracions de 
simpatia. 

El dia següent, a dos quarts d'onze, l'Alcalde de la ciutat, se
nyor Pere Albertí, rebé la Comissió Permanent i la Comissió Orga
nitzadora de l'Assemblea amb els presidents respectius, senyors An
toni Bergós i Joan Tarrés. Acte S8guit, es procedí a la inauguració 
del Museu Municipal, reestructur2.t de nou, amb l'assistència dels 
congressistes i públic guixolenc. En aquesta cerimònia parlaren, per 
aquest ordre, els senyors Lluís Esteva, Pere Albertí i Antoni Xuclà. 

El senyor Esteva, director del Mu~eu, féu història d'aquest i 
recordà les quatre etapes anteriors, dirigides respectivament per 
Eduàrdo Gonzalez Hustebise (1905), Josep Berga i Boada (1919), 
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Joan Bordàs (1924) i Llambert Font (1956 ). Elogià després la labor 
cultural del senyor Tarrés des de la Conselleria de Cultura de la 
Diputació Provinc:al i afirmà que ell fou el principal impulsor del 
Museu guixolenc reestructurat, pel q•1al motiu se'l nomenà Presi
dent d'aquesta Assemblea. 

A continuació el senyor Pere Albertí, Alcalde àe la ciutat, agraí 
l'assistència de les autoritats presents i es mostrà satisfet de l'obra 
aconseguida. Donà les gràcies a la Diputació per la seva generosa 
aportació i felicità tots aquells que havien fet possible la realitat 
del Museu actual. Anuncià que la Corporació municipal veuria amb 
goig l'ampliació d'aquest Museu, per la qual cosa esperava comp
tar, com fins ara, amb la coHaboració de la Diputació Provincial, 
que tant ha fet fir::s avui. 

Seguidament el senyor Antoni Xuclà, president de la Diputació 
Provincial, agraí les cordials paraules dels senyor Albertí i Esteva i 
també es mostrà satisfet de l'obra aconseguida, gràcies a la qual 
poden contemplar-se les peces arqueològiques i, al mateix temps, 
admirar l'estructura barroca de l'antic convent de monjos benedic
tins. Tot referint-se a les darreres paraules del senyor Alcalde, re
collí la seva proposta i prometé l'aportació provincial quan el Muni
cipi guixolenc es proposés ampliar el Museu. 

Traslladats a la sala corresponent, el senyor Narcís de Carre
ras, president del Consell Administratiu de la Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d 'Estalvis, manifestà que l'any 1970, quan un grup 
d'admiradors del pintor Josep Amat li dedicaren en aquesta ciutat 
una exposició-homenatge, adquirí una pintura a l'oli que la Caixa 
es proposava regalar a la ciutat quan aquesta tingués un Museu 
digne. «Per això, digué, avui que la condició és acomplida, tinc el 
goig d'entregar el quadre que durant set anys ha presidit la sala
b iblioteca de la nostra sucursal a Sant Feliu». 

Quan els assistents es disposaven a visitar les noves instaHa
cions del Museu, el senyor Jaume Marill ens sorprengué amb una 
intervenció no prevista: en nom dels tres fills del senyor Amat, allí 
presents, féu ofrena d'un segon quadre del renombrat pintor. Tots 
els parlaments havien estat aplaudits, però quan el senyor Marill 
entregà aquesta pintura amb la qual ningú no comptava -que fou 
coHocada tot seguit en un lloc dc preferència- esclatà una forta 
ovació, prova clara de la simpatia que el gest d'Isabel, Joan i Josep 
Amat i Girbau havia despertat a tothom. 

Finalitzats els actes, la concurrència s 'escampà per les sales del 
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Museu i efectuà una detallada visita a les diverses seccions on ad
miraren les peces que guarda. 

Tot seguit, essent jas dos quarts de dotze, la comitiva s'encami
nà a la sala de festes Las Vegas on tingué lloc l'acte acadèmic anun
ciat. El presidí el senyor Joan Tarrés, Ponent de Cultura de la Di
putació de Girona y president de l'Assemblea, que tenia a la seva 
dreta els senyors Ramon Fina, Vice-president de la susdita Diputa
ció, Antoni Bergós, Josep Iglésies i Pere de Palol, i a l'esquerra 
Pere Albertí, Octavi Saltor, Jaume Sobrequés, Joan Ainaud i Josep 
Blasco, segon Alcalde de la ciutat. 

Després d 'uns mots d'introducció pronunciats pels senyors Ber
gós i Tarrés, foren llegides i escoltades amb atenció les quatre po
nències previstes . S'allargaren tant, però, que amb prou feines si els 
assembleistes pogueren escoltar la darrera peça de la ballada que 
l'Agrupació Amics de la Sardana havia organitzat en llur honor. 

Com a nota final dels actes i coroHari de tan grata avinentesa, 
un dinar de germanor acabà de reblar els lligams d'amistat entre 
els assambleistes; al llevant de taula hi hagué parlaments i es pa
lesà la satisfacció general per aquesta XX Assemblea, amb el desig 
de retrobar-se l'any proper a la Seu d 'Urgell . És de confiar que els 
notables fruits obtinguts des que s'iniciaren les Assemblees, a vol
tes en circumstàncies no gaire faYorables, es veuran acrescuts en 
anys venidors. 
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ASSEMBLEES INTERCOMARCALS D'ESTUDIOSOS 
CELEBRADES FINS AVUI 

I - MARTORELL (1950). President: Iltre. Sr. Vicenç Ros Batlle
vell, Mecenas i Alcalde de Martorell. 

II - SANTES CREUS (1953). President : Excm. Sr. Joan Soler i Que
ralt, Diputat Ponent de Cultura de l'Excma. Diputació Provin
cial de Tarragona. 

III - CERVERA (1955). President : Excm. Sr. Víctor Hellín Sol, 
President de la Diputació Provincial de Lleida. 

IV - PERELADA (1959). President: Excm. Sr. Miquel Mateu Pla, 
Ambaixador. 

V - TORTOSA (1961). President : Dr. Joan B. Manyà, Teòleg. 

VI - VIC (1962). President : Iltre. Dr. Ramon d'Abadal i de Vinyals, 
Membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la <<Real Academia 
de la Historia». 

VII - BANYOLES (1964 ). President: Excm. Sr. Ramon Guardiola 
Rovira, Diputat de l'Excma. Diputació Provincial de Girona. 

VIII - MONTBLANC (1966). President: Rdm. P. Edmond Garreta, 
Abat de Poblet. 

IX - IGUALADA (1967). President: Rdm. P. Cassià M.• Just, Abat 
de Montserrat. 

X - SABADELL (1968). President: Excm. Sr. Santiago Udina i Marto
rell, Sots-secretari d'Obres Públiques i Fill Adoptiu de Sabadell. 

XI - REUS (1969). President: litre. Dr. Josep M.• Font i Riu, Cate
dràtic de la Universitat de Barcelona. 
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XII - BALAGUER (1970). President: Excm. Sr. Josep M.a Razquin, 
President de la Diputació Provincial de Lleida. 

XIII - MATARO (1971). President: Excm. Sr. Epifani de Fortuny, 
baró d'Esponellà. 

XIV - PERPINYÀ (1971). President: Excm. Sr. Paul Alduy, Batlle de 
Perpinyà. 

XV - TERRASSA (1972). President: Excm. Dr. Joan Gibert-Queral
tó, Catedràtic de la Universitat de Barcelona. 

XVI - TARREGA (1973). President: Excm. Dr. Agustí Duran i San
pere. Adjunt a la Presidència: Excm. Dr. Joan Mercader i Riba. 

XVII - SANTA COLOMA DE QUERALT (1973). President: Excm. Dr. 
Joan Ainaud de Lasarte, Director dels Museus d'Art de Barce
lona. 

XVIII - L'ESPLUGA DE FRANCOLí (1974). President: Emm. i Re
verendíssim Sr. Josep Pont i Gol, Arquebisbe de Tarragona. 

XIX - VILANOVA I LA GELTRú (1975). President: Ilm. Dr. Ma
nuel Riu i Riu, Catedràtic d'Història Medieval de la Universitat 
de Barcelona. 

XX - SANT FELIU DE GUíXOLS (1976). President: Excm. Sr. Joan 
Tarrés i Vives, Ponent de Cultura de la Diputació Provincial de 
Girona. 

President de la Comissió Organitzadora de les Assemblees: Antoni 
Bergós i Massó. 

Presidents honoraris: Vicenç Ros i Batllevell (1966-1970): Josep Iglé
sies i Fort. 
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NOTES 

Lc. Junta del Museu Municipal organitzà aquestn XX Assemblea, però en el 
seu comès l'ajudaren les ~egücnts Entitats guixolenques: Ponències Municipals de 

Cultura i d'lnform,.ció i Turisme, Centre Excursionista Montclar, Assooiació de Pa
res i' Amics dels CoHegis Nacionals, Agrupació Amics de la Snrdana i setmanari lo
cal «Àncora», a les quals s'ajuntà l'Agrupació Arqueològica dc Girona . 

. L'edició del present volum ha estat possible gràcies al patrocini de l'Excma. 
Diputació Provincial de Girona i a les subvencions dels Ajuntaments de Sant Felit! 
de Guíxols, Lloret de Mar i Calonge. La Caixa d·z Pensions per a la Vellesa i d'Es
talvis, sUcursal de Sant Feliu, també ha volgut contribuir-hi. 

La Junt~ Organitzadora lamenta que, per no haver rebut a temps l'interessant 
treball del senyor Octavi Saltor sobre el poeta Salvador Albert, exposat personalment 

com a ponència en l'Assemblea, no hagi estat possible d'incloure'! en el present volum. 

Lluís Esteva ha tingut cura de l'edició; en aquesta tasca l'han ajudat Narcís 

Masferrer, Joan Torrent, Lluís Pallí, Josep EscorteU, Francesc Callicó i Lluís Pa

l::.hí. El tiratge, de mil exemplars, s'ha efectuat a la Impremta Masó, de Girona. 

L'escut de la pprtada és el que figurà en els impreso3 dc la XX Assemblea; 
l'Ajuntament guixolenc l'havia usat de 16.50 a 189.5. El de la contra-portada és el 
més antic que es coneix; fou usat de 1410 a 1630 i aviat - amb quatre pals
sembla que serà altra vegada l'escut d'armes oficial de la ciutat. Ambdues fotogra
fies foren realitzades per Lluís Esteva. 

El. Museu Municipal de Sant Feliu, amb aquest volum extr~ordinari, inicia una 
coHecció que, d'arn endsvant, pensa dedicar exclusivament a temes locals. Desitgem-li 

bon nord i llarga singladura . 

Amb aquest motiu, la Junta del Museu vol fer palesa la seva complaença perqu~ 

aquest volum inicial ha permès d'honorar conjuntament els molt distingits escrip
tors, tots els participants a la XX Assemblea Intcrcomarcal d'Estudiosos, les Corpo
racions que rhan fet possible i la ciutat de Sant Feliu de Guíxols que s'ha honrat 
acollint tots ells. 
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DEMOGRAFIA HISTÒRICA DEL 
BAIX EMPORDÀ 

PER 

JOSEP IGLÉSIES I FORT 

PER FOCS, VEïNS O CASES 

SEGLE XIV 

L'estimació global del Comtat d'Empúries, que, com a <<casa 
taxada», se'ns presenta sense el detall de la xifra concreta de po
blació de cada un dels llocs que el formaven, ens priva d'iniciar 
aquesta Ponència amb l'esment dels fogatges del segle XIV, puix 
una bona part d'aquell comtat s'extenia pel Baix Empordà. Direm 
solament que el senyor Lluís Batlle i Prats ha publicat un cens de 
població de Sant Feliu de Guíxols de l'any 1360 i aquesta localitat 
hi figura amb 230 focs, sense comptar-hi els religiosos de Sant Be
net i els jueus.1 La xifra de focs davalla a 115 reials, més 12 d'es
glésia de Sant Amanç a les darreries del segle XIV, segons el fogatge 
de 1378 que fou publicat per Pròsper de Bofarull 2 amb la falsa 
atribució de 1359.3 Exactament els mateixos 115 i 12 focs havien 
figurat en el fogatge, publicat per nosaltres, atribuït a entre 1365 i 
1370.4 Batlle i Prats remarca la diferència entre la xifra que ell 
aporta i la dels altres fogatges referits i estimats posteriors del ma
teix segle, i l'atribueix al despoblament general de Catalunya «en-

1 Censo de poblaci6n de Sant Feliu de Guíxols en 1360. Misceldnea de estudios 

dedicados a la memoria de Martínez Ferrando, pags. 43 a 52, "Asociación Nacional 

de Bibliotecarios y Archiveros", 1968. 

2 Colecci6n de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, to

mo XII. 

3 JOAQUIM LLOVET, Sobre la data de l'anomenat primer cens de Catalunya, 

"Butlletí de Ja Societat Catalana d'Estudis Històrics", III-IV, Barcelona, 1954-1955. 

4 J. lGLÉsiEs, El fogatge de 1365-1370, "Memòries de la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts", Barcelona, 1962. 
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2 JOSEP IGLÉSIES I FORT 

tre 1359 i 1380 debido a epidemias, despoblamiento que para Sant 
Feliu representa un 50%>>. Degut al petit espai de temps transcor
regut entre els fogatges referits, la minva la trobem una mica exa
gerada i ens sembla que hi ha d'haver alguna altra circumstància 
que la pugui explicar, tal vegada implicada en la mateixa confecció 
del recompte de població. Aquesta, segons Batlle i Prats, és treba
lladora i humil i queda reflexada en els oficis, singularment amb 
els que es relacionen amb el mar. Res menys que 45 mariners i 28 
pescadors, més 2 patrons de barca i 3 de vaixell majors, són anotats . 

1497 

El fogatge de 1497 proporciona pel conjunt de les localitats ael 
Baix Empordà, 2.864 focs. Però hi trobem a faltar les xifres que 
corresponen a Fonteta i el seu agregat Fitor, més les de Mont-ras 
i Ragencós, el conjunt dels quals estimt:m en 89 focs, que obtenen 
en el fogatge immediat de 1515. Així, si esmenem aquestes omis
sions, la xifra de focs a atribuir al B~ix Empordà, en la data indi
cada, resulta ésser 2.953, la qual representa el 4,66% dels 63.234 focs 
del conjunt de Catalunya, inclosa la part avui de sobirania francesa, 
i el 5,31% dels 55.541 focs de la part exclusiva de sobirania actual
ment espanyola. 

La localitat més important de la comarca és Sant Feliu de Guí
xols, amb 258 foc~. Havia ascen:iit referent a les xifres proporcio
nades pels recomptes de 1365-70 i 1378, gairebé les havia doblat, i 
també oferia una població lleugerament superior a la de l'estima 
de 1360. En l'ordre descendent, seguien a Sant Feliu: Torroella de 
Montgrí, que tenia 233 focs; Palamós, que n'havia 170; Palafrugell, 
amb 165; la Bisbal, amb 155; Pals, amb 102. Aquestes eren les 6 úni
ques localitats del Baix Empordà que sobrepassaven aleshores el 
centenar de focs. Advertim que totes elles, llevat de la Bisbal, tenen 
terme municipal en contacte amb el mar. 

El Baix i l'Alt Empordà gairebé s'igualen en xifra de focs. El 
fogatge proporciona 2.834 focs a l'Alt, però fem ascendir la xifra a 
2.983 degut a les omissions, i això manté la insignificància de la di
ferència - quant a xifra de població-- entre ambdues comarques. 
Però l'Alt Empordà té una superfície de 1.285,32 Qm2 i el Baix so
lament la té de 702 Qm2• Això fa que la densitat de població del 
Baix Empordà gairebé dobli la de l'altre Empordà. Concretament 
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el 1497, el Baix Empordà tenia 4,20 focs per Qm2 i l'Alt Empordà 
2,32 focs ídem. La densitat promitja de tot Catalunya - inclosa la 
part de sobirania francesa- era 1,77 focs per Qm2

• De manera que 
la del Baix Empordà la doblava amb escreix. 

El Baix Empordà era la comarca catalana de densitat de po
blació més alta després del Barcelonès. Solament aquest, amb els 
seus 40,93 focs per Qm2, deguts a contenir la capital catalana, su
perava en densitat demogràfica a la comarca que ens ocupa. En 
l'escala de valors de densitat de població darrera el Baix Empordà, 
venia el Gironès amb 3,79 focs per Qm2, el Tarragonès amb 3,55 
focs ídem i el Maresme amb 3,27 ídem. Cap de les altres comarques 
catalanes arribava a 3 focs per Qm2•5 

Els termes municipals del Baix Empordà, que tenen contacte 
amb el mar, proporcionen una faixa de 234,57 Qm2, que represen
ten el 33,39% del total de la comarca. Sumant les estimes dels mu
nicipis d 'aquesta faixa, obtenim la xifra de 1.044 focs, que represen
ten el 35,53% del conjunt de la població comarcal, amb una densitat 
de 4,45 focs per Qm2• Mentre que la resta dels termes municipals de 
la comarca faltats d'aquest contacte marí, obtenen una superfície 
de 467,17 Qm2, que representen el 66,61% del total comarcal, pro
porcionen 1.909 focs per Qm2, que representen el 64,65% del con
junt comarcal, amb una densitat de 4,08 focs per Qm2 • La diferèn
cia de densitats de població entre les dues parts és petita. 

En escaure's la confecció del fogatge estudiat es venia de la 
perfidiosa guerra del 1462·1472, que arruïnà completament el país 
i desballestà la seva marina i el seu comerç. Referent a Sant Feliu 
de Guíxols, Gonzàlez Hurtebise manifesta: «Tristemente célebres se
nin de hoy en adelante aquellos días de Juan II en la historia de 
St. Feliu, pues recuerdan los del aniquilamiento de la villa, cuando 
había llegado a la cúspide de su esplendor. Su ruina económica fue 
total».6 Sorprèn un acord del Consell, pres el dia 1 de gener de 
1476, . en el que es diu: «Vista la disminució dels homes en la pre
sent vila e així no sia possible fer la dita numinació dels dits 60 
persones que no y meten para e fill, avi y net >>. Hi havia una orde-

5 J. IGLÉSIES, Distribució de la població catalana a Ta primera meitat del se

gle XIV, "Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans", Barcelona, 1957. 

6 EDUARDO ÜONzALEZ HURTEBISE, Bosquejo históríco de la vil/a de Sant Fe/iu 

de Guíxols. 
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4 JOSEP IGLESlES I FORT 

nació de 1459 que ho prohibia. Però va caler derogar-la. Ens estra
nya que en una població de 233 llars no es trobessin 60 caps de casa 
per a constituir-se i que calgués posar al consell a la vegada pares i 
fills i avis i néts. Però hi ha una lletra posterior que, referent a cor
saris argelins, esclareix que, a mitjans del segle següent, Sant Fe
liu, a més de passar per una grossa crisi, comptava amb unes 200 
cases, i d'aquestes 114 eren habitades per dones vídues i 60 habita
des per mariners, que per estar allistats a l'armada reial quasi tots 
es trobaven fora de la localitat. L'afirmació d'haver-hi 114 vídues 
entre 200 famílies resulta forta. Es veu que els feliuencs no enve
llien. La mar no té entranyes. 

1515 

Les xifres, que el recompte de 1515 proporciona per les locali
tats del Baix Empordà, sumen 2.637 focs, però hi manquen Casa
vells i l'agregat Matajudaica, a més: Fanals d'Aro, Castell d'Empordà, 
Llevià, les Olives, Monells, Parlavà, Sant Joan de Palamós, Bell-lloc, 
Solius, Serra de Daró, Marenya, Ullastret, Vilopriu i Gaüses, el con
junt dels quals sumen 354 focs en el fogatge anterior. Afegint-los 
als 2.637 abans indicats, obtenim 2.991 focs, xifra que sobrepuja, en 
38, la obtinguda per la mateixa comarca 18 anys abans. La xifra de
duïda naturalment resulta litigios::t, puix l'estimació, que ens ha cal
gut fer de les localitats omeses, té una certa arbitrarietat. Adme
tent-la com a base de càlcul, tenim que representa el 4,78% dels 
62.571 focs que deduïm per la totalitat de Catalunya - inclosa la 
part avui francesa- i el 5,03% dels 59.425 focs de la part exclusiva 
de sobirania espanyola. 

La població, que el 1515 apareix com la més important de la 
comarca, és Torroella de Montgrí amb 237 focs més 11 de Sobres
tany que sumen 248. L'augment sobre els que registrava aquesta lo
calitat l'any 1497 havia estat solament de S focs , però com que Sant 
Feliu n 'havia perdut 18, apareix amb 232 focs, més 8 de Sant Amanç 
i les Eroles, que en total fan 240. La minva experimentada per Sant 
Feliu en el curs dels 18 anys representa un 6,97%. Palamós manté 
el tercer lloc amb 173 focs i la Bisbal el quart amb 152, més 12 de 
Sant Pol i altres 35 del Vilar. A continuació ve la Vall d'Aro, que 
demogràficament s 'enfila fins a 127 focs. Aquesta xifra pot estra
nyar, puix tant en el recompte anterior com en el posterior les quan-
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titats que s'atribueixen a la Vall d'Aro són bastant inferiors. E l més 
probable és que se li hagin afegit Santa Cristina d'Aro, Solius, Bell
lloc, Castell d'Aro i Fanals d'Aro, que apareixen omesos en el fo
gatge. Seguidament hem d'esmentar Pals que, amb 113 focs, en re
gistra onze més que l'any 1497. Palafrugell solament figura amb 108 
focs, més els 18 de Llofriu i la xifra sorprèn, puix indica una dava
llada en el transcurs de 18 anys d'un 25% en el conjunt del muni
cipi. Calonge de les Gavarre~, amb 106 focs, complementa els grups 
de localitats del Baix Empordà, que sobrepassen el centenar de 

llars. 
Una vegada esmenades les nombroses omissions de localitats 

que presenta l'Alt Empordà en el fogatge de 1515, les quals esti
mem en 1.679 focs d'acord amb les estimes que tenen les entitats 
omeses en el fogatge anterior, ens resulten 2.956 focs, xifra inferior 
en 35 als que atribuïm al Baix Empordà. Les densitats de població 
són 2,29 focs per Qm2 per l'Alt Empordà i 4,25 ídem pel Baix. La 
densitat mitja de Catalunya - inclosa la part de sobirania avui fran
cesa- és de 1,87 focs per Qm2, sense la Vall d'Aran, i la del Princi
pat estricte 1,89 ídem. De manen. que la del Baix Empordà conti
nua doblant amb escreix la general catalana. També es manté en 
segon lloc quant a densitat de població entre les comarques cata
lanes, després del Barcelonès ( 44,26 focs per Qm2) i davant del Tar
ragonès que l'estalona amb 4,15 focs per Qm2• El Gironès, en la 
data que ens ocupa, en té 3,93; el Maresme, 3,42; el Segrià, 3,11, i 
el Baix Camp, 3,01. Cap de les altres comarques arriba a 3 focs per 
quilòmetre quadrat. 

La faixa dels termes municipals en contacte amb el mar suma 
1.144 focs, que representen el 38,25% del total comarcal, amb una 
densitat de 4,87 focs per Qm2, mentre que els termes municipals de 
l'interior sumen 1.847 focs, que representen el 61,75% del total de 
la comarca, amb una densitat de 3,94 focs per Qm2• La diferència 
de densitat de població entre les dues parts en què dividim la co
marca sembla començar a consolidar-se a favor de la banda marí
tima. 

1553 

En la nòmina de 1553, les localitat que formen el Baix Empor
dà aconsegueixen 3.110 focs, als quals cal afegir els 103 que en con
junt tenen Fonteta, Mont-ras i Sant Joan de Palamós en el fogatge 
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anterior, puix no tenen estima en el que ens ocupa. No descartem, 
però, la possibilitat que aquestes localitats puguin ésser incloses en 
la xifra que s'atribueix a alguna altra de les que figuren en el fogatge. 
Acceptant la seva omissió i esme1~ant-la, la xifra de focs del Baix 
Empordà la fixem en 3.213, els quals constitueixen el 4,44% dels 
72.318 focs de la totalitat de Catalunya, inclosa la que avui resta 
clins la sobirania francesa, i el 4,80% dels 66.719 de la Catalunya de 
sobirania espanyola sense la Vall d'Aran. Referent a 1515, la co
marca havia augmentat de 222 focs, que representen un 7,42 % en 
els 38 anys. 

Segons aquest fogatge, la població més important del Baix Em
pordà és la Bisbal, amb 270 focs, la qual ha experimentat un aug
ment sobre el 1515 de 71 focs o sigui un 35%. Segueix Sant Feliu 
de Guíxols amb 257 focs, més 7 de Sant Amanç i les Eroles, fet que 
<:•.ssenyala un increment de 25 focs sobre el recompte anterior. En 
tercer lloc resta Torroella amb 245 focs, amb una disminució de 
tres sobre l'estima precedent. Palafrugell ha augmentat 87 focs - su
mant-li Ermedàs- · i amb 213 focs s'atribueix un coeficient positiu 
del 69,04%. Palamós perd 11 focs i resta a 162; Pals en recompta 147, 
amb un increment de 34; Calonge, amb 118, s'incrementa de 12 i 
Ullestret n'aconsegueix 109. 

Esmenada la possible omissió de Pont de Molins, l'Alt Empor
dà suma 3.141 focs, amb una dem:itat de població de 2,44 focs per 
Qm2, mentre el Baix Empordà proporciona 4,57 focs ídem. La den
sitat mitja de Catalunya, inclosa la part de domini francès i sense 
~a Vall d'Aran, és 2,03 ídem i, sense la dita part ara de sobirania 
francesa, 2,12 focs ídem. De manera que el Baix Empordà continua 
doblant-la amb escreix. Ara el Tarragonès prossegueix l'ascens i 
ocupa el segon lloc, després del Barcelonès, en el rengle de les den
sitats de la població comarcal de Catalunya, amb 5,20 focs per Qm2• 

Et segueix el Baix Empordà i al seu darrera ve el Gironès, que obté 
4,39 focs per ídem, i el Maresme que n'aconsegueix 4,08 ídem. A 
continuació tenim el Baix Camp amb 3,68 focs ídem, el Segrià amb 
3,25 i l'Alt Camp amb 3,09. 

La faixa dels termes municipals que es troben en contacte amb 
el mar suma 1.251 focs que representen el 38,94% del total de la 
població de la comarca, mentre els termes de l'interior, amb 1.962 
focs, representen el 61,06% del conjunt comarcal. La densitat de la 
faixa costera és de 5,33 focs per Qm2 i la clapa interior de 4,19 focs 
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ídem. La primera, a partir de 1515, ha guanyat un 9,35% la sego
na un 6,22%. 

1708 

No coneixem cap fogatge general de Catalunya entre 1553 i 1708. 
En aquesta darrera data, Josep Aparici ens proporciona un recomp
te de població que permet atribuir al Baix Empordà 4.012 cases, les 
quals, per realitzar les comparacions que de recompte a recompte 
venim fent, considerem equiparades a la vella denominació de focs. 
Aquesta xifra constitueix el 4,32°/.~ de les 92.731 cases que s'estimen 
en el Principat, ara sense les comarques que li han estat separades 
pel tractat dels Pirineus. Referent a 155 anys endarrera, el Baix 
Empordà havia experimentat un augment de 799 unitats, que repre
senten un 24,86%. 

La Bisbal amb 394 focs, més 108 de Sant Pol, suma 502 cases 
i manté el lloc capdavanter de la demografia comarcal. L'impuls as
cendent sobre la xifra de 1553, hauria estat de 232 llars o sigui un 
85 %, però és suspecte d'error l'estima que s'atribueix a Sant Pol, 
puig en els recomptes immediatament posteriors solament se li re
gistren 22. Si donem per bones les anteriors quantitats, darrera la 
capital comarcal va Sant Feliu de Guíxols amb 466 cases, que hem 
de creure que inclouen Sant Amanç i les Eroles, puix aquests no 
tenen registre a la nòmina. Observem que, si considerem exclusiva
ment els nuclis urbans de la Bisbal i Sant Feliu, aquest darrer so
brepuja el primer. Sobre l'estima de 1553, Sant Feliu augmenta de 
202 focs , amb un coeficient del 76,51%. Les dues localitats esmenta
des són les úniques que en aquest recompte sobrepugen les tres-cen
tes cinquanta cases. Al seu darrera seguia Torroella amb 242 cases, 
incloses les 6 de Sobrestany, am"b una disminució de tres llocs re
ferent a 1553. A continuació Palafrugell aconseguia 227 cases que 
assenyalen 14 llars més que les que te:rlia l'any 1553; Palamós, amb 
175 cases, manifesta un ascens de 13; Palau-sator, que amb Fontcla
ra, Sant Feliu i Sant Julià de Boada i Pantaleu, arribava a 172 ca
ses, dobla sobre les 85 que n'havia registrat en l'estima anterior. En 
seguiment tenim la Vall d'Aro, amb 166 cases i un increment del 
72 %; Begur -amb Esclanyà-, que obté 136 cases, mentre el 1553 
solament en tenia 45, cosa que representa un 200 %; Calonge guanya 
17 cases en comptar-ne 135; Pals en perd 27, al registrar solament 
120 cases; Peratallada, que amb el~ agregats d'avui (Canapost, Sant 
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Climent de Peralta i Peralta), arriba a 112 cases i anteriorment sola
ment n 'havia consignat 82, de manera que el seu increment és d'un 
35%. 

El manuscrit d'Aparici de 1708 assenyala moltes localitats de 
l'Alt Empordà sense indicar la seva xifra de cases. L'esmena més o 
menys hipotètica 7 de les omissions sofertes per l'Alt Empordà en 
el cens d 'Aparici, permet deduir 4.879 cases per aquesta comarca, 
amb 3,79 cases de densitat per Qm2• Pel seu compte, el Baix Empor
dà obté 5,71 cases ídem en el mateix cens. El promig del Principat 
proporciona 2,89 cases per Qm2, la qual resulta lleugerament supe
rior a la meitat de la del Baix Empordà. Segons aquesta nòmina, en 
el rengle de densitats de la població comarcal, el Baix Empordà, a 
més del Barcelonès (36,94 cases per Q;n2) té al davant el Maresme 
(11,05 ídem), el T<Jrragonès (7,36 ídem) i el Garraf (6,16 ídem), i, im
mediatament al seu darrera, el Baix Camp (5,08 ídem), l'Osona (4,96 
ídem), el Gironès (4,05 ídem), l'Alt Camp (4,50 ídem) i l'Alt Penedès 
4,04 ídem). Cap més comarca arriba als 4 focs per Qm2• 

La faixa dels termes marítims suma 1.379 cases, amb el 34,37% 
del total de les cases de la comarca i una densitat de població de 
5,87 cases per Qm2• Mentre la clapa dels termes municipals inte
riors amb 2.633 cases té una densitat de 5,62 cases per ídem i repre
senta el 65 ,63% del conjunt demog1àfic comarcal. Entre 1553 i 1708, 
la primera ha reduït el seu augment a un 10,23% i la segona ha ex
perimentat el 34,19 %. 

1716 - 1842 

Entre 1716 i 1842 tenim diverses nòmines de població amb xi
fres de veïns o de cases i algunes contenen també el nombre d'ha
bitants de cada localitat. Naturalment ~ón les xifres d'aquests dar
rers les que ens tenen major interès, per- bé que, teòricament, les de 
veïns o cases haurien de tenir amb les d'habitants un clar paraHe
lisme. No sempre el tenen, però. En d requadre que acompanyem, 
donem els detalls que per les localitat& del Baix Empordà oferei
xen aquests patrons. Hom hi pot constatar el progressiu augment 
de la xifra comarcal que passa de 4.111 cases de 1716 a 7.603 veïns 

7 J. lGLÉSIES, Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del se· 

gle XVIII, vol. III, p. 1.144, "Fundació Salvador Vives Casajuana", Barcelona, 1974. 
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de 1842, amb un increment del 87,37% en 126 anys, alguns dels 
quals tanmateix són plens de trasbalsos polítics i econòmics. 

En el curs de tot el període, Sant Feliu de Guíxols és la locali
tat de major volum de cases o veïns. Passa de 437 cases a 1.199 
veïns, amb un increment del 174 !l_/o. Manifesta una lleugera oscil
lació el 1719. Però tenim motius per considerar-la com un error en 
la confecció del cens, sense efectivitat en la població. Torroella de 
Montgrí és la segona localitat en volum demogràfic de la comarca 
i passa de 290 cases, que tenia el 1716, o. 810 amb què clou el perío
de que ara ens ocupa, amb un salt del 179 %. Sembla un autèntic 
disbarat el nombre de 212 veïns que s'<~tribueixen a Torroella l'any 
1830, puix ja de si ens ve ple d'errors el text de Galobardes que els 
anota.8 La tercera localitat del Baix Empordà, quant a xifra de po
blació referent a veïns, resulta ésser la Bisbal, en passar de 359 
cases - sense Sant Pol- a 676 veïns, amb un augment del 88,30% 
en el període que ara referim. Palafrugell, que passa de 212 cases 
-sense Llofriu- a 630 veïns, amb un coeficient del 197,16 %, resta 
a quart lloc. El cinquè lloc del rengle ha de correspondre a Calon
ge pels seus 480 veïns del 1842, resultat d'un creixement del 209 o/o 

sobre els 155 que havia registrat el 1716. El sisè lloc l'ocupa Begur, 
que ofereix un coeficient positiu del 292% sobre el 1716 i solament 
un 106% sobre tres anys més tard o sigui el 1719, en restar el 1842 
a 392 veïns. :t.s evident que hi ha un error en la xifra d'una de les 
dues nòmines. Palamós queda a 366 veïns, amb l'increment d'un 
148,97%, i Pals tanca el període que ens ocupa en aquest apartat 
amb 304 veïns i una puja demogràfica del 112,58%. Cap de les al
tres localitats del Baix Empordà arriba a 300 veïns.9 

La densitat de població del Baix Empordà l'any 1716 era de 

s Cata/u1ïa en la mano, Barcelona, 1931. 

9 Hem establert aquesta informació utilitzant la Matrícula Catastrai de 1842, 

que va servir de base a les referències demogràfiques que conté el Diccionari Geo

gràfic de Pasqual Madoz (Madrid 1842). Però no hi ha coincidència entre les xifres 
de població que per diverses localitats del Baix Empordà apareixen al requadre dedi

cat al partit judicial de la Bisbal publicat en les pàgines 348 i 349 del volum IV de 
l'esmentat diccionari i les que s'anoten a le3 accepcions de cada una de les localitats. 

Havíem seguit el requadre del partit judicial en obres nostres anteriors i calculat pel 

Baix Empordà l'any 1842 Ja xifra de 8.004 veïns. En el present treball seguim les 
dades de les accepcions del susdit diccionari. En el requadre indicat del partit judicial 

de la Bisbal, segons el publica el Diccionari Madoz, la Bisbal figura amb 698 veïns, 
Palafrugell amb 757, Begur amb 416, etc. 
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1497 1515 1553 1708 1716 1717 1719 1819 1830 1842 ...... 
er 

Focs Focs Focs CQscs Cases Veïns Cases Veïns Veïns Veïm: 
--· -. -~ ·-

Albons 40 50 51 45 40 40 43 35 35 42 
Begur 41 39 45 116 100 223 190 373 389 392 

E sclanyà 23 9 - 20 25 - 29 22 22 24 
Bellcaire 36 33 33 40 36 25 36 48 47 80 
La Bisbal 155 152 270 394 359 - 359 678 678 676 

Sant Pol 11 12 - 108 22 - 22 22 22 
El Vilar 29 35 - - - - - 4 4 5 '-< 

o 
Calonge de les Gavarres 95 106 118 135 155 75 155 276 399 480 

(f) 

m 
"' Sant Daniel 16 - - - - - - 18 - - H 
Cl 

Casa vells 19 - 17 40 40 38 40 56 so 51 r-m .. ...... (f) 
~~ Mata 12 - 9 15 16 16 16 14 18 19 H m 

Castell d'Aro - - - A Va ll d',\ro 118 
(f) 

130 118 - - 162 H 

Fanals d'Aro 8 - 8 - 23 31 23 25 25 - 'Tj 

Castell d'Empordà 18 - 18 26 28 -
o 

28 31 28 34 ~ 
o-3. 

Colomers 27 32 21 - 60 - 60 62 62 61 
Corçà 86 75 57 66 60 80 90 103 103 155 

Caçà de Pelràs 8 13 11 - 12 15 25 16 16 21 
Cruïlles 51 71 79 87 59 66 90 - 58 52 

Sant Cebrià dels Alls 14 - 10 - 14 20 15 15 15 15 
Sant Cebrià de Lladó 18 19 18 - 19 34 18 13 13 12 
Sant Miquel de Cruïlles 5 - - - - - - 68 
Santa Pellaia 20 22 15 20 16 20 20 15 15 17 
Sant Joan de Salelles - 11 - - 11 L4 11 29 10 10 

Foixà 39 23 40 71. so 66 50 49 49 48 
La Sala - 11 11 - 7 11 7 10 - 18 
Sant Llorenç de les Arenes 6 - 7 - 7 10 10 9 9 14 



Fontanilles 18 16 15 15 18 22 20 16 15 24 
L levià l'I - 19 19 19 17 40 22 22 25 

Fo n teta - 30 - - - - - 78 76 70 
Fitor - 7 8 8 8 11 10 15 15 16 

Ga rrigoles 5 10 12 30 21 36 48 34 34 34 
Tanyà - - - - - 16 
Les Olives 7 

Gualta 48 44 50 40 59 - 70 64 87 69 
Jafre de Ter 17 22 16 30 52 51 58 54 55 57 
Mon ells 58 - 44 41 46 55 80 43 40 52 t:l 

tT1 

Mont-ras - 39 - - 86 - 6 59 76 A Palafrugell ~ 
o 

Palafrugell 165 108 207 227 212 228 221 413 600 630 e;') 

lld 

Llofriu 18 35 35 38 40 
;... 

- - - - - >rj ..... 
Ermedàs 4 6 16 16 

;... 
- - - - - -

Pa lamós 170 173 162 175 147 147 372 372 366 :r: - ..... 
(/) 

Pa lau-Sa tor 45 53 70 101 45 70 60 38 38 49 >-l 
0' 

Font clara 15 15 15 11 16 12 12 
lld ..... 8 9 - H 

'" ~ Sant Feliu de Boada 31 24 - 30 36 - 36 32 -
t:l 

Pantaleu 13 3. - ·rrl - - - - - - - r 

Sant Julià de Boada - - - 30 6 - 6 32 40 - t<l 
;... 

Pals 102 113 147 120 143 - 145 217 
..... 

217 304 ~ 

Pa rlavà 31 35 39 39 39 38 38 43 tT1 
-:"'7"'"' - ~ 

Fonolleres 21 19 19 19 19 19 24 24 30 '"O - o 
La Pera 35 36 28 87 53 70 54 56 "' - - t:l 

;...' 

Pedrinyà - - - - 7 7 12 - - 9 
Púbol 35 22 24 30 28 27 38 25 25 27 

Pera tallada 61 93 82 93 93 - 93 68 68 64 
Peralta - - - 4 6 7 8 12 12 
Cwwpost .16 - - 8 - - - - 12 .,.. 

I:; . ,. ..... 



1497 1515 1553 1708 1716 1717 1719 1819 1830 1842 ,_. .,. 
Focs Focs Focs Cascs Cases Veïns Cases Veïns Veïns Veïns 

Sant Clirnent de Peralta 10 - - 7 15 - 20 19 20 
Ragencós - 13 19 33 60 61 32 54 73 69 
Rupià 56 58 so 62 62. 59 62 95 95 95 
Sant Feliu de Guíxols 258 232 257 466 437 sos 450 957 1.120 1.199 

Sant Amanç i Les Eroles - 8 7 
Sant Joan de Palamós 34 - - 80 86 110 66 102 104 164 
Sant Sadurní de l'Heura 61 64 54 37 60 66 70 76 76 7 ..... 

o 
Ris sec 6 

(fl . 

- - - - - - - - - til 
"d 

Santa Cristina d'Aro - - - A Vall d'Aro 74 - 74 78 78 132 >-< 
C') 

Bell-lloc s - s - 13 22 13 11 11 - r 
(rj, ,_. 
"' ..,.. Romanyà de la Selva 15 11 13 - 26 45 26 20 20 - >-< 
til 

Solius 20 16 23 27. 23 25 25 "' - - - >-< 

Serra de Daró 17 - 18 38 19 20 78 - 39 ":! 
o 

Sant Iscle 14 - 15 15 17 25 17 18 18 20 :oti 
>-! 

La Tallada 34 44 46 - 26 27 40 28 - 44 
Canet de Verges 14 16 16 9 9 10 10 12 12 13 
Tor 15 31 18 30 19 17 19 10 17 18 
Ma renyà 10 - 10 A Tor 12 10 18 10 10 8 

Torrent 23 26 29 42 47 - 47 37 32 59 
Torroe lla de Montgrí 233 237 245 236 290 254 300 579 212 810 

Sob r estany 10 11 - 6 
Ullà 55 44 55 56 68 56 68 S4 84 80 

El P riorat 9 
Ullast r et 75 - 109 79 106 84 106 68 68 77 

Serr a - - - - - - - 29 26 
Ultramort 27 26 26 36 36 33 36 36 36 55 



Vall d'Aro 74 127 96 166 

Vall-Ilo brega 17 50 43 
Verges 66 73 88 90 

Ter - - - -

Vilopriu 12 - 16 28 
Gaüses i Pins 17 - 18 20 
Pins - - - -

Vulpellac 17 30 48 90 
2.864 2.637 3.110 4.012 

Omissions .89 354 103 

2.953 2.991 3.213 4.012 

~ 

A Castell d'Aro 98 

A Sant Joan de Palamós 54 
90 92 99 215 215 210 

- - - 5 
21 33 30 46 46 34 
28 11 38 22 21 22 

6 8 6 5 5 
67 - 67 11 84 81 

4.111 3.155 4.489 6.497 6.601 7.603 
---- ~-~- ~----

1.000 

4.111 4.155 4.489 6.497 6.601 7.603 
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5,85 cases per Qm2, superior a la de l'Alt Empordà, que restava a 
4,05 cases ídem. En arribar a l'any 1842, la densitat del Baix Em
pordà era 10,82 veïns per Qm2, mentre que l'Alt Empordà registrava 
8,53 ídem. La general del Principat el 1716 la fixem en 2,91 cases 
per Qm2 i 6,81 ídem el 1842. 

En el conjunt de les comarques catalanes, l'any 1716 solament 
el Barcelonès ( 43,90 cases per Qm2), el Maresme (10,31 ídem) i el 
Tarragonès (7,56 ídem) tenien una densitat de població superior a la 
del Baix Empordà. Segons la Matrícula Catastral de 1842 sobrepu
javen la densitat òe població d'aquesta darrera comarca el Barcelo
nès (206,90 veïns per Qm2), el Maresm~ (28,63 ídem), el Tarragonès 
(21,61 ídem), el Baix Camp (21,54 ídem), el Garraf (15,43 ídem), l'Alt 
Camp (13,21 ídem) i el Baix Llobregat (12,14 ídem).1D 

PER HABITANTS 

1719 

Degut a la incertesa de la datació del cens que hem vingut atri
buint a 1716, el qual per altra banda té moltes coincidències del 
datat el 1719, partirem d'aquest darrer. Les localitats que integren 
el Baix Empordà hi sumen 15.480 habitants, xifra que constitueix 
el 3,81 % dels 406.276 habitants que aleshores tenia en total el 
Principat. La població més important del Baix Empordà és Sant 
Feliu de Guíxols, amb 1.543 habitants. A raó de 450 cases que se li 
assignen, correspondrien 3,42 persones per casa. La Bisbal es troba 
en segon lloc, amb 1.396 habitants i 399 cases, o sigui 3,88 persones 
per casa. Si li afegim els 106 habitants de Sant Pol, dóna 1.502 ha
bitants. Aquestes són les dues úniques localitats de la comarca que 
sobrepassen el miler d'habitants. Excedeixen dels cinc-cents pobla
dors: Torroella de Montgrí, que té 922 habitants; Calonge, que en 
té 822; Begur, que arriba a 791 , però que si li afegim els 111 d'Es- · 
danyà n 'obté 902 i passa al davant de Calonge; Palafrugell, que 
suma 726 habitants, però que si li afegim els 95 de Llofriu n 'obté 
821; Palamós, 667, i Castell d'Aro, 529 i amb els 130 de Fanals, 659. 

lO J . lGLÉSIES, Indagaciones sobre la poblaci6n de Cataluña en la primera mi

tad del síglo XIX, "Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelo

na", tercera época, núm. 721, voL XXXVII, núm. 14. 
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Pals solament arriba a 480, Ullestret a 418 i Cruïlles a 324, però amb 
els seus agregats en suma 614. Cap de les altres localitats del Baix 
Empordà aconsegueix els 400 habitants. 

El 1719 l'Alt Empordà registra 19.682 habitants, amb una densi
tat de 15,31 habitants per Qm2; mentre el Baix aconsegueix una 
densitat de 22,04 habitants ídem, que li és superior i s'acosta a do
blar la general del Principat que hem fixat a 12,67 habitants ídem. 
En el conjunt català únicament tres comarques tenen una major 
densitat de població que el Baix Empordà. Són el Barcelonès (239,61 
habitants per Qm2), el Maresme (51 ,28 ídem) i el Tarragonès (33,94) 
i tanmateix les tres són considerablement influïdes pel volum de
mogràfic de les seves respectives capitals, cosa que no es produeix 
al Baix Empordà. Immediatament darrera d'aquest vénen el Giro
nès (21 ,84 ídem), el Garraf (21,11 ídem), el Vallès Oriental (20,12 
ídem), Osona (18,62 ídem), Baix Camp (18,42 ídem), Baix Llobregat 
(18,38 ídem), etc. 

Els termes municipals en contacte 2mb el mar sumen 7.090 ha
bitants, amb 30,22 habitants per Qm2 , mentre que la resta de la 
comarca suma 8.390 habitants amb 17,93 habitants per Qm2• Els 
primers representen el 45,80% del total d'habitants del Baix Em
pordà i els segons el 54,20 %. 

1787 

L'any 1787 el Baix Empordà aconse:gueix 33.763 habitants, que 
constitueixen el 3,85 dels 875.400 habitants que suma el Principat 
de Catalunya. El Baix Empordà havia augmentat, referent a 1719, 
un 118,10 %, mentre el conjunt de la Catalunya estricta ho feia d'un 
115,46 %. L'Alt Empordà s'acreixia en el mateix període d'un 113,66 
per cent a l'obtenir 42.054 habitants. La densitat del Baix Empordà 
era de 48,07 habitants per Qm2, mentre la de l'Alt es quedava a 
32,71 ídem. La general del Principat l'hem fixada a 27,31 habitants 
per Qm2• Referent a les altres comarques catalanes, la densitat del 
Baix Empordà resultava inferior, en primer lloc, a la de les matei
xes que el 1719. É~. a dir, al Barcelonès que, afegit al Baix Llobregat, 
mostrava una densitat de 208,70 habitants per Qm2; el Maresme 
amb 102,89 habitants ídem, i el Tarragonès amb 79,14 habitants ídem. 
A més li havien passat al davant el Baix Camp (57,50 hab. per Qm2), 

i el Garraf (53,23 ídem). Immediatamer.t darrera el Baix Empordà 
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venien l'Alt Camp ( 46,67 hab. per Qm.2), el Gironès (39,32 ídem), la 
Garrotxa (34,37 ídem) i l'Osona (33,17 ídem). 

Sant Feliu conservava la superioritt demogràfica entre les loca
litats de la comarca amb 5.090 habitants. Havia guanyat un 229,87% 
entre 1719 i 1787, aprofitant-se de la conjuntura tan favorable per 
l'economia del país en el període. Seguia la Bisbal amb 2.643 habi
tants i un increment del 75,96 %; Torroella de Montgrí amb 2.582 i 
un coeficien t positiu del 180 %; Palafrugell amb 2.377 habitants sen
se Llofriu i un impuls d'un 227,40 %, ben semblant al de Sant Fe
liu; Calonge de les Gavarres amb 1.817 habitants i un increment del 
121 ,04 %; Begur (sense Esclanyà), amb 1.686 habitants i un creixe
ment del 113,14 %; Palamós amb 1.635 i un 145,12% d'incrementa
ció i Pals amb 1.152 habitants i un engrandiment del 140 %. Aques
tes eren les 8 localitats de la comarca que aconseguien el miler d'ha
bitants. Però també arribaven a aquesta xifra Santa Cristina i Cas
tell d 'Aro, si els afegíem els seus actuals agregats. Les altres locali
tats, que sobrepassaven els cinc-cents, a part les dues darrerament 
indicades, eren Corçà, Verges i Sant Joan de Palamós. 

El conjunt de la faixa marítima comarcal passava de 7.090 ha
bitants, que representaven el 45,80 % del total comarcal segons el 
recompte de 1719, a 18.865 habitants, que representava el 55,81% del 
conjunt de la comarca. L'augment de població havia estat d'11.775 
habitants que constituïen un coeficient del 166 %. De la densitat de 
30,22 habitants per Qm2 es passava a la de 80,42 ídem. L'augment 
més espectacular d'aquesta zona en coeficients concrets, correspo
nia a la petita localitat de Mont-ras, que de 21 habitants que tenia 
el 1719 passava a 463 que en registrava el 1787, amb coeficient del 
2.104,70 %. La part interior de la com::trca, en passar de 8.390 habi
tants a 14.898, obtenia un increment molt inferior a la faixa coste
ra, puix es reduïa a 6.508 hab., o sigui un 77'56 (l/o. La densitat d 'a
questa clapa terrassana restava a 31,84 habitants per Qm2• La seva 
població representava el 44,12% del coTJ.junt comarcal. 

Del 1790 tenim un testimoni valuós. Passava aleshores per Sant 
Feliu de Guíxols el magistrat Francesc de Zamora 11 i ens diu: «Ray 
10 o 12 embarcaciones para el comercio de América, 80 o 90 para 
el de Levante y otras tantas para pescar en España y Francia la an
choa. Se fabrican aquí las redes llamadas sardinals y surten de 

11 Diario de los viajes hechos en Cataluña, a cura de Ramon Buixareu, Curial, 
Barcelona, 1973. 
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elias España, Mallorca y parte de Francia. Las hacen las mucha
chas. No se puede figurar el gran número de casas que aquí se hacen. 
Se han roto las rocas para formar algunas, cuyos tejados se ven 
en escala y a pesar de traer la cal y el yeso de Gerona y alguna de 
Barcelona. Hay unas 1.200 casas y 1.500 matriculados. Hay muchos 
taponeros, cuyo comercio esta aquí en 8.uge. Vi los ridículos bailes 
que se hacían en la plaza.12 No hay maestros de primeras letras y 
así no hay patrón que sepa escrivir. Hay 8 fabricas de botas de vino 
y 40 de barriles de anchoa. Las mujeres ademas de las redes destri
pau y salan anchoa». Com es veu, estem en un dels bons moments 
de la indústria del suro i el comerç marítim, amb vaixells a la vela. 

Zamora ens parla també dels cultius d'arròs de Pals i Torroe
lla aleshores en decadència, del coral i del contraban que fan les 
barques que el pesquen en combinació amb altres d'estrangeres, 
dels molins d'oli, la vinya arrelada en sorra i gairebé no cal dir de 
les alzines sureres. A Palafrugell li atribueix 300 obrers tapers i 30 
barques de pesca, amb molt de suro que venen a França i Amèrica. 
Anota que a Palamós s'embarca molta galda que abunda a Palamós 
mateix i a Calonge, Palafrugell, Sant Joan i Sant Cebrià dels Alls i 
Vall-llòbrega. Palamós té 7 embarcacions pel comerç amb Amèrica, 
25 pel de França i Itàlia i 20 llaüts de pescar. Les dones fan puntes 
de coixí, s'embarca molt suro i porten vi per mar a França, Càdiç 
i Galícia. Defineix la Bisbal de la gual diu: «Con motivo de residir 
en este pueblo muchos escrivanos en número de 15 y S abogados, 
hay mucha gente de plaza». Però tampoc deixa de fer esment del 
mercat i de que la localitat compte amb tots els oficis. 

1842 

La Matrícula Catastral de 1842 registra 36.387 ànimes per les 
localitats que constitueixen el Baix Empordà xifra que represen
ta un 3,45% de les 1.052.210 ànimes que tenia aleshores el Princi
pat. En el curs de 55 anys la comarca havia guanyat 2.624 pobladors, 
amb un quoficient del 7,77 o/o, mentre el conjunt de Catalunya en el 
mateix període s'incr·ementava d'un 20,19%. L'Alt Empordà acon
seguia aleshores 55.066 ànimes, després d'un increment del 30,94% 
entre 1787 i 1842. La densitat de població del Baix Empordà era 

12 Possiblement eren sardanes. 
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de 51 ,80 hab. per Qm2, mentre la de l'Alt Empordà es limitava a 
42,84 ídem i la general de Catalunya 32,83 ídem. Tenien una densi
tat de població superior al Baix Empordà les mateixes comarques 
que hem indicat pel 1787, amb l'afegit de l'Alt Camp que Í1avia 
aconseguit 59,03 habitants per Qm2• 

El 1842, Sant Feliu de Guíxols registrava 5.487 ànimes, haven t
se beneficiat d 'un quocient positiu del 7,79% a partir de 1787. La 
Bisbal servava el segon lloc en l'ordre demogràfic, amb 4.000 àni
mes i un increment del 51 ,34% en 55 anys. Palafrugell mantenia el 
tercer lloc, amb 3.596 ànimes, mercès a l'augment d'un 37,83.13 Ve
nia a continuació Torroella de Montgrí amb 3.500 ànimes i un crei
xement del 35,55 %; Calonge amb 2.413 ànimes i un salt demogràfic 
del 32,80 %; Begur amb 1.704 i un guany de 18 hab.; Palamós amb 
1.698 ànimes i un increment de 63; Pals amb 1.329 ànimes i un 
guany del 15,36 %. Cap més localitat del Baix Empordà no arribava 
al miler d'ànimes. Sobrepassaven el mig miler: Verges (850), Sant 
Joan de Palamós (820), Castell d'Aro (763), Santa Cristina d'Aro 
(644) i Corçà (538). 

13 Veure nota 9. Tal com indicàvem en aquesta nota, donem les xifres que 

figuren en les informacions de cada localitat que proporciona el Diccionari Madoz 

(any 1846), les quals declara ésser extretes de la Matrícula Catastral de 1842. Aques

tes xifres són en bona part diferents de les que el mateix Diccionari dóna en requa

dre del partit judicial de la Bisbal (volum IV, pagines 348 i 349). En aquest requa

dre la Bisbal hi figura amb 3.980 ànimes, Palafrugell amb 4.251, Torroella de Montgrí 

amb 3.500, Begur amb 1.826, Castell d'Aro amb 2.113, Sant Joan de Palamós amb 

390, Palau-sator amb 623, etc. Segons els càlculs fets damunt d'aquest requadre, el 

Baix Empordà sumava 38.527 ànimes. En treballs nostres anteriors havíem donat crè

dit a aquestes xifres. En el càlcul que dins del text donem de l'increment de Palafru

gell entre 1787 i 1842, estimem que en la darrera data, la xifra de 3.596 hab. inclou 

els de Llofriu. 
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. 1719 1787 1830 1842 
Hab. Hab. Hab. Ànimes 

Albons 194 264 118 243 
Begur 791 1.686 1.833 1.704 

Esclanyà 111 225 112 122 
Bellcaire 93 260 164 358 
La Bisbal 1.396 2.643 3.306 4.000 

Sant Pol 106 145 
El Vilar 20 22 

Calonge de les Gavarres 822 1.817 1.200 2.413 
Casa vells 187 268 287 206 

Mata judaica 57 81 75 87 
Castell d'Aro 529 808 763 

Vall d'Aro so o 
Fanals d'Aro 130 281 274 

Castell d 'Empordà 134 170 195 189 
Colomers 250 404 240 288 
Corçà 310 575 505 538 

Caçà de Pelràs 82 132 47 122 
Cruïlles 324 245 227 183 

Sant Cebrià dels Alls 56 84 69 92 
Sant Cebrià de Lladó 91 140 63 61 
Santa Pellaia 108 136 51 78 
Sant Joan de Salelles 42 88 50 

Foixà 172 285 194 212 
La Sala 28 62 79 
Sant Llorenç de les Arenes 37 46 58 64 

Fontanilles 70 74 91 108 
Llevià 123 105 75 99 

Fon teta 421 375 340 
Fitor 55 127 110 156 

Garrigoles 150 169 191 134 
Gualta 187 275 351 248 
Jafre de Ter 256 332 209 186 
Monells 229 318 224 254 
Mont-ras 21 463 377 A Palafrugell 
Palafrugell 726 2.377 2.746 3.596 

Llofriu 95 232 182 
Ermedàs 138 
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1719 1787 1830 1842 
Hab. Hab. Hab. Ànimes 

- ---.-- ·- ·- ·- -··-·--- - · -·-- --- ---~---------

Palamós 6(;7 1.635 1.828 1.698 
Palau-Sator 121 155 254 268 

Font clara 55 81 110 
Sant Feliu de Boada 95 156 
Sant Julià de Boada 26 277 

Pals 480 1.152 1.032 1.329 
Parlavà 140 175 234 218 

Fonoll eres 87 98 168 123 
La Pera 227 447 196 

Pedrinyà 38 42 
Púbol 112 144 119 120 

Pera tallada 262 345 202 328 
Cana post 60 
Sant Climent de Peralta 70 131 120 
Peralta 25 72 
Santa Susanna 86 

Regencós 129 397 223 310 
Rupià 174 415 329 449 
Sant Feliu de Guíxols 1.543 5.090 6.177 5.487 
Sant Joan de Palamós 249 520 896 820 
Sant Sadurní de l'Heura 372 496 250 91 
Santa Cristina d'Aro 304 606 653 664 

Bell-lloc 71 101 55 
Romanyà de la Selva 84 173 225 
Solius 80 143 190 

Serra de Daró 70 116 205 154 
Sant Iscle d'Empordà 87 111 103 104 

La Tallada 127 156 218 
Canet de Verges 58 52 73 90 
Tor 54 67 52 90 
Marenyà 46 48 33 36 

Torrent 179 221 273 279 
Torroella de Montgrí 922 2.582 3.120 3.500 
Ullà 168 300 282 380 
Ullastret 418 452 403 388 
Ultramort 153 207 216 237 
Vall-Ilo brega A St. Joan Palam6s 242 294 
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1719 1787 1830 1842 
Hab. Hab. Hab. Ànimes 

Verges 353 554 1.500 R50 

Vilopriu 117 88 231 170 

Gaüses 148 127 94 89 

Pins 18 12 

Vulpellac 189 389 227 370 

15.480 33.763 35.138 36.387 

El conjunt de les localitats, amb terme en contacte amb el mar, 
obtenia 21.432 ànimes i, referent a l'any 1787, havia augmentat un 
13,61%. La resta de la comarca obtenia 14.955 ànimes i l'augment 
experimentat solament havia estat 57 ànimes. La densitat de po
blació de les primeres resultava ésser 91,36 ànimes per Qm2 i la de 
la clapa interior de la comarca 31,97 ànimes. 

Pasqual Madoz ofereix un bon testimoni d'aquest període. Atri
bueix a Sant Feliu de Guíxols 42 fàbriques de taps que donen tre
ball a 500 persones, una de sabó, diversos telers de lli i cànem, 2 
molins fariners moguts amb aigua temporera, un de vapor i 2 d'oli. 
De 1824 a 1845, a les drassanes de Sant Feliu s'han construït 246 
llaüts de 927 tones cadascun, 4 pailebots, 6 bergantins de 610 tones 
cada un i 6 polacres de 605 tones. Pertanyien al districte marítim 
51 patrons i 323 mariners. Diu que la prosperitat de 50 anys en
darrera ha disminuït notablement per la paralització del comerç i 
l'escassetat del peix. «En la actualidad el comercio se halla en de
cadencia y el pescada se ha desviada de estos mares, de modo que 
la concurrencia de barcos de trafico y de pesca se halla reducido 
a muy corto número». Els anys 1844 i 1845 han entrat al port 1.170 
vaixells amb 5.394 tripulants i n'han sortit 1.066 amb 4.804 tripu
lants. L'any 1844 surten 25 milions de taps de suro cap a la costa 
penínsular i 128 milions cap a l'estranger. 

Madoz diu també que el port de Palamós està en abandó, cir
cumstància que igualment havia notificat Zamora a les darreries 
del segle anterior. Però el 1845 hi havien entrat i sortit 480 vaixells 
amb 14.500 tones amb servei de cabotatge peninsular i altres 147 
vaixells amb 10.217 tones amb destí a Europa i Amèrica. Les dras
sanes es trobaven en activitat. A Palafrugell s'empleaven en la in
dústria del suro uns 500 obrers i a la seva platja, el 1845, hi havien 
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amarrat 135 vaixells amb 4.856 tones i n'havien sortit 129 amb 3.566 

tones.14 

1857 

Passem ara als censos moderns establerts amb major control 
i tècnica. Ens aturem en el de 1857, primer de la sèrie. El Baix 
Empordà hi té 50.458 habitants, que representen el 3,05 o/o dels 
1.652.291 habitants que aleshores registrava el Principat. L'Alt Em
pordà hi obtenia 73.465 habitants amb una densitat de 57,15 habi
tants per Qm2, mentre la del Baix Empordà es fixava en 71,84 ha
bitants ídem. La densitat de població del Principat era de 51,55 
habitants per Qm2• Ara ja s 'inicia el gran ascens demogràfic de les 
comarques barcelonines, secundat pel del Camp de Tarragona i, 
amb més alta densitat de població que el Baix Empordà, tenim el 
Barcelonés (1.601,80 habitants per Qm2), el Maresme (180,68 ídem), 
el Tarragonés (121,66 ídem), el Baix Camp (86,01 ídem), el Vallès 
Occidental (84,99 ídem), el Baix Llobregat (81,90 ídem), el Garraf 
(81,68 ídem), el Gironès (72,68 ídem) i l'Alt Camp (71,96 ídem). Im
mediatament darrera el Baix Empordà tenim l'Alt Penedès (67,23 
ídem), l'Alt Empordà (57;15 ídem), el Baix Penedès (56,16 ídem), 
l'Osona (53,06 ídem), la Garrotxa (52,47 ídem) i el Vallès Oriental 
(52,44 ídem). Totes les altres comarques catalanes tenen densitats 
inferiors al promig del Principat. 15 

Sant Feliu de Guíxols registra 6.615 habitants i l'estalona Pa
lafrugell amb 5.692. Segueixen la Bisbal amb 4.393, Torroèlla de 
Montgrí amb 3.873, Calonge amb 2.998, Castell d'Aro amb 2.801, 
Palamós amb 2.043, Begur amb 1.906, Pals amb 1.493, Cruïlles amb 
1.285 i Verges amb 1.183. En total aquestes són onze localitats que 
sobrepassen el miler d'habitants cadascuna, amb una població con
junta de 34.182 habitants, que constitueixen el 67,74o/o del total de 
la població comarcal. Altres 17 localitats es troben entre el mig mi
ler i el miler d'habitants cadascuna i sumen 11.575 habitants que 
representen el 22,94o/o dels habitants de la comarca, i altres 13 
localitats tenen menys de mig miler d'habitants i engloben 4.701 

14 Diccionario Geografico-Estadístico-Histórico. 

15 J. IGLÉSIES, El movimiento demognífico en Cataluña durante los últimos. cien 

.años, "Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona", tercera épo

ca, núm. 680, vol. XXXIII, núm. 16. 
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habitants, que representen el 9,32% de la població del Baix Empordà. 
El 1857, la faixa de les localitats, amb terme en contacte amb 

la costa de la comarca, contenia 26.875 habitants, xifra que inclou 
el 53,26% del total demogràfic comarcal, amb una densitat de po
blació de 114,57 habitants per Qm2, mentre que la resta de la co
marca que forma la clapa interior sumava 23.583 habitants que re
presentaven el 46,74% del conjunt del Baix Empordà, i una den
sitat de població del 50,41 habitants per Qm2

• 

1860-1910 

El Baix Empordà es manté estable a partir de 1860 fins a les 
darreries del segle. Passa de 49.833 habitants de l'indicat 1860, a 
50.360 el 1877 i 53.095 el 1887, per seguir amb 53.095 el 1897 i 55.397 
el 1900. Les diferències, que són sempre en sentit de creixement, re
presenten un 1,05% en el període intercensal 1860-70, un 5,4.3 en el 
1877-87, un 0,42% en el 1877-97 i un 3,90% en el de tres anys 1897-
1900. No sembla que afecti gaire a la demografia la crisi originada 
per la mort de les vinyes deguda a la invasió de la fiHoxera, la qual 
entrà a l'Alt Empordà el 1879 i aconseguí el ple entre 1881 i 1883. 
Així veiem que entre 1877 i 1887, que s'ofereix el període catastròfic 
en l'ordre vinícol, la comarca ascendeix demogràficament de 2.735 
habitants equivalents - segons hem indicat- a un 5,43%. Però no 
hem d'oblidar que una bona part de la crisi de la fiHoxera coinci
deix amb l'anomenada edat d'or del suro que afecta sobretot a les 
localitats de Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Sant Joan de Palamós, 
Palafrugell, Mont-ras, Calonge, la Bisbal, Santa Cristina d'Aro i 
Begur, i aquest grup de localitats en la dècada 1877-87, elles soles 
guanyen 2.654 habitants, mentre la resta de la comarca solament 
mostrava un increment de 81. Encara si allarguem el període fins a 
1910, puix els efectes de la crisi fiHoxèrica i la puixança del suro 
es prolonguen almenys fins a aquesta data, tenim que els llocs afa
vorits per aquesta indústria s'han incrementat de 12.141 habitants, 
o sigui un 41,34%, mentre la resta de la comarca en els mateixos 
33 anys han perdut 827 pobladors, o sigui un 3,93%. 

La xifra òptima de població entre els 103 anys que van de 1857 
a 1960 la proporciona el cens abans indicat de 1910, amb 61.674 ha
bitants, els quals representen el 2,95 % dels 2.084.968 de tot el 
Principat. Entre 1900 i 1910 el benefici demogràfic és de 6.277 ha-
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bitants, que constitueixen un 11,33%. Encara que la població afec
tada per la indústria del suro, a la qual ja ens hem referit abans, 
presenti coincidències amb la zona marinera, podem calcular que 
les localitats amb terme municipal amb contacte amb el mar, entre 
1857 i 1910 sumaven 26.875 habitants el 1857 i n'aconseguiren 41.208 
a l'arribar a la darrera data, amb un creixement de 14.333 habitants, 
o sigui del 55,33%, mentre la resta de la comarca, o sigui la clapa 
interior, perdia 3.117 habitants que donaven un coeficient negatiu 
del 13,21%. 

A partir de l'any 1857, en cloure el 1910, el Baix Empordà ha
via guanyat 11.216 habitants, o sigui un 22,22%. La seva densitat 
de població era del 87,81 habitants per Qm2, mentre la general de 
Catalunya era de 65,05 habitants ídem. Referent a densitat de po
blació, aleshores el Baix Empordà es trobava sobrepassat per les 
cinc comarques següents: Barcelonès (3.995,70 habitants per Qm2 ) , 

Maresme (192,07 ídem), Vallès Occidental (130,43 ídem), Baix Llo
bregat (104,10 ídem) i Tarragonès (129,85 ídem). Seguien darrera 
el Baix Empordà, el Baix Camp (81,95 ídem), el Garraf (80,45 ídem), 
l 'Alt Penedès (79,13 ídem), la Garrotxa (76,69 ídem), etc. 

El 1910 Sant Feliu de Guíxols mantenia la seva primacia demo
gràfica amb 11.327 habitants. A partir de 1857 havia augmentat un 
73,86%. És el període en el curs del qual s 'emprèn la construcció 
del ferrocarril que l'uneix amb Girona, inaugurat el 1892. Són els 
dies que els ganxons fabriquen taps de suro a dojo, van a comprar 
taps de suro a Palamós i Palafrugell i arreu on se'n fabriquen i 
exporten taps de suro de diverses procedències, a més dels de fa
bricació pròpia, des del port de Sant Feliu. I per treure la petita 
mala sabor que hagués pogut deixar el magistrat Zamora al titllar 
d'analfabets els patrons guixolencs, aportarem que el parisenc Iyon
net, en visitar el 1891 Sant Feliu, restà sorprès de trobar-hi molta 
gent que parlava correctament el francès, i alguna l'alemany i tot. 
És natural tractant-se d'un poble d'exportadors. És el Sant Feliu 
de Guíxols que evoca magistralment Gaziel,16 que no en va havia 
de donar a la cultura catalana figures com Rafael Patxot i Jubert, 
Juli Garreta, Salvador Albert i el mateix Agustí Calvet, entre altres. 

En volum demogràfic i econòmic, a Sant Feliu el seguia Pala-

16 Sant Feliu de la Costa Brava. Obres completes de Gaziel, vol. I, Obra Ca

talana. 
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frugell, que en el període referit havia aconseguit un increment 
del 71,64% 17 i sumava 9.018 habitants. En aquest espai de temps, 
Palafrugell, Palamós i la Bisbal havien vist construir el ferrocar
ril que les unia amb Flaçà. A continuació de Palafrugell, en l'ordre 
demogràfic, venia Palamós que havia augmentat un 199,11% i tenia 
6.111 habitants; la Bisbal que solament s 'havia incrementat d'un 
8,87% i es quedava a 4.783 habitants; Torroella de Montgrí que ha
via augmentat un 5,42% i tenia 4.083 habitants; Calonge que en te
nia 3.633 i a partir de 1857 havia guanyat un 21,18%; Begur que 
registrava 1.873 pobladors i n 'havia perdut 33; Sant Joan de Pala
mós que, en registrar-ne 1.807, n'havia guanyat un 106,51%; Pals 
que n'havia perdut 18 i quedava a 1.475; Castell d'Aro que aconse
guia 1.208 habitants; Santa Cristina d'Aro que en registrava 1.185 
i Verges que tancava el període amb 1.053. Aquestes eren les 12 lo
calitats que sobrepassaven el miler d'habitants, les quals sumaven 
47.556 habitants i constituïen el 77,11% de la totalitat de la pobla
ció comarcal. Aquesta venia complementada per 11 municipis de 
menys d'un miler i més de mig miler d'habitants que sumaven 7.352 
habitants, amb un coeficient del 11,92 de la població comarcal, i 19 
municipis de menys de mig miler d'ànimes que sumaven 6.766 habi
tants i representaven el 10,97% dels del conjunt demarcacional. 

1910-1940 

L'any 1910, el conjunt del Baix Empordà inicia una davallada 
que el porta el 1920 a 60.087 habitants, el 1930 a 56.094, el 1936 a 
55.972 i el 1940 a 51.653. En aquesta darrera data, el Baix Empordà 
contenia el 1,78% dels 2.890.974 habitants del Principat. Un descens 
semblant experimenta l'Alt Empordà. Advertim que la davallada 
més intensa es produeix entre 1936 i 1940, indubtablement deguda 
a la darrera guerra civil espanyola. Encara que el cens de 1940 ofe
reix algunes irregularitats, es pot constatar que en el curs dels 4 
anys que el separen del 1936, el Baix Empordà perd 4.319 habitants 
que representen un 7,71% de la seva p_oblació anterior i l'Alt Empor
dà, al seu torn, en perd 3.060 que representen un 4'59%. El 1940 la 
població del Baix Empordà és inferior a la que tenia el 1887 i l'Alt 

17 Cal tenir en compte que el 1857 Mont-ras formava part del municipi de 

Palafrugell, del qual s'havia emancipat el 1860. El càlcul es fa entre 1860 i 1910. 
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Empordà la té inferior a la del 1887 i també a la del 1857. Entre 
1910 i 1940 l'Alt Empordà ha perdut 6.349 habitants que represen
ten un 9,07% i, al seu torn, el Baix Empordà n'ha perdut 10.021 que 

representen un 16,24% . 
El 1904 s'havla posat la primera pedra del nou port de Sant Fe

liu de Guíxols. La substitució de la vela pel vapor en els transports 
marítims, junt <J.mb la pèrdua de les colònies d'Ultramar, havia 
d'afectar forçosament el seu comerç, igual que el de totes les loca
litats marítimes. La crisi del suro s'havia començat a fer sentir i 
la guerra civil indicada també havia de colpir-la intensament, puix, 
entre 1936 i 1940, Sant Feliu perd 1.564 habitants que es concreten 
en un 17,09%. El fet és que el 1940 Sant Feliu de Guíxols ha dava
llat a 7.583 habitants i a partir de 1910 n'ha perdut 3.744 i demo
gràficament li ha passat Palafrugell al davant, puix l'indicat 1940 en 
registra 7.905. Palafrugell experimentava una pèrdua sobre J 910 de 
1.113 habitants que representa un 12,34. El tercer lloc entre les lo
calitats comarcals correspon a Palamós, amb els seus 5.037 habi
tants i una pèrdua en el curs de 30 anys de 1.074 i un coeficient del 
17,57%. El quart lloc era per la Bisbal amb 4.239 habitants, una 
minva de 544 i un coeficient del 11,37%. Corresponia el quint a 
Torroella de Montgrí amb 4.059 habitants i una minva de solament 
24 a partir de l'indicat 1910. Calonge, amb 2.355 habitants, n'havia 
perdut 1.278 amb un índex negatiu ::l'un 35,17%. En el rengle de 
les xifres demogràfiques vénen a continuació: Sant Joan de Pala
mós - 1.429 hab.-, Verges - 1.251 hab.-, Begur - 1.147 hab.- i 
Castell d'Aro - 1.088 hab- , que compl·:!menten les 11 localitats que 
el 1940 tenien més d'un miler d'ànimes. El seu conjunt sumava 
37.550 habitants que constituïen el 72,70% de la població total del 
Baix Empordà. Les localitats situades entre el mig miler i el miler 
d'habitants, eren 12, amb una població conjunta de 7.443 habitants 
que representaven el 14,41% del total comarcal, i restaven 20 mu
nicipis, cap dels quals no arribava al mig miler de pobladors, els 
quals, al seu torn, sumaven 6.660 habitants que constituïen el 12,89% 
de tot el Baix Empordà. 

La densitat de població de la comarca el 1940 era de 73,54 habi
tants per Qm2, mentre que l'Alt Empordà es quedava a 49,49 ídem. 
la densitat promitja del Principat era de 90,20 habitants per Qm2, 

i la del Baix Empordà li era inferior. Aquesta inferioritat provenia 
ja del 1930, que el Baix Empordà havia registrat 79,86 habitants per 
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Qm2, mentre la general de la Catalunya estricta havia passat a 87,09 

ídem. El 1940 el Baix Empordà tenia 11 comarques amb densitat de 
població superior a la seva. Aquestes comarques eren: el Barcelo
nés (7.708 hab. per Qm2), el Maresme (250,57 ídem), el Vallès Occi
dental (227,56 ídem), el Baix Llobregat (183,52 ídem), el Tarragonès 
(160,56 ídem); el Garraf (116,39 ídem), el Gironès (97,88 ídem), el Baix 
Camp (89,10 ídem), l'Alt Penedès (88,í2 ídem), el Vallès Oriental 
(79,79 ídem) i el Bages (74,25 ídem). L'immediat seguidor del Baix 
Empordà era el Segrià amb 64,34 habi1ants per Qm2• 

Els municipis, el terme dels quals limita amb el mar, en el 
cens de 1940 sumaven 32.639 habitants i, referent a l'any 1910, ha
vien perdut 8.569 habitants amb un coeficient del 20,79%. La resta 
de la comarca, o sigui els termes de l'interior, entre 1910 i 1940 so
lament havien perdut 1.452 habitants que constituïen un coeficient 
del 7,09%. En la darrera data els marítims contenien el 63,19 % del 
total demogràfic comarcal i els de terra endins el 36,81%. 

1950-1970 

Entre 1940 i 1950 el Baix Empordà inicia una recuperació del 
seu poblament, primer tímida, puix entre una i altra data es passa 
de 51.653 habitants a 52.103, amb un increment de sols 450 habi
tants que representen un 0,87%. En la dècada 1950-60, a l'aconseguir 
el 1960 la xifra de 58.837 habitants, l'augment es registrava de 6.790 

habitants, amb un índex del 13,03%.18 En la de 1960 a 1970, el crei
xement prosseguia amb 12.305 habitams de més i un coeficient del 
20,89%. En aquesta darrera dècada l'increment era més important 
en el primer quinquenni que en el segon, puix entre 1960 i 1965 ha
via estat de 7.366 habitants amb un coeficient del 12,50% i . en el 
segon quinquenni 1965-1970, de 4.939 habitants i un índex del 7,45 % . 
En el conjunt dels vint anys transcorreguts entre 1950 i 1970, l'in
crement ha estat de 19.095 habitants amb un 36,64% de coeficient . 
El 1970, amb 71.198 habitants el Baix Empordà contenia el 1,38% 
dels 5.122.690 habitants que constituïen la població del Pr incipa t. 

En les precedents especulacions s'hi amaga l'enorme influència 
que ha tingut la zona marítima en les xifres que entren en joc. En-

18 J. !GLÉSIES, La població de Catalunya en la dècada 1950-1960. Panora111a ac

tual de les idees, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1966. 
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tre 1950 i 1970, els municipis amb terme mariner s'han incrementat 
de 18.489 habitants, amb un coeficie-:1t del 56,10%. L'augment de 
població de la zona marítima entre 1940 i 1950 era reduït a 315 habi
tants , però entre 1950 i 1960 pujava ja a 6.876 habitant s amb un 
percentatge del 20,86, i entre 1960 i 1970 arribava a 11.613 habitants 
amb un índex del 29,15% . En aquesta darrera dècada, per semblant 
al que hem vist en el conjunt comarcal, en el primer quinquenni 
la zona marítima ha ascendit de 6.900 i un coeficien t del 17,32% i 
en el segon quinquenni l'ascens s'ha limitat a 4.713 habitants, amb 
un percentatge del 10%. Si a la zona marítima hi afegim 18. Bisbal, 
que el seu torn ha experimentat un augment del 45,50%, ens trobem 
que tot l'increment experimentat pel conjunt comarcal ha estat amb 
e creix absorvit per les localitats de terme marítim, més l'afegit de 
la capital comarcal. 

E n el conjunt del Baix Empordà, entre 1950 i 1970 hi ha 20 mu
nicipis que guanyen població i 21 que en perden. Entre els primers 
hi ha els 9 municipis que pertanyen a la faixa costera i s'han bene
fi ciat de la tramuntanada turística, la qual deixa una població d'es
tada permanent molt més petita del que pot semblar al comparar
la amb la gran amplitud de la construcció. Apart aquest punt, les 
localitats més importants - sobretot les de terme marítim- amb 
el seu volum demogràfic decanten la balançada demogràfica comar
cal. Mentre les altres , situades a !'interior i d'un caràcter rural, · en 
termes generals disminueixen de població. No obstant en la dRrre
ra desena 1960-1970, en aquest inter ior, Castell d'Empordà, Vullpe
llac, Monells, Fonteta, i Corçà, posats en cercle entorn de la Bisbal, 
augmenten demogràficament com a pobles dormitori. Ho fan tam
bé Foixà, Bellcaire i Santa Cristina d 'Aro, segons han remarcat Pas
qual Carbó i els seus companys. 

Sant Feliu de Guíxols, el 1970, ha recobrat el primer lloc demo
gràfic comarcal amb 12.508 habitants. Sobre el 1950 n'ha guanyat 
4.202, és a dir, un 50,58%. El seu avenç en aquest vicenni ha estat 
bastant uniforme: 2.001 habitants entre 1950 i 1960 i 2.201 entre 
1960 i 1970, o sigui un 24 % en la primera dècada i un 21,35 en la 
segona. A Sant Feliu l'estalona Palafrugell amb 12.256 habitants i 
u n índex d 'increment entre 1950 i 1970 del 59,21 %. Aquest es repar
teix entre un 18,51% (1.425 habitants) entre 1950-60 i un 34,34 % 
(3.133 habitan ts) entre 1960-70. Palamós, amb 10.088 habitants, n'ha 
guanyat 4.252 en el vicenni , amb un ascens del 72,85 %. El quart 
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lloc del rengle demogràfic l'ocupa la Bisbal amb 6.432 habitants i 
un augment de 2.024, amb el 45,91 %. El quint, Torroella de Montgrí, 
amb 5.117 habitants i un impuls del 17,01 %. El sext, Calonge de 
les Gavarres amb 3.941 habitants i un coeficient positiu del 63,12 % . 
Segueixen Castell d'Aro amb 2.473 habitants i un augment en el 
vicenni del 119,82 %; Begur amb 2.234 habitants i un ascens del 
122,28 %; Pals amb 1.728 habitants i un impuls del 12,64 % ; Verges, 
que é-> l'única localitat del grup de les superiors al miler d'habitants 
que perd població, per bé que ho fa solament en el vicenni per 
12 habitants. Complementa el grup la localitat de Mont-ras amb 
1.040 habitants, amb un increment del 64 %. En conjunt, aquests 11 
municipis sumen 59.039 habitants, que constitueixen el 82,92 % del 
total de la població del Baix Empordà. Resten 6 municipis que es 
troben entre els 500 i els mil habitants i sumen 4.126 habitants que 
formen el 5,79 % àe la població comarcal; i per fi els 29 municipis 
dc menys de mig miler d'habitants, que sumen 8.034 habitants i 
constitueixen el 11,29 % restant de la població de la comarca. 

La densitat del Baix Empordà el 1970 és de 101,37 % habitants 
per Qm2, bastant inferior al promig del Principat que és de 159,83 
habitants ídem. Té al davant, en aquest aspe;:;te, el Barcelonès ( 14.746 

habitants per Qm2), el Baix Llobregat (739,37 ídem), el Vallès Occi
dental (732,73 ídem), el Maresme (480,14 ídem), el Tarragonès (301'i,27 
ídem), el Garraf (213,11 ídem), r~l Vallès Oriental (179,74 ídem ), el 
Gironès (137,62 ídem), el Baix Camp (136,82 ídem), el Segrià (107,51 
ídem)), l'Alt Penedès (107,27 ídem), el Bages (103,40 ídem). Immedia
tament al darrera del Baix Empordà segueixen: l'Osona (82,73 ídem), 
l'Anoia (73,58 ídem), la Selva (70,80 ídem), el Baix Penedès (70,60 
ídem), etc. L'Alt Empordà ha quedat a S5,24 habitants per Qm2• 19 

1975 

Del cens de 1975 no tenim encara les dades completes de tot 
Catalunya, però podem avançar que registra per a les localitats del 
Baix Empordà 76.955 habitants, o sigui 5.757 més que els de 1970, 
amb un coeficient del 8,08 % . La densitat de població es fixa en 
109,56 habitants per Qm2. 

19 J. !GLÉSIES, Avance sobre el mo vimiento y la distribuciún comarcal de ia 

poblaci6n de Cata/uña entre 1960 y 1970, "Memorias de la Real Academia de Cien

cias y Artes de Barcelona", tercera época, núm. 761, vol. XLT, núm. 11. 
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Sant Feliu de Guíxols es manté com a localitat de major volum 
demogràfic de la comarca amb 14.070 habitants. En el quinquenni 
que la separa del cens anterior ha guanyat 1.562 habitants, o sigui 
un 12,48 %. La segona localitat en l'ordre indicat és Palafrugell amb 
13.802 habitants, un guany de 1.546 i un coeficient del 12,61 %. La 
tercera és Palamós que s'incrementa d'un 11,75% en registrar 11.274 
habitants. Aquestes són les tres úniques localitats del Baix Empordà 
que sobrepa~sen els deu mil habitants. Sumen 39.146 habitants i 
constitueixen un 50,86 % de la població de la totalitat de la comarca. 
De manera que en sols tres municipis viu la meitat de la població 
de tot el departament comarcal. La quarta localitat en volum demo
gràfic és la Bisbal, que obté 7.232 habitants, amb un benefici de 
800, que representa un 12,43 %. Torroella de Montgrí, amb 5.312 ha
bitants, ocupa el cinquè lloc. Ha superat la xifra de 1970 amb 137 
habitants i un percentatge del 2,64 %. Són aquestes les dues úniques 
localitats de la comarca que es classifiquen entre els 5.000 i el 10.000 
habitants, amb un conjunt de 12.544, xifra que constitueix el 16,30% 
del total del Baix Empordà. A continuació venen Calonge amb 4.431 
habitants, els quals li proporcionen un guany de 490 sobre el cens 
anterior i un índex del 12,43 %; Castell d'Aro, amb 3.146 habitants, 
amb un ascens de 673 i un coeficient del 27,21 %; Begur amb 2.215 
habitants, que experimenta una minva en el quinquenni de 19; Pals 
amb 1.674 hé1bitants i una pèrdua de 54 en el període intercensal; 
Santa Cristina d'Aro amb 1.023 habitants i un guany de 43 i Corçà 
amb 1.011 habitants, deguts a la incorporació de Casavells, amb un 
guany de 54. Aquests són els sis municipis de la comarca que comp
ten entre mil i cinc mil habitants, els quals sumen 13.500 habitants 
i representen un 17,54% de la totalitat de la població del Baix Em
pordà. Resten a aquest, 27 municipis <1mb un total de 11.765 habi
tants, cap dels quals no arriba a un miler d'habitants, constituint 
un conjunt que representa el 15,29 % de la població de tota la co
marca. 

La faixa dels municipis, el terrr.e dels quals confina amb el mar, 
el 1975 suma 56.852 habitants, amb un guany damunt la xifra ob
tinguda cinc anys abans de 5.409 habitants i un coeficient del 10,51. 
Representaven el 73,87 % del total de la població comarcal. La cla
pa dels 30 municipis de terra endins suma 20.103 habitants, amb un 
guany de 348 habitants sobre 1970 i un coeficient del 1,17% i cons
titueixen el 26,12 % del conjunt del Baix Empordà. La densitat de po-
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blació de la zona marítima és de 242,36 habitants per Qm2 i la de la 
clapa dels municipis de l'interior 42,97 ídem. En la faixa dels mu
nicipis amb contacte amb el mar n'hi ha sis que guanyen població i 
tres - Pals, Begur i Mont-ras- que experimenten petites minves. 
En el conjunt de la comarca, els municipis amb benefici demogràfic 
són 13 i els que mostren pèrdues 25 . Aquests darrers, llevat de Be
gur i Pals, tots ells són de població inferior al miler d'habitants. 
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1857 1860 1377 1887 1897 1900 
Hah. Hah. Hab. Hah. Hab. Hab. 

Albons 619 602 634 S82 S81 S84 
Begur 1.906 1.849 1.709 1.761 1.884 1.908 
Bellcaire d'Empordà S23 520 sos 484 445 431 
La Bisbal 4.393 4.173 4.541 4.888 4.509 4.598 
Calonge de les Gavarres 2.998 2.985 3.063 3.157 3.247 3.393 
Casa vells 398 381 375 381 336 330 
Castell d'Aro 2.801 1.453 1.170 1.197 1.161 1.18S 
Castell d'Empordà 194 209 154 156 148 152 
Colomers 553 521 457 456 383 362 
Corçà 833 822 676 700 642 634 
Cruïlles 1.285 1.303 1.105 1.069 1.019 906 
Foixà 823 817 879 962 952 976 
Fontanilles 236 232 234 238 227 223 
Fon teta 622 589 540 523 505 513 
Garrigoles 338 372 293 377 288 257 
Gualta 433 452 465 484 399 391 
Jafre de Ter 573 551 548 529 504 473 
Mon ells 456 427 383 416 373 364 
Mont-ras Palairugell 725 586 598 583 618 
Palafrugell 5.692 5.254 6.270 6.603 6.717 7.087 
Pal8mós 2.043 2.118 2.292 2.472 3.177 3.895 
Palau-Sator 752 730 679 679 639 597 
Pals 1.493 1.404 1.383 1.384 1.283 1.286 
Parlavà S 53 547 372 381 412 417 
La Pera 763 739 658 637 576 559 
Pera tallada 908 880 763 791 725 701 
Regencós 336 352 321 308 313 320 
Rupià 492 474 472 473 429 425 
Sant Feliu de Guíxols 6.515 6.434 7.773 9.219 9.966 11.333 
Sant Joan de Palamós 875 899 917 971 1.210 1.242 
Sant Sadurní de l'Heura 923 874 696 688 637 607 
Santa Cristina d'Aro Castell d'Aro 1.321 1.046 1.155 1.098 1.069 
Serr<t de Daró 352 349 329 315 310 311 
La Tallada 506 487 473 478 483 489 
Torrent 343 320 265 293 242 253 
Torroella de Montg.d 3.873 3.738 3.819 4.035 3.867 3.543 
Ullà 520 497 495 454 401 360 
Ullastret S04 513 504 468 442 450 
Ultramort 340 333 A Foixà 
Vall-llobrega 340 325 283 234 249 254 
Verges 1.183 1.154 1.162 1.164 1.074 1.021 
Vilopriu 725 692 646 509 499 473 
Vulpellach 443 416 425 426 379 407 

-· ·- --- ·------·· 

Suma 50.458 49.833 50.360 53 .095 53.314 55.397 



1910 1920 1930 1936 1940 1950 1960 1965 1970 1975 
Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab . Hab. 

---- ~---~-- ~---~---~ ~ ~---------~ 

634 692 640 652 631 652 577 637 573 576 
1.873 1.796 1.372 1.357 1.147 1.005 1.505 1.863 2.234 2.215 

444 492 565 561 529 531 524 564 603 576 
4.78.~ 4.500 4.481 4.316 4.239 4.408 5.275 5.849 6.432 7.232 
3.633 3.141 2.795 2.656 2.355 2.416 3.043 3.844 3.941 4.431 

318 295 289 279 265 301 265 271 A Corçà-
1.20R 1.182 1.128 1.1/2 1.088 1.125 1.358 2.173 2.473 3.146 

131 130 126 123 122 130 97 74 158 
371 354 344 ~ 367 349 376 287 275 275 236 
679 692 662 632 605 597 580 604 957 1.011 
919 843 785 785 736 692 616 494 448 982 
931 949 587 590 563 539 Sl S 503 442 398 
236 253 235 259 260 211 204 206 168 143 
505 478 398 398 430 408 354 391 390 388 
301 283 261 286 283 308 244 212 202 159 
406 399 402 407 390 372 397 377 394 346 
531 559 561 542 546 474 440 418 430 393 
381 323 289 268 250 269 ~¡::;~ 

L.~J 303 333 Cru illes 
673 701 626 668 579 634 858 1.007 1.040 928 

9.018 8.746 8.682 8.682 7.905 7.698 9.123 11.145 12.256 13.802 
6.111 6.878 5.349 5.450 5.037 5.836 7.639 9.000 10.088 11.274 

599 569 510 545 531 557 sos 462 435 370 
1.475 1.491 1.406 1.483 1.457 1.534 1.666 1.788 1.728 1.674 

443 445 436 438 436 430 408 422 393 392 
616 621 609 632 621 606 547 514 439 417 
704 665 618 605 621 619 566 525 503 478 
330 334 337 329 285 277 ~55 339 329 294 
413 418 411 390 417 445 400 354 289 241 

11.327 10.013 9.082 9.147 7.583 8.306 10.307 11.227 12.508 14.070 
1.807 1.817 1.736 1.650 1.429 A Palamós 

561 600 526 488 496 483 511 504 371 Cru illes 
1.185 1.101 1.034 1.058 977 985 927 871 980 1.023 

302 303 297 301 290 311 275 279 264 241 
483 500 550 550 504 601 .569 532 510 502 
239 243 246 241 230 237 206 294 288 221 

4.083 4.074 4.264 4.214 4.059 4.400 4.331 4.683 5.175 5.312 
399 453 442 443 434 433 389 419 434 766 
438 426 396 406 414 406 355 348 351 323 

318 312 300 283 242 246 237 233 
252 224 220 210 184 175 218 203 211 197 

1.053 1.183 1.202 1.212 1.251 1.175 1.103 1.186 1.163 1.169 
476 510 500 500 440 485 410 326 252 215 
403 411 377 368 385 373 447 528 492 581 

---- -------~---- ------- ·· ·---- --~- ----------

61.674 60.087 56.094 55.972 51.653 52.103 58.893 66.259 71.198 76.955 
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EL BAIX IMPERI A SANT FELIU DE GUIXOLS. 
INTRODUCCIÓ AL MÓN MEDIEVAL 

PER 

PERE DE PALOL 

Només les troballes arqueològiques - i encara poques- ens 
permeten parlar d 'un poblament a Sant Feliu de Guíxols que justi
fiqui, per una banda, el diploma del món carolingi i de temps de 
repoblació, i l'establiment d'una forta comunitat monacal que està 
en la base de la creació del grup urbà posterior. Els documents ar
queològics, només, s'han de poder incrustar en una més àmplia rea
litat històrica que els faci totalment comprensibles i útils en els mo
ments de l'intent d'una més ambiciosa hipòtesi de treball. 

És per això que, quan em varen invitar a participar en aquest 
coHoqui amb una Ponència, vaig creure que podria fer encara que 
només fossin unes reflexions en veu alta sobre el possible origen 
romà de l'actual ciutat, lligant de manera àmplia el que en podríem 
dir la documentació arqueològica amb una cronologia prou segura, 
i les dades històriques més generals en les que s'han de posar aques
tes restes; omplint, així, un buit que mai no poàrem - per ara
completar amb la normal documentació escrita, a no ser que hi ha
gués la fortuna d'alguna troball''l epigràfica. Potser el meu intent 
- ben lleuger per altra banda- sigui, sobre tot, una mostra de la 
metodologia que emprem els arqueòlegs que som historiadors i que 
sabem el valor real que tenen les nostres troballes si s'utilitzen cor
rectament i deixen d 'ésser objectes aïllats o peces de museu. Mol
tes v~gades s'ha dit que la investigació arqueològica té un valor his
tòric total, comparable a qualsevol investigació d'arxiu, sempre que 
els elements trobats s'emprin amb un joc d'interpretacions que s'a
justin sempre al document i que, si bé utilitzin tot el que els restes 
materials ens diuen, en un aspecte social, econòmic, cultural i fins 
i tot polític o religiós en certs moments, mai, en les síntesis possi
bles, no s'arribi més enllà del que honestament es pugui, i en un 
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moment precís l 'investigador sàpiga dir fins a on és just interpre
tar i tot el que, n!algrat aquests documents, quedi encara fosc. 

Els prego, per tant, que em permetin fer unes consideracions 
sobre un problema que a tots ens int~ressa, com és el dels orígens 
de la ciutat; el perquè del lloc i del moment i en quines circums
tàncies històriques va poder aparèixeï, per primera vegada i amb 
certa transcendéncia de continuïtat, un establiment humà base del 
que encara avui tenim. 

El tema ve suggerit, per una banda, per les restes arqueològi
ques trobades a la regió del monestir i ben publicades en part pel 
nostre amic el Sr. Esteva, que pertanyen a un moment força con
cret del Baix Imperi romà, i per altra banda per una molt àmplia 
problemàtica social i econòmica del mateix Baix Imperi, en la que 
estic ficat darrerament pels meus treballs, sobretot a Castella on 
la documentació arqueològica ara és abundant i rica. Per altra ban
da, les troballes catalanes en aquest terreny cada vegada són més 
importants i més denses i el que fins ara només podíem explicar
nos mit jançant el coneixement, per exemple, de la rica legislació ro
mana tardana, avui ja en tenim mostres palpables ben clares en el 
camp de l'arqueologia de manera que, poc a poc, es va dibuixant 
un horitzó cultural i social que fa possible l'existència de grups hu
mans, organitzats , que persistiran durant els anys del domini nm
sulmà i que, ben aviat, sabrem tenien una existència real en els 
primers moments de la reconquesta franca i el repoblament de 
totes aquestes terres; i ho sabrem, sobre tot, més que per les ma
teixes restes arqueològiques- sempre molt difícils d'identificar en 
aquests moments de crisi, pels escassa.; diplomes carolingis de con
cessions reials o de confirmacions de jurisdicció, com és el cas con
cret de Sant Feliu de Guíxols, amb el diploma de Lotari de l'any 968. 

Podem dir que la gran crisi de finals òel món romà venia ja 
de temps enrera. S'assenyala el segle III - després de Cómmode- els 
inicis del que s'anomena el Baix Imperi; però les veritables cau
ses que faran necessari l'intent de r,~dreçament des de Dioclecià, 
les tindrem sobretot en l'anarquia militar del segle III, i com a con
seqüència en el desgavell econòmic i social de l'Imperi, que fa pos
sible les incursions dels francs i dels alamans en temps de Galiè, 
que provoquen una crisi urbana enfront a la impossibilitat de de
fensa dels grans r,uclis ciutadans, fet que ve a .ésser la darrera mo
tivació de la inestabilitat dels grans nuclis urbans que, per altra 
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banda, ja tenien serioses dificultats per a procurar-se mitjans de 
subsistència alimentícia i que, a la vegada, eren fàcilment contro
lades per cobradors d'impostos, el que feia notablement incòmo
da la vida en aquests centres i qEe explica perfectament l'èxod;;: al 
camp i el creixement de les grans finques rurals, els fundi dels 
gran terratinents - els possessores- d'una alta classe social -els 
clarissimi- que foren centres autosuficients en l'ordre de la pro
ducció de recursos vitals, i que per la seva mateixa condició potent 
- se'ls diu els potentiores- en un moment concret tenen la força 
suficient per eludir els impostos i per convertir-se en uns autèntics 
senyors feudals comparables als de l'Edat Mitjana si haguèssin ar
:ribat a encunyar moneda, com feren els senyors medievals. Es trac
ta, doncs, d'una mena de prefeudalisme que va donar origen als cen
tres medievals, ja sigui a través dels burgs rurals, dels monestirs 
- com a Sant Fc:;liu de Guíxols- o d'altres agrupaments humans 
persistents en els pobles actuals i que podem testimoniar mitjan
çant les excavacions arqueològiques i també la mateixa toponímia, 
com veurem. 

S'ha donat molta importància al fet econòmic del Baix Imperi, 
en el que afecta a aquest fenomen de fugida al camp. Per una ban
da, el senyor potentior no està d'acord amb els tributs que li dema
na l'Imperi. La lluita en relació al pagament amb diner o amb ma
tèries és constant, lligat, per altra banda, amb els preus dels pro
ductes agrícoles i les carns (entre altres coses) reflexat en el famós 
edictum de pretiis rerum venalium, de Dioclecià que, com en tots 
els moments històrics en els que es volen controlar els recursos vi
tals, precisament per falta dels mateixos, produeix sempre una puja 
escandalosa dels preus, i el fet que s'amaguin els productes pro
duint inflació i especulació. Per altra banda, en les seves villae dels 
fundi, els grans possessores són molt independents, sobretot si pen
sem que en un mc-ment determinat estigui en mans dels potentiores 
rurals els serveis policíacs de l'exèrcit per mantenir l'ordre interior, 

ja que la vida rmal porta com a conseqüènciR les primeres revoltes 
dels colons, en alguns llocs molt greus. i que coneixem amb el nom 
genèric de bagaudes. Quan l'estat romà ja no pot mantenir l'ordre 
en totes .les províncies, i l'exèrcit es va dissolent, els potentiores 
tenen els seus propis exèrcits privats o senyorials. 

Els petits propietaris s'han posat sota la protecció dels grans 
possessores i així es constitueix una colonització perpètua i heredi-
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tària de manera que estar lligat a la terra és un dret i una neces
sitat; la terra passa de pares a fills i no tornarà al gran propietari 
només si el colon mor sense herència; però no pot abandonar els 
seus cultius, ja que va contra el possessor i contra l'estat per raó 
dels impostos, calculats també, amb base del nombre de cultius i 
de pagesos. Molts d'aquests petits propietaris que es posen sota la 
protecció dels gnms latifundistes, procedeixen de les ciutats; i, en 
un moment determinat, fins i tot els mateixos curials ciutadans -en
carregats per l'emperador de cobrar els impostos- , passen als grans 
propietaris rurals les seves terres i demanen desgravacions fiscals 
pels prediae desertae. 

Així, amb una gran autonomia fiscal, el gran fundus adquireix 
autoritat judicial sobre els seus homes, lliures o no, i al final de 
l'Imperi arriba a tenir una autèntica unitat econòmica, fiscal, judi
cial i fins i tot religiosa, algunes vegades vivint una vida certament 
independent de l'Estat. S'ha de pensar - i voldria referir-me a Sant 
Feliu de Guíxols- que en la major part d'aquestes villae tardanes, 
s'hi han trobat petites basíliques- com a la del dominus Fortuna
tus, de Fraga, p. e.- que aquest fet no és aïllat, ja que en el VI 
Concili de Toledo es prohibeix que els bisbes s'apoderin d'aquestes 
esglésies rurals, el que fa possible que en el moment de la desapa
rició dels propietaris, persisteixi l'element religiós fins i tot consti
tuint-hi un centre monacal, com pensem que pogué passar a Sant 
Feliu. 

Les excavacions arqueològiques ens porten la confirmació del 
que hem dit en relació als petits propietaris que cauen sota el pa
trocinium potentiorum, però no sabem fins a quin punt aquest fe
nomen d'absorció dels minores possessores pel potentior fou tan 
extès com volen els textos històrics i jurídics. El fet arqueològic, 
però, sembla confirmar-ho, ja que de la munió de villae anteriors a 
les destruccions dels francs i dels alamans de la segona meitat del 
segle III, molt poques es refan i es restauren, de manera que sem
bla que l'arqueologia ens confirma la concentració de la vida i de 
la força econòmica només en algunes d 'aquestes villae - precisament 
la del potentior- abandonant-se les altres. 

Si bé en la geografia de les diferents províncies de l'Imperi tro
bem molt abundants exemples de la riquesa i potència de les villae 
tardanes, no és aquest el cas de Catalunya. Així com a l'Àfrica ro
mana, a les GàHies i darrerament estudiat a la Messeta de Castella, 
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tant a la superior, com a la inferior, el fenomen de l'existència de 
. grans fundi ve confirmat per les excavacions de moltes i molt ri
ques villae, i són menys freqüents les troballes d'establiments de 
l'Alt Imperi a Catalunya - potser per ésser la terra més repartida i 
per tenir una densitat urbana durant els primers segles de Roma, 
més densa que en les regions que he citat- no són tan abundants 
les villae baix imperials, si bé no manquen i és probable que a mida 
que es vagin fent noves troballes, la carta de distribució geogràfica 
sigui més densa. 

A la nostra regió, però, en tenim alguns casos, molt importants 
i rics que fan vàlid el que fins ara - i de manera tan esquemàtica
els he exposat. Pensem que molt a prop -a Tossa- hi ha una villa 
ben coneguda de la que, fins i tot, tenim el nom del possessor, que 
es deia Vitalis, és a dir, Vidal. A Bell-lloch, al pla de Girona, a can 
Pau Birol, n'hi havia una altra amb mosaics d'una riquesa extraor
dinària, amb temes de circ, etc. A Sarrià de Ter se'n va descobrir 
una de nova, desg1aciadament encara sense publicar, però amb bells 
mosaics, també. Altres troballes fan pensar que n'hi ha a Platja d'Aro, 
en el lloc que se'n diu Pla de Palol, sob1e la Platja de l'Artigues, el 
que ens porta a fer algunes consideracions de tipus de toponímia. 
No sabem a quin moment apareix la forma de palatiolo, palaciolo, 
palasol, palatiolum, en la documentació medieval que deu ésser pre
carolíngia i és -evidentment- romana del Baix Imperi. El fet és 
que el nom - petit palau- suggereix un fundus romà i això només 
va bé amb el món dels grans fundi del Baix Imperi. Penso, per 
exemple, en el lloc així anomenat, junt a Elna, d'on es diu que és 
originari el nostre primer poeta Berenguer de Palol i penso, també, 
en la llarga llista de topònims de Palol, que hi ha avui a l'Empordà 
i al Gironès, quasi sempre en llocs de romanització i en la docu
mentació medieval o moderna sempre amb l'antecedent de villa. 

El fenomen, crec, cal investigar-lo bé i a fons, fent una llista 
dels topònims, i una sèrie de prospeccions arqueològiques en els 
llocs per identificar-hi les possibles villae del Baix Imperi, el que 
ens donaria una carta de difusió dels fundi tardans, i, en el fons, 
la base humana que podria justificar el repoblament i les regions 
més denses i velles del món medieval. 

Pensem que Sant Feliu de Guíxols podria ésser un exemple d'a
quests fets i el resultat dels fets històrics que tan breument els he 
exposat. Això ho podria justificar l'excavació en la regió del mones-
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:tir , al peu de la riera on totes les troballes que fins ara s'hi han fet 
corresponen, precisament, a aquest moment que va des del segle III 

fins a temps de repoblament - penso amb la Porta Ferrada- . L'a
parició de ceràmiques brillants, del grup de les lucentes, dels au

. tors italians; les clares de decoració estampada o impresa dintre lès 
espècies de Clara D; les tombes amb teules de doble vertent, i, so
bretot, l'edifici de planta poligonal a sota mateix de la Torre del 
Fum, que vàrem interpretar com un baptisteri, no descartant la pos
sibilitat que fos un mausoleu, fan pensar que en aquest lloc va ha
ver-hi una gran casa romana del Baix Imperi del tipus de la del 
senyor Vidal, de Tossa. El lloc és molt a propòsit, ja que té aigua 
abundant, per la mateixa riera; està en una regió fèrtil amb possi
bilitat d 'hortes i de cultius; està prou resguardada per les Gavarres 

· i a prop del mar sense que els vents la molestin; en fi, tots els mo
tius per a fer agradable i eficaç ur. establiment senyorial, cristianit
zat, amb possibilitats d'una vida autosuficient en l'aspecte econòmic 
i -en certa manera també- dintre l'esperit dels atia baix impe
rials, centres cultes, literaris, i rics d~s d'un punt de vista artístic 
i espiritual, com podrien haver estat les cases de camp de Prudenci 
a l a vall de l'Ebre, o les dels grans propietaris de l'altra banda del 
Pirineu, com la de Sidoni Apolinar a les GàBies. 

De totes maneres, no he volgut fer altra cosa que proposar una 
hipòtesi de treball, buscant un engranatge d'unes troballes arqueo
lògiques encara desgraciadament insuficients amb unes circumstàn
cies generals de l'Imperi que corresponen al mateix moment de cro
nologia perquè serveixin d'estímul a la inwstigació arqueològica a 
la ciutat, investigació que podria confirmar o invalidar el que ara 
proposo. 

Nota. He prescindit de totes les cites bibliogràfiques sobre aquest tema del Baix 

Imperi, avui molt d'actualitat i verdaderament apassionant ja que, en part, les he co

·mentades en el meu treball Romanos en la Meseta : El Bajo lmperio y la aristocra

~ia agrícola. Symposium sobre rÒmanización de Castilla, en ocasió del BimiHenari de 

l'aqlieducte · de Segòvia, Institut d'Arqueologia, Universitat de Barcelona (en premsa). 
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NOTA SOBRE ELS MOVIMENTS SOCIALS 

A LES COMARQUES GIRONINES (1914-1920)* 

PER 

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 
I 

JOAQUIM NADAL FARRERAS 

1. CONSEQüÈNCIES ECONOMIQUES DE LA GUERRA 

Són ben coneguts els efectes estimulants de la Primera Guerra 
Mundial damunt de l'economia espanyola. La conjuntura creada per 
l'enfrontament armat dels principals p:úsos capitalistes d'Europa fou 
per Espanya tan excepcional que hom ha pogut qualificar la Prime
ra Guerra Mundial com una etapa de consolidació i formació del ca-

Aquest treball vol ser només una aproximació a un tema que malgrat el 
caràcter secundari del moviment obrer de les comarques gironines creiem de gran im
portància. Ens sembla evident que caldrien investigacions més directes i aprofundides 

i som conscients del caràcter fragmentari i sovint contradictori de les fonts emprades 
(vegeu-ne ~a referència completa a l'apartat fonts de l'apèndix 1). Però fent nostres 

les apreciacions de la Cambra de Comerç de Girona, també creiem que l'estadística 
del moviment social era molt deficient en aquella època: 

"Lamenta, una vez mas, la Camara, que los datos relativos a esta clase de con

flictos sean incompletos; no !e ha sido posible adquirir otros por que es completamen
te inútil acudir a los centros oficiales, donde los poseen muy escasos. Si el lnstituto 
de Reformas Sociales con toda su autoridad no consigue reunir los datos completos a 
pesar de oficiar a los alcaldes de las poblaciones donde se plantea un conflicto de 
esta clase, mas difícil !e ha de ser a la Camara obtener!os. La falta de un organismo 
adecuado, no ya sólo para llevar la estadística de las hue!gas que se planteen, sino 

para intervenir de un modo rapido y eficaz a su solución, se nota mas cada día, por 
la frecuencia de tales conflictos, abandonada hoy su solución al mayor o menor celo 
de las autoridades gubernativas, cuyo deseo, por lo general se concreta a evitar alte

raciones de orden público. No exíste organismo que los encauce, que los estudie, que 
siga de cerca su proceso, y mucho menos, por tanto, que recoja siquiera los datos mas 
importantes, y por este motivo, se desconoce la causa de la huelga, el número de huel
guistas, la solución que tuvo, etc.". 

Reconeixem, doncs, el caràcter provisional dels nostres plantejaments i xífres . . Es-
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pitalisme espanyol.1 Efectivament, la demanda dels països en guerra, 
normalment satisfeta per llur pròpia indústria, repercutí sobre l'e
conomia espanyoia absorbint-ne la producció, impulsant d 'aquesta 
manera a nivells espectaculars el comerç d'exportació fins al punt 
que s'invertí la secular tendència deficitària de la balança comercial 
que començà de presentar resultats positius. Per aquest camí la in
dústria tèxtil (cotó i llana) va tenir una fase de prosperitat igual 
com ocorregué en l'exportació de productes de primera necessitat 
la demanda exterior dels quals augmentà sensiblement. L'altra in
dústria bàsica, la siderúrgica, experimentà un creixement similar, i 
davant de l'afebliment de la competència estrangera varen comen
çar a desenvolupar-se indústries noves per tal de substituir les im
portacions anteric.rs al conflicte, cern en el cas de les indústries quí
mica, elèctrica i mecànica. Amb tot, els sectors més beneficiats de 
tot el procés caldria buscar-los en la gran banca i en les companyies 
de navegació on la capacitat d'acumulació de beneficis fou la més 
espectacular.2 De tots aquests canvis econòmics conjunturals és evi
dent que en podia haver sortit l'oportunitat per a una remodelació 
de l'economia esp<myola que la fes sortir de l'endarreriment secu
lar que patia; la realitat fou però molt diferent i el caràcter espe
culatiu de la majoria dels beneficis obtinguts agreujaria encara la 
situció econòmica espanyola quan s'acabés l'excepcional situació de 
la guerra i es retornés a la normalitat. 

D'altra banda el procés inflacionista 3 sobre el que es va assen
tar l'esmentada prosperitat, engrandí encara l'abisme que separava 
pobres i rics i intensificà en conseqüència la virulència de la lluita 
de classes. Efectivament, com ha resumit Jordi Nc.dal, 

<da guerra produce un aumento extraordinario de la deman
da exterior tan favorable a los propietarios de los medios 

perem, però, que com a mínim aquest treball sigui un estímul i una mínima pauta per 

investigacions posteriors que ens superin ben aviat. 

1 SANTIAGO ROLDAN i JOSÉ LUIS ÜARCÍA DELGADO, La formación de /a sociedàd 

capitalista en EspaJïa, 1914-1920, Madrid, 2 vols., Confederación Española de Cajas 

de Ahorros, 1973. 
2 Un bon resum dels efectes de la guerra sobre l 'economia espanyola pot tro

bar-se a JosEP FoNTANA i JORDI NADAL, Spaiu 1914-1920, a "The Fontana Economic 

History of Europe", vol. V, 1976, especialment pàgines 460-473. 

' 3 Cfr. RoLDAN-GARCÍA DELGADO, op. cit., especialment el capítol 3: "Preciós, 

salarios y conflictos", pp. 127-254, i en particular l'apartat 6: "La generalización del 

conflicto social" p. 239-254. 
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de producción como perjudicial a los asalariados. La esca
sez de alimentos repercute en un alza formidable del coste 
de la vida. La situación de los jornaleros es especialmente 
precaria en el campo, por la mayor inelasticidad de la pro
ducción agrícola. Muchos de ellos se ven obligados a aban
donaria y a trasladarse a las ciudades. Los núcleos indus
triales que estan en pleno auge absorben sin demasiadas 
dificultades una parte de este excedente campesino. Pero la 
otra prefiere pasar al extranjero, donde el salaria real al
canza un nivel muy superior>>.4 

Emigració exterior i interior ~ón doncs dues de les conseqüèn
cies dels negocis excepcionals de lG'_ guerra. No s'aturarien però aquí 
les conseqüències socials. A remolc de l'alça sostinguda dels preus 
la importància de la qual queda mostrada, pels productes de pri
mera necessitat, er. el gràfic adjunt i del moviment bàsicament es
peculatiu del capital, assistim durant aquests anys a la generalit
zació de la conflictivitat social. D'una banda el ritme de la inflació 
fa disminuir sensiblement els salaris re2ls malgrat els augments en 
els nominals, i així ens trobem àmplies mobilitzacions on la reivin
dicació bàsica gira entorn de la retribució salarial. i de l'altra veiem 
com per tal de no perdre el ritme de la producció, molts dels con
flictes plantejats tenen una resolució fz,vorable sobretot en les rei
vindicacions de let: àrees industrials, gue és on la mobilització tin
gué un caràcter més generalitzat. 

2. L'EVOLUCió I ACTUACió DEL MOVIMENT OBRER 

La mobilització obrera nascuda d'impulsos de base provocats 
per l'encariment àe la vida, però barrej2da també amb motivacions 
polítiques de les que participaven els partits a l'oposició del torn 
dinàstic, trobaria un instrument de can2Jització important en el sin
dicalisme a través de la UGT i :ie la CNT. En el cas de Catalunya 
fou aquesta darrera central sindical la que contribuí a canalitzar 
les mobilitzaciom obreres i la que més va créixer amb aquest mo
tiu. Des de la seva fundació l'any 1910 5 i malgrat la clandestinitat 

4 JORDI NADAL ÜLLER, La población españo/a, siglos XVI-XX, Barcelona, Ed. 

Ariel, 1973, p. 207. 

5 Per culpa de M. Buenacasa, durant molt de temps hom cregué la fundació 

de la CNT de 1911. Fa temps ja que és definitiva la data de 191 O. La darrera apor-
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NOTA SOBRE ELS MOVIMENTS SOCIALS A LES COMARQUES GIRONINES 5 

a què fou sotme;sa de 1911 a 1914, la CNT esdevingué un instrument 
bàsic, sobretot a Catalunya, en la lluita a curt terme per reivindi
cacions econòmiques i socials i a llarg terme amb l'objectiu final 
de l'emancipació de la classe obrera. Durant aquests anys de clan
destinitat la CNT féu del sindicalisme l'element fonament.al de la 
seva actuació i en ell es formaren els principals dirigents de l'a
narco-sindicalisme que assoliren una clara preeminència durant els 
anys centrals de la lluita obrera a partir de la Primera Guerra Mun
dial i fins a la Dictadura de Primo de Rivera. 

Efectivament, l'esclat de la Primera Guerra Mundial plantejà, 
com hem vist, un agreujament de la problemàtica de la classe obre
ra, fet que potencià un acostament entre les dues grans centrals 
sindicals,6 fins que el 1916 es signà (novembre) un acord d'actuació 
conjunta que donà un primer toc d'atenció amb la vaga general de 
vint-i-quatre hores que varen convocar. D'altra banda la inestabili
tat general provocada per la Guerra posà en entredit el precari equi
libri amb què funcionava d'esquenes a la major part del país el sis
tema dinàstic fins al punt que l'any 1917 es produí una conjunció 
de forces centrífugues de gran importància, però que per les seves 
contradicCions no pogué concretar-se en un ample moviment revo
lucionari . Perquè si fins i tot l'exèrcit donà mostres d'inestabilitat 
a finals de 1916 amb la constitució de les Juntes Militars de Defen
sa que féu arribar fins a les forces armades els moviments reivin
dicatius que s'anaven generalitzant per tot el país, a l'hora de la 
veritat el distanciament entre els sectors mitjos i alts de l'oficialitat 
es mostrà menor del que semblava i l'exèrcit es posà encara al 
costat de la corona en el moment de posar-se en perill l'estabilitat 
institucional. El rriateix succeiria amb l'Assemblea de Parlamentac 
ris que promoguda en bona mesura per la Lliga, se sortiria momen" 
tàniament de la legalitat parlamentària exigint una profunda refor
ma constitucional, però acabaria sense massa transcendència des
prés d'accedir la Lliga a participar amb Cambó i Ventosa i Calvell 
en un govern de concentració nacional en el que participaven tam-

tació sobre la fundació és: Congreso de Constitución de la CNT, prólogo de José Pci

rats y notas de interpretación histórica y relación bibliografica de Francesc Bonamu

sa, Barcelona, Ed. Anagrama, 1976. 

6 Sobre aquesta aliança i l'evolució del sindicalisme durant aquests anys, vegi 's 

ALBERT BALCELLS, El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923, Barcelona, Ed. Nova Ter

ra, 1965. 
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6 J. SOBREQUÉS I CALLICÓ - J. NADAL I FARRERAS 

bé Dato, tots preúdits per Antonio Maura. Front d'aquestes actua
cions el moviment obrer, potser precipitadament, elevà la vaga de 
ferroviaris de València en una vaga general política que afectà la 
major part de les zones industrialitzades del país (14-17 d'agost), 
però que amb l'actuació de l'exèrcit en contra acabà amb una forta 
repressió i l'empresonament del Comité de vaga en el que partici
paven homes com Largo Caballero, Saborit o Juli<in Besteiro. Tam
bé cal tenir present que els efectes de Ja vaga general no desenca
denaren una mobilització similar al camp, on l'agitació vingué pràc
ticament amb un any de retard. 

Amb l'experiència de la vaga general de l'any 17 a la que contri
buí també la notícia del descabdellament de la revolució russa, la 
CNT iniciaria l'any següent, 1918, un viratge fonamental, encara en 
una fase de creixement que la portaria a una major eficàcia en la 
mobilització. Aquest fou el pas que es realitzà al Congrés de Sants 
(juliol-agost, 1918),7 on canvia l'organització de la central anarco
sindicalista substituint els vells sindicats d'ofici pel sindicat únic. 
La idea bàsica era que tots els treballadors d'un mateix ram, encara 
que pertanyessin a oficis diversos, s'afiliessin a un mateix sindicat, 
obviant d'aquesta manera les interferències de més d'un sindicat al 
si d'una fàbrica o taller. Aquesta nova organització en la que s'insis
tia en el caràcter confederal, reforçaria la CNT, que passà l'any 1919 
a superar la xifra de 700.000 afiliats quan l'any anterior a Catalunya, 
una de les zones basiques, agrupava 70.000 obrers. D'altra banda, el 
sindicat únic seria el factor bàsic de l'èxit de la famosa vaga de la 
Canadenca que es desencadenà l'any 1919. 

Aquesta vaga, que afectà a la companyia elèctrica «Riegos y 
Fuerzas del Ebro>>, durà quaranta-quatre dies, de febrer a abril i 
mobilitza en solidaritat a la majoria de companyies de serveis pú
blics de la ciutat de Barcelona, deixant-la pràcticament paralitzada. 
L'èxit assolit amb la vaga quedaria en part minimitzat per la vaga 
general que esclatà just al final de la \'aga de la Canadenca i que 
donà ampla volada a la repressió i a l'enduriment de la patronal. 
De fet , malgrat que Romanones havia decretat a l'abril de 1919 la 
jornada de vuit hores, l'opció negociadora i moderada representada 
per Salvador Seguí i la seva participació en les Comissions Mixtes, 
fou combatuda pels sectors més radicalitzats de la CNT, partidaris 

7 Vegi's la monografia de MANUEL LLADONOSA, El Congrés de Sants, Barcelona, 

Ed. Nova Terra, 1975. 
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d'una acció directa violent que quedà d'altra banda justificada per 
l'actuació de la patronal quan aquesta decretà amb força èxit el 
lock-out que es perllongà pràcticament els mesos de desembre de 
1919 i gener de 1920. 

Per aquest camí s'entra en una fase d'enduriment ferotge de la 
lluita sindical agafada entre les accions del terrorisme i el contra
terrorisme, que normalment repercutien amb l'empresonament dels 
dirigents sindicals visibles i l'acció repressiva governamental diri
gida successivament pel comte de Salvatierra (1920) i per Martínez 
Anido (1920-1922), ambdós governadors civils de Barcelona. Repres
sió que d'altra banda era justificada per un viratge cada cop més 
dar a la dreta de la burgesia, a la vista de la crisi que aparegué 
immediatament després de l'acabament de la guerra i que portaria 
la burgesia industrial als braços del general Primo de Rivera. 

3. EL MOVIMENT VAGUíSTIC A LES COMARQUES GIRONINES 

Com repercutirien tant la Primera Guerra Mundial com el des
envolupament del moviment obrer durant aquests anys a les co
marques gironines? Això és el que a nivell encara d'una primera 
aproximació de caràcter força provisional, pretenem de fer amb 
aquest article. Creiem d'aquesta manera que l'anàlisi localitzat de 
la conflictivitat social alhora que permetrà de precisar més la tipo
logia dels conflictes en zones d'una industrialització secundària res
pecte de l'aglomeració barcelonina, ajudarà a entendre les profun
des interrelacions entre: grau d'indu.>trialització i característiques 
d'aquest procés, crisi econòmica àels sectors industrialitzats i agi
tació social. 

La comparació del gràfic 2 i el total de vagues a Girona segons 
les dades de l'apèndix I ens situen ja davant d'un moviment simi
lar bé que no exacte, on la incidència de la guerra i del procés in
flacionista marca uns mateixos ritmes en l'augment del número de 
conflictes desencadenats amb una punta màxima que a Girona fou 
l'any 1919 i al conjunt de l'Estat l'any següent. Pel que respecta a 
la inflació, sabem que partint de la base 100 l'any 1914 l'índex dels 
salaris nominals assolí l'any 1920 el nivell 142, mentre que pel que 
fa als preus dels productes de primera necessitat partint de la ma
teixa base s'arribà l'any 1920 a l'índex 199. Queda clar, doncs, que 
un dels factors de base en l'increment del moviment vaguístic cal 
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cercar-lo en la disminució de la capacitat adquisitiva dels treballa
dors, com es confirma també a l'apèndix I per l'alt percentatge de 
vagues on la reivindicació salarial és, si no única, bàsica. D'altra 
banda caldria precisar que a escala local els efectes estimulants de 
la contesa bèHica no foren tan clars en alguns dels sectors i així 
en el cas de la indústria tapera, que era la bàsica de la majoria de 
les poblacions de la costa, sembla que la fabricació de taps no rebé 
cap impuls important, ja que la destrucció de les vinyes de Cham
pagne paralitzà la producció francesa i en conseqüència interrompé 
en bona part la demanda de taps.8 És doncs un factor específic que 
contribueix junt al procés inflacionista a entendre la dinàmica va
guística d 'aquests anys a les comarques gironines. 

Moviment vaguístic que reflecteix molt clarament l'estructura 
del sector industrial a les terres de Girona on al costat d'algun sec
tor prou desenrotllat seguien d'altres sectors dominats per una or
ganització del treball molt pròxima a l'artesanat. Per això no ha 
d'estranyar de trobar vagues de fusters, perruquers, sabater s, tipò
grafs, carreters, basters o fins i tot escultors al costat de sectors 
més autènticament industrialitzats. En relació a aquests darrers i 
deixant de banda la conflictivitat del sector de la construcció que 
és de les més importants registrades, són les fàbriques de taps, les 
fàbriques tèxtils, les de ciment i les metaHúrgiques, les que per 
aquest ordre presenten un més alt grau de conflictivitat. 

Els sectors en conflicte ajuden també a entendre la distribució 
geogràfica de les vagues que hem intentat de representar gràfica
ment en el mapa adjunt on es pot apreciar com, tret del cas 
aïllat d 'Olot, justificat per una indústria tèxtil important a la que 
caldria afegir la indústria d'imatges, es dibuixen molt clarament 
tres zones bàsiques . La primera a les comarques més artificialment 
unides a la dita província de Girona es situaria a la vall alta del 
Ter amb centre a Ripoll i la seva comarca. Una segona zona es si
tuaria en el punt més fort de la indu~trialització gironina, la co
marca del Gironès amb la capital i Banyoles junt amb totes les po
blacions fabrils dels voltants que nodriren un conjunt prou impor
tant de conflictes. Finalment, allargassada des del Pirineu fins a 
-Blanes, tota la costa i l'Empordà des d'Agullana fins a Palamós, i 

8 SANTIAGO HERNANDEZ I BAGUÉ, La indústria surera al Baix Empordà, aspectes 

d'una crisi, 1914-1923, a "Treballs d'Història", Girona, 1976, pp. 275-300. 
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10 J. SOBREQUÉS I CALLICÓ - J. NADAL I FARRERAS 

de Palamós a la desembocadura del Tordera, tindríem la zona bà
sica de la indústria del suro que dóna el contingent més elevat de 
conflictes a poblacions com Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de 
Guíxols, on d'altra banda la vella tradició federalista era un bon 
camp de conreu per les idees de l'anarco-sindicalisme. 

Quant a la tipologia del conflicte, tret dels motius que ja hem 
vist que majoritàriament eren d'ordre salarial, seguits per la reduc
ció de jornada o els enfrontaments entre els diversos nivells del 
personal, podem dir que la durada era generalment curta, amb una 
quantitat prou acceptable de conflictes resolts positivament per les 
reivindicacions dels obrers, amb notables excepcions que podrem 
copçar millor amb una panoràmica cronològica dels principals mo
ments conflictius intentant de lligar-los amb el moviment vaguístic 
general espanyoP 

Començant l'any 1912 en funció de les fonts i per tal d'adquirir 
una certa perspectiva respecte a la real incidència de la Primera 
Guerra Mundial, podem dir que aquest fou un any de poca inesta
bilitat, destacant com a conflictes més importants el d'una fàbrica 
de taps a Palamós (del 29 d'abril al 2 de maig) i la gran vaga de 
ferroviaris de Barcelona a Girona. La primera, malgrat que de curta 
durada, afectà pràcticament a la totaJit;;;t de la plantilla de l'empre
sa, 2.230 dels 2.500, i fou la més important d'aquest any malgrat que 
no aconseguí l'admissió de dos aprenents despedits. La segona nu
mèricament més important (9.000 vaguistes) afectà les províncies de 
Girona i Barcelona i després d'unes pèrdues dels vaguistes de l'or
dre de les 432.000 pessetes, acabà amb una transacció. 

L'any següent, 1913, malgrat el caràcter contradictori de les fonts 
podem xifrar en 15 el total de vagues, 1/3 de les quals en demanda 
d'augment salarial. D'entre aquestes cal esmentar individualment la 
dels obrers de gèneres de punt d'Olot, en la que s'hi implicaren 767 
treballadors atun:ts durant 34 dies en demanda de disminució de 
la jornada laboral i augment salarial, objectius que conseguiren par
cialment. També fou important, sobretot per la durada, 53 dies , la 
de la fàbrica de ciment de Sant Joan de les Abadesses , que mobi
litzà 200 treballadors que no obtingueren ni l'augment salarial, ni la 
readmissió d'un acomiadat, ni el pagament per quinzenes . 

El 1914 el protagonisme en el moviment obrer de les comar-

9 Per tot el que segueix, vegi's el quadre estadístic de l'Apèndix T, i les font~ 

que allí s'esmenten. 
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ques gironines correspongué ja plenament al sector suro-taper, que 
fou com ja hem vist, el més conflictiu durant tot el període. Pala
mós amb dos conflictes importants, fou la població més afectada, i 
la seguiren Agullana, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. La prime
ra dels tapers de Palamós (del 12 al 17 de febrer) s'inicià amb l'atur 
per reivindicacions salarials de 300 aprenents provocant de retruc 
que 1.000 homes i 1.000 dones quedessin també aturats. El conflicte 
acabà en una transacció en la que intervingué l'alcalde, el patró i 
una comissió de vaguistes. Ultra el sector suro-taper però en rela
ció amb les mateixes poblacions i en part amb el transport dels 
productes del suro, cal remarcar els conflictes dels descarregadors 
de moll, que afectà tant Palamós com Sant Feliu de Guíxols. A Pa
lamós reclamaven augment salarial, reducció de la jornada laboral, 
reconeixement legal de la societat i el control per part del comité 
obrer de la contractació de la mà d'obra. 

En conjunt podem dir que els primers anys de la Guerra (1914-
1916), la conflictivitat bé que abundosa, no fou encara de gran en
vergadura i es reduí sovint a petits conflictes de poca durada i que 
en més d'una ocasió afectaren sectors poc representatius d'activi
tats econòmiques autènticament industrials. Amb tot caldria reconèi
xer que_ l'any 1915 fou important la vaga dels teixidors d'Olot, que 
afectà 639 treballadors de 9 centres, en gran part mà d'obra fe
menina (26 de juny-11 de setembre), en reivindicació d'augment sa
larial i de la readmissió del personal no-associat. El conflicte tingué 
un caràcter de gran tensió i al final les empreses feren un lock-out 
que obligà a intervenir al governador civil per tal de reobrir les 
fàbriques. 

A partir de 1917, però, i seguint el ritme de l'activitat reivindi
cativa general, el moviment obrer a~solirà uns nivells d'actuació molt 
pronunciats, empès ja pels efectes del procés inflacionista i també 
per la crisi general del sistema del torn dinàstic. La reivindicació 
d'augment salarial i de reducció de jornada laboral assoleix tons 
majoritaris. Els sectors més afeciats durant aquest any a les co
marques gironines foren la construcció, els picapedrers, obrers tèx
tils, assaonadors, fusters, terrissers i suro-tapers. En conjunt el nú
mero de conflictes duplicà els de l'any anterior i la valoració global 
és de major inestabilitat malgrat que la vaga general del mes d'a
gost tingué, com recollí la Cambra de Comerç, només una repercus
sió relativa: 
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«Los (conflictes sociales) desarrollados durante el año 
1917 casi duplicaran a los del año anterior, sin contar con 
la huelga general que estalló el día 14 de agosto, que por 
lo que respecta a esta provincia, no fue unanimemente se
cundada, ya que aun con respecto a los ferroviarios, ele
mento principal de la huelga, algunes empleades de las 
Compañías de los ferrocarriles secundaries dejaron de to
mar parte, y en algunas de ellas se abstuvieron en su to
talidad>>.10 

Seguint el ritme general d'increment, l'any 1918 veié un nombre de 
vagues molt superior als sis anys anteriors, amb 28 conflictes labo
rals que afectaren majoritàriament els sectors més conflictius ja 
esmentats altres vegades com el suro-taper, la construcció, el tèxtil 
i els metaHúrgics. Però l'any punta que a nivell general espanyol se
ria 1920, fou a les terres gironines 1919, l'any de la gran vaga de la 
Canadenca i del decret de Romanones instaurant la jornada de vuit 
hores. De les vagues que es produïren a les nostres comarques cal 
remarcar ultra el gran número, la quantitat important d'obrers, la 
més alta del període, mobilitzats (9.010). Destacaren d'una banda la 
vaga d 'Olot i d'altres poblacions dels voltants i que afectà a la in
dústria tèxtil, la del cuir, la del paper i la indústria d'imatges bàsi
cament demanant augment de sou i reducció de jornada; fou de 
gran durada (5 de maig-3 d'octubre) i afectà 1.300 treballadors. Tam
bé el sector suro-taper fou aquest any protagonista a la Bisbal, Pa
lafrugell, Palamós i Cassà de la Selva. A Palamós (11-18 de febrer) 
intervingueren 1.500 treballadors de la Surera Internacional; a Pa
lafrugell (23 d'abril-23 d'agost) es mobilitzaren 1.700 treballadors. 
Algun d 'aquests conflictes i el de primers d'abril a Girona i pobla
cions del voltant cal relacionar-lo amb el moviment de solidaritat 
amb la vaga general de Barcelona,11 conflicte que era la culminació 
de la gran vaga de la Canadenca. Aquesta vaga general marca com 
ja sabem la frontera entre una etapa de reivindicacions sindicals 
moderades i negociació a una nova etapa d'enduriment tant de l'a
parell repressiu de l'estat com de la patronal, que començava de 
notar i témer la gran força del moviment anarco-sindicalista d'una 
banda i la crisi de sobreproducció de postguerra quan els països 
beHigerants es recuperaren. La resposta patronal fou el lock-out que 
a Girona 

10 Cimara Oficial de Comercio e Industria, El comercio .. . en el año 1917, Ge
rona, 1918, p. 175. 

ll Cfr. ALBERT BALCELLS, op. cit. pp. 71 i SS. 
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«El día 9 de Diciembre, cumpliendo el acuerdo de la Fede
ración patronal, empezó en Gerona el paro general en las 
fabricas, talleres y trabajos no exceptuados, quedandolo por 
tanto las textiles, de papel, cemento y todo el ramo de la 
construcción, no alcanzando a transportes y comercios. E l 
paro fue secundada por varias fabricas de San Feliu de Guí
xols, pero no por los fabricantes de Las Planas, Anglés y 
ÜSOr>> .12 

Finalment l'any 1920 ja en plena crisi, en plena repressió i als 
inicis del pistolerisme, la conflictivitat es mantingué a nivells força 
alts que afectaren sobretot el sector suro-taper. De les 31 vagues 
d'aquest any 12 foren d'aquest sector, 9 a la construcció i 2 al tèxtil. 
Quan les reivindicacions no foren salarials sinó de reducció de jor
nada, els obrers aconseguiren llurs objectius. La vaga més impor
tant de tapers fou el mes d'octubre a Sant Feliu de Guíxols, amb 
un total de 2.000 vaguistes. 

En conjunt podem dir que el més alt grau de consciència obre
ra i mobilització es donà en els sectors més industrialitzats en un 
sentit modern del mot que d'altra banda eren els més lligats al 
gran moviment sindical que fou la CNT aquells anys. Convindria 
encara precisar més dades i recollir nova informació als arxius lo
cals allargant d'altra banda la investigació uns anys més; creiem, 
però, que el període que es tanca el 1920 és prou important a les 
comarques de Girona, en relació a la Guerra Mundial com per ha
ver-li dedicat aquesta atenció de detall.13 

12 COCIG: El comercio ... en el año 1919, Gerona, 1920, p. 149. 

n Precisament cap a finals del període que estudiem i com a culminació del mateix, 

el moviment obrer de la zona costera gironina assolí una amplitud i maduresa considera

bles, fins al punt que es pogué dotar d'un mitjà d'expressió confederal propi, Acción So

cial Obrera, publicat primer a Palafrugell (núms. 1 a 48) i després a Sant Feliu de 

Guíxols (I època, núm. 49, 22-Ill-1919 a núm. 492, 22-X-1927, i Il època, núm. 1, 

14-VII-1928 a núm. 204, 2-VII-1932). Des del número 49 .de la primera època es conser

va a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu. És una font que cal explorar a fons. 

Quant a la distribució geogràfica del moviment vaguístic convé de precisar que les 

poblacions afectades per les vagues de 1912 a 1920 per ordre decreixent del número, 

fo ren Palafrugell, Girona, Palamós, St. Feliu de Guíxols, la Bisbal, Olot, Ripoll, Figue

res, Campdevànol, Cassà de la Selva, Banyoles, Puigcerdà, Anglès, Blanes, Breda, Salt, 

Camprodon, Lloret de Mar, Torroella de Montgrí, Agullana, Port-Bou, Sant Joan de les 

Abadesses, Castelló d'Empúries, Darnius, Calonge, Ribes de Freser, Celrà, Sarrià de Ter, 

Castellfollit de la Roca, Flaçà, Sta. Eugènia de Ter, Sta. Coloma de Farners i Osor. 
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4. EL MOVIMENT ASSOCIATIU I LA REDUCCió DE JORNADA 

Hi ha finalment dos aspectes que cal esmentar respecte a la 
tipologia del moviment obrer de les comarques gironines. En pri
mer lloc i com es pot observar en el quadre adjunt, el moviment 
associatiu seguí clarament el ritme del moviment reivindicatiu amb 
un màxim d'associacions constituïdes els anys 1918 i 1919. Cal ob
servar, amb tot , la major reticència de la patronal a organitzar-se 
col-lectivament en part pel caràcter familiar de moltes empreses i 
en part perquè les gran fàbriques ja tenien lligams estrets amb la 
patronal barcelonina, les consignes de la qual seguien obertament 
com hem vist amb motiu del lock-out de 1919-20. 

Precisament en relació amb la patronal volem introduir aquí 
algun petit detall entorn de la reducció de jornada laboral. L'any 
1919 Romanones decretà l'obligatorietat de la jornada de vuit ho
res,14 satisfent una de les reivindicacions bàsiques del moviment 
obrer no solament espanyol, sinó internacional. Abans, però, d'a
quest decret, ja l'any 1914 un decret del 24 d'agost intentà de re
gular la jornada laboral al sector tèxtil reduint-la a seixanta hores 
setmanals . Fou precisament per recolzar l'aplicació d 'aquest decret 
que del 5 de març al 26 d'abril els obrers del sector tèxtil de Ripoll 

Campdevànol es llançaren a la vaga. Però just quatre anys abans 

Constitució d'Associacions Patronals i Obreres a les comarques 
gironines, 1914-1920 

Any Patronals Obreres 
4-- ·- - --

1914 11 21 

1915 7 
1916 9 8 
1917 5 6 
1918 5 20 

1919 8 32 

Font: Per 1914: Memoria del movimiento comercial, agrícola, industrial y social 

en el año 1914. Camara de Comercio e Industria de Gerona, Gerona 1915. Para 1915-

1916-1917 : El comercio, la industria y la agricultura de la provincia de Gerona en el 

año de 1917; Gerona, 1918; per 1918 id. Gerona, 1919; per 1919 id Gerona, 1920. 

14 Cfr. ALBERT BALCELLS, op. cit. p. 89-90. 
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del decret de Romanones amb la jornada de vuit hores l'opinió de 
la patronal era encara molt clara i contundent: << La implantación 
en España de la jornada maxima de 60 horas semanales de trabajo 
efectiva para los cbreros de ambos sexos en la industria textil, es 
prematura, inoportuna y en cierto punto peligrosa».15 El text de l'in
forme de la patronal gironina recollit per la Cambra de Comerç no 
té desperdici i l'h<::m inclós íntegre en l'apèndix. 

Que malgrat les opinions que acabem de citar quatre anys més 
tard (1918) no hi hagués més remei que concedir la jornada de vuit 
hores és un pas endavant que hem d 'apuntar al crèdit del moviment 
obrer català que durant els anys que hem estudiat contribuí pode
rosament a millorar les condicions de les classes treballadores. 

APÈNDIX 

I 

El moviment vaguístic a les comarques gironines de 1912 a 1920 
N.o vagues 

reivindicacions 
Any N .o vagues N .o vaguistes salarials 

1912 4 2.766 3 
1913 15 1.153 s 
1914 18 5.908 3 
1915 10 1.296 4 
1916 8 
1917 15 682 13 
1918 28 2.359 16 
1919 46 9.010 20 
1920 31 923 14 

Fonts: Per 1912, 1913, 1914 i 1915, Museu Social de Catalunya. Anuari d'Esta

dística Social de Catalunya. I (1913), li (1914), III (1915) i IV (1917), respectivament. 

De 1916 a 1920: Ci:imara Oficial de Comercio e Industria de Gerona : El comercio, la 

industria y la agricultura de la provincia de Gerona en el año de 1916. Gerona, 1917; 

id. 1917, Gm·ona, 1918; id. 1919 Gerona, 1920 i id. 1920, Gerona, 1921. 

15 Cfr. infra, Apèndix Il. 
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li 

Text de l'Informe elevat a l'Institut de Reformes Socials per la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Girona amb motiu del 
Decret de 24 d'agost de 1913 implantant la jornada de 60 hores 
setmanals a !a indústria tèxtil. 

PubliC'lda en la Gaceta de Madrid la Real Orden, abriéndo una 
información pública para aportar los datos convenientes con refe
rencia al Real Decreto de 24 de Agosto relativa a la implantación de 
la jornada maxima en la industria iextil, la Camara abrió, entre sus 
electores, una información y como resultada de la misma, elevó al 
Instituta de Reformas Sociales el siguiente informe: 

La Camara de Comercio e Industria de Gerona al enterarse de 
la Real Orden publicada en la Gaceta el día 11 del que cursa, acordó 
abrir, entre sus electores, una información pública para que apor
tasen cuantos datos y antecedentes estimasen convenientes con re
ferencia al Real Decreto de 24 de Agosto pasado, y resultada de di
cha información son las siguientes consideraciones: 

1. Inoportunidad de la implantación de la jornada 

La implantación en España de la jornada maxima de 60 horas 
semanales de trabajo efectiva para los obreros de ambos sexos en 
la industria textil, es prematura, inoportuna y en cierto punto peli
grosa, por cuanto ha de resultar en extremo perjudicial para los fa
bricantes que se dedican a la exportación, ya que tienen que luchar 
con la competencia extrangera, donde la jornada maxima esta fija
da en 66 horas semanales. 

Tan repentina innovación ha de venir en detrimento de intere
ses muy respetables, pues los export-ldores que tienen contraídos 
compromisos, no ¡;odían contH con una reducción de horas de t ra
bajo en sus fabricas, establecida por un Real Decreto de efectos in
mediatos; debiéndose agregar a tal perjuicio otro aún mas sensible 
cual es la definitiva pérdida de la exportación de artículos de hila
dos y tejidos, en los cuales el factor <<mano de obra» tiene suma im
portancia, y sólo estableciéndose la concesión de primas a la expor
tación para tales productos, podra compensarse el aumento de cos
te en su elaboración, debido a la menor producción y a la reduc
ción de horas de trabajo. 

Ha de llamar forzosamente la atención que mientras la recien
te conferencia intfxnacional de l)rotección al trabajo celebrada en 
Berna, acaba de sentar la conclusión de que la jornada de trabajo 
para las mujeres y jóvenes empleadas en las industrias sea el ti.po 
de sesenta horas por semana obrera con un maximum de diez ho-
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ras y media por día, adelanté:'mdose España al resultada de dicha 
conferencia, fije una jornada que resulta inferior a la señalada por 
los Delegados concurrentes a la conferencia de Berna. Es ella hasta 
cierto punto paradójico, pues parece lógico que si nuest ro país no 
lleva la delantera como potencial industrial, no debiera tomaria en 
una cuestión que a la m isma tanta afecta. 

Se observara quizas que la semana inglesa es de 54 horas y que 
la francesa ha sida fijada últimamente en 60, pero es de tener en 
cuenta que son muy distintas las condiciones de trabajo en aquellas 
naciones, donde las fiestas entre semana con casi desconocidas, es 
el trabajo mas intensiva, mas barata y mas perfecta la organización 
de todos los servicios, y por fin donde el fabricante puede contar 
con mayores elementos para la implantación y explotación de su in
dustria, como la baratura de la maquinaria que halla allí mismo, la 
formación del pe1 wnal, de la cual apenas de be preocuparse por es
tar allí esta industria completamente aclimatada y especializada y el 
obrera que desea ir a la fabrica, 2dquiere en las escuelas profesio
nales especiales, nociones muy útiles y muy valiosas para el trabajo 
a que va a dedicarse. 

No debe olvidarse que así Francia, como Inglaterra son nacio
nes muy ricas, pudiendo decirse que viven de sus rentas, y por lo 
mismo el fabricante encuentra allí los capitales necesarios para sus 
empresas con mucha facilidad y en muy buenas condiciones. Claro 
es que no faltan capitales en nucstro país, pero el dinero por lo 
general es muy retraído y poca propicio a ser empleada en empre
sas industriales a no tener sólid3s garantías y probabilidades de 
buen rendimiento, circunstancias éstas que ciertamente no dan fa
cilidades a los negocios. 

Para suplir tales deficiencias es preciso aumentar alga las horas 
de trabajo, y así lo han comprendido Italia y otras naciones que 
tienen establecida la jornada maxima de 66 horas semanales, o sea 
la misma que en nuestro país, antes del R. D. de 24 de Agosto. 

Es este el único modo de poder competir con las demas nacio
nes en el mercado de exportación, de que tanta necesidad tenemos 
para dar vida a nuestras fabricas, y en que se habían iniciada ya 
regulares negocios, aun a costa de cuntiosos sacrificios y limitando 
los precios de venta a la última espresión, aunque no fuera mas que 
par a reducir los gastos generales y mantener toda la maquin<tria 
en actividad. 

Dadas estas circunstancias, es muy conveniente y casi imprescin
dible que sea conservada la jornada maxima de 11 horas, cuando me
nos hasta tanta que las demas naciones, a las cuales no es posible 
compararnos como potencia industrial sigan manteniendo e<;t a base 
del trabajo maximo. 
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2. Situación especial de los fabricantes de la provincia de Gerona 

Para el mantenimiento de la jornada de 11 horas, concurre por 
lo que se refiere a las hibricas de la provincia de Gerona, otra razón 
muy poderosa y de capital importancia: la de que estando todas ac
cionadas por las corrientes de los ríos (Ter, Fresser y Fluvi<:i) la in
constancia de su caudal les obliga a paros forzosos, por desgracia 
muy prolongados y frecuentes. 

Por otra parte, situadas tales fabricas lejos del centro de con
tratación, Barcelona, no disfrutan de las facilidades para la compra 
de las primeras materias y para la venta de sus productos, como las 
fabricas en la citada capital establecidas, teniendo que valerse de 
intermediarios a quienes debe retribuirse, produciéndose así bien , 
gastos de viages con relativas pérdidas de tiempo, todo ello sin te
ner en cuenta los gastos de acarreo de ida y vuelta, correspondien
tes retrasos, dificultades de instalación de maquinaria, su recompo
sición en caso de avería por falta de obreros especialistas y piezas 
de recambio, que siempre se encuentran a mano en un gran centro 
y que difícilmente se puede clisponer en puntos apartados de mon
taña. 

Ademas, las facultades productivas del obrero del campo y de 
la montaña no son tan intensivas como las del obrero de los gran
des centros industriales, siendo muy lógico que en justa compensa
ción, el trabajo del primero sea algo mas prolongada que el del úl
timo. 

Por falta de personal idóneo y hasta de obreros, se da en la 
practica la anomalía que es tanto o mas retribuído el obrero del 
campo y de la montaña, que el de Barcelona. 

3. Necesidad de que subsis ta la semana antigua 

En España, donde se celebran gran número de fiestas, unas de 
precepto y otras por tradición, no es posible la distribución de las 
tres mil horas de trabajo al año que establece el art. 1.0 del Real 
Decreto y es por tanto indispensab1e el mantenimiento de las 65 ho
ras semanales , que por la celebración de aquellas fiestas, no llegan 
a trabajarse en muchas semanas. 

4. Trabajo a destajo 

La remuneracwn del trabajo a destajo es tan compleja y tan 
variable según las diferentes industrias y articulos que se elaboran, 
que es algo difícil establecer reglas fijas , siendo por lo mismo lo 
procedente quede facultado el patrono para contratar o entenderse 
en este' particular con sus obreros. 

60 



N OTA SOBRE ELS MOVIMENTS SOCIALS A LES COMARQUES GI RO NI ES 19 

5. Inspección 

Es indispensable que los Inspectores de Trabajo y las Í untas 
locales de Reformas Sociales resuelvan en el preciso término de 15 
días las peticiones que los fabricantes formulen para trabajar en 
horas extraordinarias, sea para recuperar el tiempo perdido en pa
r os debidos a la falta de agua, sea para elaborar artículos de tem
porada, que han de ser entregados en época determinada. De no ser 
inmediata la concesión del permiso, resulta es te ilusor io por extcm
poraneo. 

6. Sancion penal 

Son de todo punto excesivas las multas señaladas, y es preciso 
se aplinquen con sano criterio, sin apasionamientos y con modera
ción y no con la pasmosa facilidad con que hoy se aplican, sin tc
ner en cuenta que no siempre las circunstancias permiten observar 
la ley con todo su rigorismo. 

Es preciso se concrete lo que se entienèe por reincidencia; sí 
seni tal la falta que se cometa dcntro del año de cualquier clasc 
que sea, o bien si la falta que determine la 1eincidencia ha de ser 
por un mismo objeto. Así p . e. muliado un fabricante por haber tra
bajado mas de 11 horas, si se le aplica dentro del año una multa 
por trabajar menares de 10 años, se considerara como reincidencia? 

Gerona, 29 Scptiembre de 1913. 

Publicat a: Cimara de Comercio e Industria de Gerona, M emoria de los tra ba

jos realizados durant e el año 1913, elevada a la Dirección General de Comercio, Tn

dustria y trabajo. Gerona, 1914, p. 120-124. 
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COMUNICACIONS 





LES FORT A LESES DE LA 
FRONTERA NATURAL DE CATALUNYA 

I EL REI EN JAUME 
PER 

ESTEVE ALBERT 

En la revisió forçosa i indispensable de la formació històrica 
de Catalunya cal que tinguem present que el Tractat de Corbell sig
nat el dia 11 de maig de 1258 pel Rei En Jaume i el seu consogre el 
r ei Sant (Lluís IX) de França, culminava un forceig ininterromput 
entre la Cort de França i la casa comtal de Barcelona que durava 
des de la segona meitat del segle x o sigui des del moment que la 
casa comtal de Barcelona trenca d'una manera explícita i desafia
dora els vincles d'infeudació de la Marca Hispànica a Regne Franc. 

Tots els historiadors actuals estan d'acord que és el comte Bor
rell el qui amb el seu viatge a Roma de l'any 970 adopta una políti
ca internacional pròpia recolzada i vinculada a l'Imperi Germànic 
dels Otto, que, ber recolzats en la Cúria Papal, desmunten l'aparell 
del vell Sacre-Imperi Carolingi agonitzant. 

Al retorn d'aquest viatge (en el que acompanya el comte dc Bar
celona el bisbe Ató d'Ausona, amb cinc butlles papals que li ator
guen el nomenam<:'nt i les prerrogatives de l'Arquebisbat de Tar ra
gona), comença la fase dramàtio, patètica i trepidant d'un forceig 
per afermar una àrea sòlida i compacta per la nacionalita t que el 
llinatge comtal de Barcelona capitaneja i capitaleja : una nacionali
tat que no té un nom precís, ni segur ni nou. Hauran de passar 
dècades per a ostentar el de Catalunya que encara mantenim. 

El fet és qu~ a Narbona, on el novell Arquebisbe de la Tarra
conense va a deixar una d'aquelles butlles, topen amb la primera 
oposició violent : tan violent que els narbonesos exaltats per evi
tar aquella restauració i la corresponent segregació dels bisbats de 
la Marca Hispànica (que estaven incardinats a l'Arquebisbat de Nar-
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bona des dels primers temps de la Reconquesta), preparen una em
boscada als viatgers, en la que Ató perdé la vida. 

Per causa d 'això la separació eclesiàstica de Narbona no es du
gué a efecte; pero prosseguí una política d'independentisme i de 
conformació d 'unitat i de frontera segons les possibilitats d'aquell 
moment, en l'entesa de Carcassona i Barcelona que culminà en el 
casament d'Ermessindis, filla del comte Roger de Carcassona amb 
el fill gran del comte Borrell, Ramon Borrell, el 992. 

Hi havia hagut l'any 981 una guerra per a la delimitació de la 
frontera entre el comte Roger de Carcassona i Oliba Cabreta, el 
comte de Cerdanya i el Vallespir, del Conflent i del Capcir, que va 
emparar-se del Donnezan, Fonolledes, el país de Sault, Peirapertusa 
i el Sabatés. 

EI català que no conegui bé aquesta zona d'alta muntanya, no 
podrà fer-se idea de la importància que la seva possessió revestí ni 
perquè va fer-se'n domini de Bernard Talleferro, el fill gran d'Oliba 
Cabreta, el qui heretà el comtat de Besalú i de Vallespir i no els 
comtats de Cerd<mya, Capcir, Conflent i Berga, que restaren pel 
fill segon, Guifre. 

La desorientació de l'historiador per aquest singular repartí· 
ment només la pot subsanar el coneixement del terreny que justifi
ca plenament la gran consideració que l'abat-bisbe Oliba tingué 
sempre per son germà Bernat Tallaferro, a qui qualificà de Pare de 
la Pàtria en l'esquela mortuòria 2mb la que participà a diversos 
monestirs l'accidentada mort de Bernat, ocorreguda en atravessar 
el riu Rose l'any 1020, quan anava precisament a demanar la mà de 
la filla del comte de Provença pel seu fill hereu. 

Durant tot el segle xr, la Cort comtal de Barcelona prestà una 
atenció especialíssima no solament a m<>ntenir aquesta zona sinó a 
eixamplar els seus dominis enllà, malgrat l'oposició del casal com
tal de Tolosa (que sap el valor estratègic que té, com és sabut tam
bé per la Cort francesa). 

Durant aquella època s'hi bastiren les imponents fortaleses que 
es farien famoses per les guerres del catarisme després. 

Ara bé, el rei En Jaume als tres anys, en va tenir ja esment 
perquè el seu pare el portà a Carcassona precisament per guanyar
se la confiança del cabdill de la Croada contra els albigesos, Simó 
de Montfort, que operava en aquella zona amb els contingents que 
li eren tramesos des del Nord de França. 
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El rei En Pere accedí a prometre en matrimoni el seu fill amb 
Amícia, filla de Simó, perquè el Sant Pare l'amenaçava d'excomunió 

cas que intervingués personalment en la lluita per a defensar un 
territori que era el suport bàsic, la frontera natural indispensable 
per a la subsistència del Principat de Catalunya. 

Tota l'acció diplomàtica del rei català girà entorn d'aquesta ne
cessitat de salvaguardar la frontera natural: per això, l'any 1204 anà 
a postrar-se als peus del Papa Innocenci III per renovar-li l'infeu
dació del reialme d'Aragó (que li havia fet l'any 1080 Sanç Ramir i 
cap successor no havia renovat) i, per això, es relligà amb el comte 
de Tolosa no solament per pactes sinó pel doble matrimoni de Ra
mon VI i el seu fill, amb dues germanes d'ell ... Per això, exasperat, 
en ajut del comte de Tolosa acudí l'estiu de 1213 i morí combatent 
el propi Simó de Montfort a la plana de Muret, a la ribera del 
Garona, riu que rep les aigües del nucli fronterer atacat. 

Jaume, que tenia tot just sis anys, fou portat de Carcassona a 
Lleida per ésser jurat rei i, després, al castell de Montsó per ésser 
educat, en un esperit d'obediència total al Papa, pels Templers que 
en feien vot. 

Disposem d'elements de judici suficients i abunden els historia
dors que han provat com els defensors de l'esmentada frontera dis
posaven del territori català, únicament, com a base del seu provei"
ment i de la seva resistència. Ara bé, el rei no podia exposar-se, 
com el seu pare ho féu, a participar personalment en la lluita ni 
hauria trobat manera, ja que per la campanya de Mallorca i la de 
València sobretot, hagué de valdre's de les aportacions de les Ordres 
Religioses-Militars i dels qui hi acudien pel caràcter de Croada que 
l'Església li atorgava. 

Les vicissituds de les successives c2.mpanyes contra les fortale
ses de la frontera Nord del Principat, éÜXÍ com les maniobres de la 
Cort francesa per sotstreure-li la senyoria de Montpeller, des de les 
terres de València on es passava la major part del temps combatent 
els serraïns, les vetllava i coneixia al dia. 

La seva Crònica autobiogràfica (el Libre dels Feyts) hi fa so
vint referència i són ben coneguts i documentats els seus esforços 
per a reprendre enteses amb el seu cosí el comte de Provença i el 
seu cunyat Ramon VII a fi de frenar l'obstinada acció dels france
sos per a desposseir-lo de tota l'à1ea ultrapirenenca. 

Probablement optà per negociar quan l'exèrcit castellà invadia 
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el Regne de València i ajudava els serraïns a començaments de l'any 
1244, per poder prestar ajut als defensors de Montsegur que es ren
diren aquells mateixos dies. 

Amb raó els francesos exalten la memòria de la reina Blanca de 
Castella -i del seu fill Lluís IX, Sant Lluís rei i patró de França, 
forjadors del redreçament i la supremacia que d'aleshores ençà de
termina la vida política de l'Occident d'Europa. 

Els catalans, però, oblidem massa que tot ho feren desvirtuant 
el sentit de la Croada contra els albigesos o càtars per a convertir
la en el tascó que estavellaria la soca que donà vida i embranzida a 
l'arbre creixent que anava a convertir en Imperi la Corona d'Aragó, 
per la fama llegendària que la conquesta de Mallorca acabava de 
donar a un jove rei (de vint-i-un anys i deu pams d'alçada). 

Lluís VIII de França havia mort el 1226. La reina vídua, Blan
ca de Castella, es trobà rodejada è.e fills, tots menors d'edat. Dona 
d'una exaltació religiosa extrema, cruel, fanàtica i ambiciosa, es 
confià als homes més quimerosos i reaccionaris de l'Església de 
França i els convertí en peons del que havia estat l'objectiu frus
trat del seu marit, l'expulsió dels catalans dels territoris del Nord 
del Pirineu, amb el pretext d'exterminar-hi l'heretgia. 

Nomenà capellà de la reial casa un clergue nascut a Sant Gili, 
que recordava aterroritzat l'assassinat del legat papal quan passava 
per aquella ciutat, crim que decidí el Sant Pare a promoure la 
Croada immediatament, llavors, any 1208. 

L'any 1230 es coHoquen els famosos vitralls de la catedral de 
Chartres, on el futur rei Sant Lluís apareix com el gran devot i 
protegit de la Verge Maria. Mare i fill no trigaren a traslladar-se a 
Carcassona i a Tolosa per vetllar directament la labor del Tribunal 
de la Santa Inquisició i l'aparell de persecució i espionatge dels pres
sumptes heretges. S'atribueix a la Reina Blanca l'invent dels emmu

raments o sigui reclusió entre murs que obligaven el presoner a es
tar sempre dret, ja que no tenia lloc per a moure's ni ajupir-se. 
Tractats a pa i aigua, morien com a mosques. 

La gent fugia aterrida de les ciutats vers els poblets de munta
nya i els castells; i , aleshores , els feudals eren acusats de protectors 
de l'heretgia. 

Així s'inicià aquella etapa de terror a la tercera dècada del se
gle XIII. El bisbe de Magalona, instigat pels francesos , resolgué rei
vindicar la senyoria de Montpeller que havia rebut feia un segle dels 
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comtes de Melgueil i havia infeudat després als famosos Guillem, 
antecessors de la Reina Maria, mare del Conqueridor. Joan de Mont
laur, el perfidiós bisbe, es recolzà en la Corona francesa i, al seu 
torn, va renovar el vassallatge al novell rei Lluís IX, qui el prengué 

sota la seva protecció. 
El Conqueridor informat de la conjura, la tardor de l'any 1236, 

en plena preparació de la campanya contra la capital del Regne de 
València va fer un viatge a Montpeller i allí es vegé constret a 
prestar homenatge al bisbe i reconèixer que sols en posseïa la se
nyoria en qualitat de vassall d'ell i al seu servei. 

Possiblement, sense aquest viatge i aquesta cerimònia humiliant 
s 'hauria trobat que, per recobrar Montpeller, s'hauria vist compeHit 
a fer la guerra a França, en el qual cas hauria estat excomunicat 
perquè el novell rei francès allí operava com a croat i defensor de 
l'Església. Feina va tenir per a reimposar la seva autoritat i la del 
seu fidel batlle Atbran. Li calgué recórrer a les armes per restablir 
el seu poder i domini del comtat de Millau. 

Per aquell territori hagué de romandre-hi fins a la primavera 
i ho aprofità per a convèncer alguns vassalls seus i d'altres magnats 
i jerarquies de l'Església, fins el nou Arquebisbe de Narbona, que 
l'ajudessin en la campanya de València. 

L'any següent mentre ell preparava el setge de la capital del 
Regne sarraí, el bisbe Joan de Montlaur, en la pròpia catedral de 
Magalona, Seu de Montpeller, beneïa l'enllaç de Lluís IX amb Mar
guerida de Provença, la filla gran del comte Ramon Berenguer, cosí 
del Conqueridor i condeixeble seu els anys de llur infantesa en el 
castell de Montsó. 

La diplomàcia i la comminació havien blegat el comte de Pro
vença, com abans havien blegat el comte de Tolosa. La Cúria Papal 
i la Cort francesa s'havien posat d'acord i pels enllaços matrimo
nials de les pubilles d'un i altre comtat (doncs, en ambdós no hi 
havien fills varons) els sotstreien de l'òrbita de la Corona d'Aragó 
per a integrar-los en la de França. 

Aquell mateix any del casament, el rei Lluís adquirí -del comte 
Nunyo Sanç del Rosselló els seus drets sobre Peirapertusa, la més 
important i més avançada de les fortaleses del sistema defensiu bas
tit per Bernat Tallaferro (fortalesa de la que s'havia emparat Simó 
de Montfort per negociació als començaments de la Croada). 

Era evident que els francesos utilitzaven totes les arts i traces 
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per finiquitar l'acció empresa contra la poderosa frontera de Cata
lunya, amb el pretext de la Croada contra el catarisme i que volien 
coHocar el rei En Jaume davant d'un fet consumat irreversible. 

Els bisbes catalans per instruccions concretes del Papa Grego
ri IX extremen la persecució d'heretges i dels que, fugint de les ter
res ocupades pels francesos, es refugien al Principat i es donen 
casos tan lamentables i horribles, com el de Castellbó a l'Alt Urgell, 
que els inquisidors hi cremaren diverses cases, desenterraren els fa
miliars dels qui havien fugit en veure1s arribar i varen endur-se'n 
els sospitosos, que per ells eren els pocs que hi havien restat, als 
qui feren confessar per la tortura i acusar els fugitius. Això pel 
març de 1237. 

El comte de Foix, Roger Bernat, que havia anat a la campanya 
de València regressà i, pel vescomtat de Castellbó, del que n'era ti
tular el seu fill Roger, començà a prendre represàlies arribant a 
m utilar i matar els homes de l'Església d'Urgell i a atemptar contra 
la vida del propi bisbe, Ponç de Vilamur. 

Anys d'atrocitats i de fanatització que arribarien al paroxisme 
en les accions dels refugiats al castell de Montsegur i la crema con
següent dels seus darrers defensors, mentre el rei En Jaume i Vio
lant d 'Hongria (única reina del seu temps que assisteix i actua bèl
licament al front è.e combat) reïxen a sotmetre la capital i el Regne 
de València. 

El rei, per no demorar més la seva necessària intervenció en els 
seus dominis ultrapirenencs, deixa que els prelats s'encarreguin del 
repartiment de terres i cases conquerides. Per mar, es trasllada al 
port de Llates, el de Montpeller, i només de desembarcar ja endevi
nà que la conspiració contra ell havia envaït les més altes magis
tratures de la ciutat. Era el 2 de juny de 1239. 

No és propi d'aquesta breu comunicació que ens entretinguem 
en el que passà llavors a Montpeller. Remetem el lector a la refe
rència que en fa el mateix Conqueridor en el seu Libre dels Feyts. 

Anys d'una gran tensió, amb guerra al front dels sarraïns i guer
ra a la frontera del Nord, d'exaltació religiosa contradictòria (cleri
calisme i anticlericalisme, ortodòxia i heterodòxia, endèmiques al 
Principat i atiades pels qui se n'aprofitaven afeblint-lo), de conspi
ració i delació, d'escamoteig i dissimuh:ció, de terror i de recel i 
suspicàcia a tots els estaments .. . 

Pel maig de 1241 moria el vell comte de Foix, Roger-Bernat , ple-
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nament reconciliat amb l'Església, a l'abadia de Vallbona, prop de 
Muret, on havia vist morir feia vint-i-vuit anys, el rei En Pere, es
pasajat pels homes de Simó de Montfort que dirigia la batalla. 

Roger IV de Foix, el seu fill i succE:ssor, el mes següent (27 de 
juny) anà a prestar homenatge al comte Ramon VII de Tolosa i li 
prometé més tard d'acudir al seu ajut amb totes les seves forces 
i a fer amb ell la guerra al rei de França (5 é'.bril de 1242). 

Aquell entretemps el jove Trencaven (fill del vescomte de Nar
bonna, martiritzat l'any 1208 per Simó de Montfort), s'havia impo
sat de reconquerir el vescomtat del seu pare i havia fet una lliga 
secreta amb el comte de Tolosa, el vescomte Amalric de Narbona, 
el comte de la Marca, Huc de Lusignan, Oliver de Termes, Pere de 
Fenollet i els feudals de les fortaleses de la frontera escomesa. El 
rei d'Anglaterra prometé d'ajudar-los. 

Fou el darrer intent seriós contra l'acció dels francesos en els 
dominis ultrapirinens de la Corona d'Aragó. 

Trencaven reeixí a penetrar f!ns a la vila baixa de Carcassona 
i posà setge a la ciutadella. 

L'exèrcit anglès penetrà en el territori francès, però Lluís IX 
acudí amatent i va derrotar-lo a Taillebourg. 

El comte de Tolosa es disposà a partir amb el seu exèrcit cap a 
Carcassona; però, es trobà amb la defecció del jove comte de Foix, 
que acabava de fer una entesa amb el rei de França, defecció que 
aquest li premià esplèndidament el mes de gener següent (1243). 

Pensar que el Conqueridor no estava en el secret i de ple 
acord amb aquesta lliga és d'una puerilitat absoluta, encara que mai 
no n'hagués fet esment i no n'existeixin proves documentals. 

Tot s'havia preparat la primavera àe 1241 i consten les entre
vistes de Jaume I amb el seu oncle Ramon VII de Tolosa. D'altra 
banda, Trencaven havia fet amb Oliver de Termes la campanya de 
Mallorca i ambdós havien viscut sempre en territori català. 

Ambdós, en fracassar i veure's abandonats, perderen tota con
fiança i acabaren passant-se al bàndol francès. 

D'aquests anys el rei en guardava un record embullat i amarg. 
Són els anys de les campanyes d'Alzira i de Xàtiva, de Villena i de 
la zona que el rei de Castella li discuteix, ensibornant i ajudant la 
resistència dels sarraïns .. . 

És ben trist de consignar que el Tractat d'Almizrra i la rendi
ció de Montsegur porten un mes de diferència i trist de consignar 
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que el vescomte Amalric de Narbona, feudal poderós, l'any 1239 amb 
] Drquebisbe Pere Amiell participaven en les operacions del setge 
de València, el 1241 Amalric havia entrat a la lliga secreta de Tren
c;tvel contra el rei de França i el 1242 acompanyava l'arquebisbe 
Amiell en el setge de Montsegur. Així basculaven, com ell, d'un bàn
dol a l'altre, aquells anys de desori i follia, prelats i magnats. 

A l'Arquebisbat de Tarragona, l'any 1238, hi fou destinat el bisbe 
de Lleida, Pere Albalat, que era el més encegat dels bisbes catalans 
en la persecució de càtars. 

Quan moriria Pere Amiell, a l'arquebisbat de Narbona, el rei de 
França va fer-hi coHocar Guy Foulques, el seu capellà particular, 
que més tard cenyiria la tiara. 

La Inquisició imposà el terror a tot el Principat i al mateix rei. 
Els bisbes eren dominicans o es movien atemoritzats. 

N'hi ha prou de llegir els decrets conciliars d'aquells anys de 
la Província Tarraconensis, on amb severes penes eren condemnats 
els que tenien llibres religiosos en català; doncs, eren suspectes d'he
retgia ni que fossin clergues. Hi ha molt a saber i a esbrinar sobre 
les ignorades raons del Rei, quan va fer tallar la llengua al seu con
seller i confessor, Fra Guillem de Castèllbisbal, el dominic que aca
bava de ser nomenat bisbe de Girona aquell mateix any de 1245. 

La tensió entre el monarca i l'alta jerarquia eclesiàstica assolia 
per múltiples raons, llavors, el seu punt àlgid i coincidia amb la 
pèrdua de l'última possibilitat de confegir alguna solució per les 
terres cobejades per França. Aquell mateix any moria el comte Ra
mon Berenguer de Provença, i el seu comtat, que devia reverdir al 
Conqueridor per un testament apòcrif que li fou atribuït, anà a 
parar a mans de la seva filla segona, Beatriu, que aquell mateix 
any varen casar amb el germà del rei de França, Carles d'Anjou, el 
futur rival de Pere el Gran. 

Així i tot, el rei Jaume la primavera següent anà a Montpeller, 
on trobem documentat que hi era pel maig de 1246, per bescanviar 
amb els seus fidels compatricis unes impressions i uns contactes i 
tractar de salvaguardar els drets de la Casa d'Aragó a Provença; 
però, desistí de tota acció i retornà la setmana següent a Barcelona. 

La dècada posterior fou molt agitada pel Conqueridor i no féu 
més que curtes escapades molt relacionades amb l'afany d'enten
dre's amb el rei Lluís IX per assegurar-se, almenys, el senyoriu de 
la ciutat materna i de les terres del Principat, on els Croats comba-
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tien, en nom del rei de França, els darrers reductes càtars. 
És d'aquests anys de tempteigs i negociacions que sorgí el Trac

tat de Corbell, tan dolorós per a ell. El signà per mor d'arribar a 
una pau amb qui tan preponderant i perillós esdevenia. 

Per això, concertà la boda de la seva filla Isabel amb el príncep 
Felip, hereu del tron francès . 

Però, el mateix any 1258, Isabel de França, filla de Blanca de 
Castella, es casava amb el rei Teobalt II de Navarra, enllaç que de
terminà la immediata incorporació a la Corona de França d'aquell 
regne sufragani del d'Aragó (del que s'havia separat l'any 1134, poc 
abans del casament de Peironella, besàvia del rei En Jaume, amb el 
comte Ramon Berenguer IV). 

Són aquestes i moltes altres les consideracions que l'historia
dor no pot passar per alt si preté formular un judici de la renúncia 
del Conqueridor als drets del casal de Barcelona sobre les terres 
pirenenques: renúncia dolorosa a la que no va negar-se Jaume I 
perquè, per les armes i els enllaços matrimonials, els fills de Blanca 
de Castella li havien, amb l'ajut explícit de la Cúria Romana, llevat 
ja tot. 

Ara bé, sota mà el rei donà esperances als qui conspiraven per 
tornar a integrar a la Corona els països renunciats per ell en l'omi
nós Tractat i no descartava una acció bèHica en cas que es suble
vessin sempre que pogués comptar amb el beneplàcit de Castella. 

A guanyar-se aquest beneplàcit s'esmerçà, des de llavors i se
gurament l'acció s'hauria emprès, si haguessin cessat les revoltes 
dels sarraïns de València i les dels feudals de l'Urgell. 

Els francesos la temeren sempre, sobretot, després de la mort 
del rei Sant, l'any 1270. 

Valdria la pena que es fes un estudi del forceig posterior al 
Tractat en qüestió i s'analitzés amb detenció la negociació del Con
queridor amb el seu gendre Felip, l'Ardit, el fill i successor de sant 
Lluís, durant els anys 1272 i 1273, els més feixucs de la vida del rei, 
que acudí amb seixanta-quatre anys a aquestes altes muntanyes per 
intentar pacíficament de retenir-hi les dues darreres fortaleses ca
talanes de la vessant nòrdica del Pirineu, les de Montreal i Lordat, 
que vetllaven l'accés des de Foix a les valls del Sabartés, les més 
belles de la serralada. 

Un dia que hi passàvem amb Ferran Soldevila, de retorn d'un 
Symposium sobre el Catarisme, celebrat a la Universitat de Tolosa, 
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el Mestre, meravellat d'aquells paisatges, lamentava de no haver-los 
pogut conèixer millor. 

Repetim que és indispensable aprofundir-ne l'estudi històric i 
geogràfic per interpretar bé la formació de Catalunya i les circums
tàncies del Tractat que obligava el més emprenedor dels nostres 
reis a renunciar-hi formalment ... que de cor no hi renuncià mai. 

Senyors de les fortaleses de Queribus, Peirapertusa, Fonolledes, 
Puilarens, Muret, Montreal i Lordat - fortaleses de vertigen en alte
rosos espadats i gorges inexpugnables- els francesos no trobarien 
en el futur cap barrera per a llançar-se vers el Sud i Catalunya 
restava per a sempre dins d'una tenalla de fàcil maneig per part 
de les Corts de França i d'Espanya, una tenalla que fatalment quan 
el cesarisme triomfaria, havia d'estrangular-la. 
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INCIDÈNCIA SURERA 
, 

A SANT FELIU DE GUIXOLS 
EN EL SEGLE PASSAT 

PER 

JOSEP CALZADA I OLIVERAS, PvRE. 

INTRODUCCió 

El Sr. Santiago Hernàndez Bagué, en el seu estudi sobre <<La in
dústria surera al Baix Empordà. Aspectes d'una crisi : 1914-1923>>,1 

fa constar que entre les indústries catalanes quasi abandonades en 
la impressionant bibliografia del desenvolupament industrial català, 
ha de comptar-se la indústria surera. Hi ha, és cert, l'obra de Rami
ro Medir,2 però creu el Sr. Hernàndez que no falten pas fonts do
cumentals per a anar cap a un estudi històric del tema, en profun
ditat i extensió. 

No tinc pas, ni de lluny, la pretensió d'haver investigat aquestes 
fonts documentals, ja que la pres(nt comunicació a la XX Assem
blea Intercomarcal d'Estudiosos consisteix simplement en la publi
cació d'uns originals inèdits que he trobat a l'Arxiu Diocesà de Giro
na,3 que m'han semblat d'interès per a iHustrar una incidència ocor
reguda a Sant Feliu de Guíxols en el segle passat i que pertany a 
la que el mateix Sr. Hernàndez qualifica d'<<eterna qüestió entre pro
pietaris de suredes i industrials tapers». En realitat, aquesta qües
tió, més que no pas eterna, ja que al capdavall arribà a un final de 
conciliació d'interessos, la podríem qualificar de contradictòria, per
què donà lloc, això sí, a la «Contradicció tapera» de què parla Gaziel 
en referir-se al Sant Feliu del vuit-cents, ja que els propietaris, con-

1 Estudi publicat en el llibre "Treballs d'Història", Girona, 1976, editat pel 

"Patronat Eiximenis" de la Diputació Provincial de Girona. Veure pàgs. 275-300. 

2 Historia del Gremio Corchero, Madrid, 1953. 

3 Arxiu Diocesà de Girona, Secció A. lligall 180, n. 17. 
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siderats des de sempre com a reaccionaris, en aquest cas defensa
ven la doctrina liberal, i els fabricants , tradicionalment progressis
tes i liberals, demanaven el proteccionisme duaner.4 

Per a la millor comprensió de la documentació que anem a pu
blicar, creiem convenient fer algunes observacions prèvies. 

En primer lloc cal tenir en compte que ja des del sistema de 
Nova Planta les institucions polítiques a Catalunya eren les següents: 
en l'àrea regional era decisiva la figura del Capità General, que ja 
havia estat creada en temps de Ferran el Catòlic com un afegitó a 
la figura del Virrei en temps de guerra. Ara, però, el Capità General 
havia substituït el Virrei i presidia la Reial Audiència. A la mateixa 
àrea regional es crearen els Intendents o les Intendències, encarre
gades de la hisenda pública. Era una Junta o Tribunal de l'Erari 
amb la mateixa composició que l'z.ntiga Diputació, la qual venia a 
substituir. La documentació ofici-:1l d'aquest Tribunal anava timbra
da d'aquesta manera: <<Yntendencia de Provincia de Cataluña>>. 

En l'àrea comarcal hi havia, en tots els municipis importants, 
els Corregidores, vna mena de delegats governatius. Vulgarment es 
coneixien amb el nom de Gobernador Militar y Política o Civil. 

Finalment a l'àrea local hi havia els Regidors, el Corregidor
Presidente, i l'Alcdde Mayor com assessor jurídic. 

Segonament hem de subratllar que la documentació trobada a 
l'Arxiu Diocesà comença el novembre de 1830 i acaba el gener de 
1832. Per tant els fets pertanyen als últims anys del regnat de Fer
ran VII i concretament també als darrers anys de la que s'ha ano
menat «la dècada ominosa>> que provocà a Catalunya, com a conse
qüència, la insurrecció dels Voluntaris realistes o revolta dels «mal
contentS>> que culminà amb la presa de Manresa on constituïren una 
Junta Superior de Govern de Catalunya (1827). De fet, era el primer 
alçament carlí, sense ésser sancionat encara per l'infant Carles. L'al-

4 SANTIAGO HERNANDEZ I BAGUÉ, o. c., pàg. 293. De fet, Gaziel en el seu llibre 

Sant Feliu de la Costa Brava (Editorial Aedos, 1963, pàg. 129) fa una breu referèn

cia a aquesta incidència surera del 1830, que ell qualifica de "un gran esvalot conegut 

·pel motí de la Teulera ... un gros comerciant de Barcelona, anomenat Josep Casals, havia 

comprat i tenia empilada a la Teulera, del terme de Santa Cristina d'Aro, una bona par

tida de suro que volia exportar. I cometé l'errada de fer que la portessin a embarcar al 

mateix Sant Feliu de Guíxols". Això provocà l'oposició dels tapers de la comarca i els 

amotinats hi calaren foc. Aquestes dades ajudaran a comprendre millor el contingut de. 

la documentació inèdita que avui publiquem 
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çament fou vençut i el Capità General, el Comte d'Espanya, obtin
gué plens poders per a reprimir les dues faccions: la reialista i la 
liberal. Ja abans el Comte d'Espanya, home paranoic que cometé 
veritables atrocitats, havia perseguit els Voluntaris reialistes, però 
ara, precisament en aquesta època del 1830, es dedicà a reforçar-los, 
si bé això no evità que després de la mort de Ferran II (1833) el 
Comte d'Espanya fos assassinat pels mateixos carlins. 

Per acabar aquesta Introducció diguem que en aquella època, 
com es podrà veure, l'Alcalde Major de Sant Feliu de Guíxols que, 
com a tal, intervingué en la incidència surera que es provocà a la 
comarca, era D. Estanislao Sdnchez P~ty, el qual probablement ni 
tan sols devia ésser natural de Sant Feliu, sinó que devia el càrrec 
a les seves bones relacions person2ls amb les altes esferes regionals. 
Aquest Alcalde Major, alguns anys més tard, concretament en el 1834 
i sobretot en el 1835, com explica Hur tebise,5 intervingué act ivament 
en els fets vexatoris que precediren i acompanyaren l'extinció del 
Convent o Monestir de Sant Feliu i que culminaren en la nit tràgica 
del 28 al 29 de juliol de 1835. En aquestes circumstàncies, podríem 
resumir l'actuació de D. Estanislau dient que «complí» i no pogué 
evitar uns mals que ell segurament no volia, que és el que succeeix 
sempre quan no e~ pot detenir l'esclat cle fets luctuosos a càrrec de 
les minori::s revolucionàries. 

DOCUMENTACió DE L'ARXIU DIOCESA DE GIRONA 

Aquesta documentació comença el 22 de novembre de 1830 amb 
una comunicació oficial del Governador de Girona dirigida a l'Alcal
de Major de Sant Feliu prevenint-lo de possibles incidents amb mo
tiu de l'exportació d'una partida de suro en planxa. E l document 
diu així: 

«Gobierno Militar y Político del Corregimiento de Gerona = 
Confidencialmente acaba de llegar a mi noticia que por efecto de 
permitir se la extracción de corcho en pana por ese punto, pudiera 
quizas suscitarse algun desorden por la clase menesterosa de la Sel
va, para evitar. dicho embarque; por tanto me apresuro a comuni
caria a V. para que, como responsable de la tranquilidd publica en 

5 Basquejo histórico de la Vil/a de Sant Feliu de Guíxols, 1905. Colección "His

toria y Vida", n. 1. 
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ese distrito, redoble su vigilancia, tomando todas las medidas nece
sarias para impedir cualquier exceso, y d{mdome V. frecuentes y 
oportunos avisos de cuanto ocurra sobre el particular. = Dios guar
de a V. muchos años. Gerona 22 Noviembre 1830. = El Gobernador 
interina = Jose de Carles - Señor Alcalde Mayor de Sn. Feliu de 
Guíxols». 

El mateix dia, a les vuit de la nit, des de Sant Feliu es contes
ta amb una exposició de fets que es dirigeix a totes les autoritats 
interessades, entre elles al Capità General. El document no porta 
firma, però no hi ha dubte i es confirma per dos altres documents 
posteriors, que l'::.utor és D. Estanislau Sanchez Puy que aleshores 
era l'alcalde major de Sant Feliu. El :locument diu així: 

<<8 noche del 22 Noviembre 1830. 
A las doze del dia de hoy se me ha dado parte por la Muger 

de Jayme Robert de esta vecindad, Comisionado que es por D. José 
Casals y Remissa para la compra y estracción del Corcho en panas, 
de que en el Sitio llamado la Taulera en el Valle de Aro distante 
una hora, se reunian gentes con objeto de dirigirse a esta Villa, y 
de los temores que tenia respecto a su Casa y almacenes de aquel 
genero: inmediatamente sin detenerme en cosa alguna he montado 
a caballo y acompañado de un Alguacil, el Portero y Otro hombre, 
me he dirigido a el Sitio, dejandome desde luego caer en él, he en
contrada como en número de 80 hombres ccn palos, segun he lle
gada a entender de Cassa de la Selva, Calonge, Llagostera, y segun 
he concebido, tambien esperaban de Palafrugell, los mismos, y otros 
pueblos todos de officio Taponercs; puesto en medio de ellos les 
he preguntada qué querian o a que fin se dirigia aquella reunión y 
me han contestadc que venian a esta Villa para que no se embar
case corcho en panas, que se quedaban sin trabajar, con otras vo
ces que no puedo puntualizar: me ha parecido el medio mejor el 
de la persuasion, despues de algunas horas que la he exercitada, les 
he indicada, entre otras cosas, que si tenian algo que esponer, lo 
hicieran al Sor. Gobernador de Gerona para que lo elevase a la 
Superioridad: me han contestada que lo habian hecho, pero que 
en el interin se iba a embarcar todo el Corcho: para poder los sose
gar y hacer se Retirasen antes que llegasen los demas, me he visto 
precisada a decirles que interin no hubiese contestacion de dicho 
Sor. , no se embarcaria, lo que les he repetida varias veces con el 
Objeto de disolver aquella Reunion que es temible se vuelva a re
producir y evitar la entrada en esta Villa, lo que he podido conse
guir, y ponerlo en el interin en conocimiento ·de la Superioridad, 
como lo hago en el de V. S.: ya he mandado al Bayle de aquel Valle 
que esta noche patrullen por él, por si acaso hubiesen quedada al
gunos entre los bosques, lo que igualmente se practicara aquí, que
dando en dar parte a V. S. de cuanto ocurra. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. S. Feliu de Guixols a las 8 de 
la noche del 22 de Noviembre de 1830. 

Partes iguales al Sor. Subdelegada Pral. de Policia, al Sor . Fis
cal y Gobernador de Gerona - a las 10- y Capitan General». 

A l'endemà, és a dir, el 23 de novembre de 1830, D. Estanislau, 
que demostra estar una mica nerviós i estamordit, exposa els seus 
temors de possibles incidents en una comunicació que no porta el 
destinatari, però que amb tota seguretat es tractava del Sr. Inten
dent de la regió, que devia ésser el seu <<pare i padrí». Això pot veu
re's en el document que diu així: 

«Sobre el asunto de los Taponeros. 
San Feliu de Guixols y Noviembre 23 de 1830. 
Iltmo. Señor y dueño de toda veneración y respeto: 
la situación en que me ballo en esta Villa es un motivo pode

roso que me obliga molestar la atención de V.S.I. participandolc 
que en el dia de aier se verificaran mis temores de que la extrac
ción del corcho en pana en la ocasion presente podia alterar algun 
tanto la tranquili.dad: efectivamente se presentó en el Sitio de la 
Taulera un peloton de gentes de Cassa, almomento llegaran tam
bien de Llagostera, Calonge y esperab.m de Palafrugell, y mas de 
los mismos pueblos: tomé el Caballo y me dirigí a él preguntando
les que querían? y todos con vozes contestaran que iba a embarcar 
el corcho y perecerian de hambre: como no tenia fuerza alguna y 
veia que tomaria cuerpo la reunion, adopte el medio de la persua
sion para disiparla: haciendoles entender que yo estaba allí, que 
podrian hazer lo que quisieran, que mi vida importaba poco, con 
otros medios de conviccion que les hlze, despues de !argas horas, 
y oir la repeticion de que habian de morir de hambre, logré antes 
que llegaren de otros puntos disiparlo3: pero esto lo considero tan 
solo del momento, pero temo mucho que si apareze algun buque 
suceda una catastrofe: y no solo esto sino que incendien los bos
ques o cosa semejante: en este concepto me ha parecido elevaria a 
V.S.I. para que si acaso escribe al Exmo. Sor. Capital Gral. y lo 
considere oportuna le baga alguna indicacion sobre ello. El descon
tento de esta gente es grande: tenemos el exemplar de los doze que 
marcharon de Calonge a incorporarse con los r ebeldes, y ya que 
aquella marcha he podido contener con mis desvelos, no expone
mos se repita o sea mayor. A noche recivi el adjunto oficio con cuio 
contenido adelanto muy poco; he perdido toda la noche y tengo la 
satisfaccion de que no se ha causada daño alguna. Adjunto vera 
V.S.I. el parte que he dado al Exmo. Sor. Capitan Gral. y le Suplico 
que enterado me debuelba con reverva uno y otro. 

Ratifico a V.S I. el cordial afecto que le profesamos en 
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casa y los deseos de que disponga de ella como de unos buenos 
amigos y en especial de este su mejor Q.S.P.B. 

Estanislau Sanchez Puy 
P. D. Escrita esta, ha llegada aquí el Sor. Govor. con veinte Ca

ballos; esto esta tranquilo, pero si se verifica el embarque Dios 
nos dé su vendicion. Va el oficio que arriba cito, por copia». 

La intervenció de D. Estanislau obtingué un dels efectes de:sit
jats: interessar les més altes esferes del país, inclús de l'Estat Es
panyol, en l'afer de l'exportació dc suro en planxa. I així veiem que 
el 20 de gener de 1831 la Intendència d~ Catalunya es dirigeix al Go
vern donant una sèrie de dades que li havien estat demanades i sol
licitànt també una alta resolució ministerial. És el document n.o 4 
de l'Arxiu diocesà que diu així: 

«Intendencia de Provincia 
dc Cataluña 
Direccion general de rentas = Presidencia de Castilla. Exmo. 

Seüor. Con fecha 27 de Noviembre último me remitió el Goberna
dor de la sala del Crimen de la Audiencia de Cataluüa la adjunta 
copia de los parte!" que le dirigieron el Alcalde Mayor de Sn. Feliu 
de Guíxols y el Gobernador de Gerona relativos a que en el valle 
de Haro se habian reunida como u.nos ochenta hombres de oficio de 
taponeros, con el objeto de impedir que por un Comisionado que 
habia en Sn. Feliu de D. Jose Casals y Remisa se embarcase corcho 
en pana para el estrangera por que de sus resultas se quedaban sin 
tener que trabajar, cuya reunion parece se disipó con la promesa 
que les hizo dicho Alcalde mayor de que suspendería la estracción 
mientras el Gobernador de Gerona proveïa sobre el particular = 
Como el Gobernador del Crimen en su oficio que incluyó, me ma
nifestare habia mandado formar causa sobre dicha ocurrencia y 
averiguar el numero de familias que quedarian sin trabajo en aque
llos Pueblos por efecto de la estracción del corcho, suspendí dar co
nocimiento a V. E. hasta poderlo verificar con mas instruccion, y 
en efecto en 7 del corriente me dirige la adjunta Copia testificada 
del informe que le ha dado el Alcalde mayor de Sn. Feliu en que 
aparece que en aquel Prdo. se elaboran anualmente 15.000 quinta
les de corcho en cuya ocupacion y extracción se emplean 600 fami
lias por espado de ocho meses: que dicha elaboración en tapones 
produce 839.486 reales mas que extrayendo el corcho en panas; a 
que se agrega que el trabajo durara mucho menos de los ocho me
ses referidos y que se aumentara la emigración de familias a Frau
cia que ya se esperimentaba antes para dedicarse al referida eger
cicio de taponeros. Finalmentc resulta que el perjuicio se haze tam
bien trascen tal ales buques que estan dedicados a la estraccion de 
tapones para el levante, pues faltancloles este cargamento para la 
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salida tienen que arrinconarse precisamente por que con la sola es
peranza del regreso no pueden arriesgar su viaje. Paso a manos de 
V.E. los papeles de que va hecha referenda para que dando cuenta 
A.S.M. se sirva resolver lo que mas fuere de su soberano agrado = 
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 20 de Enero de 1831 = 
Exmo. Señor = Josef Maria Puig = Señor Secretaria del Despacho 
de Gracia y Justícia = Es copia = 

Es copia. 
Dirección general de rentas = Presidencia>>. 

Però la màquina burocràtica, almenys en aquella època, no de
mostrava portar una marxa gaire accelerada per a resoldre els as
sumptes econòmics del país. Potser cal reconèixer també que aquest 
assumpte del sum tenia unes implicacions específiques que feien 
difícil la solució. Sigui com sigui, el 20 de maig de 1831 l'Alcalde 
Major de Sant Feliu obtenia del Secr-.~t8ri de l'Ajuntament una in
formació que necessitava per a tornar a dirigir-se a la Intendència 
de Barcelona. El document conté la petició de l'Alcalde i la resposta 
del Secretari, qu<: diuen així: 

«A don Jose Andreu y Sans, Secretaria de este Ayuntamiento. 
Hoy 20 de Maio de 1831. 
Secretaria: tenga V. la bondad de decirme cuanto paga T'ara 

la Real Hacienda o impuesto de voluntarios realistas cada vala de 
tapones que se extrae por este puesto. 

De V. affmo. 
Estanislao. 

Sr. Alcalde 
Cada bala de tapones de las regulares que cuentan 30 mil tapo

nes que se extrae en esta Villa paga un real de vellon y es otro 
de los arbitrios concedidos para el armamcnto y equipo de los Vo
luntarios Reales. 

Mande V. a su affmo. S.S. 
José Andreu». 

I el mateix dia l'Alcalde es dirigia altra vegada a un organisme 
regional que no cita, donant informes, desfent malentesos, inclús 
demostrant coratge i valentia en fer constar la veritat (ara ja no 
es tractava d'encarar-se amb unes masses populars enfellonides, si
nó amb organismes oficials!). Però el cas és que l'Alcalde en aquest 
informe a la superioritat es mostra clarament favorable al punt 
de vista dels industrials tapers, i per tant contrari a l'exportació de 
suro en planxa, malgrat que les altes esferes governamentals no 
veien el motiu suficient de decretar aital prohibició. El final tan 
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afectuós de la missiva de D. Estanislau demostra que el destinata
ri és, sens dubte, l'Intendent de Barcelona. El document diu així: 

«San Feliu de Guíxols y Maio 20 de 1831. 
Iltmo. Señor mi amada Dueño: acompaño a V. Ilma. copia del 

informe que di a la Real Sala del Crimen en Diciembre última, y 
asimismo el que a mi me fue dado por los sugetos a quien lo pedi 
para por el poderme regir y proceder con algun fundamento: veo 
que el Iltmo. Sor. Decano del Consejo Real en un oficio dirigida al 
Excma. Sor. Ministro de Gracia y Justícia padece una notable equi
vocacion, por que yo no he dicho que aqui se elavoren 15.000 quin
tales, sino que pidiendoseme por el Sor. Governador de la Sala in
forme del numero de familias que quedaran sin trabajo de permi
tirse el embarque en pana, forme un demostracion tomando por base 
los quinze mil quintales que tiene permiso Remissa para embarcar, 
unos quinze mil quintales demostre que elavorados en el país deja
ban de veneficio 839.486 reales vellon: a los que omiti aumenta.r un 
real de vellon que cada vala paga de impuesto para los voluntarios 
Realistas, que lo ignoraba y lo supe cuando tenia extendido el in
forme y lo vera V.S. Ilma. por la adjunta esquelita, de modo que 
siendo 3430 balas importarian otros tantos reales vellon mas a fa
vor del beneficio: e ignoro si pagan algun derecho tambien a la Real 
Hacienda. El fundamento principal es que no es bastante todo el 
corcho del país para su elavoración, sino que se trae la maior parte 
del de Valencia y aun de Sevilla. Utrum una cosa que uno sabe y 
no puede justificar para que se crea que si no se complace a la tal 
Compañía a todo trance perdera el empleo el que sea puntual en 
el cumplimiento de su obligacion; se embarcau v. gr. mil quinientos 
quintales y bajo la capa de estos van dos o tres mil: yo como no 
tengo respetos a nadie en las cosa~: que conozco y que estimo mas 
mi alma que todo el orbe entera, este es el motivo por que no he 
temido decir la verdad sin embargo de que se me trataron de paner 
miedos, a que contesté que con la verdad a nadie temia ni he temi
do. Este año es cierto que despues de el informe que di, con las 
cosas de Francia ha adquirida una extraordinaria paralización el 
unico giro de tapones que se conoce en este pais pero esto es casual, 
que no da ni debe dar regla por que mañana que dé vuelta, esta la 
cosa corriente otra vez. Donde puede ser muy conbeniente la ex
tracción de corcho seria en Andalucia y Extremadura que no se ela
vora, pero no aquí, y si no que digan los propietarios cuanto corcho 
les quedó sin vender el año anterior? A como lo vendieron? Cuando 
se había con oci do un precio igual? Cualquiera que me oyese, creení 
que soy fabricante de tapones. D. Pedra Pablo Veciana, Comandau
te de las Cuadras, en el tiempo que permaneció aquí tuvo la curio
sidad de tener diferentes conbocatorias con corcheros y elavorado
res y formó un verdadera concepto de todo, con animo de rebatir 
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A la "fabulosa" història dels tapers de l'Empordà Gaziel l'anomena la "Xauxa surera". 

I en un de tants moments de la seva vena literària, l'escriptor guixolenc escriví: "Els 

nostres tapers. . . no venia pas d'aquí si entraven a la feina deu minuts i un quart més 

tard .. . , o si a mig camí, se n'anaven mitja horeta ... , o si plegaven la feina abans 

d'hora ... I si no compareixien en tot un dia feiner, tampoc no passava res: deixaven 

de cobrar, certament, el que no els era degut, i tan amics com abans... Al que més 

s'assemblava una fàbrica d'aquell temps era - voleu que us ho digui?- a una arcàdia 

popular, sense codis ni lleis, regida si de cas per les úniques compatibles amb la més 

dolça, graciosa i inofensiva anarquia''. (Dibuix de Ramon Prior). 
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algunas contextaciones del Exmo. Sr. Capitan General y hazerselo 
presente, no sé si tuvo efecto. 

Doy a V.S.I. las mas expresivas gracias por el favor que me ha
ze de valerse de mi inutilidad en esta ocasión: y en todas tl:'.nto 
Gerarda como yo, que le profesamos el maior afecto, deseamos vi
vamente sus órdenes, y en especial este su imborrable y verdadera 
amigo Q.S.P.B. 

Estanislao Sanchez Puy. 
Bien puede V.S.I. retenerse los borradores que no hazen falta y 

me debolbera cuando bien le parezca porque estan originales en el 
proceso que formó sobre el motín. 

Va Gonzalez portador, ya que yo no puedo hazerlo personal
mente, que le hara una visita en nuestro nombre y le podra dar al
guna noticia en el particular». 

Fins el 16 de desembre de 1831 no tenim cap més dada sobre 
aquest assumpte. Però precisament amb aquesta data l'Intendent de 
Barcelona que, en firmar, s'anomena Pedro Alcantara Diaz de La
bandera, es dirigeix al Bisbe de Girona sol-licitant el seu valuós in
forme sobre aquesta qüestió entre propietaris de suredes i indus
trials tapers. 

Aquest document, al meu parer, és el més interessant de tots 
els que hem trobat a l'Arxiu Diocesà. Efectivament, de primer an
tuvi, sembla una mica desconcertant, en aquella època, que les au
toritats polítiques del país demanin un informe a una antoritat ecle
siàstica en un tema econòmic. Però pel que es diu en aquest docu
ment, ja en el mes de maig anterior el Bisbe de Girona havia estat 
consultat sobre el mateix tema i havia manifestat el seu parer, si 
bé els documents d'aquesta consulta i corresponent resposta no es 
trobin a l'Arxiu Diocesà. Jo crec que l'explicació d'això radica en la 
dificultat intrínseca de l'assumpte: ni els propietaris de boscos ni 
els industrials tapers no volien c~dir en Ja seYa posició radical, i a l 
Govern que rebia informes contradictoris de les dues parts, li era 
difícil trobar una solució acertada. Es comprèn, doncs, que el Go
vern cerqués informació en totes les dileccions possibles, i fins la 
informació de l'Església, en aquest assumpte, podia semblar-li més 
imparcial. 

També és interessant observar com en aquest document dirigit 
al Bisbe de Girona, l'Intendent insisteix en els greus inconvenients 
de prohibir l'exportació de suro en planxa i tracta de prevenir al 
Prelat gironí de «lo encontrados que wn los intereses de las dos 
clases en cuestión». Això ens descobreix dues coses. Primerament, 
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que el Govern trobava «greus inconve'J.ients» en adoptar una reso
lució determinada, i en segon lloc que el Bisbe en el seu primer 
informe devia haver-se mostrat favorable a la posició dels indus

trials tapers . 
El Prelat era aleshores D. Dionisio Castaño Bermúdez, que go

vernà la diòcesi gironina des del 1825 fins al 1834. El document diu 
així: 

« Yntendencia de Provincia 
de Cataluña 
Informes sobre el corcho y Taponeros. 
Ilmo. Señor 
Cuando tenia reunidos los datos que creí suficientes para fun

dar mi opinión relativamente a si sen't ó no conveniente permitir 
la extracción de Ccrcho en panes para el Estrangera y cumplir con 
ello la Real orden que trasladé a V.S.L en 29 de Abril ultimo, he re
cibido para que informe de orden Superior dos solicitudes dirigí
das a Su Majestad por los Bayles de varios Pueblos de ese Corre
gimiento y el de Figueras representando los perjuicios que causa a 
la agricultura y al bien pública la paralización del Comercio de 
Corcho tanta en bruto como elavorado, producida por la Real orden 
de S de mayo de 1825 con que se prohivió la libre extracción de di
cho artículo en pan, y que a no ser por el permiso concedida últi
mamente a D. José Casals y Remisa fueran mayores aquellos ma
les, puesto que la gran parte del que se coge no sirve para tapones 
que se fabrican en el Reyno y no pudiendo tener salida este produc
to traería la inc:ligencia a una porción de propietarios que si per
dian la esperanza de obtener algun dia su libre comercio, reduci
rian los Alcornoques a Carbón, abandonarian sus propiedades inú
tiles para otra especie de cultivo, cesaría la producción de Corcho 
y por consecuencia el trabajo, aumentandose la pobreza en la clase 
de taponeros. V.S.L tuvo la bondad de ilustrar muy bien esta mate
ria con el parecer que emitió en su oficio de 25 del última Mayo; 
mas precisamente entonces se trataba sólo del daño que pudieran 
causar a los fabricantes de tapones el permiso de esportación dado 
a Casals y Remisa; no habíamos Yisto las instancias de los que se 
dedican al cultivo de aquel producto agrícola, y así es que no se 
habian mirada tenidamente las razones que pueden militar a favor 
de éstos. 

Ruego pues a V.S.I. que penctrandose de lo encontrados que 
son los intereses de las dos clases en cuestión y pesancto en su jus
to discernimiento los motivos que constituyen los de cada una de 
elias y cual mas podra refluir en aumento del bien público, se ser
vira continuar manifestandome cuanto nuevamente se le ofrezca, 
indicandome si los productos del Alcornoque esceden a lo que se 
consume en dicha fabricaciór:: si ademas hay parte de Corcho de 
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que en nuestro país no se hace uso como en los Estrangeros; y por 
fin cuanto ocurra a V.S.I. que como tan decidido por la prosperidad 
general me propondní. siempre lo que sea mas acertado y mejor 
propenda a ella. 

Dios garde a V.S.I. muchos años. Barcelona 16 de Diciembre 
de 1831. 

Pedro Alcantara Díaz de Labandero. 
Iltmo. Señor Obispo de Gerona>>. 

El bisbe Castaño contestà a la Intendència de Barcelona el 18 
de gener de 1832. És l'últim document amb referència a aquesta 
qüestió, que hem trobat a l'Arxiu Diocesà i, malgrat la complexitat 
de la qüestió i la ben expressiva insistència de l'Intendent sobre la 
conveniència de mirar els interessos de les dues parts en litigi, el 
Prelat, en el seu informe, es manifesta rotundament favorable a la 
demanda dels industrials tapers, aHegant no solament raons d'ordre 
econòmic i d'ordre social, sinó fins raons d'ordre públic com aques
ta: «que siendo esta clase de operarios (en general) gente muy ro
busta, agil y bien dispuesta, se harían peligrosos en la sociedad, si 
les falta trabajo». El document diu així: 

«El deseo de poder hablar con algun acierto y exactitud en la 
materia, a que v.s. me invita por su oficio del 16 del pasado, me 
ha obligado a retrasar mi contestación mas de lo que quisiera; y 
aun no tengo la seguridad de no equivocarme en mi dictamen, aten
dida la precisión de oir a personas interesadas. 

Es de suponer que los propietarios de corcho tendran por ven
tajosa para ellos su extracción en pana, en el hecho mismo de instar 
a Su Majestad en solicitud de esta gracia. Pero ¿no podran equi
vocarse? Veamoslo. Es bien cierto que donde abundan los compra
dores respecto de los bendedores, no pueden aquellos imponer a es
tos la ley en sus pactos y comercio; y esto es lo que se advierte en 
el comercio del cocho en este païs. Todo el que se cria en esta Dió
cesis apenas sera suficiente para ocupar medio año en su elabora
ción a tantos Fabricantes de Tapones como en ella residen, y con
tanda con el que se elabora procedente de Valencia y Andalucía se 
les podra aumentar dos ó (a lo mas) tres meses de trabajo. De aquí 
procede que no sólo no ha sido mas bajo el precio que a tenido el 
dicho artículo desde que se p10hibió su extracción en pana, sino que 
jamas a tenido mas estimación. En esta época a sido precisamente 
cuando mas se a repetido que el corcho es la mayor riqueza del país. 

Pero dicen los propietarios que, no sirviendo para tapones una 
gran parte del corcho, les resulta de su no extracción un daño muy 
considerable. Así sería a la verdad; pero es menester aclarar este 
punto. Hay cierta clase de corcho: cual es él primero que cria el 
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alcornoque, y el que se cria en terrena muy húmedo: que no es 
bueno para ser elaborada; pero deben notarse dos casas: P/ Que 
se abulta demasiado su cantidad, siendo así que es de bien poca 
consideración: 2•/ Que se supone se estima en el extrangero para 
otros usos, cuando se experimenta lo contrario. 

En lo dicho quedan ya incluidas las dos respuestas, que V.S. 
exige de mi; pero ademas me parece muy del caso añadir alguna 
otra reflexión. Aun supuestas ventajas de parte del propietario en 
la extracción de corcho en pana, no son éstas atendibles respecto 
de las que resultaran al bien común estando aquella prohibida. Ya 
dije a V.S. antes de ahora: que los productos de esta industria pue
den calcularse en una mitad del valor del corcho en pana: que la 
sola elaboración de quince mil quintales deja a la Provincia ocho
cientos treinta y r..ueve mil quatrocientos ochenta y seis reales y 
ademas tres mil quatrocientos veinte en Beneficio de los Volunta
rios Realistas: que este producto sirve para xnantener un sin núme
r o de familias, que carecen de otros recursos para subsistir; y que 
siendo esta clase de operarios (en lo general) gente muy robusta, 
agil y bien dispuesta, se harían peligrosm: en la sociedad, si les falta 
t rabajo. Y podni ya desconocerse de qae las ventajas que ofrece la 
elaboración de corcho, refluyen incomparablemente en aumento del 
bien pública, mas que las que pueda cfrecer a los propietar ios la 
gracia de su extracción en pana para el estrangera. 

Para conduir haré una muy sencilla observación en apoyo de 
mi dictamen. Si por consideración al bien pública se prohibe muy 
justamente por los Gobiernos la espmtación al estrangera de cua
lesquiera artículos ó efectos, no obstante la mayor ganancia que de 
ella resultaria a sus dueños particulares: parece que hay una cir
cunstancia en el corcho, que debe contribuir a que se atienda me
nos al interés privada de sus dueños, que al de aquellos que lo son 
de otros efectos. La cosecha del corcho es la mas segura; y no ne
cesita ni de gastos ni de industrias para criar se y conservarse. 

Es cuanto se me ofrece decir a V.S.: cuya vida guarde Dios 
Nuestro Señor dilatados años. 

Gerona 18 de Enero de 1832. 
Dionisio : Obispo de Gerona. 
Sr. D. Pedro Alcantara Díaz de Labandcro». 

Amb aquest inform e episcopal acaba la documentació documen
tal que he trobat a l'Arxiu Diocesà sobre la incidència surera que 
començà a Sant Feliu de Guíxols el 22 de novembre de 1830. Però 
amb això no acabà la qüestió entre propietaris i tapers que durant 
t ant de temps continuaren prenent posicions extremes. De fet, l'es
mentada incidència no fou més que un mer episodi d'una qüestió 
que havia de durar molt de temps perquè, al nostre criteri, el Go
vern no podia assolir una conciliació fins i tant que no es trobés 
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una veritable solució de tipus econòmic que afavorís els interessos 
de les dues parts afectades. Malauradament ningú, ni corporacions 
ni particulars entesos en el ram de la indústria surera, no trobà lla
vors aquesta solució. 

Per això la fi de la qüestió no arribà fins que, ja en el segle 
actual, paraHelament al dret de sortida lliure del suro en planxa 
que obtenien els propietaris per Reial Decret del 23 de desembre 
del 1923, els industrials obtingueren el dret de sortida lliure del 
<<rebuig», pelures i <<Serrí», per Reial Ordre del 2 d'agost de 1927. 
Però, en realitat, la conciliació d'interessos s'obtingué en la Segona 
Assemblea d'industrials i propietaris, que tingué lloc precisament a 
Sant Feliu Lle Guíxols el 3 de febrer de 1924.6 

6 Vegi's la Conclusió de l'Assemblea en l'estudi ja esmentat de Santiago Her

nàndez, o. c., pàg. 300. 
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' ' ACTA DE L'ELECCIO I CONSAGRA CIO 
D'ARNAU, ABAT DEL MONESTIR DE 

' SANT FELIU DE GUIXOLS L'ANY 1052 
PER 

JOSEP CALZADA I OLIVERAS, PVRE. 

INTRODUCCiú 

La dada més antiga del «Monestir Imperial» de Sant Feliu de 
Guíxols, llegendes a part, és la donació dels comtes de Barcelona 
Sunyer i Riquilda durant la primera meitat del segle x (Marca His
pànica c. 996 i 997). 

Hurtebise suposa molt bé que ja llavors, endemés d'aquestes 
donacions, els monjos de Sant Feliu devien posseir terres treballa
des per ells mateixos, tal volta des de la conquista de Barcelona 
( 801) i adquirides pel dret d'aprisió. 

De fet, coneixem els dominis importants del monestir a mit
jans del segle x, que el convertiren en un dels més rics i poderosos 
del N.E. de Catalunya (Precepte del rei Lotari del 15 de maig de 
968 - Marca hispànica c. 891 i 892). En aquest document consta en
demés que l'abat del monestir guixolenc era llavors Sunyer, el qual 
acudí a Lió on es trobava el rei Lotari, fou presentat per Odobric 
arquebisbe de Reims i obtingué la confirmació del règim o govern 
del monestir de Sant Pau de la Marítima, si bé això només durant 
la sev2. vida, i la confirmació del~ béns i possessions d'ambdós mo
nestirs. 

D'aquest primer abat només sabem el que diu el P. Cano: que 
era de noble nissaga goda i que degué morir vers el 1017 havent 
governat el monestir de Sant Feliu uns 50 anys. Si això és veritat, 
temps no li mancà per a encarrilar i restaurar els dos monestirs 
dels quals era abat, ja que havien quedat molt maltractats amb 
motiu de la invasió sarraïna ocorreguda tres anys abans d'haver es
tat elegit Abat dels dos monestirs pels respectius monjos. 

El segon abat conegut de Sant Feliu certament fou Llandric, ja 
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que assistí a la Junta de Prelats i t•ersones notables que es féu a Gi
rona l'any 1019 per a restaurar la C·mònica (Marca Hispànica, c. 
1016 - España Sagrada, 43, p . 425 - Vilhnueva XII, p. 312). És el ma
teix P. Cano qui ens diu, en la seva extensa obra sobre la història 
de Sant Feliu de Guíxols, que l'abat Llandric augmentà molt la im
portància del monestir per haver-lo constituït en defensor de la cos
ta amb l'adquisició del castell d'Aro, i també per les seves relacions 
amb el bisbe Pere Rotger de Girona i la seva germana, la comtessa 
Ermes senda . 

A Llandric el succeí l'abat Bofill, el qual però tingué un abadiat 
molt breu («pauco .. . termino tempo ris»), segons consta en el docu
ment de l'elecció del seu successor, com tindrem ocasió de veure. 

I aquest successor de l'abat Bofill fou precisament el que Hur
tebise qualifica de «célebre Arnau». Però aquesta celebritat no so
lament es basa en la gestió d'aqueft abat al front del monestir gui
xolenc, sinó també en la resistència que aquest abat posà a l'accep
tació de la seva elecció abacial. Aquesta resistència fou extraordi
nària. Tot això ho explica, d'una forma resumida i, segons veurem, 
amb alguna inexactitud, Hurtebise en el seu «Basquejo Histórico 
de la Villa de San Feliu de Guíxols, pàg. 41, citant el P. Cano i el 
P. Villanueva. 

Aquest últim autor ens ha transmès el document llatí (Viaje Li
terario XV, apèndix I, pàgines 209-213 ), en el qual es conté tota 
aquesta història de l'abat Arnau. El document és importantíssim, ja 
que conté unes dades de veritable interès, tant per a la història de 
Sant Feliu i del seu monestir, com també per a la història general 
del nostre país. Es tracta de l'Acta de l'elecció i consagració d'Ar
nau, Abat del monestir Guixolenc l'any 1052, així el titula el P. Vi
llanueva, dient a continuació que és una transcripció del document 
original que hi havia a l'arxiu dèl monestir de Sant Feliu. 

Però les transcripcions de documents antics originals, malgrat 
la importància que tenen, sempre ens deixen amb el dubte de si són 
totalment verídiques i fidels a l'original o si, contràriament, conte
nen inexactituds o errors. Per això considerem una veritable sort 
haver trobat a l'Arxiu Diocesà, gràcies a l'amabilitat i decisiva inter
venció de l'arxiver Mn. Gabriel Roura Guïbas, aquesta acta de con
sagració de l'abat Arnau. Això ens ha fet decidir a convertir en una 
Comunicació a la XX Assemblea Intercomarcal d 'Estudiosos la ver

sió íntegra al català d'aquest document. 
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EL DOCUMENT 

Però abans de donar aquesta versió, serà útil intentar una des
cripció del document, distingint en ell diversos aspectes d'interès. 

I. Comencem per la Situació i origen. El document es troba 
actualment a l'arxiu diocesà de Girona, secció de pergamins, sense 
numeració. Però en el revers del pergamí, és a dir, en la part no 
escrita, hi ha aquest esment: Caixa J.a, Lligall l.<r, N.0 6. I no sabem 
Sl això es refereix al lloc que ocupava el document a l'arxiu dioce
sà abans de la seva actual intaHació, o bé al lloc que tenia a l'arxiu 
monacal de Sant Feliu de Guíxols. 

Perquè aquest document és segurament l'original que veié el P. 
Villanueva a l'arxiu del monestir de Sant Feliu, ja que si fos una 
copia, hi hauria la clàusula acostumada: <<Hoc est translatum fide
liter facturo . .. » . Per altra part, si bé és cert que molts documents 
de Sant Feliu de Guíxols van anar a parar a l'Arxiu de la Corona 
J'Aragó (<<Fons Monestirs>>), també ho és que alguns documents 
antics i tres lligalls de documents moderns es troben a l'Arxiu Dio
cesà de Girona. 

Per això hem cregut oportú treure algunes fotografies d'aquest 
document original, que oferim als nostres conciutadans guixolencs. 

Il. Pel que fa a les Dades Codicològiques, es tracta d'un docu
ment o escriptura escrita en llatí, sobre un pergamí de 51 cms. d'am
plària per 34 d'altura, amb punxat de 43 forats, amb 41 ratlles, i a 
línia tirada, és a dir, sense columnes. Comença amb una caplletra, 
laT (de la paraula <<Tocius»), de fantasia. La primera ratlla és escri
la en lletra capital. Les lletres inicials de cada punt o els noms 
propis que surten en el text són escrits en tinta vermella, o bé en 
ünta corrent sobre fons vermell . Finalment, tot el document és es
crit en lletra carolíngia normal, amb tinta de color ocre-

III. Passant ara a les Dades Diplomàtiques, tractant-se d'un do
cument medieval, poden distingir-se tres elements o parts integrants: 
el Protocol, el Text i l'Escatocol. 

El document que ocupa la nostra atenció, està mancat de Pro
tocol. Això vol dir que no hi ha cap Invocació inicial, ni monogramà
tica (signe, crismó, símbol) ni amb fòrmula verbal. Tampoc no hi ha 
Subscripció (nom de l'autor), ni Intitulació (títol), ni Adreça (nom 
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del beneficiari), ni Salutació. Tot això no suposa un desmereixement 
del document. Simplement, els documents que contenen aquestes 
dades protocolàries, són d'una altra mena. 

En canvi el document conté un Text extens i en el qual cal dis
tingir: 

a) Un llarg Preàmbul. És un exordi que comença amb les pa
raules «Tocius creaturae conditor» i acaba amb aquestes «in refri
gerium sempiternum.» En ell es posa de relleu la necessitat d'una · 
autoritat per la bona marxa dels pobles i de les comunitats, basant
se i citant textos de la Sagrada Escriptura. 

b) Segueix la Motivació, molt breu: «Quapropter. .. termino tem
paris». En aquesta part del document els monjos benets de Sant 
Feliu exposen la seva situació d'orfes de pare, o sigui, que volen tro
bar un bon abat que posi fi al seu desconsol per haver perdut en 
poc temps els abats Llandric i Bofill. 

e) A continuació ve l'Exposició de fets o la Narratio. Aquests 
fets, en resum, són: la resistència d'Arnau, monjo de Cuixà, elegit 

·pels monjos de Sant Feliu, a acceptar 2qucsta elecció; la interven
ció d'unes altes personalitats, les més famoses de l'època sens dub
te en el nostre país, com són la comtessa Ermessenda, el seu germà 
i bisbe de Girona Pere Rotger, el nét d'Erm~ssenda i comte de Bar
celona Ramon Berenguer I, i el bisbe de Vic Oliba, que era ensems 
abat de Ripoll i, com a tal, gestor perpetu de l'abadia de Cuixà, els 
quals aconseguiren a la fi, que Oliba es decidís a desprendre's del 
seu dilecte monjo de Cuixà i que aquest, o sigui, Arnau, acceptés, 
si bé a contracor, regir la comunitot benedictina de Sant Feliu, opo
sant-se emperò rotundament a rebre l'ordenació o consagració aba
cial; finalment, al cap de nou anys (que no són quatre dies!) i, aques
ta vegada, amb la intervenció del bisbe de Girona Berenguer Wifred 
(havien mort ja els bisbes Oliba -1046- i Pere Rotger - 1050- ), 
hom aconseguí que Arnau donés el seu consentiment a ésser consa
grat abat . 

d) El text acaba amb una Cloenda o Dispositiu, en la qual el 
bisbe Berenguer fa constar la consagració i constitució d'Arnau com 
abat del monestir de Sant Feliu. Aquesta Cloenda presenta la parti
cularitat d'ésser un autògraf, és a dir, d 'ésser escrita tota ella («Igi
tur ... constituo») 2. mà pel mateix bisbe consagrant. 

L'última part del document és l'Escatocol i consta de la Datació 

les Signatures. 

92 



vi o 
>< 
'3 
o 

" "O 

"'" " e: "O 
o 
E -~ 

" "O 



·~~·èl~$ ttl\.tlii'l:!: e um ff1~"" mcrdtc rctí. untu.crfa. co~ 
fàfh.t ddtont(· altof ~~ preft 
\1ut· r~ciVcff""f qWtlmittf ~ut· · í 

~~ ~~\~~-: e~~ru&,.mr~~~ 
En la foto apareixen algunes de les lletres capitals en les quals està escrita la primera ratlla 

del document, i així mateix la caplletra T, de fantasia. 

; $lHD&S ú m oï eommf'kt · .· . ' ' 

Signatura o firma autògrafa de Ponç, capiscol de la Seu de Girona: 

Poncius Levita et Caput scole atque judex ss. 
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La Datació és ben clara : <<Setena (fèria) de les idus de juny de 
l'any XXI del reguat d'Enric .. . fèria 1." dia sant de la Pentecosta». Es 
tracta del rei Enric I , Duc de Borgonya, de la dinastia dels Capets, 
el qual començà a regnar l'any 1031. Per tant la data és: 7 de juny 
de l'any 1052, diumenge festa de fa Pentecosta. 

Pel que fa a les Signatures, el document té també el seu interès. 
No creiem equivocar-nos gaire si diem que els cinc primers que fir
men, ho fan com Actors. Ho fan per aquest ordre: Ramon comte, 
Ermessenda comtessa, Ponç comte, Berenguer bisbe de Girona, Hum
bert Ardiaca. Diguem de passada que aquest Ponç comte era el com
te emporità Ponç I. 

Segueixen els qui firmen en qualitat de Testimonis. En total són 
setze. Comencen dos testimonis seglars : Humbert Ot i Gausfred d'Ot
ger. Segueixen onze monjos de Sant Feliu. A continuació firma el 
tan conegut Ponç, capiscol de la Catedral de Girona. I aquesta llista 
de testimonis acaba amb dues firmes de personatges desconeguts 
per nosaltres i que deuen ésser també seglars: un és un tal Eneas 
i l'altre és Bernat Gausfred. 

Finalment l'última signatura és la del monjo i prevere Pere en 
qualitat d'Escrivà o simplement Escrivent del document. 

De totes aquestes signatures o firmes només són autògrafes: la 
del comte Ramon Berenguer I, la del bisbe Berenguer Wifred, la de 
l'ardiaca Humbert, la del capiscol Ponç, la d'Eneas i la de l'escrivent 
Pere. No obstant cal notar algunes particulantats d'interès. Així te
nim que tant el comte Ramon com el personatge desconegut Eneas 
certament eren illetrats, com ho demostra el fet que subscriuen di
buixant el seu nom, és a dir, havien après només a dibuixar la seva 
firma amb unes lletre<; de tamany molt més gros que no pas -el nor
mal que usen les persones lletrades . També és de notar que aquest 
Eneas posa la seva firma dintre un rectangle_. amb lletres majúscu
les i la S final invertida. Hi ha algunes altres firmes en majúscules, 
com es podrà veure en la versió al català, en la qual hem respectat 
també aquesta particularitat. 

En canvi, les quatre firmes autògrafes restants són de persones 
lletrades, com és natural per tractar-se de personatges eclesiàstics 
més o menys notables, i entre totes elles volem destacar la del capis
col Ponç, tan característica, que reveia el més lletrat de tots i que 
diu així: Poncius Levita et Caput scole atque judex.ss. 
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VERSió AL CATALÀ 

El Creador de tota cosa i Autor de tots els segles, Déu omnipo
tent, en treure del no-res al principi del temps tota la màquina de 
l'univers, va fer l'home al qual subjectà totes les demés coses, i per 
tal que l'home fet a semblança i imatge de Déu no s'envanís amb l'e
levada condició de la seva grandesa, establí que uns homes fossin 
superiors als altres, preveient que aquests treurien profit obeint els 
preceptes d'aquells. D'aquí ve també que ja en les més remotes an
tiguitats, després d'haver el món purificat les seves culpes amb el 
diluvi, (Déu) va escollir al pas del temps Reis segons les peculiars 
condicions dels pobles, els quals rebessin el que mereixien els seus 
actes en cas d'obeir els seus preceptes o fossin catigats amb les 
degudes penes en cas de menysprear-los. I així en alliberar el poble 
Israelita de l'esclavatge d'Egipte, per mitjà del tan afable prodigi de 
l'esbarzer escollí a Moisés com a cabdill del poble i el constituí el 
seu legislador, no fent cas de la seva pobresa de paraules, i mirant 
en canvi la seva longanimitat: volent mostrar en això que s'havia 
de complir l'aHegoria de l'esbarzer el qual bo i que estava cremant 
romania inalterable; així també aquest (Moisès), el més pacient en
tre tots els homes, romangué inalterable enmig de les murmuracions 
i malcontentaments d'aquell poble nefand, i amb la seva paciència i 
gran mansuetud va apaivagar la ira del jutge terrible sobre el poble 
enorgullit. I a partir de llavors (Déu) volgué que tots els pobles de 
qualsevol condició estiguessin sota el govern d'uns sobirans perquè 
amb la imitació de la seva vida i costums, marxessin així pel camí 
rfcte seguint-lo darrera d'ells segons la sentència del Salmista: ell 
que domina eternament pel seu poder, els seus ulls vigilen les na
cions perquè els rebels no es revoltin, ans bé escoltant la veu de 
l'esmentat profeta pacientment imitin el que diu: has imposat uns 
homes sobre els nostres caps. I així, suportant les injustícies dels 
homes dolents, siguin portats al consol etern. Per tant, nosaltres, els 
monjos del cenobi Guixolenc que vivim sota el guiatge de Feliu màr
tir dc Crist, privats del consol del nostre pare Llandric que ens pro
tegia amb un extraordinari amor i dilecció, i també orfes de l'alleu
jament del venerable Abat Bofill, el qual regí el lloc després d'aquell 
per un breu plaç de temps, instruïts p~r les ensenyances de tan ex
cel·lents pares vam acudir a la Senyora Ermessenda per voluntat de 
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Déu Comtessa, amant de la santa religió, i al senyor Pere Pontífex 
de l'església de Girona, home d 'extraordinària virtut, i al seu nét el 
senyor Ramon per la gràcia de Déu Comte d'exceHentíssima noble
sa, demanant que ells ens donessin un pastor sota l'autoritat del 
qual visquéssim en l'orde del benaurat i santíssim pare Benet. Men
trestant ells dotats com eren d'hàbil ingeni i de consell prudentís
sim, dedicaren un espai de temps per pregar al Senyor, que es dig
nés mostrar-los aquell a qui poguessin comanar el domini de l'es-· 
roentat lloc. Després la Comtessa cridà a Girona el Bisbe de la Seu 
d'Osona, el vener2ble Oliba, el qual dintre la gran sol·licitud del seu 
govern posava el règim de la vida monacal; i li demanà que li con
cedís el varó anomenat Arnau, el qual abans havia brillat com a per
sona iHustre en el món, però havent abandonat pel do de la divina 
gràcia l'hàbit secular, vivia ara amb el coll posat sota el jou de la 
regla entre els virtuosos cenobites en el monestir del gran Arcàn
gel Miquel de Cuixà, servint Déu amb una gran dedicació. En veure 
això l'esmenlat Bisbe restà pertorbat per un gran afligiment d'espe
rit i fonent-se en ansietat es prohibí a si mateix fer tal cosa per a 
no veure's obligat a desprendre's d'un home tan bo. Però ella (la 
Comtessa) abrandada per l 'ardor de la divina gràcia, no detenint-se 
de cap manera en la seva petició i pregant amb assiduïtat que no 
li denegués aquell home, interpeHava dient així: jo t'he donat mil 
homes pel servei de Déu, no vulguis negar-me'n un de sol. Així a la 
fi , si bé contrariat, donà el consentiment al seu voler, i començà a 
escrutar a soles l'ànima del seu germà si de cas això podia ésser 
permès a la seva senzillesa. Tanmateix ell (Arnau) ple de l'esperit 
d 'una gran devoció , atestava que ell era totalment indigne, encara 
no imbuït plenament en les disciplines monàstiques i es m:mifesta
va ignorant i (poc) diligent en qüestió de lleis per a poder governar 
els germans que vivien sota la regla. Per fi al compeHir-lo llavors 
molts d'aquells pròcers i al oposar-se a la seva manera de pensar 
una catèrvola de diverses ordres, ell es disculpà fortament davant 
de l'esmentat Bisbe p·~r a poder sortir lliure de compromisos d'a
quella ciutat a l'endemà. I havent passat ell (Arnau) tota la nit en 
oració, al llostrejar quan l'esmentat Bisbe hagué celebrat l'ofici de 
la missa davant del sacratíssim cos del mateix màrtir de Crist (Sant 
Feliu), abans que el Bisbe es retirés de l'altar, succeí que per voler 
de Déu i intercessió del predit màrtir la Comtessa s'atansà a ell (al 
Bisbe Oliba) amb gran confiança demanant, baix la conjuració del 
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sant màrtir, que obligués el germà (Arnau) a assumir el govern d'a
queix lloc: prevenint entre altres coses que en no agafar ell (Arnau) 
la direcció del lloc (monestir de Sant Feliu), aquest esdevindria en 
poc temps sense monjos i inhabitable. I així (la Comtessa) confià el 
lloc al poder del Bisbe per a que ell proveís a la casa de Déu d'un 
digne administrador. En veure això el venerable Bisbe Oliba, negat 
en llàgrimes, va cedir a la seva voluntat, i fent venir cap a ell al 
propi germà li digué: veig, germà caríssim, que no podem anar con
tra la voluntat de Déu. Cal que acceptis aquest càrrec pel qual Crist 
s'ha dignat cridar-te, per a que puguis guanyar per Déu les ànimes 
que allí t 'han estat confiades. Però ell refusant fer-ho de cap mane
ra, quant més digr;e els altres el proclamaven, tant més ell es con
siderava indocte. ¿I per què insistir més? Forçat, acompleix el ma
nament del seu pare (Oliba): contr a la seva voluntat, pren al seu 
càrrec el govern del lloc. Però en exhortar-lo els esmentats Prín
ceps i els prelats de diversa condició a ésser ordenat amb l'autor i
tat i benedicció d'Abat, diferí fer-ho amb un refús definitiu durant 
VIIII anys, durant els quals amb tal coratge regí el predit cenobi que 
més pareixia un súbdit dels seus Prelats que un Prelat dels seus 
!:>úbdits: imitant aquella paraula divina amb la qual el Senyor diu 
de si mateix: El Fill de l'home no ha vingut a ser servit, sinó a servir 
i lliurar la seva ànima per a la redempció de 1nolts. Després talment 
sol esdevenir als homes justos que van pujant en el camí de la vir
tut i veuen a Sió el Déu dels déus, degut al requeriment del senyor 
Bisbe Berenguer el qual regeix l'església de Girona després de Pere, 
també al consell del susdit Comte Ramon, i de la molta insistència 
de la venerable Comtessa Ermessenda i al testimoniatge de les al
tres pr incipals personalitats de la predita Seu, ço és, Arnau de Dal
mau, i Raimon de Guisad, i Arnau d'Adalbert, i Humbert d'Ug Ardia
ques, i Ponç Capiscol i Bofill Tresorer, i a l'assentiment dels r es
tants canonges, i persuadit per la nostra insistent súplica (dels mon
jos de Sant Feliu), donà el consentiment a la nostra petició dient 
així: No puc desaprovar el manament de Déu i la vostra voluntat 
si no vull incòrrer en el judici de Déu per un2 pretèrita desobedièn
cia. Així doncs nosaltres, els seus subordinats, reunits tots a la 
una, ço és, Guillem monjo, Pere monjo, Uldalard monjo, Vidal mon
jo, Pere i l'altre Pere, Simeó, i Joan, Ponç i Benet, l'altre Ponç i 
Raimon, Bernat i Vidal, i tots els altres servidors de la casa del 
predit cenobi, optem que aquest ncstre pastor, com és de llei, sigui 

96 



ACTA DE L'ELECCIÓ I CONSAGRACIÓ D'ARNAU ... 9 

ordenat Abat, ja que hem experimentat que ell és per nosaltres un 
servidor més que un rector. Perquè sabem que és un varó de gran 
noblesa, dotat d 'exceHent ingeni, temerós de Déu, pacífic, sobri, cast, 
misericordiós, humil, ornat d'òptims costums, sempre compacient 
amb els malalts i indigents i amb els ql'e passen alguna aflicció, que 
(ens) mena cap a la pàtria eterna, i amb la paraula i amb l'exemple 
mostra als súbdits el camí per qual cal anar: de tal manera que, 
segons el precepte de Sant Benet, sembla ésser entre nosaltres un 
altre Crist, imitant sempre allò de l'Apòstol: m'he fet tot a tots, 
per a salvar-los tots. I per això clamem amb veu d'exultació que un 
tan gran varó ens governi com Abat: l'exalcem amb devoció d'espe
rit, ens subjectem al seu domini amb humilitat de cor, per a que 
essent pastor nostre segons la tradició de l'orde monàstic, imitem 
el tracte dels seus costums, fins a quan meresquem amb ell assolir 
la possessió de la benaurança al cel. Per tant jo Berenguer Bisbe 
de la ja esmentada Seu consagro i santifico el varó per vosaltres 
presentat, i us el concedeixo com Abat en el règim pastoral, i el 
constitueixo rector òptim, amb l'ajuda de Déu, de les vostres ànimes. 

Llançat a la llum aquest títol d'aclamació i ordenació a VII dels 
idus de juny a l'any XXI del regnat d'Enric Rei en presència de la 
predita Ermessenda Comtessa i molts Pròcers d'aquesta regió, fèria 
I dia sant de la Pentecosta, davant el senyor Ramon per la gràcia de 
Déu Comte. 

RAMON COMTE. Ermessenda per la gràcia de Déu Comtessa. PONÇ 
per la gràcia de Déu Comte. Berenguer per la gràcia de Déu Bisbe 
de Girona. HUMBERT Ardiaca. HUMBERT Ot. Gausfred d'Otger. Gui
llem monjo i prevere. PERE MoNJO. VIDAL monjo. Joan monjo. SI
MEÓ monjo. Ponç monjo. BENET MONJO . PONÇ monjo. BERNAT mon
jo. Ramon monjo. VIDAL monjo. PoNç LEVITA i Capiscol i jutge ss. 
ENEAS. Bernat Gausfred. 

PERE MoNJO PREVERE qui escriguí i subscriví aquest títol d'acla
mació i ordenació en el dia i any cialt expressats. 
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CLOENDA 

És oportú fer constar que els parèntesis que el lector ha trobat 
en aquesta versió catalana, no es troben en el document original, 
sinó que ha semblat bé de posar-los per aclarir el sentit del text. 
Per la mateixa raó, hem afegit també algunes comes, molt poques, 
a les que ja es troben en el document. 

Demés, com ja hem dit, el P. Villanueva ens deixà en el seu 
« Viaje Literario» la transcripció d'aquest document en el seu text 
llatí original. Nosaltres hem tingut interès en confrontar detinguda
ment aquesta transcripció amb el text original i només hem trobat 
un error o deficiència en el P. Villanueva: entre les signatures del 
document li passà per alt la del personatge Eneas. Llevat d'això, la 
transcripció és fidelíssima, perfecta. 

També cal reconèixer que Villanueva tenia tota la raó en qua
lificar de «muy singular» aquesta escriptura. Entre altres coses l'il
lustre investigador hi troba un argument per establir la veritable 
època del pontificat del bisbe de Girona Berenguer Wifred, ja que 
l'inici d'aquest pontificat ha estat objecte d 'alguna discussió. Així 
mateix observa atinadament que «esta es una de las muchas escri
turas que llaman al domingo Feria J.a». I quant al protagonista de 
la història, l'abat Arnau, el P. Villanueva, referint-se al document, 
es dirigeix al lectcr per dir-li: «Advierte que se dice haber dilatado 
el recibir la bendición por espacio de nueve años: así que fue elec
to en 1043». És a dir, Arnau, amb tota certesa, fou electe abat del 
monestir guixolenc l'any 1043, però no rebé la consagració abacial 
fins el 1052. 

També hem fet constar anteriorment que Hurtebise en el seu 
«Bosquejo Histórico de la Villa de San Feliu de Guíxols» dóna una 
relació resumida d'aquest afer de l'abat Arnau, la qual reflexa força 
bé la realitat històrica. Podem, això no obstant, trobar-hi algunes 
inexactituds, si bé de poca importància. Una és referent a la celebra
ció de la m issa matinal de què parla el document, dient ben clar 
que el celebrant era l'abat Oliba, i Hurtebise entengué que ho era 
el monjo Arnau. L'altra afecta a la datació del document i per !ant 
a la consagració abacial d 'Arnau: segons Hurtebise fou el 25 de maig 
del 1052, quan en realitat el document diu amb tota claretat que 
fou el 7 de juny del dit any. També queda aclarit amb el document 
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que si el Bisbe Oliba vingué a Girona, fou perquè el cridà la com
tessa Ermessenda, i no, com diu Hurtebise, que «a la sazón allí se 
encontraba>>. 

En canvi Hurtebise solucionà totalment la qüestió suscitada en
torn de la llarga o curta durada de la gestió rectora d'Arnau en el 
monestir de Sant Feliu de Guíxols. El P. Cano diu que Arnau morí 
el 1076, i per tant hauria regit els destins del monestir durant tren
ta-tres anys! En canvi el P. Villanueva diu que l'any 1056 ja havia 
mort Arnau, si bé al final del seu raonament diu «quede esto en 
duda». Per sort Hurtebise trobà l'escriptura del 1056 citada, però 
no publicada, pel P. Villanueva, en la qual hi ha la signatura de 
Berenguer com abat, sense que pugui haver-hi dubte que es tracta 
del successor de l'abat Arnau. 

Per fi volem posar punt final a aquestes anotacions a l'acta de 
l'elecció i consagració d'Arnau, Abat dd monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, fent constar, una vegada més, la intervenció d'uns perso
natges eclesiàstics tan extraordinaris, com són: els bisbes de Giro
na, primerament Pere Rotger, el restaurador de la Canònica i cons
tructor de la magnífica catedral romànica de Girona; després, Be
renguer Wifred que continuà l'obra del seu antecessor amb el ma
teix encert i interès; el famós Oliba, bisbe de Vic, abat de Ripoll i 
de Cuixà, anomenat per més d 'un historiador «el pare de la pàtria» 
i per tant tingut molt generalment com el personatge més important 
d'aquella època a Catalunya, si bé nosaltres discrepem, això sí, molt 
discretament, d'aquesta opinió; finalment Ponç, el capiscol de la Seu 
gironina, és a dir, el Mestre de l'Escola catedralícia, home molt doc
te, ric i de gran relació social, com ho demostra el seu testament 
de l'any 1064 (Villanueva XII, p. 305), en el qual apareix, per una 
part, com un dels seus deutors, na Almodis , la intrigant muller del 
comte Ramon Berenguer I, i per altra part com el seu marmessor i 

ensems beneficiari en part molt considerable, el que fou el seu suc
cessor, després d'haver estat durant llarg temps deixeble molt ben 
preparat per ell mateix, el capiscol Joan, el qual l'any 1078 deixà en 
testament a la Catedral de Girona, entre altres llibres, «una exposi
ció de l'Apocalipsi», o sigui, el famós còdex «Beatus» de la nostra 
Catedral. 

Però, malgrat tot, en aquest afer de l'abat Arnau de Sant Feliu 
de Guíxols, com en tants i tants d'altres, destaca la intervenció de
cisiva d'un personatge no eclesiàstic. Ens referim a la comtessa Er-
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messenda. És una clara impressió que hom treu de la lectura del 
dxument. Però això és molt explicable, ja que, al nostre modest 
criteri, Ermessenda, la muller del comte Ramon Borrell de Barcelo
na, és, aquesta sí, la figura històrica de més personalitat, dots de 
govern, prestigi i religiositat del seu temps en el nostre país. 
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POUS, MOLINS I RELLOTGES DE SOL 
DE CALONGE 

PER 

PERE CANER 

1. ELS POUS 

L'aigua ha estat sempre primordial en la vida de l'home. Per 
això l'ha cercada per les seves necessitats, i quan desitjava establir
se en un lloc determinat per viure-hi, buscava una font, una deu o 
un rierot. Molts poblats prehistòrics, o simplement restes, es troben 
en indrets on abunden les jonques i els aiguamolls, cosa que ens de
mostra que, bo i havent passat tants segles, eren contrades aptes per 
a la vida humana. Les ciutats ibèriques, construïdes en llocs elevats 
per a la seva defensa, no tenien tant a mà l'aigua natural i per aquest 
motiu construïren les cisternes. En fi, es podrien citar molts exem
ples, en tota la història del poblament de la terra, en els que l'aigua 
ocupa un lloc vital. 

Basses i bassiols. - Quan a prop d'una vivenda hi mancava un 
rec o una font, per tal de cobrir les necessitats de la casa i del bes
tiar, es buscava un lloc adient per tal de construir-hi una bassa que 
recollís les aigües pluvials. Per a poar l'aigua s'empraven els ferrats 
- nom amb el qual s 'anomena la galleda a Calonge- i es feia a bra
ços. El bestiar s'abeurava a la riba mateix, i hi baixava per una 
rampa natural. Encara en algunes cases de pagès es conserva la tra
dicional bassa 1 tota plena de llenties a la primavera. Si la bassa 
era gran, algunes vegades s'hi muntava una poaranca 2 i àdhuc l'ai
gua servia per a regar un petit hort, com fins fa pocs anys es feia 
en el Mas Bassa, en el barri de Rifred. 

·'1 PERE C,ANER, Les masies de Calonge, I . E. G., t. XXI. 

2 Enginy que consisteix en una barra vertical fixa i una altra d'articulada que 

en un extrem porta un contrapès i a l'altra la corda on va penjada la galleda. 
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En el bosc s'aprofitaven els clots per convertir-los en bassiols, 
per tal que les abelles tinguessin aigua força temps, sobretot en 
masos dedicats a l'apicultura.3 

Les deus i les fonts . - Calonge és un país sec i per aquest mo
tiu és necessari a l'estiu regar les plantes i els esplets. L'agricultor 
calongí aprofitava les fonts i les deus per a la supervivència dels 
horts . Canalitzava l'aigua i la portava per mitjà de les regues cap a 
les feixes . Diversos exemples podem citar: la font del Mas Ribot, 
a Sant Daniel; la font del Mas Blanquet, a Rifred, i les de can Sa
guer, cal Secretari, als Vilars, així com la Mina d'en Bros, a la mun
tanya de can Mont, algunes d'elles encara en ple rendiment. 

Cisternes. - A la vila, quan l'aigua corrent era remota, es cons
truïren moltes cisternes. Aquestes són dipòsits artificials fets amb 
obra que recullen l'aigua de les teulades quan plou. Era necessari 
tenir cura d'aquella aigua perquè es mantingués potable i ho quedés 
pollada; per això s 'hi tirava, de tant en tant, algun bocí de calç i 
també anguiles vives per tal que eliminessin les larves de mosquit, 
els quals a l'època de les peroles per a bullir el suro, durant l'apogeu 
de la indústria tapera, proliferaven molt . L'aigua de cisterna, amb 
el seu gust característic, era molt adequada per a coure llegums. Al
gunes cisternes importants són la del Castell, de can Coïa, de can 
Rutllanet i de can Nanet. 

Pous de servei domèstic. - PE:rò malgrat les basses, les fonts, 
les deus i les cisternes, hi havia necessitat de buscar més aigua. Pel 
terme calongí hi corren rieres, però a l'època de la secada no calia 
comptar-hi. Per aquest motiu es construïren els pous per a captar 
l'aigua subterrània. 

Per obrir un pou es contractaven els serveis d'un saurí i aquest 
senyalava el lloc on es podia trobar aigua en abundància. A voltes 
es feia a la bona de Déu i també donava resultat. 

Els pous clàssics es construïren foradant la terra en forma circu
lar a cops de pic i de pala, fins a trobar l'aigua de vena, i es bastien 
de pedra, deixant uns forats per a poder-hi baixar en cas de voler
los enfondir més o per recuperar una cosa que hi hagués caigut; 
algunes vegades també s'empraven totxos corbats. Si el pou era 
flac d'aigua, s'hi feia una mina. De flor de terra s'aixecava mig me-

3 Les masies de Calonge, obra citada. 
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tre i s 'hi posava el davantal, que era una pedra grossa vertical, per 
tal de poder-s'hi estintolar el que poava. Un cop fet el brocal, s 'ai
xecaven dos pilans o muntants d'obra, units en la part superior per 
un soc, anomenat travesser, generalment d'olivera, on s'hi penjava 
la corria per a sostenir el llibant que era de :::ànem; en un dels seus 
caps s'hi afegia una cadena d'anelles on s'hi fermava la galleda o el 
càntir. Si alguna vegada aquests es desfeien i queien dins el pou, es 
recuperaven amb l 'ajut dels ronxons o pescapous.4 

Calonge és una població on hi ha molts pous. Es pot calcular 
un miler pel cap baix. Principalment estan ubicats en els horts, 
acompanyats moltes vegades per un taronger. També se'n troben 
en els patis i alguns dintre les mateixes cases. La profunditat del 
pou varia segons el lloc on són construïts. A les parts planes de la 
població osciHa entre els 3 i 6 metres, i a les parts altes entre els 
13 i 15'50 m. Tenen un diàmetre regular d'uns 1'20 metres. L'abun
dància d'aigua depèn molt del règim de pluges. Pel setembre, en 
temps normal, és quan el nivell és més baix. 

En els horts és on abunden més. Com s'ha dit, l'acompanya un 
taronger per dos motius: per la seva ombra a l'estiu i pel reg<"l de 
les taronges a l'hiYern. A la vora del pou hi va el safareig, que és 
per a dos usos: per a que les dones hi rentin i com a dipòsit per a 
regar. Quan dos horts frontaven, els propietaris es posaven d'acord 
i feien junts un pou per aprofitar-se del seu cabal; aquests són els 
pous mitgers. O de tres propietaris usuaris, com passa, per exemple, 
en un del carrer Bitller, on hi ha tres corr ies amb els seus corres
ponents llibants. 

En els patis també se'n troben alguns. Serveixen per al consum 
exclusiu de la casa i per a treure'n aigua per a regar les flors. I els 
interiors, en poc nombre, per al mateix comès. 

Es conserven encara una mena de pous el servei dels quals no 
era per a procurar el líquid element. Era per a amagar-hi el contra
ban provinent de les platges de Treumal. La mercaderia que s'hi 
dipositava quedava magníficament camuflada. Cal citar el de can 
Salvi, a Vila. 

Alguns pous calongins són molt característics; n'anomenaré uns 
quants, que surten de la normalitat. 

4 Instrument format per ganxos de ferro reunits, que lligats amb una corda ser

veixen per a treure objectes d'un pou. 
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El de cal Secretari, en els Vilars, està construït tot ell amb pe
dra del país. Forma el brocal un semicercle massís, i en lloc dels 
dos pilans, al cim d'ell hi ha coHocade~ dues pedres cilíndriques de 
dos pams d'alçada les qual aguanten el travesser que sosté la cur
riola. En lloc del safareig hi ha un bassi de pedra. 

El de can Vilar, a la mateixa barriada pagesa, d'igual forma 
constructiva, però no tan rústec, i les pedres que formen el pilar 
són més altes que les de cal Secretari. També té un bassi en lloc 
d'un safareig. 

El del Mas Artigues, en els Molins, el brocal és molt alt i pre
senta dues obertures; la de baix serveix per a poar i regar una fei
xa, i la superior per a fer-ho sobre un marge. 

El de can Caïm, en el Puigtavell, els muntants o pilans acaben 
formant una volta d'aresta, de cent-vuitanta graus, amb pedres can 
telludes. 

Finalment, per tal de resguardar-se del vent l'usuari quan poa
va, es construïa un envà amb totxos que unia els dos pilans, deixant 
descobena la part superior del pou a vegades i altres coberta. 

Primitivament per a poar s'emprava la tradicional curriohi 2-mb 
el llibant acoblat, de cànem o d'espart, que fermava la galleda amb 
una cadena. Més endavant en el pou s'hi coHocà una bomba aspi
rant-impeHent i per últim el motor de gasolina o elèctric. 

A les hortes, on es necessita aigua en abundància per a regar, 
s'hi muntava en el pou una sínia moguda per un ruc o un cavall i, 
adossat, un gran viver . Avui dia no en queda cap en funcionament. 

Pou de cal Secretari Pou de can Vilar 
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Els pous comunals. - Eren uns pous que es construïren per 
tal de proporcionar aigua a la població a l'Edat Mitja o a principis 
de la Moderna, i la mateixa paraulu indica que eren pel comú, o sia 
que tots el ciutadans tenien dret a servir-se de la seva aigua per a 
ús domès1:ic. Si es feia malbé el llibant, el pagaven els usuaris. En 
el segle passat, els veïns acordaren arreglar el de la Barrera, i fins 
a 1886, a la part coberta superior es conservava la següent inscrip
ció: «Este pozo- es muy lucido - con el dinero - de los vecinos>>. 

Els cinc que hom recorda estaven situ::tts en el barri de Vila, 
el casc més antic de la població. Eren molt profunds - uns quinze 
metres- i proporcionaven una aigua una mica dolça, per tant no 
era molt potable i no servia per a beure. 

Un estava situat al principi del carrer Nou, el segon al carrer 
de la Barceloneta, el tercer en el xamfrà dels carrers Hospital-Ma
jor, el quart a la plaça Major, i el cinquè i últim en el carrer de 
la Barrera. O sia que, a distància raonable, tots els ciutadans tenien · 
a dues passes aigua en abundància. 

De mica en mica anaren desapareixent. El del carrer Hospital, 
quan s'eixamplà la via. El del carrer Nou, quan es reformà la casa 
en la qual estava enganxat. I els restants per la brigada municipal 
a les ordres de l 'Ajuntament que volia els carrers i places sense no
ses, deixant a part i sense valorar el caràcter històrico-arqueològic 
dels pous comunals. L'últim en desaparèixer fou el de la Barrera, 
el més artístic de tots i que no feia gens de nosa al trànsit rodat . 

Pous per a regar hortes i camps. - Modernament s'han foradat 
uns pous, de diferents característiques que els esmentats, per t:ü de 
transformar en regadiu hortes i camps, principalment en el Pla. 

Aquests són de dues menes. Els semiartesians i els pous pròpia-

Pou de la Barrera 
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ment dits. Són d'un diàmetre més gran que els domèstics, quasi no 
tenen brocal, ni tampoc pilans ni travessers, puix no els cal ni cur
riola ni llibant. L'aigua s'eleva mitjançant motors de gasolina o elèc
trics . Al costat, en lloc d'haver-hi 5afareigs, hi ha la barraca on s 'ai
xopluga el motor i es guarden les eines i estris de pagès. 

Han estat tots construïts amb rajols. El més important és el 
de la CoHectivitat Agrícola que funcionà durant la guerra passada. 
Es va foradar prop de la riera de Calonge, quasi davant de l'escor
xador municipal, i avui incomprensiblement abandonat. Té un dià
metre de 7'25 metres. Els altres, per regular medeixen 2'50, i la pro
funditat mitja és de 7'50 m . 

Els pous dins la història i els suïcidis. - Alguns pous han pas
sat a la història local pels esdeveniments que en ells ocorregueren. 

El de can Comadira, masia enrunada, del qual sols en queda 

una mica de brocal, fou escenari d'un episodi de la Guerra dels 
Francesos.5 Es conta que una patrulla d'un destacament francés de 
plaça a Palamós, voltava per aquell indret. En arribar a la masia 
es veu que insultaren els masovers, els quals, ressentits, a trets 
d 'escopeta els mataren i els tiraren dins del pou. Arrel d'això, els 
gavatxos anaren a l mas, occiren el pare i un fill, mentre l'hereu es 
feia escàpol i s 'amagava a la font del Mas Ribot, a Sant Daniel. Des
cobert més tard, fou portat a la platja de Palamós i afusellat sense 
judici. 

Una munió de suïcidis s'han esdevingut en els pous del muni
cipi. Desesperats de la vida, han volgut acabar amb ella, tirant-se de 
caps en el pou que han trobat més a mà, inclús un cas d'aquesta 
mena es registra en una cisterna d'una casa del barri de Vila. També 
en una cisterna d'una casa del carrer de l'Educació fou tancat en 
Vicenç de Solius, segrestat per uns bandolers, a mitjans del segle 

passat. 
Per últim, durant els enfrontameats polítics dels anys trenta, 

fou llençat dins un pou del barri Bitllèr, on anaven a busc::tr aigua 
molta gent per a cuinar i per a beure, el cadàver d'un gos embolicat 
dins una saca amb una grossa pedra, a tall de !astre. Afortunada
ment fou descobert seguidament i aturada una epidèmia desastrosa. 

s PERE CANER, La Vall de Calonge. 
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2. MOLINS 

A Calonge varen proliferar tota mena de molins. El seu ús era 
molt variat. N'hi havia per a moldre cereals, per a poar aigua i per 
a moldre olives. D'uns i altres n 'hi ha diversitat. 

Molins de vent. - Els que estaven destinats a la mòlta de ce
r eals, eren molins de quatre antenes amb veles, muntats en torres 
troncocòniques de pedra, situades en llocs on els vents hi bufen 
a plaer. Amb un mecanisme enginyós que partia de les aspes , movia 
les moles que aixafaven el gra. Una era mòbil, la del damunt, i la 
de davall fixa, totes dues en posició horitzontal. N'hi ha notícies de 
dos. El de vora can Peric, a Sant Nazari, anomenat per antonomàsia 
el Molí de Vent, situat en un turó que rep les ventades dels quatre 
punts cardinals, i el de la Punta, prop de can Molleta. Del primer 
se'n conserva la torre sense teulada, ::tmb dues finestres emmarca
des de granit, i part del mecanisme. Es diu que quan es desmuntà, 
per tal d'aprofitar les moles pel molí hidràulic de can Casals, degut 
a un accident aquestes es llençaren pendent avall, quedant rl.estruï
des en estavellar-se contra els marges; encara es poden veure apro
fitades per a bastir una cort de porcs en l'esmentat molí. Conserva 
a la llinda de la porta la data de 1833. Del segon no en queda pràc
ticament res. 

Els que servien per a poor aigua, paradoxalment també anome
nats molins, puix tenien el comès de treure líquid dels pous i no 
movien cap mola, eren de tres menes: de pales, d'aspes i de roda. 

Els de pales, en els quals les antenes estaven formades per pa
les de ferro trapezoïdals, estaven emplaçats en torretes de forma 
prismàtica ran d'un pou. Actualment no en queda cap. En el barri 

Molí de vent d'aspes 
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de l'Illa n'hi havien dos; un a l'hort de can Mont, confinant amb el 
Camí Fondo, i l'altre a l'hort de can Benet, ran de la carretera de 
Romanyà, els quals alimentaven üns safareigs grans per a regar. 

Els que tenien aspes, desapareguts totalment, eren emplaçats 
tots a Sant Antoni, i poaven l'aigua dels pous soms vora la platja. 
Enmig dels mastodòntics edificis actuals, encara hom pot veure al
guna reminiscència d'ells en les torres escapçades que coronaven el 
brocal. 

Més nombrosos eren els de rc;da, escampats per la part plana 
del municipi, dels quals en resten alguns exemplars en ple funcio
nament. En lloc d'aspes o de pales, tenen una roda, els radis de la 
qual són fulles metàHiques, així com el timó en forma de cua de 
peix. El seu servei era, i és, poar aigua pels usos domèstics i per a 
regar un hort. E~tan emplaçats la majoria en torres cilíndriques 
esveltes . Cada dia n'hi ha més pocs en marxa, ja que s'estan substi
tuint per motors, degut a les avaries del seu complicat mecanisme, 
cada vegada més àifícils d'arreglar . Se'n troben a l'Illa, l'Eixampla, 
Bitller, Sant Antoni, Camp de la Llebre i el Pla. Un conjunt, diria, 
moliner, es contempla en arribar a la vila, procedint de Romanyà 
de la Selva. Els de can Sicars, Sucarrat, Lloveras, Vilaseca i Ribera, 

Molí de cas Frare Molí de can Mengo! 
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s'alcen majestuosos en mig de la botànica dels horts, donant una 

nota genuïna i particular al paisatge urbà. 
El de can Sicars és el de pinta més vetusta. Tot bastit de pe

dra, té la forma prismàtica amb dos accessos per a pujar a dalt, un 
format per pedres escalonades i l'escala de graons. El corona una 

barana de ferro. 
Els altres presenten dues variants: els del cos cilíndric i el pris

màtic. Entre els primers cal destacar el de cas Frare, can Lloveras 
i Vilaseca, tots amb la barana de ferro circular; i dels segons, el de 
con Sucarrat, amb barana, i els de can Basses, Ribera, Mengo!, Mas 
Vilar de sa Mutxada, Fernàndez i la Sínia, sense. 

Molins hidràulics. - Són molins, ara en desús, situats vora una 
riera. Com el seu nom indica, l'aigua era l'element indispensable per 
a moure les moles . Molien tota mena de cereals: blat, ordi, civada, 
sègol i blat de moro, per a ús del propietari o dels clients. 

Per a muntar un molí d'aquesta mena, primer de tot es busca
va un lloc adient per a construir una resclosa a la riera. Després 
s'excavava el rec, el rec de molí, coHocant-hi les comportes, que 
anava a parar a la bassa artificial. Uns forats practicats en el fons 
de la mateixa, conduïen l'aigua p~l canal cap al mecanisme que feia 
rodar la mola i s'originava la mòlta. Un cop l'aigua havia fet aquest 
comès, sortia per una conducció subterrània avoltada . anomenada 
càcul vers un rec que anava a morir a la riera. Quan això s'esdeve
nia, creixia el cabal i es formava la bassada, molt temuda per les 
dones que rentaven a la riba. Els molim hidràulics ocupaven la part 
baixa de la casa, la qual prenia el nom de molí. 

A la riera de la Ganga o de Rifred , es conserven les ruïnes d'un 
molí a l'antiga pineda d'en Sala, avui ocupada per la Urbanització 
«Riu d'Or>>. Sota mateix del mas d'en Sala, ran de l'hort, paraHela 
a la carertera de la Bisbal i enfront d·2 la Font Clara, queden restes 
d 'una r esclosa. Dos-cents metres més avall ja es troba la del Molí 
d 'en Casals i restes del rec, fa poc abolit. L'esmentat molí té encara 
la bassa i les moles. Fou l'últim a deixar de funcionar. D'això deu 
fer uns trenta anys. 

A la riera d-e Cabanyes o dels Molins, n'hi ha cinc, els quals 
han donat nom a un barri calongí encara que el primer, des de la 
desembocadura amunt, pertany al dels Vilars . Són el Molí d'en 
Maiola, Molí de les Roques, Molí Cremat, Molí d'en Lluís 1 Molí 
Mesamunt, amb les seves corresponents rescloses, r ecs, basses i dc-
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més ingredients, desgraciadament molt malmesos. El Molí Mesamunt 
captava l'aigua en dues rescloses, una a la riera ja esmentada i l'al
tra a la de Ruàs. La conservació d 'aquest rosari de rescloses seria 
molt necessari per a mantenir la personalitat d'ur:a riera molinera 
i del paratge en si. El Molí de les Roques, que fou l'últim que deixà 
de funcionar d'aquesta sèrie, té encara les moles; aquestes treba
llaven al revés que les dels molins de vent, això sí, en posició horit
zontal, o sia que la de sota era la mòbil i la del cim, fixa. 

El material que s'emprava per a la construcció de les moles era 
la pedra de granit del país, majorment, però també hi ha moles de 
gres i de pedra metamòrfica. Les moles eren molt sensibles. Em 
contava un vell moliner, encara ple de vida, que si amb el forment 
hi havia barrejat un clau o tan sols una agulla de cosir, la mola 
giratòria se'n sentia i era molt possible que, en ballar, s'esquerdés . 

. Molins de sang. - Són molins que es feien moure per tracció 
animal. Constavea d'arbre, que era una fusta vertical, amb una per
xa del mateix material perpendicular, de la qual penjaven les ca
melles on anava collat el cavall o la mula. Aquest anava rodant al 
voltant del molí, fent moure les moles que estaven en posició verti
cal. S'empraven aquesta mena de molins per a moldre les olives. 
Quan la pasta era feta es portava a la premsa per esprémer l'oli. 

En el Mas Casals, o can Tites, es pot encara contemplar un 
molí de sang, però sense funcionar. Consta de l'arbre, les moles, el 
mujol, - que és una pedra tronco-cònica, per on lliscaven les olives 
durant la mòlta- , el sotamola i les vores que també són de pedra. 

Els moderns trulls. - Els anteriors molins quedaren fora de 
servei quan s'instaHaren els moderns, moguts per gasolina o elèc
tricament. 

Fins fa una dècada a Calonge en funcionaven tres . El de can 
Molla de la Riera, el de can Presas - tots dos al Camp de la Lle
bre - i el de can Boet al Pedró, els quals molien totes les olives 
que es recollien en el terme municipal i comarca. Ara sols queda el 
de can Vidal a Vila. 
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3. RELLOTGES DE SOL 

A quasi totes les cases de pagès escampades arreu del municipi 
hi havia el seu rellotge de sol. Dintre el casc urbà de la població 
eren més escassos. Es marcaven encarats a migdia, per aquest mo
tiu uns són a la façana principal i els altres a les laterals. La majo
ria han arribat als nostres dies , si bé que, alguns, molt malmesos. 
En citaré uns quants, per la seva originalitat. 

Dels masos, tenim el del Mas Nou de can Palet, a la façana 
principal de la casa, format per un rectangle blanc, situat sota la 
cua de gall del carener, sense cap grafia, que senyala les hores en 
xifres aràbigues . 

El de can Massoni, a Treumal, està emplaçat a la pallissa, lloc 
on el sol hi cau més de ple. Té fcrmr.t quasi quadrada. El rellotge 
pròpiament dit està emmarcat dins un altre quadrat policromat on 
hi ha dibuixats fruits, flors i una figcra humana; porta la data 
de 1830. 

A cas Toi, a Cabanyes, se'n veu un, a la façana principal, pintat 
de gris fosc i els raig i la numeració en blanc. 

A can Ribot de Fitor, construït sobre la pedra llicorella de la 
façana amb ciment, té la forma d'un octògon regular i senyala, in
clús, les mitges hores. A sota hi ha la data molt borrosa: «Cons
truïda el día 10 de octubre de 1907>>. 

Un de molt infantil, de dibuix quadrat, sobre el qual hi ha di-

Rellotge de can Escapa Rellotge de can Ponjoan 
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buixat un Sol personificat, i a sota un «Déu vos guard», es troba a 
la façana blanca de can Escapa de Sant Daniel. 

En canvi a can Escapa del Pla, masia moderna, està format per 
nou rajoles de València blanques, en les quals, a més de les hores 
marcades, la central representa el Sol també en cara humana, i a 
sobre d'ell una pera, un dels fruits que cultiva la citada masia. 

Dins el casc urbà són notables: 
El de can Ponjoan, en el carrer del Bassal, que és de forma 

rodona; els números són xifres romanes, i al voltant hi ha rajoles 
de València aplacades, representant els signes del Zodíac. 

Al final del carrer del Camp de la Llebre, construït sobre una 
paret, hi havia, fins fa poc, un rellotge de sol. Inclús l'emparava una 
mena de teulada. 

En el jardí de can Rusques hi ha emplaçada una pedra de gra
nit, provinent de can Canots, en el carrer de la Rutlla, que porta 
esculpides tres línies rectes originàries d'un encaix, que podria ser 
un rellotge de sol 

Sobre la barana del terrat de can Jovell que mira a la muralla 
del Castell, el seu propietari hi construí un rellotge de sol valent-se 
dels seus profuns coneixements cic:ntífics. 

I finalment, en el que hi ha a can Morena, en el carrer del Puig
ventós, a la façana lateral encarada a migdia, s'hi marquen les ho
res per mitjà de pedres empotrades a la paret amb un fragment 
d'una poesia de Salvador Espriu: «No deixis res I per caminar 
mirar fins al ponent. I Car tot, en un moment, I et serà pres». 

~olJEIXIS RE5 · 
f/1 ifeR C.M11NAR. I MIRAR fiNS Al. PONENT 

? cAR ToT EN UN MOM~NT, 
':1 ~TpE.fÀ PRE5 
,_ ~ 5.€5PRIU 

~~~' ~ \ ~ t 
;; 

Rellotge de can Morera 

Dibuixos de Ramon Prior. 
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EL DIETARI DE JERONI PUJADAS 
I ELS GOIGS DEL SEU TEMPS 

PER 

OSV ALO CARDONA 

Jeroni Pujadas és l'autor de la cèlebre Crónica,1 que començà 
a publicar el 1609. Procedia de família figuerenca i era advocat bar
celoní; intervenia en la vida pública i fou assesor i comissari ge
neral del comtat d'Empúries. Amb aquest motiu tornà a viure a 
Castelló d 'Empúries, on morí el 1635. A més de la redacció de la 
vasta Crònica, curava d'anotar els fets en què intervenia o que li 
n'arribava notícia en un copiós Dietari,2 que ara ha estat publicat 
per l'erudit J. M. Casas i Homs. Els quaderns van per períodes de 
cinc anys, i abasten de 1601 a 1610 i de 1620 a 1630. Els deu anys 
centrals s'han perdut. 

SANT RAMON DE PENYAFORT 

El Dietari comença amb la compendiosa anotació de les festes 
de Barcelona amb motiu de la canonització de sant Ramon de Pe
nyafort, des que n'arriba la notícia pel gener de 1601, fins que són 
celebrades, els mesos de maig i juny següents. Com se sap, tingue
ren una solemnitat i una duració extraordinàries, i són anotéldes, 
també, al Manual de Novells Ardits i, amb tots els detalls, pel pare 
Jaume Rebullosa, O. P., que en va fer un veritable reportatge en 
un llibre de més de 400 pàgines, imprès a can Cendrat el mateix any.3 

En tots tres texto;; trobem referències als goigs, perquè els can-

1 JERONI PurADAS, Crònica Universal del Principat de Catalunya, Barcelona 1609. 

2 J. M. CAsAs HoMs, Dietari de Jeroni Pujadas, Barcelona 1975-76. 

3 JAIME REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Bar

celona se han hecho a la canonización de su hijo San Ramón de Peñafort. Barcelona 1601. 
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taven molt en aquells actes. Podem dir que ho feien en les següents 
ocasions: 

1. Les visites dels consellers de la ciutat i dels gremis a la ca
pella i sepulcre del sant, que era al convent de Santa Caterina. Diuen 
els cronistes en diversos dies que «els honorables consellers ... allí 
en dit altar feren cantar un goig del dit gloriós pare sant Ramon>>. 
Els cantaven els frares, o eren, «a canto de órgano», i fins amb 
«mucha música», com ho amplia el pare Rebullosa. 

2. També hi recorrien els qui impetraven favors: i entre aquests 
hi ha miracles ben notables, com el que explica Pujadas, el dia 15 
de maig, «que curà un minyó de Ribera que tenia trancada la cama 
i son pare lo aportà al coll i sa mare encengué una antorxa de ba
teig i feren dir uns goigs i lo minyó caminà per ses cames curat com 
si no hagés tingut res». El Manual de Novells Ardits és igualment 
especiós en aquest aspecte; en canvi, el pare Rebullosa no en parla. 
Segons els altres testimonis, l'efecte dels goigs sobre la malaltia devia 

·ser espectacular i resolutiu. 
3. Un altre ús dels goigs era en el curs de les processons, que 

aquells dies foren moltes i nodrides. Particularment els cantaven 
grups d'infants, que venien amb vestes blanques i canyes verdes a 
les mans, coronats amb flors i verdures, entremig o seguint els pe
nons, els cavalls, els gegants i els joglars. Segons el pare Rebullosa 
hi havia grups de més de dos-cents, i de tres-cents, infants; i fins un 
grup de sis-centes trenta-tres nenes, que anaYen amb els cabells es
tesos, ornades i 8mb riques joies, i que anaven «cantando unas y 
otras con mucho concierto los gozos de san Ramón». 

El dol és que cap de les cròniques no ens digui com eren els 
goigs, en la lletra ni en la música. Joan Amades 4 cità un fragment 
del Manual, sense suscitar aquesta curiositat. I ens inclinaríem a 
creure que els goigs de sant Ramon, uns o altres, ja eren de conei
xement general i sense ambició; no calia anotar-los. Demés eren en 
català, com ho confirma el pare Rebullosa: «cantando los religiosos 
(mentre els consellers pregaven) canciones en lengua castellana que 
acà llaman gozos en alabanza del mismo santo». I així havien de ser, 
necessàriament perquè els aprenguessin aquelles multituds de cria
tures, sens dubte analfabetes. 

Una curiositat d'aquells dies és l'activitat dels poetes: cada dia 

4 JOAN AMADES i JOSEP COLOMINAS, Els Goigs. Barcelona. 
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llençaven fulls volants o penjaven cartells a les portes del convent 
amb versos i cançons en castellà i en llatí; alguns eren en català, i 
aquests devien ser precisament entre els fulls impresos. Dels que 
se'ns han conservat hi ha les tres edicions de Goigs de sant Ramon 
de Penyafort, del 1601, una de les quals, l'estampada per Amelló, va 
ser reproduïda moltes vegades en la recent commemoració del cen
tenari de la mort de sant Ramon (1975). Una altra, amb el mateix 
text, però amb el títol de Llaors, en lloc de goigs, és feta per en Se
bastià de Cormellas. Diuen que els goigs de sant Ramon de Penya
fort són els primers que es coneixen, amb la data impresa; mentre 
que dels dedicats a un patronatge concret els primers són els de 
sant Galderic, que potser ja eren impresos, però sense indicar l'any. 

Els papers escrits en català revelen un sentiment d'amor a la ter
ra i a la llengua, i al to popular, que no es nota en el altres textos, 
castellans i llatins, molts dels quals són reproduïts pel pare Rebu
llosa amb indicació del nom de l'autor. Hi ha els que procedeixen del 
«Certamen literal» celebrat amb aquest motiu: ni als llibres ni al 
certamen no demanaven goigs, i aquests ens han pervingut, doncs, 
només pels fulls anònims. 

I creiem, sense pronunciar-nos sobre la lletra ni la música, que 
els goigs que cantaven aquells dies, els frares del convent i els in
fants de les processons, devien ésser els que comencen: 

Clar espill de santa vida, 
digne de molt bon record, 
socorreu aquell qni us crida 
sant Ramon de Penyafort. 

A més de les dues edicions simultànies del 1601, han estat re
editats un gran nombre de vegades, i han influït en el text de goigs 
d'altres san.ts. Podríem dir que són els goigs populars de sant Ra
mon, d'aquell temps ençà.5 

Els goigs estampats a can Cendrat del carrer de Petritxol, com 
el llibre, el mateix any 1601 es corresponen millor amb les festes 
ja iniciades, i les esmenta, per la importància que donen als mira
cles, que aquells dies es produïren amb profusió. I sobretot pel to 
patriòtic en el començ: 

5 Aquests goigs de sant Ramon de Penyafort figuren entre els de la millor part 

del Manuscrit 1191 de la Biblioteca de Catalunya: Goigs catalans dels segles XVI i XVII. 
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Oh digne de etern record 
de cathalans honrra i glòria; 

ja anunciat pel títol i l'anonimat de l'autor: Goigs i alabances del 
gloriós sant Ramon de Penyafort, cathalà, de l'Orde de Predicadors, 
composts per un religiós cathalà de dit orde. Potser això ha estat 
el motiu que recentment hagin estat menys reproduïts que els al
tres, tot i que la impressió és bellíssimq per la sobrietat. La queixa 
que sonava al m~üeix certamen: <<Los catalans, perqué deixam la 
llengua? / català fonc lo benaventurat»,6 era, en part, consolada 
pels gojaires. 

Ens agradaria saber el nom d'aquest dominic poeta però ens 
quedarem en la més vaga de les conjectures. Admatent que fos do
minic, només sabem, entre els de l'època, que concorregueren al 
certamen «dos hermanos, el uno arcedic.no de esta ciudad y el otro 
religiosa de esta casa, por haver sido el santo arcediano y religiosa 
de elias>>, com ho esmenta el pare Rebullosa; però en aquesta oca
sió escrivien en llatí; i ens restarà, encara, el pare Onofre Reque
sens, que apareix entre el qui li lloen el llibre sobre sant Oleguer, 
el 1609,7 peró escrivint en castellà. Entre els frares poetes de més 
volada d'aquells temps hi ha l'amic de Jeroni Pujadas que escriví 
tres sonets laudatoris al començ de l'edició de la Crònica: era un 
que s'amagava, com <<Un seu amic religiós caputxÍ>> i dictà un vers 
dels que han fet més fortuna en la nostra llengua: <<puix parla ca
talà. Déu li don glòria>>. I hi havia algun poeta ignorat encara, com 
el que escriví una pastorella <<a 12, medida del verso catalan anti
guo>>, la qual és semblant als goigs, pels fets i per la intenció: 

Gent catalana 
c;;mtem de gana 
per tot lo món: 
festa sens mana 
molt soberana 
al sant Ramon.8 

Encara ens agradaria de pensar - -només per dir-ho-- en el mateix 
Pujadas, el qual escriví uns decasiHabs rígids i pedregosos, i amb 

6 De la Sentència dels versos catalans, per Francesc Calça, dins el volum de 

REBULLOSA, p. 348. 

7 JAUME REBULLOSA, Vida i miracles de sant Oleguer, Barcelona 1609. 

8 Inserits per REBULLOSA, p. 126. 
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tornada, que li valgueren el premi a la composició catalana del Cer
tamen literal de s;:,nt Ramon. Perquè l'esperit català és el que escau 

domina en moltes de les anotacions i comentaris del seu Dietari. 
D'altra part, el to del concurs, i el dels llibres que s'imprimien, 

el de la societat que hi dominava, era el culteranisme castellà, 
tendint al barroc. Els goigs, doncs , destinats al públic comú, es 
veuen negligits als concursos i als llibres, i perduren en els fulls 
solters. D'ací comença una tradició de goigs i lloances a sant Ra
mon: les estrofes del Cant Encadenat de Osios March, compost per 
un devot de sant Ramon y dirigit5 al mateix sant; les cobles escri
tes al Llibre Verd de Vilafranca del Penedès, per Salvador Corne
llas, apotecari de la present vila, també del 1601; i encara les dos 
obras noves molt curioses, ara novament compostes en alabança de 
sant Ramon de Penyafort/ originals de Raphel Pastor, impreses per 
Joan Amelló, el 1603, la primera de les quals comença 

Lo que de vós se publica 
cantarem ab gran deport, 

seguides d'unes altres «cobles en alabança del mateix sant»: són 
les de to patriòtic que hem citat més amunt, les quals, pel que es 
veu, també havien assolit prou difusió. Sabem que el mateix any, 
un gogista notable, mossèn Joan Pujol, l'autor del cèlebre poema 
sobre la batalla de Lepant, datava a Plegamans unes Loores a san 
Ramón de Penyafort, en castellà, que no apareixen al volum dels 
seus versos.10 

Unes altres cobles de l'aHudit Raphel Pastor, dels anys 1602 i 
1605, diuen, a l'enunciat que es canten al to de la serdana. Altres 
es cantaven al to de la Gimbarda, o al de l'Hereu bon amic: per ai
xò quan en Pujadas sentia passar les colles de nens i nenes cantant 
els goigs, podia dir indistintament, que «anaven cantant los goigs 
i altres cançonetes i alabances a sant Ramon», sense fer-ne gaire cas. 

A partir d'aquest punt els goigs servaran el to popular, i els 
de sant Ramon de Penyafort, a p<:rt de ser dels més antics, seran 
igualment dels més nombrosos, en els quatrè segles que han passat 
des d 'aleshores. 

9 Referències citades per MARIÀ AGUILÓ al Catalogo de obras en lengua cata

lana impresas desde 1474 basta 1860. Madrid 1923. 

10 Mencionat per ToRRES .AMAT, Memorias para Ayudar a formar un dicciona

rio crítico de los escritores catalanes. Barcelona 1836. 
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LA DEVOCió A SANT ISIDRE 

Diu Joan Amades que els goigs més velis que es coneixen im
presos en fulls solters per a alguna advocació, són uns de sant Gal
derich, probablement cinccentistes. Sota el text hi ha un pagès amb 
els bous; perquè era patró dels pagesos, abans que es posessin sota 
la nova advocació de sant Isidre. El dietari de Pujadas anota que 
el 29 d'abril de 1623, a Santa Maria de la Mar començà la festa de 
sant Isidre de Madrid.11 Més endavant dirà: «Ha crescut la devoció 
de aquell sant en Barcelona», i l'acolli.::n els hortolans i pagesos del 
Portal nou, i abans o després els del Portal de Sant Antoni: però 
<<lo senyor bisbe no els volgué donar llicència per celebrar la festa 
pública». El 18 d'octubre de 1623, diu que «havent tingut manera 
de haver una relíquia del gloriós sant Isidoro» feren unes festes 
solemnes per a la rebuda, i la portaren sota tàlem de Valldonzella 
a la parroquial del Pi. L'ajuntament «donà 100 lliures pels gastos 
que es fan a santa Maria del Mar per la canonitzció d'aquest sant», 
com solia donar en casos semblants, però Pujadas, i sens dubte 
altres ciutadans barcelonins, atribuirà aquestes coses a la influèn
cia castellana, fins a concretar que «aquest conde Olivares, Duque 
o diablo de sant Lúcar, no solament ha estat sempre un persegui
dor de la nació catalana, sinó detractor de la honra y cuito dels 
sants Màrtirs». ( 4 maig 1626). 

El 1624 ja hi havia confraria de sant Isidre a l'Església de Nos
tra Senyora de la Pietat, de Vic: el sant Pa!'e concedia indulgència 
«als confrares que en el dia de la festa del gloriós sant Isidre visitin 
l'església de la seva institució i confessin i combreguin». Ho llegim 
al peu d'un full de goigs, reimpressió moderna d'un text antic dels 
Goigs a lloança del gloriós pagès sant Isidre patró de la reial vila 
df:' Madrid, que amb la mateixa tornada, però amb modificacions 
diverses a les estrofes, s'ha estès per moltes confraries i devocions 
isidorianes a Catalunya. Probablement és de l'època, perquè comen
ça amb les referències a Madrid, «mare de Reis grans» i a l'aigua 

11 Vegeu el fullet Relació de les festes que son fetes en Barcelona en les parro

chias de Santa Maria de la Mar y nostra Señora del Pi en alabança del gloriós Sant 

fsidro pagès, y la sua santa Reliquia, enbiada de la illustre y noble Villa de Madrid. 

Al to de Jaume Roig. Per lo pastor Mataca, a las pastoras de sa Aldea. Barcelona 1623. 
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que hi féu brollar d'una penya «que és gran font i manantial», i fins 
l'estrofa concreta per al darrer rei traspassat: 

Entre miracles sabuts 
és aquell que vàreu fer, 
quan al rei Felip Tercer 
donàveu vida i salut ; 
tota Espanya a vós acut 
amb esperança i amor: 
Guardau-nos semp1-e de mal, 
sant Isidro llaurador. 

Felip III moria el 1621, i la coronació del seu fill Felip IV, donà 
lloc a la Impressió de molts papers, als quals seguiren uns goigs 
anònims a Girona (estampa Bro, 1624) titulats Cobles del illustre 
martre Sant Phelip de qui fa recordansa l'Església lo jorn tretze 
de setembre y quals relíquias se veneren en lo sagrat oratori de la 
Majestat catòlica nóstron gran rey Phelip quart. En contrast amb 
la tradició de catalanitat manifesta en la devoció a sant Ramon de 
Penyafort, aquests eren dels primers goigs botiflers. 

CANONITZACIONS DEL 1622 

Juntament amb sant Isidre, l'any 1622, foren canonitzats sant 
Ignasi de Loyola, sant Francesc Xavier, santa Teresa de Jesús i sant 
Felip Neri. D'aquest darrer va arribar, el 5 de gener de 1625, una 
r elíquia a Santa Maria del Mar i se'n va fer gran festa. Hi hagué 
certamen de to castellà, com els altres de l'època, que eren fre
qüents. La concurrència catalana era ínfima i inadaptada. No hi 
havia goigs, considerats un gènere popular. Però les canonitzacions 
tampoc no donaren lloc a edicions de goigs immediates, que sapi
guem: el sant que ens era més proper, sant Ignasi de Loyola, pel 
pelegrinatge a Montserrat i l'estada a Manresa i a Barcelona, i ací 
ja es celebrava lo seva festivitat, àdhuc abans que fos beatificat. 
El cronista ho anota el dia 31 de juliol de 1609. <<Los pares de la 
Companyia de Jesús comencen a fer festa pública de la beatificació 
del pare Ignasi de Loyola, son fundador. Hague y ofici y sermó. Fo
rehi los consellers». Nota que si no era per revelació és impossible 
que sabessin que fos beatificat, perquè la beatificació fou a 27 de 
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juliol a Roma.12 Doncs bé: no tindrà goigs fins el 1673,13 bé que 
amb tres edicions distintes del mateix any: l'una de can Forcada i 
dues de can Mathevat, de Barcelona.14 D'aquests darrers, els que te
nen més qualitat literària i més sabor català, són els que comencen: 

Puix esta cova aspra i sola 
h~ iHustrat vostre rigor 
siau nostre intercessor 
Sant Ignasi de Loyola. 

Als certamens precedents, per la beatificació del mateix sant 
Ignasi (1609) i de santa Teresa (1614) t2mpoc no concursaren goigs. 
I amb motiu de la canonització dels dos sants jesuïtes, al concurs 
de Girona (1622) premiaren una composició de Magí Llobet sobre 
un miracle atribuït a sant Francesc Xavier. No pas uns goigs. Els 
que ens presenta Joan Batlle sóm impresos per Lacavalleria, sense 
data, i ja d'entrat el segle XVIII. 

Els de sant Felip Neri, també del XVIII, no duen peu d'imprem
ta. Els de santa Teresa que coneixem semblen notablement pos
teriors. 

En conjunt ens permetem de concloure, contradient quelcom 
que ha estat afirmat manta vegada, que la canonització no influïa 
en la sortida de goigs, sinó que e1en dictats quan hom creava con
fraries sota l'advocació dels sants - i n'és exemple la intencionada 
introducció de sant Isidre- o quan el poble els prenia en vot o en 
patronatge. Tret de casos de viva i persistent popularitat, com el 
de sant Ramon de Penyafort, que acabem de veure, o el de la seva 
deixeble, santa Maria de Cervelló, que mencionarem tot seguit. 

12 La festivitat de sant Ignasi se celebrava a l'església de Betlem, abans de la 

beatificació, perquè ja es considerava segura des que se n'inicià el procés, el 1605. No 

era, doncs, tan extraordinari com Pujadas vol donar a entendre. L'any 1609, a més, 

hi hagué un important certamen literari. 

13 Sovintejaren les festes en honor de sant Ignasi pels volts d'aquest any, cosa 

que augmentava la devoció. Però no hem pogut localitzar, per ara, cap fet que ex

pliqui l'aparició de múltiples goigs l'any 1673. 

14 Figuren en facsímil al llibre de JoAN BATLLE, Los goigs a Catalunya, I , p. 70 

i 71. Barcelona 1924. 
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SANTA MARIA DEL SOCOS 

Diguem encara uns fets en què el cronista Pujadas va tenir una 
certa intervenció personal, per relacionar-los amb els goigs. El dia 
11 de març de 1628 el Papa demanà informació sobre la vida i mi
racles de la santa barcelonina sor Maria de Cervelló, dita del Socós, 
la primera monja mercenària. Amb aquest motiu hi hagué una pro
cessó. L'any anterior havien sortit uns goigs a aquesta santa im
presos a can Garrich, de Girona. Però Pujadas ens en recollí uns 
altres, estampats a Barcelona, per Sebastià i Jaume Mathevat, el 
mateix any 1627, que diuen a l'entrada: 

Puix en la eterna alegria 
poden tant vostres favors, 
socorreu-nos nit i dia, 
Santa Maria Socós. 

Ell ens els salvà entre els papers anexos, o «enllardats» dins el 
dietari, impresos en un full amb l'escut de la Mercè i orla, que en
cara no havíem vist en cap altre recull. 15 

SANT DALMAU MONER 

En Jeroni Pujadas era parent en vuitè grau de sant Dalmau 
Moner, frare en l'orde dels predic2dors, que morí el 1341. El 24 de 
setembre de 1608 va arribar a Santa Coloma de Farners una relí
quia del sant, on era molt venerat, perquè hi havia nascut. Pujadas 
treballà per obtenir-la del bisbe de Girona, i redacta l'acta en llatí, 
que transcriu sencera, on consta ben clar que la relíquia era «lo os 
fàcil o canyella petita del braç dret>> extret expressament del se
pulcre. E ls goigs antics que hem localitzat són impresos per Narcís 
Oliva, de Girona, i no diuen l'any. Expliquen que el sant visqué en 
una cova, on Maria el va socórrer amb una insòlita menja: «Una 
Concerva>>. El fan advocat en «molts mals i grans perills>>, i, potser 
pel menjar flonjo, li atribueixen el consol dels infants «puix de las 
dents, al posar f curau la forta dolència>>. Doncs bé: uns goigs d'es
tampa moderna, sense data ni impremta, diuen : 

15 N'hi ha una altra edició, amb text diferent, per Gaspar Garrich, Girona 1627. 

Reproduïda per BATLLE, op. cit. p. 40. 
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Si Girona custodia 
el cos a la catedral, 
nostra urbs reverencia 
la relíquia d 'un caixal 
que coneix tota gent pia 
quan l'infant posa dentat. 
Implorem vostra assistència 
Oh, Dalmau Moner, beat.16 

El canvi de la relíquia en els goigs indica una vegada més com 
l'interès popular deriva cap el sentit llegendari, fins a esborrar la 
realitat. 

LA MARE DE D:f.U DE SANTIGA 

El testimoni de Jeroni Pujadas també compta en la troballa de 
la Mare de Déu de Santiga en una masia del Vallès, l'any 1621. En 
fa una exposició molt detallada, i acaba certificant que ja era ve
nerada l'any 994, segons el full 65 del llibre 3 de les Antiguitats de 
l'Arxiu de la seu de Barcelona. Sigui com vulgui, l'edició més vella 
que hem vist de goigs d'aquesta Mare de Déu és de 1840, però el 
text deu ésser anterior. Podria correspondre al temps d'en Pujadas, 
o sigui al segle xvn, que és l'època dels goigs de moltes de les 
Mare de Déu trobadesY 

MALVESTATS I PRODIGIS 

Caldria esmeutar encara els freqüents testimoniatges de seca
des , aiguats, caresties i pestes qu~ amenaçaven i afligien el país al 
temps que Pujadas escrivia. Sobretot la pesta, molt abans i des
prés, amb els vots i els sants protectors, entre els quals destaquen 
primer sant Galderic i després sant Roc i sant Sebastià. Les advo
cacions i els fets són prou coneguts i estudiats perquè hàgim d'in
sistir-hi en poc espai. Diguem tan sols que el dietari anota una in
vasió d'erugues a Castelló d'Empúries el 2 de juny 1629. Sembla que 

16 El full diu "lletra de Mn. Josep Rodó i Morral". Tenim notícia que aquest 

sacerdot era fill de Santa Coloma de Farners fou rector de Malgrat. Morí ara fa 

pocs anys. 

17 Text que encara és vigent, reformat, en edicions actuals. 
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malgrat l'abundància i el mal que feien pertot les van poder treure 
amb escombres i pales, sense l'auxili de cap sant. Però els cronistes 
posteriors, cap a la fi del segle, esmentaren una copiosa plaga de 
llagostes, que refermà les devocions a sant Valentí, a sant Hilari i, 
ja al segle XVIII, s 'emparà en la Mare de Déu de la Mercè, que algú 
anomenava la Mare de Déu llagostera. Però això ja ens allunyaria 
massa del nostre personatge, i dels seus dies. 

Amb les indicacions del seu Dietari, no publicat fins ara, ha 
fet una mica de llum - una llum gairebé miraculosa o al:lucinant, 
com les que ell veia i anotava tot sovint- sobre les devocions i les 
aportacions que hi feien els gojaires. 
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JULI GAR RET A, DELS NOSTRES 
, ' 

COMPOSITORS L'UL TIM ROM ANTIC 

PER 

FRANCESC CIVIL I CASTELLVÍ 

Sento una certa aprensió en oferir-vos aquestes senzilles lletres 
poc menys que improvisades a l'adreça d'una personalitat santfeli
uenca de tant de relleu en el món musical nostre, com ho és, ha estat 
i continuarà essent-ho, la de Juli Garreta, per endemés, sobradament 
apreciada i definida a través ja dc: no pocs arys per amics entusias
tes i autoritzades mentalitats en matè::ia d'art i de crítica. La part 
biogràfica del mestre homenatjat és ben coneguda, com coneguts 
són, perquè s'han anat comentant periòdicament un per un i obra 
per obra, els aspectes tots del bell monument sonor llegat als con
vilatans seus i a la posteritat per l'artesà músic-rellotger del carrer 
dels Arbres, l'actual Rambla Vidal. Sempre més m'ha dolgut el no 
haver gaudit en algun moment del seu tracte directe: podri::t dir-se 
que per diverses circumstàncies no vareig arribar-hi a temps, si bé, 
ja en ma joventut, pels anys del 1917 als 1920, període del nostre 
servei a files, un meu company, de nom Mascort, fill de Sant Feliu, 
que, procedent del conjunt Garreta, formava de primer violí en el 
quintet que jo dirigia en el teatre «El Jardí» de Figueres, no es 
cansava mai de parlar-me elogiosament del seu mestre guixolenc. 
Fou ell qui em va parlar de la novetat d'estil i d'harmonies de la 
seva creació sardanística, tan distinta de les altres, corprès del seu 
caràcter jovial, franc i bon jan. Me'n contava anècdotes i sortides 
que no obstant la meva imprevisió de no arx1var-les, m'anaven for
mant paulatinament a l'entorn de l'autor de «Juny» com una aurèo
la de superioritat compositiva, en constant augment a cada nova 
audició d'alguna de les seves sardanes. Per cert que no sovinteja
ven aquestes en les festes figuerenques o de les rodalies, però val a 
dir també que, a càrrec de la tenora d'un Albert Martí o d'un Cal
vet, de Peralada, aquelles peces eren comparables solament, alesho-
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r es, a les de Joan Manén o d'en Toldrà. En anys successius ja em 
fou donat de poder sentir repetides vegades els diversos poemes 
orquestrals «Impressions Simfòniques», «Preludis Mediterranis», i 
demés, fins a la <<Sonata en Fa» per a violoncel, oïda a Girona, de 
l'arc de Pau Casals, mentor i amic seu, i en presència del propi 
autor. Avui dia el disc ha contribuït :tl complet coneixement de la 
seva producció original, art ben propi en el dilatat camp sardanís
tic, que no s'assembla a cap d'altre, p=r la raó senzilla que a l'en
torn seu no sobresortia en aquella època cap personalitat prou re
llevant en la matèria que li pogués fer ombratge. 

Pertanyent a la generació filharmònica d'entre dos segles, per 
analogia, a la del 98, hem ~-c.ntit dir, no sense cert deix despectiu, 
que Juli Garreta fou professionalment autodidacte, donant a enten
dre que adolia de deficient preparació tècnica, i que d'haver estat 
sotmès a la disciplina d'un bon Mestre la seva obra se n'hauria be
neficiat quant a ~- mplitud i perfecció. No obstant, no ho entenc ne
cessàriament així, recordant altres exemples històrics com els de 
Schubert i, més contemporani, el d'Antoni Bruckner, convençut que 
en el cas del nostre autor guixolenc, la millor escola a la que podia 
aspirar era la pròpia del seu pare, l'orquestra Vella, la qual ja de 
petit li proporcionaria el conreu cle les partitures i el coneixement 
dels diversos instruments amb llurs característiques i possibilitats, i 
per damunt de tot, els consells i l'exemple paterns. Car l'Eteve Gar
reta, el pare, també hi devia entenàre, sembla, en composició, doncs 
la premsa de Sant Feliu dels anys vuitanta ens assabenta, com a 
cosa normal, que tot just acabava d'escriure una «Missa de Re
quiem >> obligada per a dues flautes, per cert, d'un efecte prou in
tens per quant va ésser novament interpretada en 1885, pels fune
rals d'Alfons XII. Mentrestant Juli aprenia de solfa i de piano, del 
braç d'en Ramon Novi,1 feia les primeres armes amb l'orquestra Ve
lla, i als quinze anys ja actuava de primer violí a l'orquestra «L'Ur
gellès>> de Vilanova la Geltrú, on l'havia enviat el seu pare a per-

1 Hem tingut a mans, uns dies, la bonica sardana composta per Ramon Novi, 

reducció per a piano, titulada "Records de la Font Picant", gravada a primers de 

segle i dedicada a D. Emili Mascort, que suposem seria familiar o el pare, qui sap, 

del Mascort en servei a files a Figueres i primer violí, del que ja se n'ha fet menció. 

A la portada figura una vista de l'estació corresponent del tren petit de S. F. G. a 

Girona. Consta que fou executada amb gran èxit per la Banda Municipal de Bar

celona. 
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feccionar-se en rellotgeria. De retorn es reintegrà a l'orquestra pa
terna, retrobant-hi els arnies i confidents testimonials dels seus pri
mers intents en el pentagrama. Als vint-i-cinc anys dedicava la pri
mera sardana, «Pubilla», al violonceHista l'amic Vidal, en obsequi al 
seu primer nadó. Segueixen «La Xerraire» i dues més, cloent l 'any 
1898 amb el seu primer «Quartet» per a corda i piano. El canvi de 
segle coincidí, en aquesta vila marinera, amb un període de pruïja 
artística i especialment musical. Els més caracteritzats melòmans - i 
Garreta entre ells- solien reunir-se a can Rovira, fabricant taper , 
musicalment i humanística format a Alemanya, detall que molt de
gué influir en el gust selectiu del cenacle. De cada incursió per Eu
ropa solia retornar, el culte amfitrió, amb les últimes novetats de 
Grieg, Ricard Strauss, Franck i del mateix Wagner, adaptades ex
pressament per a reduït nombre d'instruments. Per a un tempera
ment observador i intuïtiu com el de Garreta no calia millor ense
nyament que aquests informals esplais consagrats als clàssics tra
dicionals i als novells que s'estaven ja imposant. Juli, amb el seu 
germà, hi complien el paper de viola, Marià Vinyes, el de piano, Ro
vira tocava l'harmònium, bell instrument que més endavant passà 
a la parròquia; la senyora Rovira , l'amfitr iona, que sabia de cant, 
prenia plaer a interpretar els millors lieder del moment ; de violins 
es comptava amb el Josep Gravolosa, Arseni Menció, Carles August 
Bender, de nacionalitat alemanya, Albert Granolleres i Josep Girona; 
en Salvi Vidal tocava el violoncel i Amadeu Surinyach el contrabaix. 

No era, però, aquesta, a Sant Feliu, l'única font de musicalitat 
a principi de segle. Sovintejaven també els concerts públics corn 
aquell de l'Orfeó Català, en 1901, l2. seva bella època romàntica; ses
sions de cant com el de la tan notable cantatriu Maria Pitxot de 
Gay. Per a Cap d'Any 1903 es donava a conèixer l'òpera «Faust » i 
«Cavalleria Rusticana». Igualment hem observat en la premsa d'a
quells anys diverses actuacions de l'eminent i malaurat pianista Gra
nados. Aixirnateix en els jardins òe la família Casas s'hi celebrava 
de tant en tant alguna vetllada de bona música, per no citar més 
que la del 24 de juliol de 1904 en la que Marià Vinyes interpretava 
magistralment la Sonata op. 27, titula::h del «Clar de lluna», i amb 
Juli Garreta, de violí, i en Vidal, de cella, brodaven junts el <'Trio 
en Re major» de Haydn. 

Per la seva part el llorejat Orfeó Gesòria , i en el teatre Vi dal, 
amb motiu de la Festa Major del 1904 donm,;a a conèixer , acampa-
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nyat de la referida Orquestra Vella, una brillant selecció de peces, 
una de les quals, el «Cor dels Pelegrins» del Tanhauser de Wagner, 
era instrumentat precisament pel propi Juli Garreta. En anteriors 
vetllades del mateix Orfeó també s'havien interpretat algunes can
çons, o lieder, de l'insigne rellotger, peces que el cronista no vaciHa 
a qualificar d'«hermosíssimes». 

Tot ço, ressenyat esquemàticament, no és més que per a pon
derar i reivindicar la bona preparació tècnica i l'ambient musical 
en què es movia el nostre autodidacte, el qual, iniciada la seva car
rera ascendent ja componia, una darrera l'altra «Rosada», sardana 
que fou premiada a Barcelona, «Zaira», «Núria>>, alguna cançó més, 
«Orfe>>, «Primavera.>> i fins de condició mística com «Tot per Jesús >> ; 
culminant finalment tot aquest període formatiu amb el pelegrinat
ge artístic a Bayreuth, l'any 1905. El contacte directe, com tants al
tres grans músics i aficionats , partitura 2. la mà, amb les obres wag
nerianes en estat pur, més la perfecció de l'orquestra i l'esplendor 
de l'escena, degué provocar en Garreta un impacte imborrable, una 
d'aquelles emocions artístiques més intenses que un músic de veri
tat podia llavors experimentar, empenta probablement decisiva, su
blimada ensems per una curta estada a París, per a la creació dels 
futurs poemes orquestrals que, en efecte, no es feren esperar, co
mençant per les «Impressions simfòniques>> escrites, o donades sen
zillament a conèixer dos anys després, en 1907. 

La vertadera formació artística i musical pel que fa el cas, és 
així que s'elabora i es desenvolupa; les regles no són més que una 
guia, un caminador, i es resumeixen en una sèrie de preceptes i de 
consells dictats per la pràctica per a ben posor a profit les facultats 
preexistents del deixeble. La infància i joventut de Juli es mogue
ren, això és evident, dintre d'un ambient ben propici, i fins m'atre
viria a sostenir que la diferenciació i la superioritat del seu estil 
simfonista amb el que llavors imperava en l'escriptura general de 
les sardanes de l'època, imbuït de fòrmules bo i fetes, era deguda 
als aires de romanticisme i de renovació que es respiraven en els 
agrupaments idealistes de la joventut guixolenca i particularment 
en el cenacle ja citat de can Rovira, on, entre altres més obres, l'a
mic i futur comentarista del compositor de la Rambla, el ja esmen
tat també Marià Vinyes, hi estrenava, L O res menys, que aquell ad
mirable «Preludi Coral i Fuga>> per a piano, de César Franck, una 
revelació en el seu temps en quant a 1 iques a harmònica i profunda 
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intensitat espiritual. I què no dirí.~m del repertori wagnerià! A més, 
i no crec que se n'hagi fet gaire esment, per ara, es donà la cir
cumstància llavors, de la revaloritazció i dignificació a fons del cant 
eclesiàstic, altrament dit, gregorià, el mateix que avui dia encara és 
tingut com a precursor del sistema musical modern, un estudi que 
deixà impressionats a musicòlegs, compositors i melòmans, per la 
finesa de la seva cantilena, el seu sentit del ritme y els lligams que 
comporta amb les diverses modalitats, grega, hebràica i medieval. 
Juli Garreta s'hi deixà complaure també, com encisat per tot allò 
que contenia de bellesa aquell floreig de vocalisos, com així ho ma
nifesta a Mn. Llambert Font, cap de la coral de la parròquia guixo
lenca a primers cie segle: «Deixeu-vos (li deia) de Perosi i de Pales
trina. Com a cant per a l'Església en les solemnitats de la parrò
quia, feu que les vostres cantaires cantin en gregorià», i afegint en
cara, referint-se a determinat motet marial, «no deixeu el cant gre
gorià i feu cantar sovint aquell cant d~J «Rosa vernans» de factura 
magistral, un Allcluia, típica cantilen:1 melismàtica que havia, en 
aquell temps, adquirit molta preponderància. 

En principi, el dir i el cantar eren una mateixa cosa; els saltiris 
i les lires que figuren en els gravats servien solament pel sosteni
ment de la veu, en ordre als sentiments amorosos, guerrers o reli
giosos que el cantor, el poeta o el mateix orador es proposaven d'ex
terioritzar (de Lammenais, en <<De l'Art et du Beau»). A mida però 
que la inteHigència es desenvolupava en l'home, el llenguatge esde
venia també més precís, a l'hora que, musicalment, menys expres
siu. La melodia, llavors, s'espiritualitzà i deixà de banda l'exposició 
directa de les idees per a limitar-se a parlar a les facultats sensiti
ves de l'home en la seva connexió amb el so i totes les possibilitats 
i delicadeses subsegüents; així doncs la música, parteix, impercep
tible, de la sensació per a elevar-se fins a la idea. No la descobreix, 
certament, amb la nitidesa i aquella claredat pròpia d'una recta 
comprensió, però sí assoleix provocar un estat d'ànim adequat i sus
citar les emocions adients a la seva naturalesa, ja prou imprecisa 
en sí i misteriosament ennuvolada. Aquí cessa l'eficiència i la raó 
d'ésser de b música, la qual, de la vaguetat de la sensació apunta 
vers la idea, quan, a l'invers, el llenguatge parlat, partint de la idea 
ens fa partícips igualment de la sensació corresponent. 

El secret de Juli Garreta, i aquí vinc amb el meu raonament, 
no consisteix a precisar conceptes o la imatge dels elements mate-
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rials, però sí, que mitjançant l'impuls promogut i l'ajut de la rica 
gamma musical de què disposa, intenta i assoleix afermar en el 
nostre ànim la idea substancial d'aquesta mateixa imatge, o la su
blimació dels sentiments en lliça. D'aital forma ens va descrivint 
tot l'encís d'una «Fada», l'esplendor d'una clara matinada, en «Juny», 
com així mateix la insondable solitud d'unes «Illes Medes», mansoies 
i estàtiques, ensalgades de blanca escuma d'una mar blava. Aquí la 
sensació s 'anteposa a la idea i la supera, a la inversa d'un Ruyr<:>, o 
d'un Gaziel, que des de la fredor d'unes simples pàgines llibresques 
ens condueixen vers la contemplació de remarcables paratges o a 
l'eloqüent comentari d'un determinat argument. En aquest punt ja 
es pot considerar l'obra d'en Garreta com la d'un perfecte i autèn
tic romàntic; ell ~ol es crea un estil amb paleta orquestral pròpia, 
estrompassa dificultats, romp amb la rigidesa escolàstica, discipli

na de la que afortunadament, qui sap, en fou preservat, s'exalta, es 
violenta, es domiPa, s'endolceix, tot, a la seva hora, car de sempre 
l'assistí la gran qualitat de saber graduar les seves possibilitats; la 
música que ens ha llegat així ho demostra, com també, per a nosal
tres representa la més fidel rèplica i el més verídic espill de la se
va personalitat. 

Finalitzada però la conflagració bèHica del 14, començaren a in
tervenir en la panoràmica del món filharmònic les elucubracions de 
I'«atonalisme>> que donaren peu, poc després, a la seva seqüela, el 
sistema «dodecafònic», o sia, la igualtat tonal i total per als dotze 
sons de la gamma, afegint-hi a més, a la tal confusió, l'allau del 
folklorisme americà de la Nova-Orleans. Sortosament, a Juli li res
taven encara els millors cinc anys, potser, d'activitat creadora que 
li foren donats d'aprofitar com un bé de Déu fins a l'últim moment, 
enarborant sempre la senyera de la música noble, humana, emocio
nal, i en tota circumstància, sinc.:!ra, més inclinada, després de tot, 
al goig espiritual que a la consecució estereotípica d'efectes fàcil
ment plausibles pel comú dels oients. 

La producció de Juli Garreta, avui flor fragant i ardorosa, de 
les millors del nostre jardí, se'ns manifesta, a l'igual que el roman
ticisme purament literari, molt més pròxim dels aires huracanats 
del Nord que del manyac ventijol de l'art heHènic, fet tot ell de me
sura. És doncs de pura justícia que considerem l'il·lustre artesà 
rellotger i genial compositor de Sant Feliu de Guíxols com a l'últim 
músic romàntic que hagi infantat la nostra terra. 
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LA POBLACIÓ TREBALLADORA 

GUIXOLENCA, DE 1556 A 1645 

PER 

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS 

I. INTRODUCCió 

¿Quina fou la població activa de Sant Feliu de Guíxols i com 
evolucionà de 1556 a 1645? 

Heus ací la p1 egunta que ens proposem contestar ampliament 
en aquest treball. Voldríem, és clar, assolir uns resultats exactes, 
però sabem que això és impossible. Altrament, ¿hi ha cap fogatge, 
tall, cens o estadística, la veracitat dds quals puguem acceptar a 
ulls clucs? 

Tenim per segur que les dades recollides tan sols ens aproxi
men a la fita cobejada, però donem fe d'una investigació força com
pleta, garantia d'una visió global acceptable que, per altra part, en
caixa bastant bé en el context que els historiadors han establert per 
a les terres catalanes. 

És amb aquesta convicció que iniciem el present trebalL 

Fonts documentals 

Per a escatir la població guixolenca activa ens hem servit, en 
primer lloc, dels registres parroquials de casaments, d'òbits i de 
baptismes.1 

També, dels registres notarials guixolencs que es guarden a 
l'Arxiu Històric de Girona (Casa de Cultura), font nombrosa de da
des importants que probablement ben poques vegades ha estat con
sultada. 

1 Gràcies a les facilitats que ens donà el Rvd. Carles Puigbert, arxiprest i rec

tor de Sant Feliu, hem pogut estudiar amb tot deteniment aquests llibres parroquials; 

de la qual cosa és just deixar-ne constància. 
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Per últim, repassant els Manuals d'Acords de l'Ajuntament, les 
àpoques i altres documents de l'Arxiu Històric Municipal de Sant 
Feliu, hem completat la relació que ens ha permès establir un cens, 
aproximat al real, dels difer.::nts oficis que exercien els guixolencs 
en els diversos períodes estudiats. 

Observacions 

Els llibres parroquials tenen «consumits», per defecte de la tin
ta usada, bona part dels folis amb dades contemporànies o properes 
a Lepant (1571); de vegades, també, d.::gut al canvi de monjo-secre
tari de la parròquia, es troben partides en les quals no s'especifica 
l'ofici de les persones. Per això les nostres estadístiques no compre
nen períodes regulars d'anys, com hauríem desitjat, sinó que els 
hem allargat quan les pàgines següents tenen detalls importants que 
hem cregut convenient recollir. Aquest és el motiu pel qual no po
dem servir-nos del nombre de persones de cada ofici, sinó dels per
centatges corresponents, d'igual valor comparatiu a les quatre esta
dístiques. 

A les nostres relacions hem êO'.ctualitzat els noms de persona: 
Antoni per Anthoni, Jeroni per Hierònim, Joan per Johan, Mateu 
per Matheu, Montserrat per Monserrat, Rafael per Raphael o Rafel, 
Tomàs per Thomó.s .. . 

El mateix hem fet amb els cognoms: Aixada per Axada; Bare
lla per Bareia o Bareya; Cabanyes per Cabañas; Caixa per Caxa; 
Guardiola per Gordiola; Llambí per Llembí, Llenví o Lenví; Puig 
per Pux o Puitx; Roig per Rog o Rox ... 

Hem suprimit la «h>> final en els noms, si bé l'hem conservada 
en els cognoms. Així, Antic Barella, però Pere Antich. 

Presentem actualitzats els noms de lloc: Vall d'Aro per Vall de 
Areu. 

El que deixem dit era convenient, car si els haguéssim transcrit 
literalment hauríem arribat a confusiom: evitables. Posem un exem
ple. Hem trobat la muller de Pere Collell, capità de galera, escrita 
així: Jenisa (1576 i 1589), Jenissa (1577), Janisa (1582), Janissa (1577), 
Ganissa (1583), Janysa (1590), Genisera (1599), Capitana Collella (1582), 
Sora.Collella (1601), Collella (1589) i Colella (1601). 

També hem regularitzat l'ús de majúscules i minúscules, la 
puntuació i l'accentuació; en canvi, hem respectat la «y>> dels ori
ginals. 
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Hem transcrit literalment paraules com: electió per elecció; par
rochia per parròquia; lochtinent per lloctinent; archabussos per ar
cabussos; spital per hospital; vuy per avui ... , la majoria amb in
fluències llatines. 

Sabem que le<. estadístiques poden tenir errors d'interpretació. 
Exemples: 

a) Feliu Caritat, capità de galera a la primera estadística, el 
trobem mercader a la tercera; Joan Camisó, mariner a la primera, 
és capità de galer2. a la segona i mercader a la tercera. No tenim 
cap dubte que eren un mateix Feliu Caritat i un mateix Joan Cami
só que, de joves, navegaven i, ja grans, es dedicaven al comerç, pos
siblement iniciat quan visitaren, üsent capitans de galera, els di
ferents ports de la Mediterrània. 

b) ¿Passa el mateix amb Antoni Aiguaviva, patró a la tercera 
estadística, mariner a la quarta i sastre també a la quarta? No en 
tenim la seguret2t. Per això hem posat un Antoni Aiguaviva entre 
els mariners de la tercera estadística, un altre en els de la quarta i 
un tercer entre els sastres de la quarta. És evident que aquests 
dubtes no existirien si hom hagués registrat els dos cognoms, cosa 
que no es feia.2 

e) El mateix podríem dir d'Antic Aulet, mariner o brasser; 
Narcís Andreu, mariner o mercader, etc. 

Els dubtes que lògicament hem hagut de resoldre en un o altre 
sentit i els guixolencs que se'ns hauran escapat de les estadístiques 
poden fer variar, evidentment, els percentatges. Tenim per segur, 
però, que els canvis serien tan petits que igualment deixarien vàli
des les conclusions. 

Bibliografia més usada i abreviatures 

HURTEBISE, 1905. - EDUARDO GONZALEZ HURTEBISE, Basquejo históri
CO de la villa de San Feliu de Guíxols ... , 1905, editat el 1970 per 
«Ancora>>. 

REGLÀ, 1956.- JOAN REGLÀ, Felip li i Catalunya, Barcelona. 1956. 

REGLÀ, 1961. - JoAN REGLÀ, Els virreis de Catalunya, Barcelona, 1961. 

REGLÀ, 1966.- JOAN REGLÀ, El bandolerisme català del barroc, Bar-
celona, 1966. 

2 Darrerament hem trobat un tall en el qual hi ha Antoni Aiguaviva, sastre, 

Antoni Aiguaviva, mariner. Per tant, és segur que eren dues persones. 

133 



4 LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS 

REGLÀ, 1969.- JOAN REGLÀ, Bandolers, pirates i hugonots, Barcelo
na, 1969. 

REGLÀ, 1974.- JOAN REGLÀ, Historia de Cataluña, Madrid, 1974. 

SANABRE, 1975. - JOSEP SANABRE, El tractat dels Pirineus i el des
membrament de Catalunya, dins «Episodis de la Història de Ca
talunya», Barcelona, 1975. 

SoLDEVILA, 1962. - FERRAN SoLDEVILA, Història de Catalunya, vol. li, 
Barcelona, 1962. 

SOLDEVILA, 1963. - FERRAN SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. III, 
Barcelona, 1963. 

SOLDEVILA, 1974. - FERRAN SOLDEVILA, Resum d'història dels Països 
Catalans, Barcelona, 1974. 

SOLDEVILA, 1975. - FERRAN SOLDEVILA, La guerra dels Segadors, a 
«Episodis de la Història de Catalunya», Barcelona, 1975. 

VILAR, li, 1966. - PIERRE VILAR, Catalunya dins l'Espanya moder
na, vol. li, 1966. 

AHSF. - Arxiu Històric de Sant Feliu de Guíxols. 

AHG. - Arxiu Històric de Girona (Casa de Cultura). 

li. LA VILA EN EL TEMPS ESTUDIAT 

1. Situació i extensió del seu terme. 

La vila de Sant Feliu està situada :1 l'extrem meridional de l'Em
pordà, si bé aquesta afirmació no és compartida per alguns erudits.3 

Afronta amb el mar per solixent i migdia; amb Castell d'Aro per 
tramuntana, i amb Santa Cristina d'Aro per tramuntana, solponent 
i migdia. 

Segles enrera el terme municipal arribava fins a la plana del 
Ridaura, al nord de Pinell («fins a la fi del Putg de Pinell bax del 
qual és lo pla de Fanals, lo qual pla no és de dit terme»); passava 
per les Eroles, avui ermita del Remei («prop la casa del Abat ano
menat la Joeria de las Erolas volent que aquellas, junt ab lo molí 
del monestir dit de Salixarda, fos comprès dins dita terminalia» ); 
seguia pel molí dels Terrés, la Roca Rodona, mitja serra d'en Ca-

3 Vegeu últimament A. CoMPTE, Sobre els límits de l'Empordà, a ANALES DEL 

INsTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, "Homenaje a Santiago Sobrequés Vidr.l", Giro

na, 1974-75, p. 297 ss. 
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teura continuava aproximadament com ara, fins arribar a la mar, 
prop de Canyet. 

Avui, per la costa, el terme de Sant Feliu arriba just al rec 
S'Agaró; és a dir, ha perdut l'actual magnífica ciutat residencial del 
mateix nom, la Conca i Punta Prima, d'extraordinària importància 
turística. Igualment ha vist reduït el seu terme municipal des del 
mar fins a Pedralta. Aquesta pèrdua de terreny a favor de Castell 
d'Aro i de Santa Cristina d'Aro, els termes de les quals són exten
síssims, degué produir-se entre 1719 4 i 1821,5 en data que procura
rem esbrinar en altra ocasió. Actualment, el terme té 1.562 Ha., de 
les quals, el casc urbà n'ocupa 180. 

Sant Feliu i els pobles de la vall del Ridaura formen una sola 
unitat històrica i geogràfica. 

2. Com era la vila. 

Fortificacions. A la dreta de la riera del Monestir hi havia el 
temple-fortalesa dels monjos benedictins i a l'esquerra de la matei
xa, la vila guixolenca. Temple i vila estaven fortament murallats, 
amb defenses independents. El sistema defensiu del monestir sabem 
que tenia 7 torres; el de la vila, 8 torres, S mitges torres, un baluart 
i 5 portals. Ambdós, amb les corresponents cortines que es corrien 
gràcies als respectius camins de ronda; també disposaven de valls i 
altres elements defensius exteriors. El del monestir encara conserva 
la major part de la seva estructura; el de la vila fou volat pels 
francesos el 1696.6 

Aquests sistemes defensius existien ja en el segle XIV quan, ha
vent-hi perill d'invasió francesa, Berenguer de Cruïlles dictà la seva 
sentència arbitral (1391) per la qual s'ordenava que el monestir amb 
el seu raval fossin units a les muralles de la vila per tal de formar 

4 Pel cadastre de Patiño sabem que la Conca era de Sant Feliu. 

5 En una subhasta consta que Pinell pertany al terme de "Santa Maria de Fa

nals del Castell de Aro". Redactats els conceptes precedents, però, trobem que les 

fites de la partió entre Sant Feliu i Castell d'Aro foren coHocades el 1889. Insistim, per 

tant, que aquest punt queda per escatir. 

6 LLuís EsTEVA, El sistema defensiva de nuestro monasterio, a "Ancora" de 

Sant Feliu de Guíxols, Festa Major de 1966; LLuís ESTEVA, JosEP EscoRTELL i JosEP 

MARULL, El sistema defensiu guixolenc a la segona meitat del segle XVII, a "Ancora", 

Festa Major, 1969. 
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un sol conjunt defensiu, cosa que, per ara, no sabem si es portà 
a cap.7 

Igualment estava fortificada la muntanya de Sant Elm i defen
sada la punta dels Guíxols, que tancaven el port de l'Abric. 

Finalment, a la plana i als llocs dc fàcil atac, hom construí les 
anomenades «torres de moros» quasi sempre al costat de les ma
sies.8 

EI conjunt descrit demostra el perill que amenaçava constant
ment els guixolencs, circumstància que degué influir en la seva ma
nera de ser, causa principal de la important aportació guixolenca a 
la marina de guerra i a l'a ven tur a mercc.ntil per la Mediterrània. 

Les cases. La vida comercial girava entorn de l'espaiosa plaça, 
porxada en bona part, i dels carrers propers a ella, aleshores més 
estrets i tortuosos. Les cases eren poc altes. Més d'una quarta part 
tenien tan sols un estatge que servia alhora de cuina, menjador i 
dormitori; les altres eren d'un o dos pisos i no sabem si, excepcio
nalment, alguna en tenia tres.9 

Dintre la vila murallada hi havia 203 cases i, fora muralles, 111; 
d'aquestt;s, 79 eren al raval de Tueda i 32 al del Monestir, dit també 
de la Riera. Els carrers de Campmany i del Mall encara no existien; 
tot d'hortes familiars ocupaven l'indret. 

Al costat dels diferents camins que conduïen a la vila, hom ha
via alçat les creus anomenades «de terme» que, per cert, no esta
ven emplaçades a la divisòria del terme municipal, però, en canvi, 
la conservació de les quals anava a càrrec de l'Ajuntament. Sabem 
que almenys vuit d'aquestes creus voltaven la vila de Sant Feliu.10 

La població. Disposem de dos fogatges que donen el nombre 

7 HURTEBISB, 1905, p. 71. 

a Luís EsTEVA, La torre Seguera, a "Ancora" del 25 d'abril de 1968. 

9 Heus ací la descripció de dues cases que pertangueren a dos capitans de ga

lera famosos: Joan Camisó i Montserrat Guardiola. La del primer, presumpte heroi 

de Lepant, estava situada al carrer de l'Hospital, davant del mateix, i tenia tan sols 

"una sala, una cambra, cuina, entrada y galliner" (Llibre de testaments de Joan Llan

drich (1557-1594), n.o 198 de l'AHG). En canvi, la de Montserrat Guardiola, mort" 

heroicament a Lepant, era a la Plaça i la sabem gran, car tenia "entrada, seller, 

pastador, cambra del cap de l'escala, sala, cambra de la Plaça, cuyna, cambra pu

jant al terrat, cambra del terrat i sala del terrat" (Llibre d'Inventaris de Joan Llan

drich (1562-1573), n.o 197 del mateix AHG. 

lO LLUÍS EsTEVA, Creus de terme, a "Ancora" del 6-VI-1974. 
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de focs de la vila guixolenca, referits a 1553 i 1708 (prescindim de 
les dades anteriors i posteriors). Segons el primer, Sant Feliu tenia 
241 focs de laics, 12 de capellans, 3 de militars, 1 de monestir i 7 
de Sant Amanç i les Eroles 11 = 264 focs; si hem de creure el segon, 
la vila tenia 466 casesY Cap més referència de la població guixolen
ca dels segles XVI i xvn no era coneguda fins avui . 

Actualment, però, disposem de tres dades de l'any 1639 que pro
cedeixen d'un mateix Manual d'Acords de la vila: 13 

Primera: A la sessió municipal del 30 de març s'ordenà la con
fecció de la «llista de les persone::; i armes feta dels stants i habi
tants de la pnt. vila i terma>>. En ella comptem 314 llars, nombre 
que considerem aproximat a la realitat per dos motius: 1) Perquè a 
la relació van consignades 46 llars on no hi ha cap arma. 2) Perquè 
quan en una casa hi viu més d'un home - i això ho trobem en 24 
casos- estan inclosos en una sola referència.14 

Segona: A la sessió municipal del 6 d'abril del mateix 1639 es 
donà compte que. per ordre del «mestre rational de la real casa y 
cort de dita Sa M&gt.>> s'ha fet un tall i a la vila de Sant Feliu li cor
responen 231'5 focs que, a raó de 15 sous 5 diners i 3/4 de diner 
per fogatge són 179 lliures 3 sous 5 diners bars. que la vila ha de 
pagar al rei.15 • Aquestes dades procedeixen de l'organisme fiscal del 
rei i creiem que les hi forní la vila amb una rebaixa important per 
tal d'evitar contr~bucions elevades. Per això no tenim cap dubte que 
el nombre de focs guixolencs era superior al del fogatge. 

Tercera: A la sessió del 2 de juliol del ~usdit any es féu saber 
que la vila havia de donar «per lo medi de Somatent General>> 48 
homes «per a resistir al enemich francès que ab exèrcit poderós té 
sitiat lo comptat de Rossalló». Com que els homes havien d'anar a 
«Costas y despesas nostras sustentétdoraS>>, s'acordà fer un tall en el 
qual «los soldats que se són scrits y los que fins a compliment de 
dit número se assentaran y se scriuran siau franchs de dit tall».16 

En ell hi ha 295 focs + 48 soldats = 343 llars. Aquestes dades sem-

11 Dades facilitades pel senyor Josep Iglésies en lletra particular. 

12 YvETIE BARBAZA, Le paysage humain de la Costa Brava, París, 1966, Anne-

xe li, Tableau I. 

13 Vol. de 1639-1649, AHSF. 

14 Foli 16, del mateix volum. 

1s Foli 20 v., id. 

16 Folis 27 i 27 v., id. 
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blen bastant acceptables car procedeixen de la vila i tenien finalitat 
contributiva; per aquest motiu, d'ésser falses les dades, haurien pro
vocat protestes entre els guixolencs. 

Al nostre entendre, per tant, les estadístiques de més credabili
tat són la d'armes (314 llars) i la darrera (343 llars) que donen un 
promig de 328'5 focs; dada que ens sembla encaixa bé entre els 264 

de 1553 i els 466 dc 1708. 
La Universitat o Municipi. La constitució municipal no fou <::em

pre la mateixa, sinó que experimentà modificacions que perseguien 
perfeccionar-la. Per això preferim referir-nos a un any concret. Així 
sabem que el 1589, pel sistema de rodolins, la Universitat guixolen
ca quedava formada pel jurat en cap, jurat segon, jurat terç, 4 con
sellers i 23 homes de consell; el clavari (que guardava les claus) o 
tresorer; 3 oïdors de comptes, i el notari-secretari que autoritzava 
els documents. Tots aquests càrrecs, excepte l'últim, havien de re
novar-se cada any. 

Els ingressos del Municipi provenien dels impostos que grava
ven diversos articles de consum: vi, peix, pa, llenya, carn ... , impos
tos que la Universitat no cobrava directament sinó que arrendava 
al major postor mitjançant subhasta pública. Amb això, com diu 
Hurtebise,17 aconseguia diversos avantatges: no necessitar personal 
dedicat a la cobrança del tribut o a la comptabilitat dels ingressos i 
despeses,; disposa1 d'una quantitat segura, passés el que passés, i 
guanyar la consiòeració del públ;c, desviant la impopularitat dels 
temps difícils que queia sobre els arrendataris dels respectius im· 
postos. Per tant, els ingressos del Municipi variaven d'un any a l'al
tre, car depenien del major o menor èxit de les subhastes. L'any 
1606 donaren: 

Taverna i entrada de vi 
Mercaderia 
Peix .. . .. . 
Mollatge 
Fleca . .. 
Llenya i fusta 
Carn ... 

Total . .. 

17 HURTEBISE, 1905, p. 110. 
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És a dir, els ingressos pujaven a 1.091 lliures, de les quals en 
quedaven 1.071 netes d'eixaus. La Universitat en pagava, per des
peses ordinàries que variaven poc d'un any a un altre, 753; per tant, 
quedaven 318 lliures per a consèrvació del sistema defensiu, obres 
de la població i del seu terme, i extres que sempre es presenten, 
sense descuidar els plets.18 I quan el poder reial demanava diners 
per a les seves empreses o es presentaven despeses impensades 
- com allotjament de soldats, tramesa de guixolencs a les guerres ... -
no hi havia altre remei que fer talls. 

La vida. Els guixolencs del segle xvr i començament del XVII 

es guanyaven bé la vida; no hi ha cap dubte. Les portes dovellades 
i les finestres de pedra picada que, encara a la nostra infantesa, và
rem veure a les cases d'aquesta època emplaçades en el nucli antic 
de la vila, ho evidenciaven clarament. Avui tan sols és digne d'ésser 
consignada la n.o 10 del carrer dc la Pilota - dedicat ara a Joan 
Goula- que els senyors Fortó i Schwarts conserven amb encert i 
gust exquisit. 

Però aquesta puixança queda demostrada més òbviament en
cara, recordant que la vila, des del segle xv, tenia una Llotja de 
Mercaders,19 un Cònsol de Mar i un Jutge «de les causes de appella
tions>> o litigis mercantívols relacionats amb la mar; també per ha
ver-se començat el primer moll a la panta dels Guíxols, de cara al 
port de l'Abric. 

Aquest benest2r és igualment palès en les joies d'or, plata, coral 
i perles, citades c;;n els inventaris i també en els vestits en el fer 
dels quals s'usaven sedes i velluts, setins i tafetans.20 

18 Com a punt de comparació, recordem que el metge cobrava 60 lliures anyals; 

els jurats, 31 ; el clavari, 20; el mestre d'estudi, 18; el guarda de la fortalesa de Sant 

Elm, 16; "Baldiri Aldrich, per tenir en condret lo relotge de les hores y quarts", 4 lliu

res i 16 sous; els consellers, 3 lliures, i el "qui toca lo corn matí i vespre en lo mo

nestir, 2 lliures". 

19 Vegeu RAFAEL TORRENT I ÜRRI, Les llotges de Girona, Sant Feliu i Castelló 

i la projecció del Consolat de Mar fins el nostre temps, Premi "Consolat de Mar'', 

Girona, 1974. 

20 A l'inventari de Montserrat Guardiola s'esmenten: ' 'Un fil de perles en que 

ni ha de molt xicas y de altres... Una creu de or ab un Crist smaltada de blanch ab 

un cap de mort al peu ab tres penjants ab perlas xicas ab una anelleta de or y al 

detràs a mode de una rosa. Uns ascuts de or, ab nostre Señora ab son fill al bras, 

tallada ab una vora entorxada y per lo entorn ab una anelleta. Un jarro de or ab 

139 



lO LLUIS ESTEVA I CRUANAS 

Mariners i mt.nestrals, comerciants i artèsans formaven la gran 
majoria de la població activa. Les famílies vivien del que guanyava 
el cap de casa ex(;rcint algun ofici dels que trobarem més endavant. 
Però tots havien d'ajudar a les necessitats familiars dedicant les ho
res lliures a tenir en condret l'hort o la feixa, que els donava per a 
cobrir part de les necessitats alimentàries del dia. «I com que e:::J.
sems tenia un bot, i ell mateix sabia fer-se enginyosament els estris 
de pesca més rudimentaris .. . solia alternar les feines de la terra amb 
les no menys incertes provatures dins la mar», escriví Gaziel par
lant del Sant Feliu del segle passat? circumstància que igualment 
devia produir-se segles enrera, amb la diferència que, quant més re
culats eren els temps, més abundosa i més natural era la pesca. 

3. Calamitats. 

De quan en quan, però, la vila sofrí calamitats contra les quals 
adoptà les mesures pròpies de l'època. Ens referim als pirates, a 
les guerres i a la pesta. 

També, per incomprensió i falta de pactisme, característic dels 
catalans, la vila i el monestir pledejaren contínuament, gastant en 
baralles la majoria de llurs cabals, el que impedí la realització de 
millores d'embelliment i d'utilitat públiques. 

Els pirates. Les escomeses dels pirates -en general barbarescs 

tres cadenetas, smaltat de blanch y vert ab alguns granets xichs, rodons, encastats en 

ell y anelleta. Dos arrecades de perles encastades ab or. Un anell de or en lo mig 

una figura de dona y al entorn ab unes letras ques !eix Rafela (nom de l'esposa del 

capità Guardiola). Altre anell de or ab una pedra engastada de diamant, smaltat de 

blanch y negra. Altre anell de or ab una pedra engastada... de diamant, smaltat de 

blanc y negra. Altre anell de or ab una pedra engastada·... de smaltat de negra. Dos 

brassalets de coral gornits de or smaltat de blanch y negra. Dos brassalets de or vin

guts de Civilla que se obren per lo mig ab una pernilla, smaltats de blanch y vert. 

Altres dos brJssalets de or fets del matex modo que se obren per lo mig. Una cadena 

de or de doscentes sexanta y dos molles obrades a modo de retirsido. Un saltiri de 

coral...". També: "Altres calses de setí negra y gornides de vellut ab transillas talla

das a la larga ab los enforros de setí negra... Altres calses ab faxas de raxa encar

nades ab los enforros de vellut negre. Dos gorres de vellut negra folrades de setí lo 

hu negra, l'altre, groch; ja portades, bones. Uns calsots de taffetà vert y ja usats, fol

rats de tela blanca. Dos camissas de tela prima del Sor. Capità, la huna nova, al

tra vella". 

21 ÜAZIEL, Sant Feliu de la Costa Brava, 1963, p. 71. 
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i turcs- tenien intranquil·la constantment la gent del país. La llista 
d'alarmes que tenim recollida és nombrosíssima.22 Que els pirates 
arribaven a les nostres costes, no en tenim cap dubte. Ho trobem 
a les àpoques conservades a l'AHSF,23 i en els registres parroqnials 
pels quals sabem que els moros saquejaren el raval de Tueda i s 'em
portaren gent captiva sense que, per ara, no hàgim pogut esbrinar
ne el nombre.24 

Considerem vàlides, per tant, les paraules de Vicens i Vives pel 
període 1555-1571: «Pirates i corsaris e~. passejaven tranquiHament 
per davant els ports més poblats, feien nit a les platges veïnes , sa
quejaven els llogarets i les masies i salpaven amb llurs preses cap 
una altra banda>>, si bé trobem exage;·at el final: «sense trobar la 
més petita oposició».25 

Les guerres. En els temps de les nostres estadístiques tingue
ren lloc els següents fets d'armes importants que afectaren Sant 
Feliu: Lepant (1571 ) i les guerres amb França (des de 1635) i amb 
Espanya (des de finals de 1640). 

22 Tan sols de l'any 1582 n'hem trobat vuit que diuen així: "Per un avís de 

com dotze galeres de Alger haurien apparellat per venir per esta costa, VI sous. E lo 

dia de Corpus per un avís vingué de Blanes, de dos galiotas eran estades a Tamarit, 

!III sous. E :1 12 de agost per un avís per via de Blanes, IIII sous. E a 23 dit per alt re 

avís per dita via, vingué de nits, VI sous. E a 24 dit, per un avís . .. que ha vian exidas 

set galiotas grossas y algunas fragatas , 3 sous. E per altre avís del mateix dia de dos 

fustas a las costas de Garraph, vingué de nits, VI sous. E a 11 setembre per un avís 

per via de Barna de sinch galiotas, Illl sous" (AHSF, Llibre de Claveria, sec. V , nú

mero 30). 

23 "N.o 24 de 1673 ... pagarà a Andreu Rovira dotze lliures . . . per dos càrregas 

y mitja de vi se li a pres per refresch de las barquas se són armadas per anar tras 

los moros y tanbé per lo refresch de dos falugas armadas, farà bon pagament de 

nostras casas, vuy a 9 Juliol 1673 . .. ". I una altra d'igual procedència: " . .. pagarà a 

Joseph Rovira y Joseph Malaret trenta lliures per lo gasto q. an fet dos vegades q. 

se an armadas barcas per anar quantra las fragatas de moros que se cran vistos . .. " 

(Sec. V, n.o 34). 

24 El dia 11 de desembre de 1562 es féu l'eixida de "mestre Rigau, sabater 

desta vila, el qual prengueren los moros en lo any que saquearen lo raval de Tueda de 

esta vila los moros y es morí a Alger". I el 24 de gener de 1563 es féu l'eixida "de 

mestre Jeroni Rovira, fuster, el qual prengueren los moros quan assaltaren lo raval (de 

Tueda) de la villa y quan fou rescatat de Alger, morí a València". 

25 J. VICENS I VIVES, Un segle sense opcions. En un racó de la M editerrània, a 

"Moments crucials de la història de Catalunya", Barcelona, 1962, p. 209. 
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Segons els historiadors, les falconades dels barbarescs i de!s 
turcs havien acabat per exasperar els pobladors de les comarques 
litorals, el que justifica l'entusiasme amb què la gent de la costa 
empordanesa s'enrolà per a combatre a Lepant. Però com veurem, 
aquesta suposició és totalment gratuïta per a Sant Feliu, puix, de 
molt abans, aproximadament un 25% de la població activa era ma
r inera. Per tant, quan tingué lloc la gran batalla naval de Lepant, 
bona part de la població activa guixolenca feia temps que ja esta
va enrolada a la marina del rei. Per :1ixò creiem indubtable que la 
vila de Sant Feliu contribuí amb un nombre indeterminat dels seus 
homes a la gran victòria naval sense arribar, però, als 80 capitans 
que fins avui hom li atribuí. Un dels nostres grans herois fou Mont
serrat Guardiola, capità de la galera «Santiago» de l'esquadra de 
Nàpols. que comb2,té i morí glorÍ•)Sament en plena batalla. També 
consta que hi lluità Miquel Serafí. Però, en concret, no podem asse
gurar res més. 

Molts anys d<êsprés, quan des de 1635 entrà en joc la frontera 
franco-catalana del Rosselló i la guerra seguí amb alternatives di
verses fins la pau de Ryswick (1697), el país, si bé no patí la guerra 
directament, en pagà les conseqüències: soldats guixolencs foren 
enviats als diferents fronts deixant la vila sense l'ajut de llurs bra
ços; els talls es succeïen l'un darrera l'c;ltre ja per imposicions dels 
governants, ja p·er equipar i alimentar soldats guixolencs; els allot
jaments d'oficials i soldats forasters, -:tmb llurs imposicions i arbi
trarietats desesperaven els guixolencs; la fam, la pesta .. . tot plegat 
amargà la vida dels nostres avantpassats durant aquests llargs anys. 

Quant a fets d'armes, cal citar el que tingué lloc a Sant Feliu 
l'any 1652 (ja fora de les nostres estadístiques), durant el setge de 
Barcelona. Hurtebise en donà una relació completa.26 Per la nostr a 
part, sabem que aleshores en el b<:>.luart de la vila hi havia una ba
teria de quatre c;mons, una de tres a Sant Elm i una tercera a la 
punta dels Guíxols, .resguardada tras un trincherón».V Completant 
la defensa, des de la muralla encarada al port, bon nombre de gui
xolencs amb arcabussos i alguns mosquets disparaven sense reposar. 
Juan de Austria guanyà la batalla, però no pogué expugnar el siste-

26 HURTEBISE, 1905, p. 133. 

27 JoAN TORRENT I FÀBREGAS, Bastiments enemics en el litoral guixolenc. Notí

cia històrica del Fortí (1754-1808), a "Ancora" del 5-II-1976. 
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ma defensiu de la vila, el que demostra la seva efectivitat i, alho
ra, el braó dels guixolencs. 

Per una llist:1 de persones i armes feta pels jurats de la vila el 
30 de març lde 1639,28 sabem qu~ al raval de la Riera hi havia 44 
armes, 331 dintre la vila murallada i 116 al raval de Tueda. En con
junt, 225 arcabussos, 179 espases, 32 escopetes llargues, 7 escopetes, 
16 mosquets, 12 piques, S alfanges, 9 alabardes i 6 altres armes el 
nom de les quals desconeixem. És de notar que les més freqüents 
eren els arcabussos i les espases, essen:t molt corrent que les famí
lies en tinguessin de les dues classes; així, en cas d'atac a poca dis
tància, un cop disparat l'arcabús, si n:J hi havia temps de tornar a 
carregar-lo, hom devia recórrer a l'espasa com a últim recurs de
fensiu. 

La pesta. La pesta era un altre flagell que, de quan en quan, 
dalmava la població i obligava els apestats a viure als afores de 
la vila.29 Igual que amb la pirateria, la major part dels Manuals 
d'Acords contenen referències de la pesta. Àdhuc cada any, quan el 
Municipi era renovat, es nombraven diversos morbers la missió dels 
quals era vigilar i evitar que el «còlera morbo» entrés i s'escampés 
per la vila. 

Hom intentava evitar el contagi; per això les ordres eren abun
dants i contundents. Ningú no s'escapava de complir les ordenan
ces. Per Pere Català i Roca sabem que el 1656 el senyor marquès 
de Castell Rodrigo i tota la seva família, com que venien de Gèno
va <<ahont y avia suspita de mal contagiós... feren la purga en lo 
Castell de Sant Elm d'aquesta ciutat».30 I si això passà a un noble, 
¿qui podria escapar-se del control dels morbers? Per altra part, les 
ordenances preventives acordades pels jurats debien ésser obeïdes, 
donada la seva contundència: qui no les complia, pagava 25 lliures 

28 Manual d'Acords municipal de 1639-1649, f. 16. 

29 A la secció V, n.o 37, lligall 701 de l'AHSF, trobem: " ... pagar a Pera Retx 

.. . 30 lliures... per lo dany se li a donat en son olivar ni tampoch per poder sembrar 

las terras, ni cavar la vinya per estar moltas personas empestadas allí abarrequadas ... ". 

D 'aquest allunyament sembla que no se'n salvaren ni les dones embarassades. Així en 

el vol. 4 de baptismes, dia 25 de juny de 1652, consta: " ... fonch batejat Joan ... fill. .. 

de Joseph y Raphela ... en la vinya de Francesch Anglada situada en lo veynat de Sant 

Amans ... ahont estaven abarracats per causa del contagi ... ". 

30 PERE CATALÀ I RocA, Any 1656: Purga en lo Castell de Sant Elm àe Sant 

Feliu, a "Ancora", Nadal de 1958. 
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o passava 40 dies a la presó. Hurtebise comenta: «Es max1ma esta 
pena aplicada por los jurados; es el primer caso que encuentro, lo 
que revela el interés por que se cbedeciera la ordenanza».31 

Aquestes precaucions eren justificadíssirnes. Hem trobat dades 
d'un contagi que degué espaordir els guixoler..cs. Tingué dos brots: 
el primer durà del 25 d'octubre de 1652 32 al 26 de febrer de 1653 i 

causà la .mort de 141 persones; el segon començà el primer de juny 
de 1653 i acabà el 30 de juliol del mateix any i moriren 81 apestats, 
essent així que les mitjanes dels tres anys anteriors foren 24'3 i 
9'6, respectivament. Durant el segon contagi hom enterra en un 
sol dia 15 persones el que, com és natural, devia tenir horroritzada 
la població. Segurament fou aleshores quan el municipi comprà uns 
terrens en els Guíxols a fi d'enterrar-hi els atacats <<evitando así el 
introducir en la población a los fallecidos de tan terrible dolencia».33 

Els plets. La vila, com hem dit, tenia també un problema que 
dificultava el seu progrés; un problema que venia de lluny, des del 
naixement de la vila. No significava ni de molt, el perill dels pira
tes, ni de les guerres, ni de la pesta, però r~presentà un entrebanc 
important per al progrés material de la població: els plets jurisdic
cionals de la vila amb l'abat i monestir, puix aquests volien ésser 
senyors feudals d'ella i del seu terme amb totes les conseqüències 
que comportava, mentre que la Universitat desitjava alliberar-se del 
jou monacal. Això desembocà en un seguit inacabable de plets que 
deixà escurades les bosses dels pledejadors, de manera que els ca
bals que podien haver servit per a millorar la vila i el monestir, 
anaren a les butxaques dels advocats i dels picaplets. 

31 HURTEBISE, 1905, p. 138. 

32 Aquest contagi degué venir de Barcelona. Recordem que l'any anterior, 1651, 

la pesta féu fugir de la capital del Principat la majoria de les autoritats; que també 
desempararen algunes tropes, part de les quals vingueren a Sant Feliu, segons trobem 

en una àpoca del mateix 1651 que diu: "E més he pagat a Josep Barçeló del Mas 
Canada per unas pallas se prengueren per un terçio de soldats que dormiran a la cam
panya per venir de Barcelona que y avia mal de contagi"; que pel juny de 1652 es 
produí l'atac de Juan de Austria contra Sant Feliu amb tropes que havien tingut con
tacte amb Barcelona; que aquesta caigué 1'11 d'octubre, i que la pesta fou reconeguda 

oficialment a Sant Feliu el 25 del mateix mes. 

33 L'afirmació d'Hurtebise, p. 24, està confirmada en el llibre d'òbits correspo

nent on, amb data 3 de febrer de 1654 hem trob~t: "Estos de pesta enterraren als 
Guíxols" i el 27 de febrer de 1673 " se féu lo cos pnt. y exida y cap de any de Joan 
Casanovas y Oller lo qual morí en temps de pesta y està enterrat als Guíxols .. . ". 
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Un d 'aquests enfrontaments, conegut pel «plet gran» durà qua
si tot el segle xvn.34 Un altre, curtet però enverinat de debó, comen
çà quan la vila volgué convertir l'església de Sant Joan en parròquia, 
amb el propòsit d'alliberar-se de la tutela benedictina; així els mon
jos quedarien aïllats a migjorn de la riera, dintre llurs pròpies mu
ralles. Els jurats assoliren la primc,ra victòria amb la vinguda d'uns 
altres frares, els agustins, que formaren convent a l'antic hosoital 
de pobres convertit en església de Sant Joan Baptista. La jugada 
era clara i els benedictins, que no badaven, contraatacaren fort fins 
aconseguir l'expulsió de llurs competidors. La lluita tingué lloc en
tre 1594 i 1603. Durant aquests anys, els partidaris decidits del Mu
nicipi es feien enterrar a Sant Joan, mentre que els més temorencs 
i els amics de l'orde benedictina seguien fent-ho al cementiri del 
monestir, dualisme que donà lloc a incidents desagradables. 

Com hem dit, en general els guixolencs vivien bé, però no men
javen pas com els monjos que, pel que sembla, no portaven pas una 
vida d'abstinència.35 Qüestió que ajudava a augmentar la tivantor 
entre monjos y guixolencs. 

Hem descrit, a gran trets, el Sant Feliu de la segona meitat del 
segle xvi i de la primera del XVII. Pec les estadístiques que dona
rem a conèixer, veurem com de 1556 a 164-5 la vila que vivia de les 
activitats relacionodes amb la mar, hagué d'apartar-se'n per circums
tàncies adverses i, encara que no podem dir que visqués d'esquena 
a ella, cosa impossible donada la o.eva situació geogràfica, bona part 
de les seves activitats hagueren d'orientar-se en altres direccions 
menys lucratives, que poc s'adeien amb la seva tradició i el seu 
tarannà. 

Per tant, aquest treball descobreix la base del viure guixolenc 
que, si bé era desconegut per a Guíxols, s'avé força amb el plante
jament que els historiadors havien concebut per als països catalans 
en general. 

34 JOSEP MASSOT I MUNTANER, Els abats de Sant Feliu de Guíxols, a "Subsidia 

Monàstica", 1971, p. 352. 
35 HURTEBISE, 1905, p. 122, en parlar del menjar dels monjos guixolencs diu que 

feien "comidas opíparas". Copia llurs ordinacions, de les quals reproduïm uns frag

ments: " ... Cada monje recibia media libra de cordero para la comida, y al cenar, 
entre tres se repartían media libra de came con Ealsa, o un buen pato entre dos ... 
Otras veces. . . entre cuatro se repartían un par de buenos po llos y un pato para 

corner. .. ". 
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III. RELACIONS D'OFICIS 

Cada una de les quatre relacions d'aquest treball va precedida 
d'un «marc històric» o resum dels fets més importants esdevinguts 
a Catalunya i, si és necessari, a Espanya i al Mediterrani durant els 
anys corresponents, amb el fi de situar-la en el context històric del 
moment; segueixen les conclusions parcials que n'hem deduït, i, més 
endavant, presentem les estadístiques nominals i els percentatges 
globals dels períodes respectius. 

Finalment, partint de les conclusions parcials, procurem deduir 
els canvis pels quals passà la població guixolenca de 1556 a 1645, o 
sigui dm;ant el temps estudiat. 

1. PERÍODE PRIMER (1556-1571) 

Marc històric. 

La primera estadística coincideix amb el començament del reg
nat de Felip li (1556-1598). Corn el seu pare, seguí a la Mediterrània 
una política antiturca i antifrancesa.36 

La primera ens portà a un seguit de topades amb els turcs i 
amb els barbarescs. Recordem corn a fets més importants: el sa
queig de Ciutadella pels turcs ( 1558), que s'emportaren 6.000 cap
ti usP En conèixer la notícia, el 17 de juny del mateix any, <<el virrei 
de Catalunya, Pedro Afan de Ribera ordenà la devolució als veïns 
de Sant Feliu de Guíxols de les armes que els havien estat recolli
des, «per lo que per ésser esta vila en marina se poria offerir algun 
rebato».38 El mateix any perdérem Trípoli i francassàrern quan vol
guérem rescatar-lo ( 1559); també l'illa dc Ger ba passà a poder dels 
turs (1560). En canvi, les places de Mers-el-Kebir i Oran (1563) ha
vien resistit, corn resistí igualment Malta (1565).39 La cosa, per tant, 
no era segura, ni molt menys; per això el 31 de gener de 1566 Fe
lip li ordenà a Dlego Hurtado de Mendoza que estudiés el proble
ma de fortificar la costa catalana.40 Malgrat l'afirmació de Reglà, 

36 SOLDEVILA, 1962, p . 921. 

37 REGLÀ, 1974; p. 111; SOLDEVILA, 1962, p. 921. 

38 REGLÀ, 1969, p. 39. 

39 SOLDEVILA, 1962, p. 922. 

40 REGLÀ, 1969, p. 49. 
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devia haver-hi alguna ordre anterior en el mateix sentit, car la cons
trucció de la torre del Mas Riem bau (Castell d'Aro) fou autoritzada 
el 1562, encara que les obres no sabem si foren començades tot 
seguit.41 

El 1568 hi hagué un gran alçament de moriscos granadins, pro
bablement connectats amb els seus germans de religió nordafrica
na. Per combatre'!, van allistar-se bo!l. nombre de catalans,42 si bé 
ací no hem trobat cap referència que certifiqui la presència allà 
de cap guixolenc. Encara el 1570 el perill era tan gran que Felip II 
donà l'ordre «inaudita>>, segons Reglà,43 i «monstruosa», segons Sol
devila 44 d'evaquar totalment les Balears 45 o solament Menorca,46 co
sa que no es dugué a terme. 

Per sort, un any després, la gr2n victòria naval de Lepant (1571), 
en la qual lluitaren un nombre per ara desconegut de guixolencs, 
donà tranquiHitat momentània als pobles costaners de la Mediter
rània. 

Les conseqüències funestes de la política antifrancesa de Fe
lip II, les veurem, contundents, a la quarta estadística. 

Relacions nominals d'oficis 

Apotecaris: Gaspar Abrich, Jeroni Esponellà, Damià Guardiola, 
Francesc Güell i Antoni Pau. 

Assaonadors i blanquers: Pere Arnau, Francesc Ballell i Pere 

Jordà. 
Barbers, cirurgians i cirurgians barbers: Joan Quirch i Antoni 

Reig. 
Barrilers i boters: Miquel Montblanch. 
Basters: Joan Tixedes. 
Blanquers: Vegeu assaonadors. 
Boters: Vegeu barrillers. 
Botiguers de teles: Gregori Mates. 

41 LL. EsTEVA i J. EscORTELL, La torre del Mas Riembau fou construïda entri! 

1562 i 1573, a "Ancora" del 19 de setembre de 1968. 

42 SOLDEVILA, 1962, p. 929. 

43 REGLÀ, 1974, p. 111. 

44 SoLDEVILA, 1962, p. 922. 

45 REGLÀ, 1974, p, 111 . 

46 SOLDEVILA, 1962, p. 922. 
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Brassers: Salvi Aldrich, Mateu Allet, Alzina, Gastó Arnau, Antic 
Aulet, Bernat Aulet, Joan Ayme, Miquel Bados, Barella, Joan Ber
tran, Joan Blanch, Montserrat Bousarenys, Montserrat Cabanyes, Pe
re Calvet, Camps, Pere Capdecabanyes, Narcís Carbó, Casalets, Cas
sà, Pere Castell, Conill, Joan Coxa, Garau Dalmau, Joan Domingo, 
Antic Esglésies, Joan Ferrer, Jaume Font, Joan Franquet, Jaume 
Galzeran, Carles Gallart, Joan Garriga, Miquel Guiu, Joan Homs, 
Salvador Janer, Antoni Llanví, Loan Llanví, Pere Llanví, Guillem 
Llorens, Antoni Major, Bartomeu Malrich, Pere March, Jaume Ma
tes, Antoni Mercader, Pere Mercader, Jaume Moner, Baldiri Mora, 
Moragues, Joan Nadal, Bertran Nadal, Gabriel Palet, Joan de Para
dís, Joan Petit, Salvador Pou, Vicenç Pou, Pere Proeta, Miquel Puig, 
Antoni Puix, Joan Riera, Joan Rodes , Rollan, Salvador Saguer, Joan 
Salaró, Feliu Salvador, Salvi Salvador, Samsó, Josep Serralta. Joan 
Sarriera, Joan Soler, Bernat Tauler, Pere Taymart, Pere Torrent, 
Torró, B~rnat Ullà, Antoni Valmanya, Joan Valmanya, Joan Vilaret, 
Bertran (francès) i un mallorquí. 

Calafats: Montserrat Comadira, Antoni Durban, Benet Durban 
(i mariner), Joan Durban, Pere Durban, Sebastià Durban, Miquel 
Ferrer, Jaume Gotarra, Jaume Guaarras (?), Joan Massó, Joan Mo
rell, Salvador Pagès, Pere Paradís, Pascual, Jeroni Puig, Antoni Sa
bater, Salvador s~,guer . 

Calsaters: Garau Caselles, Joan Sala i Miquel Serra. 
Carboners: Un francès. 
Cardadors: Vegeu paraires. 
Carnicers: Antoni Cateura i Onofre Cateura. 
Cirurgians: Vegeu barbers. 
Corders: Francesc Aler, Joan Bofill, Ponç Bofill, Pere Dolcet, 

Perot Fuster, Francesc Llombart, Antoni Montada, Joan Montada, 
Pere Prats,47 Joan Sorís i Antoni Vergés. 

Corredors: Vegeu missatgers . 
Doctors: Vicenç Garrell (en medicina). 
Esclaus: Cristòfol (Ferrer ?),48 Caterina Llobet, Jaume Llobet . 

47 "el qual se diu degollaren en les galeres" (1570). 

48 Negre. Morí el 21-XI-1567. Fou esclau de Francesc Ferrer. 
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Pere Llobet,49 Moret,50 Margarida Moret, Negre,51 Joan Sarriera 52 i 

Miquel Sarriera. 
Escrivents: Miquel Aixada, Antoni Andreu, Joan Andreu, Jeroni 

Falgueres i Joan Puig. 
Espasers: Antoni Llanví i Toni Semí. 
Estudiants: Baldiri Calvet, Damià Cc:misó 53 i Joan Mas. 
Ferrers i ferradors: Feliu Barella, Salvi Barella, Conill, Toni Fer

rer, Jaume Madir , Joan Mallorquí (àlies Ferrer), Marcó, Feliu Mates, 
Joan Queto i Segimon Sunyer. 

Flequers i forners: Antoni Altimira, Guillemàs (francès) i Pere 
Roger. 

Fusters: Bernat Barella, Jaume Bas, Francesc Casany, Narcís 
Costa, Jaume Dau~;et, Melcior Garau , Joan Nadal, Rafael Nadal, Joan 
Proeta, Perot Ribes, Jeroni Rovira 54 i Segimon Rovira. 

Hospitalers: Dolset, Joan Coxo, i Soler. 
Hostalers: Antoni Barrera, Comas, Duran, Gabriel Gironès (tam

bé paraire), Francesc Jalpí, i Sunyer. 
Manyans i serrallers: Francesc Loares, Francesc Lloret, Joan 

Puig, Miquel Rovira, Montserrat Rovira i Joan Torrent. 
Mariners: Comandaments: Rafael Aixada,5ó Feliu Caritat,56 Ense-

49 Negre. Era casat amb Margarida, potser guixolenca. Almenys batejaren dos 

fills: Jaume el 31-XII-1561 i Caterina el 26-Vll-1563. Morí el 28-V-1564 al Mas Gras, 

de Sant Feliu de Guíxols. 

50 Negre. El 21-V-1564 morí la seva esposa Margarida, també negra. 

51 En el llibre d'òbits trobem: 19-XII-1558 "morí un negre casat ab Sebastiana 

Planella". Podria ésser guixolenca. 

52 Negre i brasser. Casat amb madona Andreua, potser guixolenca. El 25-IV-

1563 batejaren el seu fill Miquel. Se'ls moriren tres fills en les dates següents: 9-VII-

1562, 23-VIII-1567 i 7-X-1570. 

53 Germà de Joan. En aquesta mateixa estadística el trobarem també mestre 

d'escola, car, entretant, havia acabat la carrera. 

54 El 24-I-1563 es féu l'eixida "de mestre Jeroni Rovira, fuster, el qual pren

gueren los moros quan assaltaren lo raval (de Tueda) de la villa y quan fou rescatat 

de Alger, morí a València". 

55 "Capità de la galera Reial y Capitana de la esquadra de totes les galeres de 

Espanya"; "se ofegà ab les galeres de Espanya quan se perderen en ponent" (1 562). 

Vegeu LLuís EsTEVA, Rafael Aixada, capità de la galera Capitana d'Espanya, a "An

cora", Festa Major de 1973. 

56 Capità que fou de les galeres de Nàpols. Morí captiu a Constantinoble (1569). 
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nyants (?),57 Jaume Falgueres,58 Francesc Gallart,59 Montserrat Guar
diola,60 , Gaspar Massanes,6l, Pere Moret,62 Joan Oliver,63 Jaume Oriol,64 

Pere Reig o Reix/5 Antoni Salij1..6ó Mariners: Josep Agosti, Jaume 
Alzina, Antoni Andreu, Gaspar Andreu, Miquel Andreu, Narcís An
dreu, Francesc Anglada, Jaume Auladell, Joan Auladell, Miquel Au
IodeU, Antic Aulet, Pere Barber,67 Toni Bas, Miguel Bassó,68 Joan 
Baster/9 Batista, Rafael Baus, Joan Bisses, Baltasar Blanch, Jaume 
Blanch, Joan Blanch, Garau Bofill, Pere Bofill, Antoni Bosch, Ga
rau Bosch,7° Joan Bosch, Onofre Bosch, Lluís Buada, Miquel Burch, 
Antoni Cabanyes, Guillem Calvet, Joan Camisó,71 Antoni Caritat, Joan 
Carta,72 Francesc Cassany, Antoni Caixa, Jaume Coll, Miquel Coll, 
Joan Claudes, Josep ColleU, Pere Collell,Miquel Colls, Rafael Colls, 
Joan Costa,73 Narcís Costa, Lluís Cruañas, Garau Darder, Benet Dur
ban (i calafat), Esteva, Joan Falgueres, Miquel Ferrer, Joan Favar/4 

57 Capità de galera. Morí el 1564. 

ss Conseller de galera (1571). 

59 Patró de galera (1561). Després, capità de galera de "sa majestat" (1563). 

Morí el 1564. 

60 Guixolenc. Lluità i morí a la batalla naval de Lepant. Com hem dit abans, 
era capità de la galera "Santiago" que pertanyia a l'esquadra de Nàpols, el cap de la 

qual era Alvaro de Bazan; en fila de combat, ocupà el núm. 47 de Rossell. Per a 
més detalls, LLUÍS EsTEVA, Montserrat Guardiola, capità de galera, a "Ancora", del 

22-IV-1971. 

61 Capità "de les galeres de Espanya". Morí entre 1564 i 1573. 

62 Capità de galera de "sa majestat" (1562). Morí comandant una de les gale
res de Sicília (1564). 

63 Patró de galera (1559). Després, capità de galera de "sa majestat" (1574). 

Morí el 1578. 
64 Capità de galera (1565). Vegeu les notes 114 i 139. 
65 Patró de la galera Reial (1573). Vegeu la nota 141. 
66 Patró de galera de "sa majestat". Morí el 1567. 
67 Morí captiu a Alger (1570). 
68 Morí captiu a Alger (1571 ). 
69 Morí captiu a Alger (1563). 
70 Morí a "les lndies" (1570). 

71 Nasqué a Sant Feliu de Guíxols el 20-XII-1550. Se l'ha tingut per un gran 

heroi de la batalla naval de Lepant, si bé ningú no ha aportat per ara cap dada con
vincent. Vegeu les notes 9, 128 i 199. 

72 Morí a Alger (1567). 

73 Morí a "les Indies" (1587). 

74 Morí a "les galeres de ponent" (1567). 
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Flaquer/5 Francesc Ferris, Alimundo Geronès, Miquel Geronès, Pere 
Geronès/6 Miquel Gifre, Gomes,77 Jaume Gotarra, Antoni Gras, Toni 
Hams, Joan Julià, Joan Lladó, Salvi Lliures/8 Joan Lluís, Joan Madir, 
Mahensa, Damià Massanet, Ramió Massa net, Baltasar Mateu/9 Jau
me Mateu,80 Andreu Miquel, Miquel Miró, Miquel Montblanch,81 Pere 
Morell , Guillem Morellot, Pere Moret,r2 Antoni Mullat,83 Joan Nava
rro, Joan Navarro (fill),84 Esteve Oliu, Jaume Oliva, Joan Oliver, Joan 
Oller,85 Gabriel Oriol, Jaume Oriol, Orriol,86 Joan Padrosa, Narcís 
Pagès, Joan Pallisser, Francesc Pati, Lleonard Pati,87 Antoni Pi, Pere 
Pi, Antoni Pla, Nicolau Pla, Benet Pons, Feliu Pons,88 Baldiri Pou, 
Pau Pou, Josep Prats, Lleonard Pràts, Josep Proyos, Joan Pujades, 
Garau Revell, Benet Riera, Joan Riera, Joan Riera (fill), Montserrat 
Riera, Jeroni Roqueta, Francesc Rosso,89 Toni Rovira, Antoni Saba
ter, Rafael Sabater, Joan Salamó, Antoni Salija,90 Bartomeu Salija, 
Joan Salija,9 1 Josep Serafí, Miquel Serafí,92, Torrelles,93 Sebastià Tor
res, Jaume Valmanya, Narcís Vergès, Antoni Vidal, Joan Vicens, Mi
quel Vicens, Montserrat Vilar 94 i Joan Vilar. 

75 Morí a "les Indies" (1568). 

76 Morí captiu a Alger (1567). 

77 Morí a ponent "ab les galeres" (1563). 

78 Morí a "les Indies" (1584). 

79 EI mataren els "moros ab la presa del vexen de Miquel Geronès, el qual 
prengueren los moros a 27 de setembre prop passat 1562". 

so Idem. 

81 "Gendre de na Valmanya, el qual morí o mataren en les galeres en lle-
vant" (1566). 

82 Morí a "les galeres de Sicília" (1564). 

83 "Se afogà quan se perdé la esqu adra de Espanya en ponent" (1562). 

84 "Net dc na Mullada, el qual és mort en les galeres de don Alvaro, en po-
nent" (1568). 

85 Morí a "les galeres de llevant (1565). Fou criat del monestir". 

86 Morí captiu a Alger (1568). 

87 Fill de Francesc Pati, mariner, "el qual morí en Nàpols" (1 566). 

ss Fill de Pere Pons, difunt, "el qual és mort a Nàpols" (1566). 

89 Genovès, casat ací. 

90 Fill de Bartomeu, difunt, "el qual és mort en les galeres" (1 567). 

91 Anava a les galeres. Morí a ponent (1563). 

92 Nasqué probablement el 1531. El trobem mariner el 1557. Vegeu les no
tes 143, 189 i 200. 

93 "Que mataren en la presa del vaxell de Pere ColleU a 18 de Agost 1570". 

94 "Nebot de mossèn Joan Quirch, cirurgià. Morí a les Indies" (15 87). 
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Matalassers: Antic Arissó i Vicenç Dalmau. 
Mercaders: Antoni Andreu, Narcís Andreu, Pere Andreu, Salvi 

Andreu, Joan Ararols, Joan Auladell i Llenví, Francesc Barbara, Bar
tomeu Bofill, Pere Bofill, Garau Boera, Joan Bosch, Antoni C:,ba
nyes, Gaspar Cabanyes, Montserrat Cabanyes, Garau Caixa, Feliu 
Caritat, Nicolau Cassà, Salvi Cassà, Joan Clapés, Rafael Clapés, Ga
rau Darder, Vicenç Darder, Rafael Eixades, Rafael Favar, Francesc 
Ferrer, Jaume Ferrer, Narcís Ferrer, Nicolau Ferrer, Rafael Ferrer, 
Vicenç Garrell (fill), Toni Roms, Joan Lenví, Benet Lendrich, Ber
nat Linàs, Benet Llorens, Guillem Llorens, Joan Llorens, Joan March, 
Joan Massanes, Mateu Massanes, Pere Morell, Antoni Moret, Joan 
Moret, Nicolau Moret, Rafael Nadal, Pere Oller , Joan Oores o Qores, 
Antoni Pi, Antoni Riera, Joan Riem, Feliu Salvador, Esteve Serafí, 
Miquel Serra, Joan Serrats, Onofre Sorís, Pere Tibau, Antic Torres, 
Antoni Torres, Joan Torres, Joan Vicens, Antoni Vila, Antic Vila i 
Joan Vilar. 

Mestres d'aixa: Antoni Aiguaviva, Antoni Alba, Antoni Bm·ella, 
Antoni Blanch, Antoni Bosch,95 Pere Cassà,96 Onofre Cateura, Joan 
Collell, Salvador Gual, Francesc Julià, Pere Llobet, Jaume Mateu, 
Salvador Parpral, Antoni Ravell ,'17 Francesc R8vell, Joan Ravell, Joan 
Soler, Ponç Tibau i Toni Vicens. 

Mestres de cases: Bernaclí, Francesc Garau, Garau Merla i Ba
lendo Perris . 

Mestres d'escola: Damià Camisó i Joan Coll. 
Missatgers i corredors: Bofill, Cantallops, Garriga, Antoni Puig 

(<<de la cort real de Sant Feliu »). 
Moliners : Jaume Oliva. 
Nobles: Bernat de Alzina (donzell o cavaller), Narcís de Alzina 

(donzell), Miquel Real (cavaller) i Miquel Sayal (cavaller). 
N otaris: Gaspar Babiloni, Jeroni Falgueres, Jaume Junyent, Joan 

Lendrich i Bernat Ros. 
Ollers: Garau Batlle, Bernat Montada, Jaume Vergonyós i Poc 

Vergonyós. 

95 O Boschà. Probablement prengué part a la batalla naval de Lepant. Era mes

tre d'aixa de la "galera patrona de Catalunya .. . Morí de una bala combatent ab un 

vaixell de moros". Hom li celebrà el cos present ab eixida i cap d'any el 6-XII-1614; 

partida que segueix a la de Miquel Serafí, citat. 

96 "Gendre que era de senyer en Pere Aldrich, el qual morí en ponent" (1 567). 

97 Morí a Barcelona (1563). 
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Pagesos: Antcni Barella (de Sant Amanç), Joan Barella (id. ), 
Joan Bonet, Bosch (hortolà), Miquel Carbó, Joan Clara (Sant Amanç), 
Joan Clara (de les Eroles), Miquel Costa, B~.rtomeu Molins, Antoni 
Moner (Sant Amanç), Gaspar Saguer, Damià Vilaret (Sant Amanç) i 
Montserrat Vilaret (id.). 

Paraires i cardadors: Jaume Amat, Jaume Bassó, Toni Bofi, An
toni Bofill, Gaspar Bofill, Roc Bofill, Joan Bosch, Joan Camisó (cà
nem),98 Joan Falgueres, Pere Ferrer, Joan Fonollet, Gabriel Geronès, 
Antoni Guardiola, Benet Llorens, Joan Massanes, Joan Moler, Fran
cesc Morell, Joan Morell (fill de l'anterior), Serafí Morell, Nicolau 
Moret (menor), Pere Oliva, Joan Oller, Garau Riera, Nicolau Saguer 

Rafael Vicens. 
Passamaners: Joan Cals ada. 
Pastissers: Arnau Godable Vidal Castanyer. 
Perolers: Joan Bori. 
Pescadors: Bernat Barber, Antoni Durban, Benet Durban, Pere 

Durban,99 Paradís, Antoni Reig i Tomàs Reig. 
Picapedrers: Mestre Garau i Ferri-s Valendo.100 

Pintors: Nicolau Mates. 
Rajolers: Mestre Miquel (Sant Amanç). 
Religiosos. Abats: Mateu Barbarà, Joan Casals i Jeroni Lloret. 

Monjos: Jerónimo del Barco, Gregorio de Burgos,101 Vicenç Capde
rer, Antoni Castell, Martín de Lizarazu, Plàcid Mates, Isidoro Pérez 
i Andreu Sala. Preveres: Tomàs Bardo (beneficiat), Damià Bataller 
(id.), Francesc Bernat, Jeroni Bofill, Jaume Camisó,102 Damià Carre
ró, Jaume Clapés (beneficiat), Francesc Ferrer, Joan Gifre( id. ), Ponç 
Gotarra, Montserrat Llobera (vicari), Joan Masferrer, Joan May (be· 
neficiat), Antoni Oliu (id., després, rector de Romanyà), Joan Oliva 
(beneficiat) i Pere Pujol (rector). 

Revenedors i tenders: Bartomeu Arnau, Toni Bofill i Rafael 
Vicens. 

93 Paraire de cànem. Pare del pressumpte heroi del mateix nom. 

99 Notem com els Durban eren pescadors o calafats. No creiem, per tant, en 

la presència del "Capitiin Durban" a Lepant, c om assegura Salvador Ribas. 

100 Probablement és el mateix Balendo Perris, mestre d'obres. 

101 Quan a començament del segle XVI el monestir guixolenc passà a la Con

gregació de Valladolid, vingueren a Sant Feliu abats i monjos forasters que avui no 

és fàcil destriar, donades les poques dades concretes que sobre aquest tema tenim. 

102 Oncle del presumpte heroi de Lepant. 
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Sabaters: Miquel Andreu, Francesc Anglada, Lleonard Arnau, Ga
r au Boera, Montserrat Bousarenys (ataconador), Pere Celebrant 
(francès), Joan Coderc, Rafael Favar, Antoni Gele, Ramon Martí, Ri
gau 103 i Bartomeu Vilaret. 

Sastres: Pere Aldrich, Tomàs Bardo, Mestre Bernat, ColleU, Lleo
nard Custurer, Miquel Felip , Antoni Guardiola, Joan Morell, Pagès, 
Joan Pallisser, i Soler. 

Serradors: Pere Celebrau, i Pons. 
Serrallers: Vegeu manyans. 
Teixidors: Garau Agostí, Pere Agostí (lli), Bernat Barber, Joan Ba

sart (lli), Jaume Basart (lli), Onofre Basart (lli), Bartomeu Blanch, 
Bofill (lli), Francesc Calvo (lli), Domènec Calvo (lli), Antoni Carreró, 
Pere Carreró (lli i llana), Bartomeu Fort (lli i llana), Narcís Gifre 
(llana), Damià Hems, Llorens (lli ), Miquel Madir (lli), Toni Martí (lli), 

Pere Raig (<<qui està a Sant Elm»), Ramon Rufí, Joan Salija (llana), 
Damià Tornàs (lli i llana) i Sebastià Torrelles. Total: 9 teixidor5 de 
lli, 2 de llana, 3 de lli i llana i 8 que no sabem què teixien. 

Tenders: Vegeu revenedors. 
Traginers: Pere Jordà, Joan Moler, Jaume Moner, Pere Rogés, 

Baltasar Saguer i Gaspar Saguer. 
Vanovers: Pere Garí. 

Relacions complementàries 

Hem recollit igualment les dades que ens permeten presentar 
tres relacions més que, al nostre E·ntendre, són també interessants. 
Es refereixen a les persones registrades amb dos ofici, a les que 
moriren a l'hospital i als immigrants d'Itàlia i, majoritàriament, de 
França. 

Persones amb dos oficis. Trobem anotades persones que exer
cien dos oficis. La primera és Antic Aulet, «mariner o brasser». És 
evident que aquest Aulet feia de mariner quan en tenia feina; en 
cas contrari, t rebcJlava de brasser. Hem posat Antic Aulet entre els 
mariners, però també entre els brassers. El mateix hem fet amb les 
altres persones de la relació següent: 

Antic Aulet, mariner o brasser; Narcís Andreu, mariner o mer-

103 El dia 11-XII-1562 es féu l'eixida de "mestre Rigau, sabater desta vila, el 

qual prengueren los moros en lo any que saquearen lo raval de Tueda de esta vila 

los moros i es morí a Alger". 

154 



LA POBLACIÓ TREBALLADORA GUIXOLENCA . . . 25 

cader; Bofill, teixidor de lli i missatger; Montserrat Bousarenys, 
brasser i ataconador; Narcís Costa, mariner i fuster i molts oficis; 
Francesc Cassany, mariner i fuster; Pere Celebrant, sabater i serra
dor; Conill, brasser i ferrer; Benet Durban, calafat i pescador; Toni 
Durban, calafat i pescador; Pere Durban, calafat i pescador; Jaume 
Gotarra, calafat i pescador; Gabriel Gewnès, hostél.ler i paraire; Mes
tre Garau, picapedrer o mestre de cases; Francesc Jaupí, hostaler 
i porrer dels jurats; Miquel Montblanch, boter i mariner; Julià Mo
ler, paraire o traginer; Paradís, brasser i pescador; Mestre Reig, ci
rurgià o barber; Vicens, revenedor i paraire. Total, 20. 

òbits ocorreguts a l'hospital. En aquest mateix període de 
temps, trobem que moriren a l'hospital 6 <<pobres homes» i 3 <<po
bres dones»; també, 1 peregrí, 2 estrangers i 2 soldats. Les 9 prime
res persones devien ésser guixolenqucs o residents habituals a la 
vila, malalts o pobres; els altres, serien gent de pas. 

Immigrants. De gran interès és la relació dels immigrants, bo
na part dels quals havien format família i residien ací. Els que por
ten l'ofici que exercien, també els hem inclòs a les estadístiques 
corresponents. Hem trobat els següents: 

Arvas (gascó), Joan Artigues (francès), Joa:9 Ayme (francès), Per
ris Balendo (francès), Joan Baster (gavatx), Bernat (francès, mestre 
de cases), Bertan (francès, brasser), Joan Bori (francès, peroler), Pe
re Celebrant (francès, sabater i serrador), Joan Coxo (francès, bras
ser), Joan Domingo àlies Magister (francès), Garau (francès, mestre 
de cases), Guillamas (francès), Joan Paradís (francès, brasser), Joan 
Petit (francès, brasser), Puix (francès), Antoni Rasso (genovès, casat 
ací), Joan Rodes (francès), Francesc Ros (genovès, mariner), Salvi 
Salvador (francès, brasser ), Serra (francès), Antoni Tornamire (fran
cès), un missatger francès, un genovès i un italià o sard. Total: 21 
francesos i 4 italüms. 

Conclusions parcials 

De la primera relació (1556-1571) podem treure'n les següents 
ensenyances: 

a) L'ofici de mariner era, de molt, el més nombrós de la vila, 
car donava feina al 24'781 o/o de la seva població activa. 

En el percentatge van inclosos 9 capitans , 1 conseller i 2 pa
trons, tots de galera, és a dir, enrolats a la marina reial; ni un, a 
la mercant. Si això passa amb els comandaments, hem de creure 
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que també esdevenia amb els mariners: la totalitat , o la seva gran 
majoria, pertanyien a la marina de guerra de «Sa majestat», segons 
l'expressió usada en els documents de l'època que estudiem. 

¿Per on navegaven aquests mariners guixolencs? Per les notes 
55 a 96, hom sap que 2 mariners moriren a Nàpols (1566) i un capi
tà de les galeres de Nàpols, morí captiu a Constantinoble (1569); 2 
d 'altres moriren a les galeres de Sicília (1564 ); 1 lluità i morí a la 
batalla de Lepant (1571), i 2 moriren «en les galeres de Llevant» 
(1565 i 1566). En total, 8 guixolencs -entre comandaments i mari
ners- navegaven a llevant de Catalunya. 

6 mariners moriren esclaus a Alger. Com que no sabem on els 
feren presoners, no els utilitzarem ací; en parlarem en estudiar els 
esclaus. 

2 mariners moriren a <das Indias» (1568 i 1570) i 6 «en las ga
leras de Ponent» (2, el 1562; 2, el 1563; 1, el 1567, i 1, el 1568). En 
total, 8 mariners guixolencs navegaven a ponent de Catalunya. 

Per tant, els nostres mariners anaven, per igual, a llevant i a 
ponent de Catalunya. És natural: com que tripulaven galeres de «Sa 
majestat», havien d'anar a ambdues direccions, indistintament. 

Els conceptes que Pierre Vil<Jr dêdica a la Barcelona del se
gle XVI, poden aplicar-se amb més força encara, al Sant Feliu de la 
present estadística: «No hi ha .. . decadència marítima. Però l'activi
tat ha esdevingut e-ssencialment militar i depèn del rei>>.104 

Potser de la realitat d'aquest::l primera estadística sorgí la tra
dició dels 80 capitans guixolencs que lluitaren a Lepant,105 nombre 
evidentment exagerat, com intentàrem demostrar en altres oca
sions.106 

.. 
b) A un nivell molt inferior, seguien, per ordre d'importància, 

els següents percentatges : brassers, 13'612%; mercaders, 10'994%; 
religiosos, 4,712%; paraires, 4'363%; teixidors, 4'013%; mestres d'ai
xa, 3'315 %; calafats, 2'966% ; pagesos, 2'268%; fusters, 2'094%; sa
baters, 2'094% ; sastres, 1'919%; corders, 1'919%; ferrers, 1'745%; 
esclaus, 1 '570% , i d'altres menys importants. 

104 VILAR, II, 1966, p. 246. 

105 T radició que degué recollir SALVADOR RIBEs, Mani fies to de la Verdad .. . 

Barcelona, 1674, p. 49, exemplar a l'Arxiu Diocesà de Girona, sec. A, n.o 179. 
106 LLUÍS EsTEVA, ¿Quina fou la participació guixolenca a la batalla naval de 

Lepant?, a "Ancora" . del 21-X-1971. En el quart centenari de la batalla naval de Le

pant, a "Revista de Gerona", n.o 55, 1971. 
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e) Si ajuntem mariners, mestres d'aixa, calafats pescadors, 
trobem que vivien directament d~ la mar el 32'283% de la població 
act iva. 

Crida l'atenció el baixíssim percentatge dels pescadors (1 '221 ), 
que solament pot ésser conseqüència de jornals incerts i migrats. 

d) L'important percentatge dels mercaders ( 10'994) és el més 
alt que registra aquest ofici. A les estadístiques que veurem a les 
conclusions, merc&ders i mariners van de bracet, tant en els mo
ments òptims com en els regressics; fet que s'explica perquè el co
merç guixolenc era essencialment marítim. 

e) Ensems, corders, paraires, teixidors,107 fusters, sabaters, sas
tres, ferrers, hostalers, manyans i serrallers .. . , en un percentatge 
que no baixaria d'un 20'241%, es beneficiaven en gran manera de 
l'estada al port guixolenc de les n<tus mercants i de les galeres que 
hi recalaven. 

f) EI reduït nombre de pagesos (2'268%) sembla correcte, car 
el terme municipal de Sant Feliu, petit i de terra magra, no dona
va ni dóna per a més. 

g) El percentatge documentat d'esclaus propietat de guixolencs 
( 1 '570) -superior al de pescadors- i el de guixolencs captius dels 
musulmans (1 '570), confirma la inseguretat d 'aquells que vivien en 
terres costaneres de la Mediterrània i justifica les defenses respec
tives. 

h) Com a Mataró 108 i a la costa catalana en general, la immi
gracw, especialment francesa, representa a Sant Feliu el 4'363% de 
la població activa (3'665% francesos i 0'698 italians, aquests prefe
rentment genovesos). 

2. PERÍODE SEGON (1575-1585) 

Marc històric. 

Durant el temps d'aquest segon període, persistí en bona part 
el record i les conseqüències de Lepant, si bé les falconades piràti
ques no acabaren sinó que tan sols disminuïren. Recordem que la 
batalla no è.onà un resultat definitiu puix les r ivalitats entr e els 

107 Part dels teixits de lli i de llana fabricats a Sant Feliu , hem de suposar 

que formaven part dels que eren embarcats ací en direcció a orient. 

lOB JoRDI NADAL i EMILI GIRALT, La immigració francesa a Matan) durant el 

segle XVII, Mataró, 1966, p. 33. 
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vencedors atenuaren l'èxit innegable del gr<m combat naval; mal
~rat això, fou <<la fi d'una real misèria, d'un real complex d'inferio
ritat de la Cristianitat, la fi d'una no menys real primacia turca».109 

Segons Vilar, «amb el decenni 1570-1580 s'operà un redreça
ment, i amb l'any 1582 sorgeix un salt veritable, en ... el tràfic ra ta
là per mar»110 i <<el comerç mediterrani reprèn el primer lloc en 
l'activitat econòmica barcelonina>>, afirmacions que, segons sembla, 
haur íem de poder aplicar també a Guíxols, però no passà ex:tcta
ment així, com veurem. 

En bona part, el que succeí fou conseqüència del canvi de ruta 
dels galions portadors de tresors d'índies. Sabem que primer pas
saven per Laredo i anaven a Anvers. Però la revolta de Flandes 
( 1566) i la presència dels corsaris anglesos obligaren a variar la di
recció dels vaixells que des d'aleshores seguien per Barcelona a 
Gènova durant tot aquest períod:::_ El pas de la plata per la Medi
terrània obligà el rei a una major Yigilància marinera i, com a con
seqüència, la marina i el comerç de Catalunya se'n beneficiaren, 
com també se 'n beneficiaren pel fet d'ésser Barcelona final d'etapa. 

El pas del tresors per Catalunya fou causa principal de la gran 
abundància de bandolers. El decenni 1575-1585 <<marca justament la 
fase més pròdiga en metall blanc, un veritable <<diluvi>>, ha escrit 
Vilar.111 Sant Feliu també conegué la presència de gent indesitjable. 
A la sessió del 25 de desembre d~ 1573 , la municipalitat , per tal de 
«perseguir los mals factors», disposà la distribució de 188 homes 
armats sota el comandament de tres cinquantaners-deseners (cada 
cinquantanè:- manava directament 10 homes però dirigia també qua
t re deseners mé::; )m Malgrat aquestes precaucions, de 1575 a 1585 
no coneixem cap fet de bandolerisme ni a la vila ni al seu terme. 

Relació nominal d'oficis 

Apotecaris: Gaspar Abrich, Jeroni Esponellar i Damià Guardiola. 
Assaonadors i blanquers: Pere Arnau, Joan Casademont, Benet 

Durban, Jaume Ferrer, Ponç Fonollet, Pere Jordà i Jaume Serra. 

109 SOLDEVILA, 1962, p. 925, nota 17. 

11 0 VILAR , voL li, 1966, p. 262. 

111 V ILAR, voL II, 1966, p. 263_ 

11 2 Manuel d'Acords de 1569-1588, f. 128, AHSF. 
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Barbers, cirurgians i cirurgians barbers: Pere Canals, Nicc>lau 
Custurer, Joan Quirch i Antoni Reig.113 

Barrilers i boters: Joan Baco, Miquel Baco, Antoni Barda, Mi
quel Bas, Baltasar Blanch, Pere Durban, Jacint Montada, Joan Jor
dà i Segimon Rov1ra. 

Basters: Pere Pallisser. 
Blanquers: Vegeu assaonadors 
Botiguers de teles: Antoni Arnau, Francesc Lopis i Grau Let

lopis( ?). 

Brassers: Aiguaviva, Pere Arnau, Jo::tn Artigues, Joan Aymà, Joan 
Balmanya, Segimon Baster, Joan Benet, Toni Boera, Antoni Cava
ller, Arnau Cavaller, Roig Cavaller, Antoni Clara, Conill, Beltran Del
fan, Joan Esteva (àlies Joannostro), Faus, Antoni Farnaca. J:mme 
Galceran, Francesc Guardies, Joan Homs, Antoni Lenví o Llenvi, An
toni Lenví (menor), Joan Lenví, Bernat Llagostera, Llorens, Antoni 
Major, Jaume Mates, Jaume Mateu, Pere Miquel, Mora, Nadal, Jau
me Paradís, Joan Paradís, Antoni Poveda, Antoni Riera , Antic Saba
ter, Joan Sagrera, Montserrat S3.grera, Antoni Sala, Joan Salamó, 
Antoni Solà, Joan Soler, Francesc Sargils, Antoni Torrent, Mateu 
Ullet, Joan Vallmanya, Benet Vilaret, Damià Vilaret, Joan Vil aret i 
Joan Ximpeu. 

Calafats: Joan Bertran, Benet Durb:m, Joan Durban, Pere M:1só, 
Macià Massó, Joan Miró, Jeroni Puig i Salvador Saguer. 

Calsaters: Garau Boera, Joan Boera, Damià Bosch, Damià Car
reró, Carles Clapés, Rafael Falgueres, muller Catarina i Julià Sala. 

Cardadors: Vegeu paraires. 
Carnicers: Joan Cateura, Toni Cateura, Joan Custurer, Antoni 

Magí i Francesc Marbernat. 
Cirurgians: Vegeu barbers. 
Corders: Antoni Bofill, Joan Bofill, Ponç Bofill, Montserrat Ca

banyes, Francesc Combart, Pere Dauset, Pere Fuster, Francesc Lom
bart, Montserrat Massó, Antoni Montada, Antoni Pincer, Pere Proe
ta, Joan Sorís (menor), Joan Sorís (major), i Pere Sorís. 

Corredors: Vegeu missatgers. 
C1'iats: Bartomeu de la Bona (criat d'aquesta Casa), Jeroni Bosch 

113 L'assentament que transcrivim, procedent del llibre d'òbits, març de 1585, 

evidencia fins on arribaren les atribucions dels barbers: "A 3 morí la Senyora Axades, 

muller de Toni Axades, mercader, senyora molt honrada .. . y ab ella mateixa soterra

ren un fill que lo barber li tragué del ventre ... ". 
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(escolà, criat de l'Abat), Joan Esteva (del monestir), Esteva (mosso 
de mo Joan Arols), Joan Fauses (d'en Garrell), Francesc (del senyor 
Francesc Calvo), Maria (de Joan Vicens), Mirona (en el Vilar) i Ber
n c>. t Sala (estudiant, criat del monestir). 

Doctors: Bernat de Alzina (en «quiscun dret») i Vicenç Garrel 
(en medicina). 

Esclaus: Àlvar, Alvaro o Albero i els seus fills Josep i Antoni; 114 

Caterina i el seu f1ll Joan; 115 altra Caterina;116 Joan o Joan àlies Prats 
o Joan Prats (sast re ), altre Joan, Maria i Maria Valentina; 117 Mar
garida; 118 Maria ; 119 Violant, 120 i Joan i Anna. 121 

114 Àlvar procedia de Granada. ¿EI féu captiu Jaume Oriol a les Alpuja rras? 

Casà amb Maria que no sabem si era guixolenca o esclava, negra o blanca. Tingue

ren dos fills, Josep i Antoni. Aquest fou batejat el 10-II-1576. El 5-II-1585, Jaume 

Oriol, capità de galera, féu testament i en un dels seus apartats consta: "Item deix 

a Alvaro, esclau meu, de nació de Granada, i a Josep i Antoni, fills seus, enconti

nent la mia fi seguida, pura i mera libertad . . . ". Oriol degué morir poc després per

què el 18-XII-1587 ja no era esclau: "morí un albat de Alvaro, esclau que fou de 

mo Oriol, capità de galera ... ". Degué quedar vidu i tornà a casar-se puix el 15-IX-

1591 fou batejada "Andreu a, filla de Alvaro, granadí, i Francisca, muller sua . . . " . 

Tampoc no sabem res de la segona esposa d'Àlvar. 

115 El 10-VII-1589 fou "batejat Joan, Benet, fill de Caterina, esclava de mc 

Joan Bosch, mercader . .. padrí Joan Morell .. . ". 

116 El dia 11-XI-1578 fou batejada "Caterina, negra, esclava de m.o Antoni 

Riera". 

117 Tots negres. Hem trobat els següents assentaments: El 29-VIII-1579 fou ba

tejat "Joan, Francesc, esclau de Joan Lodo, patró de nau; fou padrí Joan, negre, sas

tre, i padrina Cosma, muller del patró Joan Lodo". El 18-I-1580 "esposàrem a Bertran 

Francés, francès, ab Maria, esclava de la senyora Prats". El 26-V-1595 "murió un al

bat de Juan, negro, àlies Prats, en el Espital". El 20-II-1596 morí "Maria Valentina, 

negra; tenia acerqua de 90 anys". Finalment, el 2-V-1596 morí "un albat de mestre 

Joan Prats, sastre, fill de Maria Valentina, negra". 

118 El 24-XI-1574 fou batejada "Margarida, esclava del capità Joan Oliver. . . pa

drina Caterina, muller del susdit Oliver. .. " . 

119 El 6-III-1576 fou batejada "Maria, esclava negra de mossèn Joan Torres, 

mercader". 

120 El día 1-VIII-1577 fou batejada "Violant, F rancesca, negra, esclava del pa

tró Joan Lodo ... padrina la senyora Violant Altimira, viuda". 

121 En el test2ment de Joan Arols, capità de nau, consta: "ltem deix a Antoni , 

Joan, sclau, i a Anna, sclava mia, per amor de Ntre. Sr. Déu, franca i pura llibertat 

segons lo ús i costum romà ... ". 
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Escrivents: Campmany, Jeroni Ferrer i Joan Lendrich. 
Estudiants: Joan Madir i Bernat Sala. 

31 

Ferrers i ferradors: Joan Agvstí, Rafael Alba, Narcís Andreu, 
Antoni Barella, Feliu Barella, Joan Barella, Antoni Blanch, Pere Cas
tanyer, Joan Colls, Conill, Pere Feliu, Joan Guardies, Jaume Madir 
(del raval de Tueda), Guillem Malaret, Feliu Mates, Nicolau Mates, 
Salvi Mates, Nicolau Mateu, Joan Roqueta (del raval de Tueda), Joan 
Serts, Bernat Torrent i Nicolau Vicens. 

Flequers i forners: Francesc Gordies, Bernat Prats i Valmanya. 
Fusters: Joan Coll, Jaume Dauset, Melcior Garau, Antoni Geli, 

Montserrat Geli, Nicolau Mates, Joan Moret, Rafael Nadal i Vicenç 
Prats. 

Hospitalers: Coxo i Sempere Verdera. 
Hostalers: Antoni Barrera, Jordà i Pere Comes. 
Llibreters: Nicolau Mates. 
Manyans i serrallers: Baldiri Aldrich, Francesc Boat, Joan Cus

turer, Alexandre Gras, Francesc Loar, Masoni, Joan Puig, Garau Ro
queta i Joan Ros. 

Mariners. Comandaments: Jaume Alzina,122 Damià Amat,123 Joan 
Arols,124 Jaume Blanch,125 Pere Bofill,126 Antoni Caixa,127 Joan C<:~mi

só,128 Rafael Coll,129 Pere Collell,130 Joan Falgueres,131 Rafael Favar,l32 

122 Patró de barca (1580). Morí el 1612. 

123 Patró de galera (1582). Després, capità de galera de "sa majestat" (1585). 

124 Capità de nau. Devia ésser-ho de la seva, beneïda el 4-XI-1579. Morí "en 

ponent ab les galeres", el març de 1588. S'estaria ajuntant amb !"'Armada Invencible"? 

125 Patró. 

126 Capità de galera de "sa majestat". El 1594 havia ja mort. 

127 Patró de barca (1582). Morí el 1621. 

128 Patró de la galera Reial de "sa majestat" (1580), capità de galera (1587) i 

finalment mercader (1587). Per a més detalls, vegeu les notes núms. 9, 71 i 199 i, 

principalment, LLuís ESTEVA, En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. El 

guixolenc Joan Camisó, en fou un gran heroi?, a "Ancora", Festa Major de 1971, i 

Més notícies de Joan Camisó, a "Ancora" del 30-lX-1971. 

129 Patró de nau (1576). Morí abans de 1593. 

130 Capità de les galeres de "sa majestat". Morí el 1601. 

131 Còmit de la galera Capitana d'Espanya (1578). Després, captià de galera 

de "sa majestat" (1580). Ignorem la data del seu òbit. 

132 Patró de la seva nau, que fou beneïda l'any 1580 "per lo Senyor bisbe Ru

bio, bisbe Denpurias de Sardenya". 
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Joan Ferrer,133 Miquel Geronès,134 Joan Lodo,135 Miquel Mateu,136 Jau
me Oliva,137 Joan Oliver,138 Jaume Oriol,139 Josep Prats,140 Pere Reig, 
Reg o Reix,141 Joar:: Salija,142 Miquel Serafí 143 i Bernardí Terré.144 Ma
riners: Jeroni Alfonso, Josep Andreu, Miquel Anàreu,145 Arnandes, 
Joan Bertran, Jaume Batlle, Garau Bas, Baltasar Blanch, Jaume 
Blanch, Jordi Blanch, Pere Blanch, Joan Borda,146 Garau Bosch, To
m às Boscà, Joan Burch, Miquel Burch, Pere Cabanyes, Antoni Ca
hruja, Antoni Caixa, Joan Castanyer, Antoni Cimon, C:trles Clapés, 
Joan Clara, Jaume Coll, N. Coll, Pere Coll, Pere Collell, Joan Costa, 
Garau Darder, Miquel Elies, Tomàs Fàbregues, Joan Faderera. Jau
me Falgueres, Joa!1 Falgueres, Miquel Felip, Antoni Ferrer, Jaume 
Ferrer, Joan Ferrer, Narcís Ferrer, Sebastià Ferrer, Pere Geli, Jau
me Garra,147 Miquel Gifre, Sebastià Goday, Antoni Gras, Francesc 
Gras, Antoni Guardiola, Benet Julià, Salvi Liures,148 Joan Lladó, An
toni Llobet, Arnald Llorens, Gaspar l\hssanes, Jaume Mateu, Miquel 
Mateu, Miquel Miró, Esteve Oliu, Jaume Oliva,149 Salvador Paradís, 

133 Còmit de galera de "sa majestat" (1581). 

134 Patró de la galera Lupiana o Llupiana, de la família Llupià. Morí el 1578. 

135 Patró dc nau (1579). 

136 Patró de vaixell. Propietari d'una sagetia i d'una nau , aquesta anomenada 

"Ntra. Sra. de Montserrat i Sant Joan Baptista", feta a Sant Feliu. Morí el 1604. 

137 Patró (1590). 

138 Capità de galera de "sa majestat". Morí el 1578. 

139 Capità de galera de "sa majestat". Morí el 1585. Vegeu les notes 64 i 114. 

Per a més detalls, LLUÍS EsTEVA, En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. 

Dades per a una biografia de Jaume Oriol, a "Revista de Gerona", núm. 55, 1971. 

140 Patró dc galera. Morí el 1575. 

141 Patró de la galera Reial (1573). Capità dc galera quan morí el 1591. 

142 Patró de galera. Morí el 1590. 

143 Patró de galera (1575). Morí el 1614, als 83 anys, essent "entretingut en 

les galeres de Catalunya". Segons la seva partida de defunció, "trobàs en la Batalla 

naval del Sr. D. Juan de Austria". Vegeu les notes 92, 189 i 200. 

144 Patró de la barca "Santa Maria i Bonaventura", de "dos homes i ell" de 

tripulació. Consta que portaven taronges a Narbona (1580). 

145 Àlies Rigau . Morí captiu a Alger (1588). 

146 Francès, mort a la nau de mossèn Arols, junt amb N. Coll (1 584). 

147 "Morí ab les galeres de ponent" (maig de 1588). ¿Estava amb !'"Armada 

Invencible?". 

148 Morí a "les Indies" (1584). 

14? Morí a ponent el 1589. 
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Lleonard.- Pati, Alfons Pisanyo, Montserrat Pons, Pere Prats, Pere 
Proeta, Josep Pronios, Joan Pujades,150 Garau Ravell, Montserrat 
Riera, Rernando Romans,151 Garau Roqueta, Jeroni Roqueta, Fran
cesc Ros, Antoni Sabater, Gabriel Sabater, Damià Salamó,152 Jaume 
Salina, Miquel Salip, Joan Salitja, Ramon Sentremo, Miquel Serafí, 
Antoni Serra,153 Antoni Simó, Joan Simó, Joan Soler, Damià Tomàs, 
Sebastià Torres, Joan Vicens, Rafael Vicens, Pere Vidal,154 Antoni 
Vilar, Joan Vilar i Miquel Vicens.155 

Mercaders: Antoni Aixada, Pere Aldrich, Jaume Alzina, Antoni 
Andreu, Garau Andreu, Joan Arols (capità de la seva nau), B:\rto
meu Bofill, Joan Bofill, Joan Bosch, Antoni Cabanyes (àlies Florit), 
Bernat Cabanyes, Gaspar Cabanyes, Joan Cabanyes, Montserrat Ca
banyes, Garau Caixa, Pere Caixa, Antoni Caritat, Feliu Caritat, Salvi 
Cassà, Rafael Dalmau, Garau Darder, Joan Darder, Francesc Ferrer, 
Narcís Ferrer, Narcís Ferrer (menor), Antoni Roms, Jeroni Roms, 
Perot Llenví,156 Francesc Llopis,157 Jo:tn Llorens, Antoni Marquès, 
Joan Martí, Joan Massanes, Jaume Mates, Nicolau Moret, Pau Pa
llisser, Josep Prats, Antoni Pi, Antoni Riera, Antoni Roig, Antoni 
Ros, Sebastià Serra, Antoni Torres, Joan Torres, Onofre Torres, Joan 
Vicens, Antic Vila, Antoni Vila, Jocn Vila i Joan Vilar. 

Mestres d'aixa: Joan Agostí, Rofael Alba, Antoni Aldrich, Narcís 
Andreu, Antoni Blanch, Antoni Blanch (major), Baltasar Blanch, 
Salvador Blanch, Boscà, Onofre Cateura, Joan Julià, Joan Maensa, 
Pomada, Jeroni Puig, Pere Sorís, Pere Torres, Jaume Vergonyós i 
Nicolau Vicens. 

Mestres de cases: Barni, Bernat Bernadí, Pere Cabanyes, Pere 
Castanyer, Antoni Comes,158 Pere Francesc, Pierres Valende i Genís 
Valendo. 

150 Morí a Tarragona el 1582. 

151 Mort, captiu, a Alger el 1588. 

152 Morí captiu a Alger l'any 1587. 

153 Morí a llevant el 1589. 

154 Morí el 1581, venint de ponent "ab les galeres". 

155 Trobem en el llibre d'òbits (desembre de 1585), una partida curiosa: "morí 

a l'hospital una pobra dona que es deia Maria; diuen que era castellana y la desem

barcaren de galeres. No era dona errada sinó que vivia en les galeres amb son marit". 

156 Morí a Palerm el 1587. 

157 Propietari d'una sagetia, beneïda el 22-XII-1581. 

158 "Caigué de la bastida de la casa de mo Antoni Aixada" morí. 
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Mestres d'escola: Antic Torres. 
Missatgers i corredors: Ramon Bofill (i teixidor de lli), Pere 

Castanyer, Joan Jalpí i Esteva Pou. 
Nobles: Bernat d'Alzina,159 Francesc d'Alzina,160 Narcís d 'Alzi

na,161 i altre Narcís d 'Alzina. 
Notaris: Joan Andreu, Joan Blanch, Joanot Campmany, Jaume 

Clapés, Jeroni Falgueres, Francesc Ferrer i Joan Llandrich. 
Ollers: Bartomeu Andreu, Bartomeu Arnau, Garau Batlle, Jau

me Batlle, Segimon Montada i Joan Vergonyós (del raval de Tueda). 
Pagesos: Joan Barella (St. Amanç), Melcior Barella, Antoni Ca

nada, Cateura (Mas Gras), Joan Clara (les Eroles), Miquel Clara 
(les Eroles), Fontanella, Jaume Mates (St. Amanç), Joan Moner (Sant 
Amanç), Jaume Ravell (St. Amanç), Joan Ravell (St. Amanç), Reca
sens, Bernat Roquer, Salera, Pere Vert, Montserrat Vilaret (St. 
Amanç), Montserrat Vilaret, menor (St. Amanç). 

Paraires i cardadors: Antoni Bofill, Benet Bofill, Joan Falgue-
res, Joan Fonollet, Nicolau Moret, Macià Saguer i Rafael Vicens. 

Passamaners: Joan Calsada. 
Pastors: Bernat Mora. 
Pescadors: Garau Bas, Montserrat Comadira, Antoni Durban, An

toni Durban (menor), Benet Durban, Joan Durban, Sebastià Durban, 
Antoni Saguer i Damià Tomàs. 

Pintors: Joan Mates. 
Rajolers: Miquel Planes (Sant Amanç). 
Religiosos. Abats: Joan Casals, Rodrigo Gutiérrez i Miquel So

braries. Monjos: Joan Bosch, Juan de Cañas, Francisco el Novicio, 
Juan Gutiérrez, Gregori, Madrano, Placido Martínez, Cristóbal Mar
t ínez, Cosme Pinto (predicador), Joan Riera, Antoni Rovira, Lluís 
Rosselló, Jaume Teres, Antoni Vidal i Cebrià Vila. Preveres: Joan 

159 "En quiscun dret doctor en la ciutat de Gerona populat"; germà de Narcís 

d'Alzina i oncle d'altre Narcís d'Alzina. 

1óO Sacristà major de l'església de Sant Feliu de Girona; germà de l'anterior. 

161 Germà dels dos anteriors i pare d'altre Narcís d'Alzina, segons dades pro

cedents del seu testament atorgat el mes de novembre de 1593, del qual transcrivim : 

"Persa jo, Narcís de Alzina, donzell en la vila de Sant Feliu de Guíxols ... marmessors: 

Bernat de Alzina, donzell y en quiscun dret doctor en la ciutat de Gerona populat, 

Francesch de Alzina, axibé donzell, Sacristà mayor de la isglésia de Sant Feliu de 

Gerona, germans meus de part de pare ... , y Narcís de Alzina, donzell, mon fill . .. " 

(Llibre de testaments de Jaume Clapés, 1583-1623, n.o 286 AHG). 
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Aixada (beneficiat), Antoni Barrull, Jaume Basso, Antoni Bofill, Je
roni Bofill, Damià Carreró, Montserrat Darder, Miquel Favar, Joan 
Galseran (comendador de Sant Joan), Antoni Garrell, Ponç Gotarra 
(capellà major), Antoni Oliu (també rector de Romanyà), Joan Oli
ver (domer major de la vall d'Aro) i mossèn Ribot. 

Revenedors i tenders: Bartomeu Andreu, Antoni Arnau, i Oller. 
Sabaters: Francesc Anglada, Garau Bousarenys, Pere Cabanyes, 

Ramon Clayrac, Joan Coderch, Mestre Felip (àlies Bartoch), Antoni 
Ferrer, Ponç Fonollet, Antic Gros, Ramon Martí, Pere Rigau i Jau~ 

me Vilaret. 
Sastres: Joa•1 Aiguaviva, Joan Babiloni, Mestre Felip (àlies Bar

to;í), Antoni Bas, Joan Boada, Antoni Camps, Felip Miquel, Salva
dor Pagès, Salvador Pagès (menor), Joan Pallisser (major), Joan 
Pallisser (menor), Miquel Pallisser, Joan Prats (negre), Joan Soler, 
Joan Valente i Cebrià Vicens. 

Serradors: Pere Castanyer. 
Serrallers: Vegeu manyans. 
Teixidors: Garau Agost (lli), Josep Agostí (del raval del mones

tir, lli), Jeroni Basart, Onofre Basart, Bartomeu Blanch, Ramon Bo
fill (lli), Montserrat Bussot (lli), Domènec Calvo (lli), Pere Carreró 
(lli), Joan Esglésies, Bartomeu Fort, Joan Fort, Joan Fort (jove, lla
na), Ponç Fort, Joan Iglésies (lli), Joan Jalpí (lli), Antoni Martí, Joan 
Martí, Jaume Mates (lli), Antoni Mercader( lli), Joc.n Mercader (lli ), 
Miquel Rag (lli), Pere Rag (lli), Ramon Rofí (lli), Damià Tomàs (lla
na), Miquel Tomàs (lli) i Damià Torres. Total: 15 teixidors de lli, 
1 de llc;1a i 11 que no sabem què teixien. 

Tenders: Veure revenedors . 

Traginers: Onofre Basart, Cabruge, Pere Calvet, Narcís Carbó, 
Pere Jordà, Jaume Mates, Antoni Ribot, Narcís Ribot, Joan Ros, Mi
quel Sabater i Joan Vidal. 

Vanovers: Pere Garí. 

Relacions complementàries 

Persones amb dos oficis: Bartomeu Arnau (oller i revenedor), 
Pere Arnau (blanquer i brasser), Ramon Bofill (teixidor i missat
ger), en Conill (brasser i ferrer) i Garau Roqueta (mariner i ser
raller). 

Segurament hi hauria altres persones que podrien incloure's en 
aquesta relació, però les dades de què disposem són incompletes i, 
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a voltes, mal transcrites. Així, en aquesta segona estadística, tenim 
un «Mestre Felip (àlies Bartoch) sabater» i un <<Mestre Felip (àlies 
Bartolí) sastre» que, malgrat ésser prJbablement una mateixa per
sona, com que no en tenim la certesa, la presentem com si en fos
sin dues. 

òbits ocorreguts a l'hospital. Mado(na) Maria, Guillamassa i 
un home, tots molt pobres. 

Immigrants: Joan Artigues (francès, brasser), Jordi Blanch (ge
novès, mariner), Antoni Boer (francès que, amb sa muller, també 
francesa, vivien a la Casa Nova), Pere Cabanyes (francès, mestre de 
cases), Joan Coxo (francès), Bertran Francès (francès), Juaro (?) 

(francès, traginer), Mates (francès)), Pere Pimpeu (francès), Joan 
Pisano (de Niça, capità de galera), Joan Ros (francès, traginer) i dos 
joves francesos. Total: 13 francesos (comptant la dona d 'en Boer) i 
1 italià. 

Conclusions parcials. 

D'aquesta segona relació podem treure les següents conseqüèn-

cies: 
a ) L'ofici de mariner seguia essent, de molt, el més nombrós 

de la vila, car donava feina al 21'062% de la seva població activa . 
Amb tot, observem que perdé un 3'719% en comparació a l 'estadís
tica anterior, temps aquests ú ltims preparatoris de la gran batalla 
naval i de la mateixa batalla. 

En el percentatge primer (21'062) van inclosos 1 entretingut, 8 
capitans, 3 patrons i 1 còmit, tots de galera; 1 capità i 4 patrons de 
nau o de vaixell; 3 patrons de barca i 2 patrons a seques.162 És a 
dir, 13 guixolencs comandaven embarcacions de guerra i 10 guixo-

162 Quan trobem "patró de barca" o solament "patró", no sabem concretament 

de quin tipus d'embarcació hom parla. Exemples : Bernadí Terré era patró d'una barca 

de "dos homes i ell"; Antoni Llobet anava en una de 6 homes; el "21 de gener 1631 

feren lo cos pnt. y exida de Domingo Rovira, jove, lo qual sanegà devant València 

amb una barca de Canet, de patró Bartomeu Viva. Anava carregada de 200 soldats 

per a Italia. De manera que tots preteriren quasi", el que equival a dir que era una 

"barca" de bastant tonelatge car portava 200 soldats, més la tripulació. Finalment, en 

un assentament de 1585 trobem: "morí un albat de un brasserjojpescador que es 

diu patró Jaume" el que sembla significar que Jaume era patró d'una petita embar

cació de pesca i, quan aquesta fallava i l'ocasió se li presentava propícia, l'home feia 

de brasser. 
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lencs comandaven embarcacions mercants. La dedicació exclusiva
ment guerrera dels nostres mariners en el període anterior havia 
acabat, per donar pas, en aquest, a un important enrolament a la 
marina mc1-cant. I si això ho constatem en els comandaments, és 
lògic concedir-ho, en proporció semblant o aproximada, als mari
ners. 

En el temps d'aquest segon període, devien entrar i sortir del 
port guixolenc galeres afuades, d'elegant perfil de dofí, amb proba
ble contraban comercial a les sentines, i ventrudes embarcacions 
comercials conver,ientment armades per defensar-se dels corsaris 
enemics i també per a fer-ne si se les hi presentava ocasió favora
ble. Naus aquestes que, en temps de guerra, podien anar a reraguar
da de les esquadres, carregades de queviures i municions de reser
va, i també entrar en combat si era necessari. Per això hem pregun
tat anteriorment si Joan Arols, capità de la seva nau comercial,163 

anava a formar part de !'«Armada Invencible>>164 quan pel març de 
1588 morí «en ponent ab las galeras>>. 

Per les notes 122 a 156 sabem que, de 1575 a 1585, un mariner 
morí a ponent el 1581 i un altre a les índies el 1584; és a dir, dos 
mariners guixolencs navegaven a ponent de Catalunya, i dues em
barcacions mercants anaren a Sardenya i a Narbona (1580) i una 
altra, també mercant, a Tarragona. Per tant, les poques notícies que 
tenim sobre la ruta que seguien els nostres homes assenyalen la pre
sència de galeres amb mariners guixolencs a ponent, i de naus mer
cants, també amb mariners guixolencs, a llevant, concretament a 
Narbona i a Sardenya, però probablement també a Nàpols i a Si
cília. 

b) A un nivell molt inferior, seguien els següents percentat
ges: mercaders, 9'157%; brassers, 9'157%; religiosos, 5'860%; teixi
dors, 4'945%; ferrers, 4'029%; mestres d'aixa, 3'296%; pagesos, 3'113 
per cent; sastres, 2'930%; esclaus, 2'747%; corders, 2'747%; sabaters, 
2'196%; traginers, 2'014%, i d'altres menys importants. 

e) Vivien directament de la mar els mariners, mestres d'aixa, 

163 En el llibre parroquial corresponent al 4-XI-1579, hi ha registrada la bene

dicció d'aquesta nau i, cosa única, el croquis de 1~ mateixa. És una nau rodona, apta 

per al transport. Com a dada complementària, fem constar que en el llibre d'òbits hem 

trobat 3 eixides de mariners "morts en la nau del capità Arols" (1 584). 

164 Recordem que sortí de Lisboa el maig de 1588. 
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calafats i pescadors. Total, 27'471% de la població activa, o sigui, 
4'812% menys que entre 1556 i 1571. 

d) Els mercaders ocupen el segon lloc (empatats amb els bras
sers) en els percentatges totals, amb 9'157%, com hem dit. El més 
interessant és que, en aquesta segona estadística, n'hi ha tres amb 
naus pròpies: Joan Arols, Rafael Favar i Miquel Mateu. 

Joan Arols, del qual ja hem parlat no fa gaire, era capità de la 
seva nau mercant. Això explica que unes vegades era registrat com 
a capità i d 'altres com a mercader. 

De Rafael Favar en tenim dues referències procedents dels lli
bres parroquials. Per la primera sabem que «lo Senyor bisbe Den
purias de Sardenya» beneí la seva barca nau (21-VIII-1580) i per la 
segona, que morí un mariner «el qual anava ab la sagetia den Fa
var; morí a Sardenya». Ambdues referències fan creure que el ca
pità-mercader Favar comerciava amb la citada illa; el que no sabem 
és si ho feia amb exclusivitat o si també comerciava amb altres 
ports. 

De Miquel M8teu n'hem parlat a la nota 136; igual que a Joan 
Arols, el tenim registrat com a comandament de nau essent així que 
també devia ésser mercader. 

En conjunt, podem dir que els mercaders guixolencs, com els 
homes que vivien directament de la mar, seguien vent en popa, en
cara que amb tendència a la baixa car del 10'994% passaren al 9'157 
per cent; el que no s'avé del tot amb els conceptes generals de Vi
lar, reproduïts a la nota 110. 

e) Els corders, paraires, teixidor, fusters, sabaters, sastres, fer
rers, hostalers, manyans i serrallers representen en conjunt el 21'975 
per cent, quelcom superior al percentatge de la primera estadística. 

f) EI nombre de pagesos ha augmentat del 2'268 al 3'113%. 
g) Els esclaus propietat de guixolencs representen el 2'747%, 

bastant superior al de la primera estadística. De guixolencs captius, 
morts tots a Alger, n'hem trobat solament 3 = 0'549%, percentatge 
molt inferior al de la primera estadística. ¿És conseqüència de l'èxit 
innegable de la batalla naval de Lepant? De totes maneres, la gent 
no vivia tranquil-la sinó que sempre havia d'estar vigilant. Així el 10 
d'agost de 1578 com que es tingueren noves c~rtes «COm de la ciutat 
de Alger se són partides trenta galiottes de moros y aquelles són 
estades a 2 del present y corrent mes ... , en la islla de Malorca dits 
moros han barejada la vila de Andraix i en dites galiotes se té per 
cert que y és lo rey de Alger que duptan dits moros no vingan per 
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estes nostres mars y arruynar y saquejarrios a nosaltres ... » la Uni
versitat elegí caps d'esquadra per a guardar els sectors següents, 
amb els homes que s'indiquen: A la torre de Sant Elm, 11 homes 
(comptant el cap d'esquadra); del baluart de la vila al portal de 
Tueda, 18 homes; d'ací a la torre situada davant la casa d'en Vilaret 
Sarralta, 20; d'ací al portal de Girona, 15; d'ací a la torre de davant 
na Carles, 16; d'ací al portal de n'Hore, 24; d'ací a la torre de la 
Presó, 22; d'ací a la torre del Consell, 23; d'ací a la torre Rabassa, 
20; d'ací al baluart, 16; a la Plaça, formant el <<querpo de Guàrdia» 
o reserva, 51 homes. En total, 246 homes armats, disposats a jugar
se el tot pel tot. 

h) La immigració, especialment francesa, representa el 2'564% 
de la població activa, o sigui, 1'799% inferior al de la primera es
tadística. 

3. PERÍODE TERCER (1600-1615) 

Marc històric. 

Felip III (1598-1621) era rei però governava el seu favorit, el duc 
de Lerma. La decadència iniciada a les darreries del regnat de Fe
lip II s'accentuà en el del seu fill i en fou la característica princi
pal. Les guerres amb Flandes i Anglaterra augmentaren el malestar 
de la gent i, per altra part, l'expulsió dels moriscos valencians (lb09) 
i catalans (1610) acabà d'enfonsar l'economia espanyola. 

Segons Reglà, aquesta és l'època de la «màxima virulència del 
bandolerisme català»,165 amb Rocaguinarda (1603-1610) com a expo
nent destacat. 

A Sant Feliu no tenim cap referència de moriscos i, si bé l'any 
1606 els jurats signaren la Unió contra els «bandolers, lladres, salte
jadors de camins, sacrílegs incendiaris ... » i hom elegí un centener, 
un cinquantaner, ï deseners i 70 soldats per 2. perseguir-los,166 en el 
temps d'aquesta estadística no coneixem cap cas de bandolerisme. 

El que sí sabem és que el comerç disminuí. « ... el 1615, el Con
sell Reial... no cita sinó tres articles entre les exportacions: fruites 
seques, ferro i draps; els dos primers devien ésser, a més, de poca 
importància; i el tercer, en disminució sensible : els estrangers .. . 

165 REGLÀ, 1966, p. 32. 

166 Manual d'Acords, 1608-1624, f. 18 i 23 v. 
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s'enduen en brut gairebé tota la llana aragonesa cataiana .. . », es
criu Pierr~ Vilar.167 

En aquest marc històric podem afegir els següents conceptes 
de Ferran Soldevila (1962, p . 949 ): «En temps de Carles I i de Fe
iip II hem pogut assenyalar encara noms catalans en gairehé totes 
les empreses, àdhuc en les lluites contra els moriscos granadins: 
en temps dels seus successors ens és difícil de trobar alguns noms». 
I , en nota al peu, solament en cita dos: <<Guillem de Santcliment, 
ambaixador a la Cort alemanya, i el duc de Sessa, ambaixador a 
Roma, majordom de la reina, que era català i el parlava>>. No obs
tant, fa poc vàrem donar a conèixer el nom d'un guixolenc que ocu
pà un càrrec importantíssim: Antoni Ferrer, Gran Canceller de Milà 
de 1619 a 1634, conegut universalment per la descripció que en fa 
Manzoni a «< Prumessi Sposi», si bé fins ara ningú no havia esta
blert que el personatge manzonià era guixolenc.168 Com que les da
des que en tenim fugen dels anys compresos en els nostres períodes 
- si bé sabem que el 1593 Ferrer era «micer, en quiscun dret doc
tor, en la ciutat de Barcelona populat»- incloem la referència aci 
ja que no la podem posar a la relació d'oficis . 

Relació nominal d'oficis 

Apotecaris: Damià Guardiola, Josep Martorell, Antoni Pou i Pe
re Pujol. 

Assaonadors i blanquers: Toni Arguy, Toni Clara o Claira, Ber
nat Mercader, Pere Mercader, Joan Mont, Joan Sala, Ponç Sala, Be
net Vidal i Bernat Vidal. 

Barbers, cirurgians o cirurgians barbers: Miquel Burch, Nico
lau Custurer, Antoni del Mas i Antoni Vidal. 

Barrilers i boters: Jaume Andreu, Arissó, Miquel Baco, Toni Bo, 
Toni Masnou, Joan Masnou, Jaume R·::>Vira, Ponç Rovira, Joan Sa
guer, Jaume Sah:oca, Joan Salroca, Antoni Valmanya i Joan Val
manya. 

Basters: Joan Tixedes (del raval de Tueda). 
Blanquers: Vegeu assaonadors. 
Botiguers de teles: Antoni Arnau, 

167 VILAR, vol. li, 1966, p. 314. 

168 LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAs, Antoni Ferrer, Gran Canceller de Milà de 1619 

a 1634, a "Revista de Gerona", 1973, n.o 63. 
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B rassers: Pere Agostí, Bartomeu Aiguavivz.s, Miquel Albertí, Sal·· 
vi Albertí, Pere Aldrich, Gabriel Ametller, Guillem Amorós, p.;::re An
dreu, Arnau, Joao. Artigues, Jaume Asols, Jaume Bascós, Toni Boera, 
Toni Busquets, Cabruja, Antic Calvet, Joan Capella, Bernat Carbó, 
Toni Carreres, Guillem Clar, Clara, Pae Colomer, Llorenç Comas, 
Jaume Conill (treballador), Estany, Rafael Ferrer, Joan Font, Feliu 
Forest, Galceran, Ponç Gallart, Jaume Garriga, Pere Garriga, Joan 
Gros, Joan Llagostera, Joan Llambí, Joan Llambí (menor ), Joan Llo
rens (treballador), Joan Mas, Francesc Mauri, Rafael Moner, Pere Mo
ragues, Nicolau Moragues, Guillem Nogués, Pere Noves, Toni Palet, 
Pere Pasqual, Joan Perantoni, EsteYe Pou, Arnau Puig, Jaume Puig, 
Rafael Puig, Miguel Puigvert, Roc Rodes, Sagrera, Toni Sanobre, 
Joan Soler, Bartomeu Stany, Francesc Teixidor , Miquel Teixidor, 
Francesc Tixedes, Joan Tolosa, Toni Torrent, Joan Torrent, Salvi Vi
cens, i Vinyoles. 

Calafats: Salvi Andreu, Sebastià Durban, Baldiri Massó, Joan 
Massó, Macià Massó, Pere Massó i Joan. Seguer. 

Calsaters: Joan Caselles, Joan Soler i Ponç Onofre. 
Cardadors: Vegeu paraires. 
Carnicers: Baltasar Blanch i Joan Soler. 
Cirurgzans: Vegeu barbers. 
Corders: Antoni, Ponç Bofill, Montada, Montserrat Massó Pe

re Sorís. 
Corredors: Vegeu missatgers. 
Criats: Anna (èe mo Coll), Antoni (del Sr. Albertí) i Joan Comes 

(del monestir). 
Doctors: Batlle (en Medicina), Benet Cabanyes i de Boera (en 

quiscun dret) i Miquel Carreres (en quiscun dret). 
Esclaus: Jorbe1 169 i Caterina Llobeta.17o 
Escrivents: Pere Resplant i Joan Solivera. 
Espasers: Llambí. 
Estudiants: Miquel Baco, Jaume Darder i Joan Ramon. 
Ferrers i ferradors: Bernat Alemany, Arnau, Antoni Barella, 

Joan Barella, Joan Mates, Nicolau Mates, Damià Massot, Arnau 
Puig, Bernat Sabater i Francesc Tixedes. 

169 El 7-XI-1612 fou padrina, en un bateig, "Jorbet, negra, viuda". 

170 El 18-lll-1609 "morí mado Caterina Llobeta, negra, y se enterrà a 19, es

tant en lo Raval del monestir. Féu donació de tots sos béns, molt temps antes que 

morís, a Miquel Vaguer, gendre de Joan Pallisser, sastre". 
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Flequers i forners: Ferrer. 
Fusters: Joan Barella, Antoni Bas, Joan Camps, Josep Carreró, 

Joan Pont i Toni Ribes. 
Hospitalers: Albertí, Pou, i Vicens. 
Hostalers: Joan Casellas, Joan Tixedes. 
Manyans i serrallers: Joan Custurer, i Aldrich. 
Mariners. Comandaments: Joan Agostí,171 Antoni Aiguaviva,172 

Jaume Alzina, 173 Antoni Blanch,174 Jaume Blanch,175 Boera, 176 Anto
ni Caixa,177 Pere Collell,178 Pere Collell lo Jove,179 Antoni Durban,180 

Antoni Ferrer,181 Narcís Ferrer,182 Pau Font,183 Benet Julià,184 Toni 
Llobet,185 Miquel Mateu,186 Proeta,187 Antoni Saguer,188 Joan Seguer 
(patró), Miquel Serafí.189 Mariners: Joan Agostí,190 Josep Agostí, Fran-

171 Conseller de la galera Reial d'Espanya. Morí el 1614. 

172 Patró. Morí el 1634. 

173 Patró de barca. Morí el 1612. 

174 Patró i mestre d'aixa (1595). 

175 Patró. Morí el 1631. 

176 Patró "el qual és mort en ponent en les galeres de Espanya" (1604). 

177 Patró de barca. Morí el 1621. 

178 Capità de les galeres de "sa majestat". Morí el 1601. Vegeu la nota 130. 

179 Fill de l'anterior. Capità (1610). Morí el 1617. 

180 L'any 1608, Garau Trull "se ofegà ab la pollacra del patró Antoni Durban, 

anant a Sardenya". Morí a la pròpia Sardenya (1609). 

181 Genovès, capità del vaixell Sant Joan. Casat amb Eulàlia Canada de Sant 

Feliu. Morí el 1616. 

182 Cap1tà, no sabem de què. 

183 Patró. Morí el 1631. 

181 Patró. Morí a Palerm el 1616. 

185 "Venint de Barcelona naufragà la barca del patró Toni Llobet; se negaren 

varis" i "eixida ... de Toni Llobet lo qual se negà ab la sua barca ab altres venint 

de Barcelona"'. Per les exèquies celebrades, sembla que la barca anava tripulada pe¡ 

6 persones. 

186 Patró. Morí el 1604. Vegeu la nota 136. 

187 Patró "mort en ponent en les galeres de Espanya" (1604).) 

188 Patró (1602). Morí el 1636. 

189 Quan el 12-V-1575 batejaren i beneïren la campana major del monestir gui

xolenc, fou padrina "Anna Serafina, muller de Miquel Serafí, mariner i patró de ga

lera". Per altra part, en el llibre d'òbits, consta: "morí lo Capità Serafí, entretingut 

en les galeres de Catalunya, de edat 83 anys" (3-XII-1614). Vegeu les notes 92, 143 i 200. 

190 Ofegat venint de Marsella (1627). 
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cesc Anglada, Garau Bas, Guillem Baster,191 Joan Baster, Bartomeu 
Bertran, Antoni Blanch, Jaume Blanch, Joan Blanch, Rafael Blanch, 
Toni Bosch, Toni Busca, Pere Cabanyes,192 Gregori Dolcet, Joan Dol
cet,193 Toni Durban,194 Joan Fedrera, Andreu Feltra, Antoni Ferrer,195 

Joan Ferrer, Narcís Ferrer, Joan Font, Pau Font, Joan Gras, Antoni 
Guardiola, Toni Jalpí, Toni Llobet, Joa:n Llombart, Joan Magí, Joan 
Mauri, Nicolau Moragues, Miquel Paradís, Salvador Paradís, Pere 
Pau, Joan Proeta, Joan Pujades, Jaume Remus, Jaume Romans,196 

Garau Roqueta, Feliu Rovira, Salvi Rovira, Toni Seguer, Joan Se
guer, Antoni Sorís,197 Bernadí Terré, Gaspar Texidor, Torres,198 Joan 
Vidal, Joan Vilar i Joan Vilaret. 

Mercaders: Antoni Aixada, Rafael Aixada, Jaume Antoni, Antoni 
Arnau, Garau Boera, Damià Bosch, Joan Bosch, Tomàs Bosch, Joan 
Cabanyes, Joan Camisó,199 Antoni Caritat, Jeroni Casanoves, Josep 
Cerdà, Rafael Coll, Vicens Darder, Jaume Falgueres, Joan Falgue
res, Rafael Favar, Lluís Ferrer, Joan Gallart, Montserrat Geli, Joan 
Llinàs, Joan Llopis, Onofre Mateu, Joan Melcior, Bernat Mercader, 
Joan Moret, Rafael Nadal, Joan Oms, Pere Oriol, Rafael Pi, Esteve 
Ramon, Antoni Benet Reix, Jaume Roig, Josep Rovira, Sebastià Ser
ra, Miquel Serafí,200 Joan Torres i Miquel Vaguer. 

Mestres d'aixa: Salvi Andreu, Salvador Blanch, Antoni Boschà, 
Onofre Cateura, Toni Cateura, Joan Mavri i Miquel Serra. 

Mestres de cc,ses: Jaume Bernadí, Mestre Bernat, Pere Caba
nyes, Genís Valenclo i Miquel Valendo. 

Missatgers i corredors: Pau Arcisa. 

191 Morí captiu a Constantinoble (1619). 

192 Morí ofegat anant a Sicília (1620). 

193 Morí a Alger. "Confessà i combregà ab lo pare fray Balle, caputxí, natural 

de Palamós, també captiu" (1604). 

194 Morí a Sardenya (1609). 

195 Morí a les galeres (1605). 

196 Morí a les Indies (1609). 

197 Morí a les costes de Garraf (1609). 

198 Morí a les galeres (1602). 

199 L'any 1607 féu testament, en el qual llegim: "Persó jo, Joan Camisó, patró 

de la galera Real de sa majestat. .. ". Des de 1587 era mercader. Morí el 21-XI-1607. 

Vegeu les notes 9, 71 i 128. No hi ha dubte: fou un gran mariner, però no hem 

pogut saber si lluità a Lepant. 

200 Com altres homes de mar, acabà essent mercader. Vegeu les notes 92, 143 i 189. 
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Nobles: Nards d'Alzina (cavaller). 
Notaris: Antoni Aixada, Miquel Aixada, Pau Campmany, Jaume 

Clapés, Jeroni Falgueres, Francesc Ferrer, Antoni Llorens, Joan Pe
llicer, Miquel Pi i Pere Resplant . 

Pagesos: Francesc Feliu (hortolà), Joan March (hortolà), Jaume 
Moner (Sant Amanç), Joan Ravell (Sant Amanç), Jaume Tauler (Sant 
Amanç ), Pere Torrelles, Montserrat Vilar (les Eroles ) i Montserrat 
Vilaret (Sant Amanç). 

Passamaners: Joan Calsada. 
Pastissers: Calvet, Miquel Ramon i Jeroni Real. 
Pescadors: Joan Basart, Onofre K1sart, Toni Durban , Feliu Fo

rest, Baldiri Massó, Pere Massó, Pere Pagès, Salvador Paradís, Ra
fael Puig, Joan Salomó, Macià Seguer, Joan Soler, Benet Thomas, 
Bernat Thomas, Damià Thomas i Joa1_1 Tolosa. 

Pintors: Damià Vicens. 
Religiosos. Abats: Juan de Valenzuela (cordovès, 1598-1601), Luis 

de Arévalo Sedeño (castellà, 1601-1604), Diego de Marquina (arago
nès, 1604-1607), Miquel Sobrarias (1607-1610), Joaquim Bonanat (1610-

1613) i Antoni Vidal (guixolenc, 1613-161 7). Monjos: Antoni Aixada, 
Alonso Cano, Benet Domènech, Francisco de Espinosa, Joan Garí, 
Juan Gutiérrez, Jaume Serra, Miquel Solsona, Joan Oliva, Jaume 
Pons (predicador) , Joan de Riera, Gregori Ruiz (sacristà), Jaume 
Serra, Plàcid Serralta, Benet Vidal, i Francesc Batlle (escolà). Pre
vaes: Joan Aixada (beneficiat), Antoni Andreu (id.), Montserrat Bas
sa (id.), Jaume Bassó (id.), Joan Bosch (id.), Pere Cabanyes (id.), 
Domènec Calvo (id.), Jaume DardE:r (id.), Joan Darder, Jeroni Fal
gueres (id ., després rector de Solius ), Miquel Mercader (id.) i Jaume 
Torres (id. de Sant Joan). 

Sabaters: Francesc Anglada, Pere Cabanyes, Antic Ferrer, Antic 
Gros, Joan Maria, Salvi Massot, Jaume Noguera, Jaume Nogués, 
Joan Paradís, Joan Prats, Pere Rigau, Joan Roc:1, Jaume Vilaret i 
Joan Vilaret. 

Sastres: Antoni Aiguavivas, Joan Aiguavivas, Montserrat Bescós, 
Antoni Camps, Joan Caselles, Rafael Falgueres, Pere Garí, Jeroni 
Gros, Guillem Llanas, Joan Pallis:.er, Pere P1ats, Jeroni Rifà, Bar
tomeu Sabater, Pere Serra i Cebrià Vicens. 

Serradors: Joan Ferrer i Joan Francimany. 
Serrallers: Vegeu manyans. 
Teixidors: Joan Agostí (lli), Josep Agostí (lli), Narcís Cabanyes, 

Pere Cabanyes (lli), Miquel Carreró, Ponç Fort (llana), Joan -Fort 
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(llana), Francesc Gres (lli), Joan Iglèsies (lli), Antic Martorell (lli), 
Joan Mercader (lli), Montserrat Puigvert (lli), Damià Thomas (lli), 
Miquel Thomas (lli), i Gaspar. Total, 10 teixidors de lli, 2 de llana i 

3 que no sabem què teixien. 
Traginers: Jaume Anglada, Joan Bo~ch, Joan Cabruja, Pere Car

bó, Guillem Clara, Salvador Paradís, Joan Pomareda, Joan Pou, Este
ve Ramon, Toni Ribes, Toni Ribot, Joan Ros (traginer major), Antic 
Roure, Miquel Sabater, Pau Sala i Mateu Verges. 

Relacions complementàries 

Dos oficis: Antoni Bo (boter i mariner), Jaume Sabroca (barriler 
i corredor), Joan Tixides (baster i hostaler). 

òbits ocorreguts a l'hospital: Antoni Aloeres (de León), Joan Bri u 
(francès), Joan Sisteller i 4 més. 

Immigrants: Arnau (francès), Jaume Asols (francès), Toni Bo 
(francès), Toni Briu (francès), Perris Briu i sa muller (francesos), 
Genís Carles (francès), Lluís Carles (francès), Guillem Clara (fran
cès), Llorenç Comes (francès), Carles Dellot (francès), Antoni Faja 
(francès), Jaques (francès), Michel Litimo (venecià), Joan Llibre 
(francès), Jaume Mas (francès), Toni Miró (francès), Antonio Pedro 
de Mortalla (francès), Joan Nostre (francès, probablement motiu de 
Joan Esteva), Mossèn Pere (francès, capellà), Joan Pomareda (fran
cès), Guillem Poncet (francès), Joan R::tfael (d'Elna), Miquel Ramon 
(francès), Pere Resplant (francès d'Elna), Francesc Tixedes (francès), 
Joan Toni (de Perpinyà), Mateu Verges (francès) i un francès pobre 
a l'hospital. Total: 29. Francesos = 28. Italià = 1. · 

Conclusions parcials 

a) L'ofici de mariner seguia essent el més nombrós de la vila, 
car donava feina al 17'274% de la seva població activa. Amb tot, ob
servem que perdé el 3'788% en relació a la segona estadística i el 
7'507% a la primera. 

En el percentatge de la present estc1dística (17'274 ), van inclosos 
1 entretingut, 1 capità i 1 conseller, els tres de galera; 1 capità i 12 
patrons (de barca, de nau, de vaixell o de pollacra), i 2 capitans i 2 
patrons que no sabem de què ho eren. Es a dir, 3 guixolencs coman
daven galeres i 13 comandaven naus mercants (creiem prudent pres
cindir dels 4 dubtosos, malgrat sospitar que haurien d'ajuntar-se als 
darrers). Dos dels tres que tripulaven galere~, sabem del cert que 
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eren vells 201 i el tercer potser també n'era, però no en tenim la 
certesa.202 Es quasi segur, doncs, que de 1600 a 1615 no hi havia cap 
comandament guixolenc en actiu a les galeres reials; en tot cas, no 
en tenim notícia. La majoria anaveE embarcats a naus mercants. 

Per les referències que tenim, de 1600 a 1615 moriren dos pa
trons que anaven ,,en ponent en las galeras de Espanya>> (1604). No 
sabem si els patrons eren de galera o de nélus que acompanyaven 
les galeres; és a dir, ignorem si pertanyien a la marina de guerra o 
a la mercant. Quant als mariners mercants segurs, n'hem trobat un 
que morí «a las Indias» (1609), un a les costes de Garraf (1609) i un 
altre venint de Barcelona. En total, tres a «las Indias» i dos potser 
dedicats al cabotatge. 

En direcció a llevant, tenim referències de: un mariner que 
s'ofegà anant a Sardenya (1608) i un altre que hi morí (1609). Tam
bé tenim registrats dos mariners que, si bé els hem trobat entre 1600 
i 1615, moriren més tard: un a Palerm (1616), un ofegat anant a Si
cília (1620) i un altre, també ofegat, venint de Marsella (1627). Es a 
dir, trobem citada l'illa de Sardenya dues vegades i dues més la de 
Sicília; també una sola vegada Marsella. 

Per tant, tenim documentats 3 mariners a les índies, 2 a Sarde
nya i dos a Sicília. També coneixem la presència d'un guixolenc a 
Garraf, un a Barcelona i un a Marsella o a les seves proximitats. 
Sospitem que els tres darrers es dedicaven al cabotatge mercant. Els 
anteriors, relacionen el port de Sant Feliu amb Amèrica per occident 
i amb Sardenya i Sicília per llevant. És evident que les referències 
són poques per a treure conseqüències definitives, però ens donen 
una orientació que, per les dades generals que d 'aquesta època tenim, 
podria molt bé coincidir amb la realitat. 

b) A un nivell inferior, seguien els següents percentatges: Bras
sers, 15'815%; mercaders, 9'489%; religiosos, 8'272%; pescadors, 3'893 
per cent; traginers, 3'893%; teixidors, 3'649%; sastres, 3'649%; saba
ters, 3'406%; barrilers, 3'162%; notaris, 2'433%; ferrers, 2'433%; as
saonadors, 2'189%; pagesos, 1'946%, i d'altres menys importants. 

201 Pere Collell i Miquel Serafí, anotats ja a les dues estadístiques anteriors. 
Igualment 8 mariners estaven ja registrats a la primera estadística: Josep Agostí, 

F rancesc Anglada, Joan Baster, Jaume Blanch, Joan Blanch, Toni Bosch, Joan Pujades 
i Joan Vilar. Per tant, eren ja vells. És clar que podrien ésser altres persones d'igual 
nom i cognom, però la possibilitat és remota. Això vol dir que el percentatge de ma
riners que encara navegaven podria rebaixar-se. 

202 Joan Agostí. Vegeu la nota 171. 
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e) Vivien directament de la mar Els mariners, mestres d'aixa, 
calafats i pescadors. Total 24'573%, és a dir, 2'898% menys que de 
1575 a 1585 i 7'710%, també menys que de 1556 a 1571. Notem, però. 
que mentre els mariners, mestres d'aixa i calafats disminuïren llurs 
percentatges, els pescadors l'augmentaren considerablement. Havia 
acabat l'època floreixent de la contribució guixolenca a la marina 
de guerra reial i, com a conseqüència, sorgí l'enrolament a la mer
cant i, en un percentatge molt crescut, a les petites embarcacions 
de pesca. 

d) Els mercaders ocupen el tercer lloc en els percentatges, amb 
el 9'489%, molt semblant al de la segona estadística. Notem, però, 
que Garau Boera, Joan Camisó i Miquel Serafí havien tingut elevats 
càrrecs a la marina de guerra;203 que Rafael Favar havia patronajat 
una nau seva i que els Aixada, Rafael Coll i Pere Oriol descendien 
de mariners guixolencs de pro.204 Per tant, bastants merc?.ders o 
llurs pares havien estat abans mariners. 

e) Els corders, paraires, teixidors, fusters, sabaters, sastres, 
ferrers , hostalers, manyans i serr<>.llers representen, en conjunt, el 
16'784%, bastant inferior al de les estadístiques anteriors. 

f) El nombre de pagesos era bastant semblant al de la prime
ra estadística. 

g) Els esclaus propietat de guixolencs representen el 0'486%, 
quasi la sexta part del percentatge anterior, i encara es tracta de 
dues dones negres, probablement ja lliures.205 Igualment coneixem 
dos guixolencs que moriren captius: un a Constantinoble (1619) i un 
a Alger (1604), percentatges iguals entre ells , però molt inferiors als 
.mteriors. 

h) La immigració representa el 7'055 % (6'812% francesos i 
0'243% italians), molt superior als dos de les estadístiques pre
cedents. 

4. PERÍODE QUART (1635-1645) 

Marc històric. 

Així com els períodes primer segon comprenen els temps que 
giraren al voltant de Lepant, aquest quart ho fa a l'entorn de la 

203 Vegeu les notes 176, 199 i 143, respectivament. 

204 Vegen les notes 132, 55 , 129 i 139, respectivament. 

205 Vegeu les notes 169 i 170. 

177 13 



48 LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS 

Guerra dels Segadors. Per situar-lo en el context espanyol-català
guixolenc, cal recordar els fets històrics següents: 

1624. Olivares envia el memorial sècret al rei, del qual, referits 
a Catalunya, són aquests conceptes: " . .. y hacer que se ocasione 
algún tumulto popular grande, y con e:;tc pretexto meter la gente, y 
con ocasión de sosiego general y previsión de adelante, como por 
nueva conquista, asentar y disponer las leyes de conformidad con 
las de Castilla, y de esta manera irlo ejecutando en los otros rei
nos».206 

1630. « .. . les exportacions cap a Itàlia no arriben ni a la mPi tat» 
del que eren anys enrera, i «... els Consolats i les colònies de Ca
talans a l'estranger. .. perden . .. importància i prestigi».2o7 

1634. La fi d'en Serrallonga, <<representa el verit?.ble cant del 
cigne del gran bandolerisme del barroc>>.208 

1635 .. La Guerra dels Trenta Anys que s'inicià el 1618 als Paï
sos Baixos, posa en joc la frontera franco-catalana. 

1637. Fracàs espanyol davant Leucata; 209 Sant Feliu hi tenia 6 
brassers. 

1639, primers de juny. Comença la gran ofensiva francesa con
tra el Rosselló. Cau Salses, i Perpinyà queda amenaçada. Poc des
prés, els francesos es retiren, però no de Salses.210 

1640, primers de gener. Els catalans recuperen Salses; havien 
alçat <<en armes un exèrcit de 25.000 a 30.000 homes, el més gran 
exèrcit que s'hagués mai format dins Espanya>>.211 Sant Feliu hi tin
gué 48 soldats. Aleshores <<el govern espanyol donà ordre als «ter
dos>> d'abandonar el Rosselló, que havia quedat totalment esgotat 
durant el mig any d'estada en :1quelles terres, i acampar en dife
rents comarques catalanes. L'entrada ~l'aquella soldadesca victoriosa 
a Catalunya, agreujada per la forma arbitrària amb què s'havia exe
cutat la mobilització del Principat i les insolències realitz::1des en 
els pobles per on passava, començà a donar els fruits que Richelieu 
esperava de l'atac a la frontera franco-catalana del comtats piri
nencs>>.212 <<Robatoris, homicidis, violacions, malmetament dels pro-

206 SOLDEVILA, 1975, p. 227. 
207 VILAR, vol. li, 1966, p. 314 315 
208 REGLÀ, 1966, p . 176. 
209 SAN AB RE, 1975, p. 245. 
210 S ANABRE, 1975, p . 245. 
2ll SOLDEVILA, 1974, p. 132. 
212 SANABRE, 1975, p. 245. 
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ductes d.e la terra, talles exorbitants, marcaven el pas de les tropes 
reials per les viles i els camps de Catalunya».213 Circumstàncies que 
provocaren la sublevació de Catalunya (Guerra dels Segadors) espe
rada pel d 'Olivares i per Richelieu amb finalitats diferents: el pri
mer per junyir la terra catalana a les lleis de Castella; el segon per 
anexionar el Rosselló a la corona francesa . 

1640, finals. Davant dels preparatius militars de Felip IV contra 
Catalunya, la Generalitat té contactes amb Richelieu. A finals d'oc
tubre s'arriba a un acord amb França que envia soldats al Rosselló 
(darrers de novembre) i al Principat (primers de desembre). Els 
francesos ocuparen la part occidental del Rosselló, el Conflent i Va
ll espir i «restà encara sota el domini dels espanyols la part oriental 
del Rosselló amb les places de Salses, Perpinyà, E lna, Argelés, Cot
lliure i altres».214 

1641, 23 de gener. Cataluny;1 queda incorporada a França. Vé
nen fortes tropes franceses. La gran maniobra de Richelieu havia 
reeixit.215 Les tropes franceses qu~ havien estat derrotades a Salses, 
entren ara com aliades dels catalans. Pel juny cau Elna i a finals 
del mateix mes s'impedeix el proveïment de Perpinyà.216 

1642, primavera i estiu. L'esquadra francesa derrota l'espanyo-
la davant Barcelona. Els espanyols perden Argelés i Perpinyà. 

1643, 17 de maig. Olivares és substituït per Luis de Aro. 
1645, primavera. Cau Roses. 
1652. Juan José de Austria entra a Barcelona. 
Malgrat la pau dels Pirineus (1659), la guerra amb França no 

acabà fins la de Ryswick (1697), després de caure Barcelona al duc 
de Vendòme. Catalunya perdé el Rosselló i part de Cerdanya; el sis
tema defensiu guixolenc havia estat dinamitat pels francesos l'any 
1696 i ja no fou refet. La fam i la pesta desplaçaren el benestar 
d 'abans; la marina mercant estava desfeta. Aquest fou el trist balanç 
d'una època funesta per a Catalunya i per a Sant Feliu, aspecte que 
quedarà plasmat en les conclusions. S·:mt Feliu havia fornit 133 sol
dats contra França i 67 contra Ca~tella; alguns altres dels seus ha
bitants moriren «portant socorro a Bar-celona>> (1652); hagué de su
portar soldats dels «tercios» de D. Juap de Salamanques (1658-61), 

213 SOLDEVILA, 1974, p. 132. 
214 S ANABRE, 1975, p. 246. 

215 S ANABRE, 1975, p. 246. 
216 S ANABRE, 1975, p. 248. 
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de Baltasar Pereire (1666), del Conde Porcia (1675) i de Bartolomé 
de Corsas (1677), entre els que hem trobat documentats (conjunt de 
dades provisionals inèdites). 

Relació nominal d'oficis 

Adroguers: Salvi Andreu i Francesc Vergonyós. 
Apotecaris: Jt>roni Aldrich, Joan Falgueres, Miquel Pallisser, An

toni Pau Abrich, Joan Pau, Pere Pujol i Jaume Rufí. 
Assaonadors i blanquers: Antoni Andreu, Baldiri Carrió, Pere 

Mercader, Salvi Puicarda, Ruscada, Joan Serra, Joan Salivera, Joan 
Torrent, Joan Torres i Antoni Vidal. 

Barbers, cirurgians i cirurgians barbers: Francesc Blanch, Joan 
Blanch, Nicolau Custurer, Antoni Ferrer, Bartomeu Lloret, Nicolau 
Mates. Narcís Saguer i Antani Vidal. 

Barrilers i boters: Joan Bachó, Josep Camps, Benet Jordà, Ra
fael Llobet, Joan Pallisser, Antoni Ribe';, Francesc Ribes , Jacint Ro
vira i Joan Valmanya. 

Blanquers: Vegeu assaonadors. 
Boters: Vegeu barrilers. 
Botiguers de teles: Antoni Arnau i Joan Burch. 
Brassers: Antoni Agustí, Joan Arol<;, Antoni Balsa, Donat Balça, 

Antoni Bas, Joan Basquet, Miquel Bellver, Joan Benet, Ponç Blanch, 
Jaume Boera, Julià Bosch, Pere Bosch, Arnau Calsada, Antic Cal
vet, Joan Cateura, Roc Capdeferro, Simó Caselles, Esteve Cebrià, 
Llorenç Comas, Francesc Corto, Joan Feliu, Perris Faja o Lafaja, 
Llàtzer Ferran, Joan Forsos, Joan Garí, Jaume Garriga, Jaume Giri
berta, Joan Llambí, Josep Malareí:, Joan Mallo, Antoni Mas, Joan 
Mas, Jaume Mateu, Antoni Moner, Salvi Moner, Antoni Moragues, 
Pere Moragues, Antoni Muntada, Joan Muntada, Antoni Noguer, Jau
me Noguera, Joan Palau, Pau Palet, Antoni Perich, Bernat Pi, Joan 
Pi, Joan Planes, Pau Planes, Esteve Pou, Llorenç Pou, Pere Pou, Jau
me Puig, Joan Puig àlies Cantayre, Antoni Ribes, Montserrat Ribot, 
Pere Rodes, Joan Roqueta, Joan Sabater, Narcís Sagrera, Francesc 
Saguer, Antoni Sala, Joan Salvi, Llàtzer Serra, Jaume Sorís, Miquel 
Teixidor, Jaume Tió, Pere Tió, Joan Torrent, Jaume Vidal, Joan Vi
dal, Segimon Vidal, Antoni Vilaret, Jacint Vilaret, Josep Vilossa, 
Guillem Vinyes i Salvi Vicens. 

Calafats: Josep Andreu, Salvi Andreu i Joan Massó. 
Calsaters: Josep Andreu i Miquel Morera. 
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Candelers de cera: Antic Torres. 
Cardadors: Vegeu paraires. 
Carnicers: Antoni Vilossa. 
Cirurgians: Vegeu barbers. 
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Clavetaires: Lluís Albert o Llambert, Batista Avigó, Joan Donis 
o Denís i Lluís Denís. 

Corders: Casanoves, Francesc Feliu, Joan Sorís, Pere Vidal i 

Joan Vilanova. 
Criats: Miquel Soler (del monestir). 
Corredors: Vegeu missatgers. 
Doctors: Formigó i Lluís Piferrer (en quiscun dret doctor jut-

ge ordinari de la present vila) . 
Esclaus: Maria Forrisa. 217 

Escrivents: Llàtzer Falgueres i Joan Letjet. 
Estudiants: Joan Bachó, Joan Cabanyes, Salvi Camps, Francesc 

Revira i Damià Vo.lmanya. 
Ferrers i ferradors: Miquel Buscarons, Gabriel Buscarons, Salvi 

Clara, Gabriel Mascarons, Francesc Mates, Joan Mates, Lluís Pi, Pe
re Preses, Joan Saura, Joan Vidal i Pau Vidal. 

Flequers i forners: Joan Caimó, Pere Caimó, Rafael Ferrer, Pau 
Julià i Pere Julià. 

Fusters: Gabriel Buscarons,218 Joan Camps, Josep Camps, Josep 
Carreró, Joan Colls, Antoni Font i Salvi Valmanya. 

Hostalers: Rafael Bartomeu. 
Manyans i serrallers: Lloat i Jaume Passapera. 
Mariners: Comandaments: Joan Bas,219 Antoni Saguer,22o Jaume 

Seguer 221 i Juan de Torres.222 Mariners: Agustí Aiguaviva, Antoni Ai-

217 El 15-I-1641 fou padrina en un bateig "Maria Forrisa, donzella, negra". 
No diu que sigui esclava; potser ja era lliure. 

218 Aquest Gabriel Buscarons, ¿és el mateix que el ferrer d'igual nom i cog
nom, i que Gabriel Mascarons, fuster? 

219 Patró de "sa barchajojlaut ab tres mariners per aportar lo capità Joan de 
Torres a Barcelona" (1641). 

220 Patró. Morí el 1636. 

221 Patró d'una barca seva. En el vol. 2 d'òbits, p. 75, consta: "A 4 (febrer de 

1635) se benJixo la Barcha del Patró Jayme Seguer. Llevó la Sacristia su derecho tres 
sueldos y por lo que yo me sé no saiga la cruz de la Iglesia sin que primero paguen 
este derecho como lo ha echo Nro. Pe. Abbad Fr. Tomas Bezerra". 

222 En el Manual d'Acords de 1639-1649, f. 9, hi ha un escrit de "Lo Capità 
Juan de Torres, natural desta vila, y vuy tinent general per sa Magt. en lo offici de 
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guaviva, Antoni Andreu, Joan Babiloni, Antoni Bas, Damià Bas, An
toni Blanch, Agustí Durban, Llorenç Farresa( ?), Jacint Geli, Antoni 
Guardiola, Joan Massó, Antoni Noguer, Joan Puig, Rafael Remos, 
Joan Roqueta, Jaume Seguer, Joan Seguer, Llàtzer Serra, Joan Tor
res, Salvador Valmanya, Joan Vidal i Josep Vidal. 

Matalassers: Joan Turi( ?). 
Mercaders: Jaume Babiloni, Joan Bachó, Antoni Boera, Barto

meu Bosch, Joan Cateura, Joan Custurer, Vicenç Darder, Joan Lli
nàs, Joan Massancs, Francesc Mont, Joan Pallisser, Antoni Pi, Joan 
B.a Pi, Joan Riera, Joan Ros, Andreu Quirch i Joan Quirch. Tots 
consten com a «negociantS>>. 

Mestres d'aixa: Antoni Cateura, mestre Jarisch( ?) i Mallaria. 
Mestres de cases: Marcó, Ramon Parleri, Pere Quintana i Garau 

Soler. 
Missatgers i corredors: Bernat Co, Jacint Magí. 
Moliners: Guillem i Ramonet. 
Nobles: Antoni Aixada,223 Rafael Aixada 224 i Narcís de Alzina.225 

N otaris: Antoni Aixada,226 Miquel Aixada, Jeroni Falgueres, Llàt-
zer Falgueres, Joan Lejet, Miquel Pi i Jacint Solivera. 

Ollers: Anto!li Casanoves i Joan Casanoves. 
Pagesos: Joan Alzina, Jeroni Barella (Sant Amanç), Joan Blanch, 

Josep Camps, Antoni March, Joan March (hortolà), Joan Mates (hor
tolà), Antoni Mel (hortolà), Joan Palau, Ponç Periberto (Mas Alzina), 
Sarrat, Samsó (hortolà ), Josep Vilar (les Eroles), Montserrn.t Vilar 
i Montserrat Vilaret. 

Paraires i cardadors: Rafael Bartomeu, Andreu Galí, Joan Galí, 
i Sabater. 

son espia mayor. .. ". Pel febrer de 1640 la Universitat l'envià a Barcelona per tractar 
del desallotjament dels soldats que donaven malestar a la vila (f. 62 v.). Malgrat 
haver-lo posat entre els mariners, sospitem que era capità de l'exèrcit de terra. D'ésser 

així, seria l'únic cas que hem trobat. Per tant, considerem aplicables a Sant Feliu les 
paraules d'Oriol Vergés que, parlant de la petita noblesa rural, diu: "A Castella els 

quedava la solució de dedicar-se a la milícia i marxar com a capitans en alguns dels 
exèrcits que combatien en diferents llocs d'Europa. Però als catalans els era difícil 
de seguir aquest camí perquè ja trobaven els llocs ocupats . . .'' (Barcelona li, 1967, p. 23). 

223 Guixolenc, notari públic de Barcelona; ciutadà honrat de Barcelona i de 
Girona. 

224 Fill d'Antoni; també ciutadà honrat de Barcelona i de Girona. 
225 Donzell. 

226 El mateix de la nota 223. 
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Pastissers: Ramon. 
Pescadors: Josep Agustí, Rafael Agustí, Joan Basart, Josep Ba

sart, Joan Bernadí, Miquel Bernadí, Joan Carreres, Pere Durban, 
Joan Feliu, Joan Ferrer, Jaume Esglésies, Francesc Massó, Antoni 

Noguer, Jaume Nogués, Antoni Pagès, Joan Pagès, Pere Passapera, 
Francesc Rovira, Jaume Rovira, Joan Salomó, Antoni Seguer, Joan 
Sorís, Amador Thomàs, Damià Thomàs i Antoni Torrent. 

Pintors: Francesc Amat. 
Polvorers: Joan Calsada. 
Religiosos: Abats: Tomàs Bezerra (Tierra de Campos, 1633-37), 

Alonso de Truxillo (1637-41 i 1645-49) i Benet Tarrats (1641-45). Mon
jos: Alonso Bartrolo (majordom), Narcís Bosser (prior), Gregori 
Casals, Joan Casals (sacristà), Jaume Oliva (majordom), Bernat Tar
rats (majordom), Felip Banús (escolà) i Antoni Casals (escolà). Pre
veres: Joan Agustí (beneficiat), Narcís de Alzina (donzell), Baltasar 
Bachó, Pere Cabanyes (beneficiat), Jaume Darder, Francesc Ferrer 
(beneficiat), Joan Mercader (beneficiat), Joan Moret, Agustí Pi, An
toni Reig (beneficiat), Rafael Serra, Antoni Tauler (beneficiat) i Jau
me Torres (beneficiat). 

Renters: Antoni Andreu, Nicolau Custurer i Andreu Quirch. 
Revenedors i tenders: Joan Burch. 
Sabaters: Antoni Comes, Mestre Esteve o Steva Steve, Antoni 

Gayas (ataconador), Donat Gras, Antoni Grassot, Joan Grassot, Joan 
Mauri, Jaume Oliver, Francesc Tixcdes i Jaume Vilaret. 

Sastres: Agustí Aiguaviva, Antoni Aiguaviva, Jaume Andreu, Jau
me Babiloni, Montserrat Bascós, Antoni Camps, Josep Camps, Ra
fael Falgueres, Pere Garí, Ponç Gros, Joan Pagès, Joan Prats, Pere 
Prats, Vicenç Prats, P;o:re Rigau i Miquel Vilaret. 

Serradors: Jo3n Andreu, Joan Escart(?), Jaume Ferrer, Joan 
Ferrer i Joan Peix. 

Serrallers: Vegeu manyans. 
Sombrerers: Joan Caila, Pere Caila, Joan Vilaret i Vilareta (som

brerera). 

Teixidors: Joan Bas, Joan Basart, Bota (lli), Feliu, Pere Font 
(lli), Antoni Gifre (llana), Antoni Ma:torell (lli), Miquel Martorell 
(lli), Pere Bou (lli) i Damià Thomàs. Total, 5 teixidors de lli, 1 de 
llana i 4 que no sabem què teixien. 

Tenders: Vegeu revenedors. 
Traginers: Bernat Camps, Rafael Ferrer, Llach, Joan Paradís, 
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Joan Pi, Mateu Rodes, Joan Roure, Montserrat Roure, Antoni Sagre
ra i Joan Salomó. 

Vidriers:. Antoni. 

Relacions complementàries 

Immigrants: Simeon Bernadino (napolità), Joan Blanch (fran
cès), Julià Bosch (francès), Pere Bosch (id.), Arnau Calçada (íd.), 
Joan Ferrer (id.), Francisco (napolità), Antoni Gayhan (francès), Do
nat Gras (napolità), Igachdon( ?) (francès), Pere Julià (id.), Perris Fa
ja o Lafaja (íd.), Mestre Marcó (id.), Joan Mas (id.), Joan Mauri (id.), 
Joana Maurina (íd.), Antoni Mel (italià), Antoni Paradís (napolità), 
Bernat Pi (francès), Arnau Puig (íd.), Joan Puig (id.), Miquel Ramon 
(id.), Joan Pi (íd.), Antoni Romaguera (id.), Agustí Secho (napolità), 
Guillem Serinyer (francès), Gregori Stel (napolità) i Grau Soler (fran
cès). Total, 28 (21 francesos i 7 italians; d'aquests, 6 napolitans). 

Conclusions parcials 

Aquesta quarta estadístic dóna a conèixer variacions substan
cials quant a la distribució de la població guixolenca activa, com 
veurem seguidament: 

a) De 1635 a 1645 constatem un descens impressionant en el 
nombre de mariners guixolencs documentats. Del 17'274% de la po
blació act iva que trobàrem entre 1600 i 1615, ha baixat al 7'377%. 
L'ofici de mariner ja no és el més nombrós. Els brassers quasi els 
tripliquen; àdhuc els pescadors que, en les relacions anteriors eren 
ben pocs, ara són semblants en nombre, i també els religiosos. L'es
tadística descobreix clarament una forta crisi marinera a conse
qüència de les guerres amb França i Espanya. 

No hem trobat ni un sol comandament de galera; tan sols el 
nom de tres patrons de naus petites, probablement de cabotatge o 
de pesca.227 

Estem potser en el moment més greu de la crisi del segle xvrr 
que, segons A. Domínguez, s'inicià el 1620 i acabà el 1680.228 

227 Segons les notes 21 9, 221 i 220, un era patró de ' 'sa barchajojlaut ab tres 
mariners", un altre ho era de barca i el tercer, tan sols sabem que era patró. 

228 A. DoMÍNGUEZ ÜRTIZ, Crisis y decadencia de la España de los Austrias, 

1971, p. 5: " ... no hay inconveniente en admitir todas las matizaciones que sean ne

cesarias: por ejemplo, retrasar hasta 1620 el comienzo de la gran regresión secular, 
o reconocer que ya desde 1680 se advierten los gérmenes de una nueva vitalidad que 
mas tarde daría sus frutos" . 

184 



LA POBLACIÓ TREBALLADORA GUIXOLENC . . . . 55 

b) Els oficis que donaven feina a més gent foren els següents: 
brassers, 20'765%; mariners, 7'377%; pescadors, 6'830%; religiosos, 
6'557%; mercaders, 4'644%; sastres, 4'371 %; pagesos, 4'098%; fer
rers, 3'005%; assaonadors, 2'732%; sabaters, 2'732%; teixidors, 2'732 
per cent; traginers, 2'732%; barrilers, 2'459%; barbers, 2'185%; apo
tecaris, 1'912%; notaris, 1'912%; fusters, 1'912%, i d'altres menys 
importants. 

Evidentment, el canvi observat és substancial. 
e) Vivien directament de la mar els mariners, mestres d 'aixa, 

calafats i pescadors. Total, 15'845% de la població activa. Si en des
triem els pescadors, el percentatge queda reduït al 9'015%, total que 
representa la impressionant minva del 22'047% en relació a la pri
mera estadística. 

Per contra, els pescadors passaren, en igual període de temps, 
de 1'1 '221 al 6'830%, el que significa un augment del 5'609%. 

Estadístiques que assenyalen una contribució guixolenca nul:la 
o insignificant a la marina de guerra espanyola i una altra, molt li
mitada, a la mercant. La població, per les circumstàncies generals 
de Catalunya i per les particulars è.e la vila, es veié obligada a dedi
car-se més a la pesca, al peonatge, a l'agricultura, potser desplaçant
se a la fèrtil vall del Ridaura, i als oficis menestrals i artesans. 

d) Els mercaders, que havien representat el 10'994% de la 
població activa, donen ara el 4'644% i encara la totalitat consten 
«negociants>>, que potser eren uns me~·caders de menys empenta. 
S 'han acabat els guixolencs que navegaven i mercadejaven en totes 
direccions, preferentment vers les illes de la Mediterrània central. 
Les referències de què disposem descobreixen una petita marina de 
cabotatge, poc important. Les cites a Sardenya, a Sicília, a Nàpols 
i a les í ndies han desaparegut totalment. 

Els mercaders, com els mariners, mestres d'aixa i calafats, de
gueren ésser els que sentiren més profundament la crisi gravíssima, 
conseqüència de la política del comte duc d'Olivares, catastròfica per 
a Catalunya. 

e) Els corders, paraires, teixidors, fusters, sabaters, sastres, 
ferrers, hostalers, manyans i serrallers representen, en conjunt, el 
18'029%, número intermig entre els percentatges de les dues esta
clistiques anteriors. 

f ) Els pagesos tenen el percentatge més alt de les quatre es
tadístiques. Com hem dit anteriorment, potser alguns treballaven a 
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h fèrtil vall del Ridaura, si bé, a conseqüència de la falta de feina 
marinera, degueren aprofitar-se al màxim les terres magres del ter
me de Sant Feliu. 

g) No hem trobat referències de cap esclau; solament d'una 
negra que potser ja era lliure, puix no consta que fos esclava. Sem
bla com si els esclaus ja no existissin ni ací ni a l'Africa. Malgrat 
a ixò, n 'hem tornat a trobar en dates que arriben fins al segle passat, 
q<Ian l'esclavitud fou abolida. 

h) la immigració representa el 7'650% (5'737% francesos i 1'913 
per cent italians), el més alt de tots. 
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La població activa guixole11ca Es tadístiques r~omi11als Perce11tatges globals 
-----

Oficis 1556-71 1575-85 1600-15 1635-45 . 1556-71 1575-85 1600-15 1635-45 

Adroguers 2 O'S46 

Apotecaris 5 3 4 7 0'872 0'549 0'973 1'912 

Assaonadors o blanquers 3 7 9 10 O'S23 1'282 2'189 2'732 

Barbers, cirurgians o 
cirurgians barbers 2 4 4 8 0'349 0'732 0'973 2'18S 

Barrilers o boters 1 9 13 9 0'174 1'648 3'162 2'4S9 

B asters 1 1 1 0'174 0'183 0'243 

B otiguers de teles 1 3 1 2 0'174 O'S49 0'243 O'S46 

B rassers 78 so 65 76 13'612 9'1S7 1S '81S 20'765 

Calafats 17 8 7 3 2'966 1'46S 1'703 0'819 

Calsaters 3 8 3 2 O'S23 1'46S 0'729 0'546 

Candelers 1 0'273 

Carboners 1 0'174 

Carni cers 2 5 2 1 0'349 0'91S 0'486 0'273 

Clavetaires 4 1'092 

Corders 11 1S s 5 1'919 2'747 1'21 6 1'366 

Criats 9 3 1 1'648 0'729 0'273 

Doctors 1 2 3 2 0'174 0'366 0'729 O'S46 

E sclaus 9 1S 2 1 1'S70 2'747 0'486 0'273 

--------

* Vegeu a la pàgina 2 el per què els períodes no comprenen un nombre igual d'anys. 



Escriven ts s 3 2 2 0'872 0'549 0'486 0'546 
E spasers 2 1 0'349 0'243 
Estudiants 3 2 3 5 0'523 0'366 0'729 1'366 
Ferrers o ferradors 10 22 10 11 1'745 4'029 2'433 3'005 
Flequers o forners 3 3 1 5 0'523 0'549 0'243 1'366 
Fusters 12 9 6 7 2'094 1'648 1'459 1'912 
Hospita lers 3 2 3 0'523 0'366 0'729 
Hostaler s 6 3 2 1 1'047 0'549 0'486 0'273 
Llibreters 1 0'183 
Manyans i serrallers 6 9 2 2 1'047 1'648 0'486 0'546 
Mariners 142 115 71 27 24'781 21'062 17'274 7'377 
Matalassers 2 1 0'349 0'273 
Mercaders 63 50 39 17 10'994 9'157 9'489 4'644 
Mestres d'aixa 19 18 7 3 3'315 3'296 1'703 0'819 
Mestres de cases 4 8 5 4 0'698 1'465 1'216 1'092 
Mestres d'escola 2 1 0'349 0'183 
Missatgers i corredors 4 4 1 2 0'698 0'732 0'243 0'546 
Moliners 1 2 0'174 0'546 
Nobles 4 4 1 3 0'698 0'732 0'243 0'819 
Notaris 5 7 10 7 0'872 1'282 2'433 1'912 
Ollers 4 6 2 0'698 1'098 0'546 
Pagesos 13 17 8 15 2'268 3'113 1'946 4'098 
Passamaners 1 1 1 0'174 0'183 0'243 
Paraires i carda dor s 25 7 4 4'363 1'282 1'092 
Pastissers 2 3 1 0'349 0'729 0'273 



Pastors 1 0'183 
Perolers 1 0'174 
Pescadors 7 9 16 25 1'221 1'648 3'893 6'830 
Picapedrers 2 0'349 

Pintors 1 1 1 1 0'174 0'183 0'243 0'273 

Polvorers 1 0'273 

Rajolers 1 1 0'174 0'183 

Religiosos 27 32 34 24 4'712 5'860 8'272 6'557 

Ren ters 3 0'819 

Revenedors i tenders 3 3 1 0'523 0'549 0'273 

Sabaters 12 12 14 10 2'094 2'197 3'406 2'732 

Sastres 11 16 15 16 1'919 2'930 3'649 4'371 

Serradors 2 1 2 s 0'349 0'183 0'486 1'366 

Sombrerers 4 1'092 

T eixidors 23 27 15 10 4'013 4'945 3'649 2'732 

Traginers 6 11 16 10 1'047 2'014 3'893 2'732 
Vanovers 1 1 0'174 0'183 

V idriers 1 0'273 
--·-- · -···-··--·---~----- -------------·· 

573 546 411 366 99'979 99 '983 99'980 99'980 

Error 0'021 0'017 0'020 0'020 

100'- 100'- 100'- 100'-

I mmigrants 25 14 29 28 4'363 2'564 7'055 7'650 
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IV. CONCLUSIONS DEFINITIVES 

Heus ací l'estudi dels oficis bàsics dels guixolencs, als qnals 
hem afegit els immigï.-ants i els esclaus, comparant la seva evolució 
de 1556 (inici de la primera relació) a 1645 (final de la quarta). 
Mariners, mestres d'aixa i calafats 

Els percentatges de la gent que vivia exclusivament de la mar, 
separats els pescadors que presentem a part, són: 

Mariners 24'781 21'062 17'274 7'377 
Mestres d'aixa 3'315 3'296 1'703 0'819 
Calafats 2'966 1'465 1'703 0'819 

-----~---

Totals 31'062 25'823 20'680 9'015 

És evident que els tres oficis, paraHelament enllaçats, passaren 
d'un temps d'esDlendor (31'062% a la primera estadística) a un al
tre de marcada decadència (9'015 a la quarta). El primer tingué per 
centre la -oatalla naval de Lepant (1 571) i els anys propers, anteriors 
i posteriors; el segon, que havia iniciat la minva a finals del se
gle xvr i a:r..à augmentant-la progressivament, tingué la gran devalla
da durant les guerres amb França i Espanya (des de 1640) que dei
xaren Catalunya, i amb ella Sant Feliu, pràcticament exhausta a con
seqüència de la fam, la pesta, les lleves, els allotjaments, els talls 
i Ja desfeta de la marina. 

Els comandaments van inclosos en els percentatges dels mari
ners; si els estudiem sols, resulta: 

1556-71. Eren comandaments el 2'094% de la població activa que, 
e!l la sevs. totalitat, anaven enrola ts a la marina de guerra 
reial. 

1575-85. Eren comandaments el 4'211%; d'ells , el 2'38 % anaven a 
la marina de guerra i 1'831% a la mercant. 

1600-15. En total, 3'891 % : 0'729% a la de guerra i 3'162% a la mer· 
cant. 

1635-45. Eren comandaments el 0'819% de la població activa, tots 
enrolats 8. la marina me1cant. 

El percentatge més elevat de comandaments guixolencs enrolats 
a la marina de guerra correspon a l'època de Lepant i als anys se
güents fins 1585. El percentatge segon (2'38) és l'òptim, probable
ment degut als mèrits assolits en el curs de la famosa batalla na-
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val; per tant, bastants guixolencs degueren prendre-hi part. Remar
quem, però, que l'augment és tan sols de comandaments car el 
nombre de mariners havia minvat . Com que al següent combat na
val important (la «Armada Invencible», 1588) no hi hem trobat cap 
guixolenc, estem plenament d'acord, per a Sant Feliu, amb l'afirma
ció de Nicolau d'Olwer: «Lepant és el darrer fet naval on els cata
lans preponderaren» i també: els catalans a Lepant <<posen ben alt , 
encara un<l vegada - i serà la darrera- el nom de Catalunya en les 
a igües d'aquell golf de Corint que dos segles abans, en temps dels 
ducats d'Atenes i Neopàtria, era un llac català».229 

En canvi, el major percentatge de comandaments d'emb<Jrca
cions mercants cau entre 1600 i 1615, quan la participació guixolen
ca a la marina de guerra era quasi nuBa. 

Mercaders 

Sabem que els genovesos Doria i Spínola carregaven mercade
ries del rei dins llurs galeres i que, amb aquesta excusa, també ho 
feien per a particulars i per a ells mateixos. Bé prou se'n queixaven 
els catalans que ambdós portaven molts forments cap a Gènova «en 
notable dany de tot lo principat>>.230 Aquest transport els donava sa
nejats beneficis; eren cabdills-mel·caders que tal volta no defugien 
el contrabandisme, influïts sens dubte per les falconades dels nom
brosos bandolers que infestaven Ja terra ferma. 

Aquesta realitat ens fa creure que els comandaments i els ma
riners feien el mateix, si bé en petita escala. A Sant Feliu trobem 
armadors i mercaders guixolencs que abans havien ocupat coman
daments importants a la marina; això demostra la relació que hi 
hagué entre uns i altres. Per aquest motiu, quan l'aportació guixo
lenca fou import<mt, els negocis dels mercaders anaven vent en 
popa; quan la marina decaigué, els negocis anaren de mal borràs, 
puix el comerç guixolenc era quasi exclusivament marítim.231 

Vegem els percentatges de les quatre estadístiques: 

10'994 9'157 9'489 4'644 

229 LLuís NICOLAU n'OLWER, L'expansió de Catalunya ell la M editerrà11ia orien

tal, Barcelona, 1926, p. 232 i 23 3. 

230 VILAR, vol. II, 1966, p. 265 i 272. 

231 Acabat el present treball, veiem que, segons BARBAZA (p. 186; vegeu la nota 

n.o 12), en un contracte de finals del s. xv entre un patró de Sant F eli u i un merca

der de Barcelona, hom p reci sava que els peregrins podien carregar caixes "que no 
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Els tres primers són més o menys igualats, però el quart decau sob
tadament . Del final de la tercera estadística (1615) al final de la 
quarta (1645 ) passaren trenta anys en el curs dels quals potser tro
baríem la causa que inicià la minva, però no hi ha dubte que la 
principal fou la Guerra dels Segadors en el curs de la qual la pre
sència d'esquadres enemigues a la Mediterrània desballestà la mari
na c::~talana i el comerç amb els països importadors de les nostres 
mercaderies quedà estroncat. 

Pescadors 
Al revés passà amb els pescadors. Vegem-ne els percentatges: 

1'221 1'648 3'893 6'830 

Quan àe 1556 a 1585 ésser mariner significava esperit de lluita 
i d'aventura amb possibilitat de bons ingressos, pocs eren els guixo
lencs que es dedicaven a la pesca com a mitjà de vida; s'ho jugaven 
tot a una car ta: da faixa o la caixa» , devia ésser l'ideal d'aquells 
avantpassats nostres. En canvi, quan de 1635 a 1645 l'ofici de mari
ner anà de mal en pitjor, bon nombre de guixolencs engrossaren les 
fil es dels pescadors, sens dubte a contracor. D'ací la notable dife
rència entre els percentatges primer i quart. 

Pagesos 
Examinem els percentatges trobats: 

2'268 3'113 1'946 4'098 

A semblança del que passà amb els pescadors, pocs guixolencs 
es guanyaven la vida treballant la terra . Era un negoci massa ma
gre, com la tern del municipi. Però quan la marineria anà mala
ment, hagueren d'arrapar-se allà on pogueren. Aleshores el nombre 
de pagesos (}Uedà qua:;i doblat. I com que el terme municipal era 
- i segueix essent- molt petit, és probable que alguns dels pagesos 
nou vinguts treballessin les terr es fèrtils de la vall del Ridaura. 

Religiosos 
Vegem-ne els percentatges: 

4'712 5'860 8'272 6'557 

s1gum llurs vestits" i que els mariners i el patró podien portar cadascú 60 quintars 

catalans de mercaderies. Malgrat que 2.496 kg. per mariner ens sembla una quantitat 

molt crescuda i malgrat trobar estrany que el patró pogués carregar el mateix pes 
que un mariner qualsevol, Ja cita confirma que comandaments i mariners podien en· 
t renar-se a mercadejar mentre estaven en actiu i, un cop retirats, estaven en condicions 
òptimes ))er :1 convertir-se en mercaders; alguns, àdhuc en armadors i mercaders alhora. 
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Reglà, basant-se en el cens dc 1553, diu que «els eclesiàstics re
presenten el 6% del total de la població catalana».232 En el període 
nostre que més s'acosta al cens citat, el de 1556-1571, trobem que 
els religiosos eren el 4'712% de la població activa (no de la total), 
superior al percentatge de Reglà, que trobem augmentat bastant 
més encara a les altres estadístiques, principalment a la tercera. 

En co11junt, de 1556 a 1645 hem trobat 62 monjos i 55 preveres, 
és a dir, uns i altres estaven bastant igualats en nombre, si bé l'abat, 
amb la seva jerarquia superior, feia abaixar el plat de la balança 
i Ja desequilibrava a favor del monestir. 

EI nombre de monjos i preveres que hem trobat sembla molt 
crescut per a una població com era Sant Feliu i no és d'estranyar 
que uns i altres i el poble no anessin massa d'acord. 

Paraires, cardadors i teixidors 

Els percentatges assenyalen una crisi de la indústria tèxtil car 
de la primera a la quarta estadística baixen a menys de la meitat. 
Examinem-los: 

Paraires cardadors 
Teixidors 
Totals 

4'363 
4'013 
8'376 

1'282 
4'945 
6'227 

o 1'092 
3'649 2'732 
3'649 3'824 

En conjunt, 39 homes teixien Ili; 6, llana; 3, Ili i llana, i 26 no 
sabem què teixien. Tenim, per tant, que a Sant Feliu els homes de
dicats a la indústria tèxtil treballaven preferentment el lli, i que la 
crisi no fou conseqüència de la Guerra dels Segadors (1640 i se
güents) sinó que prov~nia del període 1600-1615, si bé persistí du
rant el decenni 1635-1645. 

Esclaus 

Presentem seguidament dues ratlles de quatre percentatges ca
da una. Els de la primera ratlla corresponen al nombre d'esclaus 
propietat dels guixolencs; els de la segona, al de guixolencs que cai
gueren esclaus de barbarescs i turcs. 

1556-1571 

1'570 
1'570 

232 REGLÀ, 1961, p. 21. 

1575-1585 

2'747 
0'549 
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1600-1615 

0'486 
0'486 

1635-1645 

0'273 
o 
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Estadística primera. Primer percentatge (1 '570) = 9 esclaus = S 
homes negres, 1 dc.na negra i 3 fills sense especificar si eren blancs, 
negres o mestissos. 

Segon percentatge (1'570) = 9 guixolencs, tots homes, que mo
riren esclaus: 1 a Constantinoble (1569) i 8 a Argel (1 el 1562, 2 el 
1563, 2 el 1567, 1 el 1568, 1 el 1570 i 1 el 1571). 

Per tant, tenim notícies de 9 esclaus dels guixolencs i de 9 gui
xolencs que moriren esclaus. Fins Lepant, doncs, el nombre d'es
claus era igual en els dos bàndols. Segons la nostra relació, però, a 
Sant Feliu hi havia esclaves negres, mtntre que els guixolencs cap
tius tots eren homes. Per altra part, ignorem d'on procedien els pri
mers, com ignorem si eren producte d'atacs guixolencs a les costes 
musulmanes o si havien estat comprats en els mercats d'esclaus; en 
canvi, no tenim cap dubte d'on venien les falconades contràries: 
d'Alger i, per excepció, de Constantinoble: detall que veurem repe
tit a les altres estadístiques. 

Estadística segona. Primer percentatge (2'747) = 15 esclaus : 2 
homes negres, 5 dones negres i 8 esclaus (2 homes, 3 nois , 2 done<> 
i 1 noia) sense especificar si eren negres, blancs o mestissos. 

Segon percentatge (0'549) = 3 guixolencs, tots homes, que mo
riren esclaus a Alger (2 el 1587 i 1 el 1588). 

Per tant, 15 esclaus dels guixolen::::s i 3 guixolencs esclaus dels 
musulmans. Aquesta diferència tan notable, ¿fou conseqüència de la 
batalla de Lepant? 

Insistim en la presència d'esclaves negres en aquesta vila. Tam
bé en la localització del punt d'origen dels atacs corsaris a les nos
tres costes o a les nostres naus: Argel. 

Estadística tercera. Percentatge primer (0 '486) = 2 dones ne
gres . 

Percentatge segon (0'486) = 2 guixolencs que moriren esclaus, un 
a Alger (1604) i un altre a Constantinoble (1619). 

En aquesta estadística tornem a trobar igualtat de percentat
ges: 2 dones negres per 2 guixolencs captius. Les negres, però, no 
consta que fossin esclaves; en canvi sabem del cert que els dos gui
xolencs moriren captius a Alger i a Constantinoble, respectivament. 
Sempre els mateixos dos ports, veritables nius de corsaris barba
rescs i turcs. 

Estadística quarta. Percentatge primer (0'273) 
negra. 
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Percentatge segon = cap esclau. 
No coneixem cap guixolenc captiu i tan sols sabem a la nostra 

vila la presència d'una negra, donzella, que probablement ja era 

lliure. 
De les estadístiques anteriors sembla que, per aproximació, se'n 

poden treure algunes conclusions: 
1. El nombre d'esclaus en poder dels guixolencs i el dels guixo

lencs captius dels corsaris era, aproximadament, el mateix, excepte 
a la segona estadística. 

2. Ignorem d'on procedien els esclaus dels guixolencs, si excep
tuem un negre de Granada; però sabem on moriren els guixolencs 
captius documentats: 12 a Argel i 2 a Constantinoble. 

3. Entre els esclaus dels guixolencs hem trobat els següents 
matrimonis: 

Una negra amb un home també negre.233 Una negra amb un 
blanc, francès.234 Tres homes negres amb dones que no diu si són 
blanques o negres; ¿serien guixolenques?235 Una esclava tingué un 
noi, possiblement essent soltera, puix consta que fou batejat «Un 
fill de Caterina, esclava de mo Joan Bosch, mercader»,236 sense citar 
el nom del pare. 

Per tant, és quasi segur que alguns esclaus aportaren caracte
rístiques etnològiques de la seva raça a la població guixolenca. ¿Pas
sà el mateix amb els esclaus guixolencs? 

4. ¿Per què tots els guixolencs que moriren captius eren ho
mes, sense que tinguem notícia d'una sola dona? ¿Havien estat aga
fats .::n alta mar, tripulant galeres o naus n1.ercants? ¿No pogueren 
els corsaris sorprendre mai la població guixolenca per robar dones i 
joves? ¿Què passà «lo any que saquearen lo raval de Tueda de esta 
vila los moros?».237 

5. « ... els barbarescs practicaven una pirateria santa i beneïda i, 
per tant, d'una violència i crueltat sense límits», escriví Vicens i Vi
ves.238 En efecte, els captius, si volien ésser redimits, havien de pa-

233 Vegeu la nota 50. 
234 Vegeu la nota 117. 
235 Vegeu les notes 49, 51 i 114. 
236 Vegeu la nota 115. 
237 Vegeu les notes 54 i 103. 
238 J. VICENS I VIVES, Un segle sense opcions. En un racó de la Mediterrània, 

a "Moments crucials de la història de Catalunya". Barcelona, 1962, p. 207. 
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gar forts rescats. Que això no era fàcil, queda demostrat perquè 
tots els captius guixolencs documentats moriren en el captiveri. Un 
sol que el sabem <<rescatat d'Argel, morí a València»,239 potser redi

mit per ID'llalt. 
Els' guix:olencs, en canvi, seguint la tradició romana, sembla que 

deixaven lliures els esclaus tan bon punt morien llurs amos. Ho de
-duïm dels dos textos, ja transcrits, que tornem a recollir: 

Primer. Jaume Oriol, capità de galera, en el seu testament del 
5 de febrer de 1585 proclama: <<Item deix a Alvaro, esclau meu. de 
nació de Granada, i a Josep i Antoni, fills seus, encontinent la mia 
fi seguida, pura i mera libertad». Oriol degué morir poc després 
perquè el 18 de desembre de 1587 ja no era esclau: <<morí un albat 
de Alvaro, esclau que fou de m 0 Oriol, capità de galera». 

Segon. En el seu testament, Joan Arols, capità de nau, manà: 
(<Item deix a Antoni, Joan, sclau, i a Anna, sclava mia, per amor de 
Ntre. Sor. Déu, franca i pura llibertat segons lo ús i costum romà». 

Immigrants 

Els percentatges dels immigrants són els següents: 

1556-1571 4'363% (3'665% francesos i 0'698% italians). 
1575-1585 2'5640/o (2'381 0/o francesos i 0'183% italians). 
1600-1615 7'0550/o (6'812% francesos 0'243% italians) 
1635-1645 7'650% (5'738% francesos 1'912% italians). 

De les dades obtingudes, resulta que la màxima aportació de 
mà d'obra forastera s'escaigué de 1635 a 1645 i representa el 7'650% 
de la població guixolenca activa. En total, hem trobat 97 immigrants 
(84 francesos i 13 italians), dels quals coneixem pocs oficis; els dels 
francesos són: 6 brassers, 3 mestres de cases, 1 capellà, 1 manobre 
(és rúnica vegada que hem trobat aquest nom), 1 missatger, 1 pe
roler, 1 sabater que també feia de serrador, 2 traginers i un matri
moni que residia a la Casa Nova i, per tant, devia viure del bosc; 
dels italians solament sabem que 2 eren mariners. 

En els registres consta generalment la paraula <<francès», des
prés del nom i cognom; solament 4 porten la població d'origen: 2 
Elna, 1 Perpinyà, 1 Niça i d'un altre sabem que era <<gascÓ.>> Quant 
als italians, trobem 6 napolitans, 4 genovesos, 1 venecià i 1 sard. 

Segons Reglà, <<el fenomen de la immigració francesa... arriba a 

239 Vegeu Ja nota 54. 
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tenir un gran interès demogràfic àes de mitjan segle XVI al primer 
terç del xvn»240 i Kadal i Giralt opinen que «la gran etapa immigra
tòria va de finals del segle xv fins als anys 1620-1625 i el seu mo
ment culminant sembla coincidir amb el segon dels Austries» i «a 
Sant Andreu (de Llavaneres) el raig immigratori perd força cap el 
1625 ... i s'escanya, gairebé definitivament, a partir de 1636. En ter
mes generals, l'exemple de Llavaneres encaixa perfectament amb el 

model català».241 

Com podem veure, el cas de Sant Feliu difereix dels conceptes 
anteriors puix la màxima aportació immigratòria, com hem dit, s'es
cau de 1635 a 1645. ¿Són deficiències de les nostres estadístiques o 
fou Sant Feliu una excepció del «model català>> tan ben èstudiat 
pels senyors Nadal i Giralt? 

Podríem parlar mx1 mateix dels notaris, sastres, sabaters, ma· 
nyans, fusters ... però creiem que ja ho hem fet abastament d'aquells 
oficis que marquen millor els períodes de progrés o de recessió pels 
quals passà la vila guixolenca en el decurs dels anys estudiats. 

Coralers 

No volem donar per acabat aquest treball sense deixar constàn
cia de la sorpresa que ens ha produït el fet de no haver trobat ni 
una sola referència al coral i als coralers. Sabem per Pere Gil242 
que a Catalunya, a l'època estudiada en aquest escrit, «y ha molts 
coralés que obran y llavaran lo coral fent deU rosaris, collars, creus, 
imatges y altres semblants coses. Y de Cathalunya lo aportan à mol
tas parts». També hem constatat en els inventaris de diversos gui
xolencs la presència de valioses joies fetes quasi enterament de co
ral o amb importants aplicacions del mateix (precisament quan es
tem escrivint aquestes ratlles tenim davant nostre el cos d'un Crist 
-5 cm. de llargada- fet tot ell de coral: la peça sencera devia 
ésser de gran mèrit i valor extraordinari). I Pella y Forgas diu que 
en el segle xv s'havia trobat coral en els mars de Sant Feliu i parla 
dels coralers que anaven a la platja guixolenca.243 ¿A què es deu, 

240 REGLÀ, 1966, p. 18. 
241 JoRDI NADAL i EMILI GIRALT, La immigració f rancesa a Mataró durant el 

segle XVII, Mataró, 1966, p. 33 i 35. 
242 JOSEP !GLÉSIES, Pere Gil, S. I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalu

nya, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, p. 200. 

243 JOSEP PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdtín, Barcelona, 1883, p. 594. 
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doncs, l'absència absoluta de referències al coral i als «curaiadors»? 
Perquè si a la costa de Sant Feliu no hi havia coral o n'hi havia poc 
-cosa probable- els guixolencs podien anar a cercar-lo a Begur, 
per exemple, on abundava. Concedim que cada Universitat reserva
va la seva costa als seus coralers, però ¿tan rigorosa era aquesta 
disposició que no donés peu a la més petita nota en els nombrosos 
documents que hem consultat? 

Aquesta realitat creiem que haurà de tenir-se en compte quan 
es faci la revisió de l'estudi del coral i dels coralers a les costes ca
talanes. 

APÈNDIX 

Aspecte de la vila i el port de Guíxols en temps del present treball, 
segons un gravat contemporani. 

El dibuix adjunt representa el martiri i miracle de Sant Feliu, 
salvat de les aigües per la intercessió dels àngels; al mateix temps, 
però, dóna un interessant i força exacte panorama de la vila i el 
port abans de la destrucció de llurs sistemes defensius , fet ocorre
gut el 1696. El dibuix és de Benet Albertí, que el tregué d'un gravat 
de coure d 'au tor desconegut. Malgrat haver estat reproduït diverses 
vegades, ningú no ha publicat mai la procedència del gravat; actual
ment desconeixem el seu destí. La nostra reproducció és a tamany 
natural i, segons Agustí Casas que el donà a conèixer per primera 
vegada, « ... pot fàcilment remuntar-se a les darreries del segle XVII» 
(«La Costa Brava>>, Festa Major de 1930). 

El mateix Casas comentà: « ... aq!.!esta evocació ... resulta una 
mica arbitrària, com si el dibuixant hagués tingut l'intent de refe
rir-se a una època anterior a la seva ... com si tr eballant lluny d'a
qui, no hagués disposat de prous records o referències». En aquest 
punt, no opinem el mateix. A nosaltres, l'estudi del dibuix ens sug
gereix els següents comentaris: 

a) La vila murallada. Sabem històricament que, de garbí a 
llevant, la vila tenia, encarades al port com en el dibuix, les cinc 
torres següents: de la Presó, torre del Consell amb el portal de Mar, 
torre Ampla, mitja torre i torre Vella; entre les dues últimes, hi 
havia un baluart, detall que el gravador distingí dibuixant sota els 
marlets de la muralla tres ratlles horitzontals que no es veuen en 
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els altres trams de la mateixa. Da\ant la torre del Consell - la que 
té el portal- hi ha la creu <<de terme» dita <'de Mar» o «de la Plat
ja» i, a la dreta de la vila murallada, dues fileres de cases indiquen 
el nucli inicial del raval de Tueda. La vila, la creu i el raval, per 
tant, són representats en el dibuix d'acord amb les dades històri
ques que en tenim. 

b) Sant Elm. Igual passa amb aquesta fortalesa. En un do
cument sense data de l'AHSF (Sec. XXIII, n.o 2) que considerem 
de 1673 a 1689, trobem aquesta descripció textual que s'ajusta per
fectament al dibuix: « .. . dit castell de St. Elm està en forma y fi
gura quadringular tenint en cada àngulo una torre rodada ab sos 
marlets y gritas corrent de torra a torra la muralla ab son terraplà 
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de tal manera q. ab facilitat de una a altre torra se pot comunicar 
qualsevol auxili y ajuda axí de armes com gent y munitions tenint 
en lo medi de dits terraplens una torra més eminent q. las altres 
la qual torra és dita de la Atalaia i senyal, rodada axí matex de 
marlets y homenatjes ab sas espilleras tenint en lo interior totes 
las officinas nesesàries axí per armes, monitions, com altrement per 
abitació de soldats y gent de guerra, al qual castell servex per la 
part q . mira al mar de fosa la viva penya y despenyadero fins al 
mar de tal manera q. per part de terra és dit castell fortíssim y per 
part de mar inexpugnable .. . » . 

c) El Fortí. Entre l'ala, el cap i la palma de l'àngel de la 
dreta, s'hi veu representat l'altell del Fortí, dit també del Salvament 
i, abans, punta dels Guíxols (potser origen del nom de la vila, car 
ací hi hagué el primitiu poblat iber), en el qual hi havia una bate
ria i, a l'extrem nord, hi eren enterrats els que morien de pesta. 
Igualment, en data per nosaltres incerta, hi hagué un llatzaret; ¿se
ria la casa que s'hi veu al cim? 

d) El monestir. Separat de la vila per la riera, hi veiem el 
monestir; però així com la població i el port són representats fidel
ment, aquell és desfigurat del tot, com si l'autor ignorés o volgués 
ignorar la seva importància castellera. En efecte, de cara al mar, 
tenia - i segueix tenint encara- cinc torres de defensa, de les 
quals no se'n veu ni una en el dibuix. En canvi, dalt del campanar 
en el penell hi ha un gall, animal que, segons una creença supers
ticiosa molt extesa, servia per foragitar les bruixes i els mals espe
rits; és a dir, el gravador atribuí als benedictins supersticions paga
nes. Igual que a la vila, dues rengleres de cases indiquen l'existèn
cia del raval del Monestir, dit també de la Riera. 

Conclusió. El dibuix dóna una visió encertada, real i positiva 
de la vila i del port amb llurs defenses. Per contra, presenta una 
falsa interpretació del monestir, potser amb intent deliberat de mi
nimitzar-lo. És absurd admetre que el gravador coneixia exactament 
els detalls defensius de la vila i de Sant Elm i, en canvi, ignorés en 
la seva totalitat els del monestir. Davant d'aquesta realitat, ens in
clinem a suposar que el gravador era un fervent partidari de la 
Universitat en les baralles que aquesta tingué contra els drets se
nyorials pretesos amb insistència pel monestir i combatuts aferrissa
dament per ella. 
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' NOTA BIOGRAFICA DEL 
DR. SALVADOR VIVES I CASAJUANA 

PER 

PERE GABARRÓ 

El Dr. Salvador Vives i Casajuana nasqué el 1886 a Sant Vicenç 
de Castellet. Es llicencià en Medicina a la Facultat de Medicina de 
Barcelona el 1909 i es doctorà a Madrid l'any 1921. 

Era un home d'una cultura general molt extensa, especialment 
de formació francesa, tant en el terreny literari i filosòfic com en 

el camp de la Psiquiatria. 
Psiquiatra des d'un principi d'exercir la carrera, fou deixeble 

i amic del Dr. Martí i Julià amb el qual col-laborà tant en el sanato
ri psiquiàtric de Sant Boi, com a l'Institut frenopàtic de les Corts, 
a Barcelona. 

El 1916, en temps de la Mancomunitat de Catalunya guanyà la 
Direcció del Manicomi de Salt. Per cert que això fou en temps del 
General Primo de Rivera, el primer dictador. Durant les oposicions 
el Dr. Vives parlava sempre en català, tot i l'enmurriament d'algú 
del tribunal i tot i que li donaren la plaça, sabé que fou solament 
per un vot de majoria (possiblement pel seu daler de fer-ho tot en 
català). Renuncià a la plaça que fou convocada novament. S'hi pre
sentà i l'aconseguí aquest cop sense traves. 

Des de Salt treballà no solament en l'organització del manico
mi, sinó que féu estudis sobre l'alcoholisme a la província de Girona; 
sobre el règim alimentici dels malalts mentals; sobre la profilaxi 
de les malalties mentals i sobre l'organització de l'assistència psi
quiàtrica. 

L'any 1920 fou comissionat per la Mancomunitat de Catalunya 
per a estudiar els serveis psiquiàtrics i l'assistència familiar a Fran
ça, Itàlia, Suïssa i Bèlgica i el Dr. Vives reconegué que «foren els 
psiquiatres francesos els qui m'h::tn guiat i m'han evitat els passos 
falsos en la brossa inextricable de les psicosis i neurosis». 
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El Dr. Vives, home íntegre i profundament catalanista, quan 
vingué la dictadura de Primo de Rivera i la Mancomunitat es con
vertí en una entitat governativa, renuncià els càrrecs oficials que 
tenia. Deia: «L'adveniment de la Dictadura i la instauració de la 
Mancomunitat governativa, amb la qual la meva condició d'home 
liberal i de catalanitat m 'impedia de col·laborar, em feren renunciar 
a l'obra que propugnava». 

Més tard, instaurada la República pel vot popular i convertida 
la Mancomunitat en la Generalitat de Catalunya, el Dr. Vives es 
reintegrà a la feina que havia començat. 

Fou, a més, nomenat Cap dels serveis de Psiquiatria de la Ge
neralitat de Catalunya, on treballà amb l'entusiasme i eficàcia de 
sempre. Es constituí el <<Patronat dels malalts psíquics» que inicià 
a casa nos tra l'estructuració i assistència psiquiàtrica a nivell europeu. 

Tot va perdre's amb l'alçament de Franco. 
Veus aquí un fet que es repeteix a través de la història i és que 

els enfonsaments polítics irregulars, porten sempre com a conse
qüència el retràs o la destrucció d 'institucions preparades conscient
ment a través d 'anys d'esforços i ct 'inteHigència. Avui dia, a l'any 1976, 
l'organització psiquiàtrica de Catalunya està més endarrerida del 
que estava en temps de la Generalitat de Catalunya. Per segona ve
gada una segona dictadura havia interromput la tasca feta pel Dr. 
Salvador Vives. 

La producció científica del Dr. Vives fou extensa i important. 
Apart dels treballs que hem citat abans, en féu d'altres sobre la ci
clotímia; l 'esquizofrènia; les neurosis en general; les personalitats 
psicopàtiques; sobre la paràlisi general; sobre l'organització d 'esta
b liments psiquiàtrics, etc. 

Un treball seu publicat el 1916, quan era director del sanatori 
de Salt, és encara avui d'actuali1at. Escrivia el Dr. Vives: «L'ús 
feliç de mitjans del tot psiquiàtrics en el tractament d'un cert nom
bre de malaties mentals, és un fet establert i adquirit. Qui ha vis
cut intensament la clínica psiquiàtrica, considera com una heretgia 
esfereïdora l 'afirmació tan sovint repetida que no hi ha psicoterà
pia de les mala ties mentals ... Poden fer totes les reserves que vul
guin respecte a la valor curativa de la terapèutica psíquica en les 
malaties mentals, però no li poden negar un real i eficient poder 
modificador ». 

L'any 1937, en plena guerra civil i com a representant del Go-
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vern de la Generalitat, assistí al segon congrés internacional d 'Hi
giene Mental celebrat a París, on presentà el programa sota el títol 
<<La reforma de l'assistència Psiquiàtrica a Catalunya». 

Sobre el mateix terna encara l'any 1962 publicà un treball : «As
pectes de les osciHacions de la psiquiatria en relació amb la sociolo
gia» on s 'ocupà en forma viva dels factors socials en les malalties 
psíquiques. 

El Dr. Vidal i Teixidó, parlant del nostre biografiat 1 escrivia: 
«Les activitats que Vives posà en marxa des de la Generalitat de 
Catalunya, encara no han estat superades. Millor dit: La Psiquiatria 
Catalana després de la regressió de la postguerra civil, no ha retor
nat encara, al nivell que havia assolit en l'època de la nostra Ge
neralitat». 

Crec que val molt la pena de comentar un dels seus últims tre
balls sobre «La involució psíquica funcional » on fa un estudi detin
gut de les qüestions geriàtiques . 

Parla de les èpoques de la vida: el Creixement , la Maduresa i 
la Senectut. Fa una diferenciació capital entre la vellesa dels òrgans 
del nostre cos i l'estat del nostre cervell (que domina tots els altres ). 
Si a vegades hi ha paraHelisrne entre el cervell i el cos, d 'altres ve
gades el cervell es manté bé, mentre el cos envelleig. 

Menciona que les cèHules cerebrals no es reprodueixen, mentre 
que les de la resta de l'organisme poden renovar-se per reproducció. 
Per això afirma que l'esdevenidor de les cèHules cerebrals està pre
determinat en l'embrió fetal. 

Així s'explica que hi hagi ancians l'organisme dels quals pre
senta tots els símptomes de la decrepitud i en canvi llur inteHigèn
cia es manté íntegre. El procés de senectud pot determinar una in
volució dels òrgans del cos i respectar el cervell. 

Cita el fet que els grans descobriments matemàtics han estat 
fets per homes de menys de 30 anys i que en canvi importants obres 
literàries, científiques i artístiques han estat fetes per homes a 
l'edat de la Vellesa. 

Cita, entre altres, que Rodin als 80 anys seguia esculpint amb 
la mateixa traça de sempre; que Voltaire - que segons les cròniques 
diuen que el seu cos era demacrat, descarnat, reduït a l'estat d'es-

1 Vegis: RAMON VIDAL I TEIXIDOR, "Record de Salvador Vives i Casajoana" , 

publicat per la Societat Catalana de Biologia l'any 1967. 
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quelet- , als 81 anys corregí les seYes obres en 40 volums; que joan 
XXIII als 83 anys publicà el trascendental <<Pacis in Terris» i que 
Pau Casals, passats de bon tros els 80 anys, encara fascinà l'audi
tori amb el seu violoncel. 

Menciona Ciceró, que en el seu llibre <<De la Senectut>> diu que 
és en el caràcter i no pas l'edat on rau el fonament de les lamenta
cions dels vells. Recorda que hi ha els qui conserven una bona efi
ciència inteHectual fins a una edat avançada i que han restat curio
sos, dispostos a meravellar-se i àvids d'adquirir nous coneixements; 
hom podria dir que han estat estudiants tota la vida. 

Recordem-nos, afegeixo jo, de Pau Vila, que al 94 anys encara 
porta una vida molt activa. Recordem igualment al Dr. Fonseré que 
als cent anys , feble de la vista i de l'oïda, conservava una claretat 
mental envejable i una escriptura, petita de dimensions , però cla
ríssima i ben pensada. 

El Dr. Vives es casà amb un:t empordanesa, Concepció Alemany 
i Vall, dona molt activa i emprenadora, molt afeccionada a la mú
sica. Tenia recollits 15 quilograms dc programes de concerts musicals. 
Tenia una afecció cardíaca. Anà a Suïssa a refer-se, però no tardà 
a morir. No tingueren fills. El Dr. Vives morí de malaltia curta, el 
15 de maig de 1965, als 79 anys. 

Home ric, deixà la seva fortuna, fent-los hereus universals, a 
Antoni Bergós, Josep Iglésies, i Tasis i Marca, els quals decidiren 
crear la <<Fundació Salvador Vives i Casajoana» que a Madrid retin
gueren dos anys per aprovar-la i que inicià les seves tasques el 15 
de gener de 1968, precisament pocs dies després de la mort d'un 
dels hereus, Tasis i Marca, que morí a París pel Nadal de 1967. 

Aquesta fundació té publicats fins ara 42 llibres d'interés ge
neral, de valor històric i d'investigació. No puc pas detallar-los tots 
però per :1 fer-se'D càrrec en citaré quatre: 

1. El cant Gregorià. Un model de música religiosa, pel Pare 
Miquel Altissent, amb pròleg del Pare Cassià Just . 

2. Poemes hebraics de jueus catalans (Segles xr-xv), per Eduard 
Feliu i Mabres i Jaume Riera i Sans. 

3. Quatre dones catalanes, per Roser Matheu. 

4. Pels cam ins de la Història, per A. Duran i Sanpere. 
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FINAL 

Salvador Viveo. no solament s'interessà per la Psiquitria, sinó 
que tingué una viòa activa dintre d'institucions médiques. Fou Vice
president primer de l'Acadèmia Laboratori de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears; Secretari genec·al del Sindicat de Metges de Ca
talunya i Balears; un dels fundadors de la Mutual Mèdica de la ma
teixa entitat; Secretari general de l'Associació General de Metges de 
Llengua Catalana, i finalment fou Secretari General del Congrés de 
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a Perpinyà el 1936, 
poc abans de l'alçament de Franco contra el Govern de la República. 

Fou, doncs, la vida del Dr. Vives una vida intensa dedicada prin
cipalment a la Psiquiatria, però al mateix temps a altres activitats 
mèdiques en gene1al i sempre posant per damunt de tot la seva ca
talanitat incorruptible. 
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' NOTES BIOGRAFIQUES SOBRE EL 

DR. RODOLF MAT AS 

PER 

PERE GABARRÓ 

Possiblement alguns dels que m'escolten recordaran Rodolf Ma
tas . Mitjà d'estatura, el cap ben blanc, un front ample, de mirada 
suau - tot i portar un ull de vidre que difícilment se li veia- , vestit 

normalment, amb el seu bigoti i la barbeta punxaguda que, tot par
lant, acariciava amb la seva mà dreta. Tenia les mans fines, amb els 
dits llargs, que havien fet miracles durant la seva pràctica de ci
rurgià. Bon xic em·onador, però sempre agradable. 

La primera cosa curiosa del Dr. Matas era que el nom que li 
corresponia no era Matas, sinó que havia de ser Rodolf Hereu i Jor
dà. Ho explicarem. 

L'avi patern de Matas es deia Manuel Areu i Casals, nascut a 
Pont Major, l'arrabal de Girona. Es c8sà amb Paula Matas Vilar
deli, filla de Narcís Matas, batlle de Pont Major i de família ben 
acomodada. 

D'aquest matrimoni nasqué a Pont Major el dia 5 de maig de 
1837 Narcís Areu i Matas. Narcís es féu molt amic de Tomàs Jordà, 
un santfeliuenc que havia fet fortuna a Nova Orleans, als Estats 
Units. Narcís conegué i s'enamorà de Ja germana de Jordà, Teresa, 
joveneta de molt bon veure, decorad1. amb una cabellera negra, 
però que tot i que no ho semblava tenia 10 anys més que Narcís. 

Narcís, batejat Areu, convençut que el seu nom venia d'hereu, 
es canvià el cognom d'Areu a Hereu. 

Narcís i Teresa es casaren el dia 27 d'octubre de 1856. La ceri
mònia es celebrà a l'església de St. Narcís de Girona, quan ja Nar
cís havia acabat els estudis preliminars a la Universitat de Barce

lona. 
El seu amic 

havia moltes possibilitats de fer negoci . Marxaren amb la 
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a Barcelona i d'allí embarcaren cap a Nova Orleans, on els acollí 
Francisco Sambola, que hi tenia una fàbrica de macarrons i que 
els oferí estatge fins que en trobessin un d'adequat. 

Narcís estudià Farmàcia i se'n féu doctor el 1858, als 21 anys, 
i Dr. en Medicina l'any següent, el 1859. (Es veu que els estudis no 
devien ser massa rigorosos o complicats a Nova Orleans, perquè tan 
fàcilment un estranger pogués aconseguir-los. Potser hi havia falta 
de metges). 

Narcís, de cognoms Hereu i Matas, fou conegut des d'un prin
cipi com a Dr. Matas, cosa raonable, ja que tant a Nordamèrica 
com a molts països del món, el ?J.Om de mare desapareix i, per tant, 
creien que Matas era el cognom del pare. 

El dia 12 de novembre de 1860, o sigui quatre anys després de 
casats, nasqué el nostre biografiat, al qual posaren el nom de Ro
dolf Matas, que fou batejat el dia 31 de gener de 1862, o sigui quan 
tenia catorze mesos. 

Durant molt de temps el pare Narcís estava absent de casa. Féu 
negocis en una plantació que li donà una fortuna. Igualment nego
ciava en bestiar. Tot això durant la guerra civil nordamericana i 
treballant al costat del general Butler, mal considerat per molts pa
triotes . Així i tot la seva fortuna tingué molts alts i baixos. 

El 1863 decidiren fer un viatge a Europa. A finals de l'estiu em
barcaren tots cap a l'Havana, Nova York, Liverpool i París, on s'hi 
quedaren una temporada. 

Narcís tenia 27 anys i la seva dona 37, massa gran per un home 
que sentia encara totes les inquietuds de la joventut. Això féu que 
la parella sovint no s'avenien. 

A París Rodolf, que tenia tres anys, és on estigué més temps 
prop del seu pare i tot i ser Rodolf tan petit, el seu pare, molt in
teressat en oftalmologia, li portava ulls de bè i li ensenyava el que 
era la còrnea, l'iris i la pupiHa de l'ull. 

Narcís procurà i aconseguí que el Dr. Wecker de París li fes 
un certificat on demanava que deixessin practicar l'oftalmologia a 
Narcís. 

De París anaren a Sant Feliu de Guíxols i d'allí a Barcelona, 
on Narcís comprà una casa al carrer de la Princesa on establí un 
consultori amb el nom de Dr. Hereu. Féu coneixença i amistat amb 
el famós Dr. Letamendi, famós pels seus coneixements generals i 
pels seus discursos retumbants . 
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Teresa es sentia feliç a Barcelona, des d'on li era fàcil visitar la 
Costa Brava i Montserrat. 

Narcís es proposà fer un gran negoci a base del projecte de 
ferrocarril que, sortint de Lleida havia de passar per Sort i per un 
túnel travessar els Pirineus i acabar a Toulouse. Hi posà moltes 
energies i moltes pessetes i tot ho perdé. Decidí tornar a Nova 
Orleans. 

Diu qae el petit Rodolf amb tots aquests viatges ja parlava un 
xic de francès , català -és clar-, castellà i ::-.nglès. 

Abans de marxar, Teresa i el seu fill Roclolf visitaren novament 
Montserrat i Sant Feliu de Guíxols. 

A Barcelona embarcaren en un v:::üxell de vela que tenia pro
pulsió amb rodes de pales. Passaren per Madeira i l'Havana. Es veu 
que a Rodolf el viatge l'encantà. Tot, excepte algunes coses desagra
dables que veié a l'Havana. Diu que pels carrers hi havien venedors 
de «Don Pedros», o grans orinals i que després de servir-se'n aboca
ven el contingut pels carrers, ho cobrien amb terra i deixaven que 
la pluja s'ho emportés tot. No podia imaginar-se res de tan desa
gradable i tan pudent. No és estrany que la febre groga fes estralls 
a Cuba. 

Arribaren a Nova Orleans en plena epidèmia de febre groga. 
Diu que en un any moriren a Nova Orleans unes 4.000 persones. 

Narcís tingué prou feina com a metge. 
Rodolf -que tenia 7 o 8 anys- es trobà tancat a casa, sentint 

l'olor del sofre cremat i de l'àcid fènic que utilitzaven com a desin
fectants. La casa era silenciosa i els carrers buits. Tot plegat tenia 
un aire de gran desolació. 

Tot i les precaucions preses, Rodolf agafà la febre groga. Fou 
una gran trifulga. Durant uns dies fou sotmès a tota classe de trac
taments i a una dieta de tè amb fulles de taronger, aigua de Vichy 
i calomelans. El noi es refé i com a conseqüència biològica quedà 
immune contra la febre groga. Nova Orleans ha estat lloc propens 
a epidèmies. Segurament i en gran part perquè essent un dels prin
cipals ports d'entrada als EE. UU., es feia molt difícil controlar 
tots els viatgers . 

Narcís es veu que no guanyava prou a Nova Orleans i anà a 
Brownsville Matamoros, prop de Nova Orleans, on hi havia una co
lònia catalana. EI 27 de desembre de 1868 la seva esposa Teresa i 'él 
noi Rodolf també hi anaren. 
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La diferència d'edat entre els pares de Rodolf - deu anys- fou 
causa d'un refredament en el seu tracte. Ho confirma prou bé una 
carta que Narcís escriví al seu fill, ja més grandet, i on li deia: 
«Ara que et parlo de casori, recorda el que vaig dir-te: No et casis 
massa jove, ni et casis amb una dona més gran que tu o una que 
no és prou inteHigent per a fer-te feliç». 

A Brownsville, el dia 27 de gener de 1869, nasqué una germane
ta de Rodolf que batejaren amb el nom d'Elvira . Rodolf, que tenia 
9 anys, se'n sentí molt iHusionat. 

Rodolf - des d'ara fins als 17 anys- quan entrà al col·legi 
mèdic de la Universitat de Louisiana, tingué uns estudis irregulars 
sobretot perquè de les escoles de Nova Orleans, que eren en caste
llà -cosa completament normal en aquells temps- , passà a esco
les angleses . Tot i que llegia un xic l'anglès, no el dominava prou. 

Rodolf inicià els estudis de Medicina a la Collegiata Institute 
de Matamoros. Hi estudià també música, però sense gaire afició. 

Quant als idiomes, la seva mare Teresa, insistí que el català fos 
l'únic idioma de casa seva. Parlà castellà únicament quan li era 
indispensable. 

Als 17 anys Rodolf estava del tot entregat als seus estudis de 
Medicina. Es passava molts dies de 7 a 10 de la nit dissecant cadà
vers - l'aprenentatge més essencial per a un cirurgià- sot;:t la di
recció del Dr. Souchon. Al vespre feia notes del que havia dissecat 
durant el dia i així i tot l'endemà dematí, a les 8, puntualment, 
tornava a l'hospital. Entre la clínica, la dissecació i el laboratori, a 
Rodolf no li quede>va un minut per a res més . El seu objectiu era 
el de poder aconseguir una plaça de resident a l'hospital, que li fa
cilitaria els estudis . Ho aconseguí als 18 anys, quan fou nomenat 
resident del Charity Hospital. 

Estat de la Cirurgia. 

Fins aleshores - darrer quart del segle XIX- la cirurgia çstava 
molt limitada pel desconeixement òels valors de l'asèpsia i el retràs 
en la qüestió de l'anestèsia. Es coneixia l'antisèpsi<'. segons les idees 
de Lister, que consistia a mantenir el camp operatori dintre d'un 
ambient de substàncies esterilitzants, preferentment l'àcid fènic. La 
cirurgia consistia gairebé del tot en correcció de fractures, amputa
cions, lligadures, urgències obstètriques i extirpació de tumors ex
terns. La cirurgia abdominal i la toràcica eren lluny de les activi
tats de l'època. 
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Rodolf Matas recordava que havia assistit a una operació que 
fou considerada sensacional, per a extirpar un gran tumor d'ovari. 
Seguint les instruccions de Lister, es féu un continuat «Spray» o 
pulveritzacH) de solució d'àcid fènic damunt del camp operatori. Tot 
i les millors precaucions, la malalta morí als sis dies. 

Com Matas vivia. 

Es interessant el que el pare de Matas li escrivia, perquè ens 
explica la vida que Matas feia. Deia: «Referent a les despeses del 
mes, ja veig que no pots viure més econòmicament. Veig que no has 
anat al teatre, encara, tal com jo et recomanava per a educació i 
descans. Jo espero que si en tenies ganes no t'estaràs de gastar el 
que calgui. Ja vaig dir-te també que lloguessis un piano per a culti
var i conservar el sentit musical». 

Lafcadio H earn. 

L'any 1880, als 20 anys, Matas conegué Lafcadio Hearn, un es
criptor molt inteHigent, original i amb un gran sentit literari. Es 
feren bons amics i aquesta amistat impressionà Rodolf Matas. Per 
això és interessant parlar-ne un xic. 

Lafcadio era un home molt petit, gairebé un nan. Havia perdut 
l'ull esquerre, que tenia cobert d'un tel blanc que li deformava la 
fesomia. Quan llegia semblava que amb el nas fregués la pàgina que 
llegia. Buscava semblants seus per a r·o entrar en la societat que 
ell no volia. Era, en canvi, molt amic de la gresca i de les diversions 
de totes menes. La seva verbositat i els seus escrits originals inte
ressaren molt a Matas. Matas, peró, no el seguí en les seves diver
sions. Mates havig vist tantes misèries conseqüents a malalties ve
nèries que estava molt lluny del llibertinatge sexual. 

Lafcadio es casà amb una negra que havia tingut diversos fills 
iHegítims, però aviat se'n cansà i l'abundonà. Segons les lleis de 
l'Estat d'Ohio, un casament amb una negra no era vàlid i Lafcadio 
quedà, doncs, en perfecta llibertat. Molt baliga-balaga, escrivia fent 
uns grans elogis cruna ciutat, per a poc dèsprés dir-ne tota classe 
de pestes. De Nova Orleans Lafcadio passà a Nova York, de la qual 
féu grans elogis per a més tard dir-nè tota mena de penjaments. 
Passà després a Martinica, que durant una temporada trobà que era 
un paradís, fins que poc després s'havia convertit en una ciutat 
d'una calor insuportable. Les seves cartes eren extremadament ori
ginals i divertides. 
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Mentre Lafcadio estigué a Nova Orleans, ell i Matas passejaven 
pels carrers vells i deserts fins a altes hores de la nit, conversant 
de les coses més diverses, però sempre interessants. 

D'aquesta amistat sembla que en nasqué la verbositat extraor
dinària que Matas tenia, o almenys que hi influí força. 

Matas deia de Lafcadio : <<El seu pensament és com el cim d'una 
muntanya ennuvolada d'un costat, però que altres vegades era una 
cavitat fonda>> . <<Hearn denunciaria els seus enemics amb un llen
guatge espantós d'escoltar, inventant desconegudes tortures pels que 
creia que lluitaven contra d'ell>>. <<Així i tot era suau i sensible com 
una dona i afeccionat apassionadament, però hi havia una gelosi:t 
gairebé femenina en la seva naturc:lesa>>. 

La febre groga a Cuba. 

Un dels mestres de Matas era el Dr. Chaillé, metge molt respec
tat i que fou encarregat pel seu gove:cn de fer un estudi sobre les 
causes dels àntrax i de la febre groga que envaí Nova Orleans mol
tes vegades i que era endèmica a Cuba. El Dr. Chaillé demanà a 
Matas que formés part de la comissió, tant perquè l'apreciava me
dicalment, com perquè Matas parlava el castellà i era immune a 
la febre groga per haver-ne sofert de petit . Pel juny de 1879 arriba
ren a l'Havana, on foren molt ben rebuts i els instaHaren en un 
hotel, la part alta del qual seria el laboratori i el camp d'experimen
tació en gossos, gats, conills, conills d'índia, gallines, coloms, ànecs 
i micos. Cuba era encara una colònia espanyola però estava plena 
de guerrillers que mantingueren una gran activitat durant 10 anys. 
Les forces espanyoles guanyaven totes les batalles, però no podien 
guanyar la guerra. Els soldats espanyols morien com a mosques 
degut a la peste groga anomenada el <<Vómito Negro>>. 

Matas treballà molt recollint mostres de sang dels afectats per 
la peste, que examinava al microscopi i estudiava les bactèries o 
altres elements que poguessin trobar-hi . Tot i el treball actiu, al 
cap de tres mesos no havien arribat a cap resultat definitiu. 

Retornaren a Nova York. Els treballs de Matas i Chaillé pas
saren a les mans del Dr. Finley, el qual arribà a la conclusió 
- que més tard es confirmà com a bona- que el causant de la 
difusió de la peste era un mosquit del gènere Culex i que era con
tra aquest mosquit que calia lluitar. 
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El Dr. Matas. 

Matas el 1880, als 20 anys, acabà els estudis de Medicina i fou, 
ja, el Dr. Matas. A la cerimònia del lliurament del títol - com és 
norma en les facultats dels EE. UU.- hi assistiren la seva mare, i 
la seva germana. El seu pare no hi era però escriví al Dr. Chaillé 
que en donar el títol a Rodolf li donés també una carta seva i li fes 
present d'un bastó amb un pom d'ivori; un anell amb un diamant, 
un rellotge i cadena d'or i una carta en la qual li deia: «Et prego 
acceptis això, el meu estimat fill, no solament com a prova de l'es
timació i afecte del teu pare, sinó també com a recompensa pel teu 
comportament durant els teus estudis i la teva vida exemplar com 
a estudiant». 

La cerimònia de lliurament del títol es féu el dia 19 de març de 
1880, a l'Opera House de Nove>. Orleans. És ccsa normal als EE. UU. 
de fer una gran festa en aquesta ocasió. 

La sala era plena de familiars dels nous metges. Tots ells ha
vien portat flors - roses i violetes- i altres obsequis. Hi havia les 
autoritats acadèmiques amb les seves túniques imposants i una or
questra per a animar la festa. Cada metge, en rebre el títol, era re
but amb aplaudiments. 

Al final el Dr. Chaillé prengué la paraula per a donar a Rodolf 
Matas la carta i els obsequis que li havia lliurat el seu pare i a més 
hi afegí la felicitació solemne de la facultat per la brillantor dels 
seus estudis. 

Inici de la vida mèdica. 

Acabada la carrera Matas no tenia diners, ni tampoc no en te
nia el seu pare per a poder establir-lo. Fou el <;eu oncle Jordà el 
qui l'ajudà. Aconseguí que Matas entrés com a metge a la societat 
« Unión Española de Beneficencia». 

Als 21 anys entrà de metge cte número al Charity Hospital. 
Els treballs fets per a l'estudi de la febre groga i els dos càrrecs 

citats, li feren un bon nom i ben aviat Matas tingué una acceptable 
clientela i es guanyà bé la vida. 

Adrienne. 

Hi hagué una nova invasió de feb:ce groga. Un dels malalts era 
el capità Goslee, que tenia una filla , Aàrienne, casada amb Arthur 

Landry. L'avi d'Adrienne - el Prof. Charles E. Marc- estimava molt 
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la seva néta i l'educà fins a fer-la entusiasta de les literatures fran
cesa, anglesa i dels clàssics llatins. Adrienne tenia una rara disposi

ció per a llegir i recitar. 
Sigui com sigui, Rodolf Matas s'impressionà molt en veure-la i 

li dolgué saber que era casada. 
Mai més en la seva vida no miraria amb la mateixa intensitat 

i emoció cap altra dona. El pensament d'aquella bellesa ben forma
da, dels seus ulls ombrejats sota el cabell fosc de caoba, no el deixà 
mai. Passà temps sense tornar-la a veure. 

Noves activitats. 

Matas fou nomenat inspector de tràfic del riu Missisipí per mirar 
d'aturar la febre groga, que mai no havia desaparegut del tot. Els 
que vivien prop del riu -per tant més sotmesos a les picades dels 
mosquits- n'eren els més afectats. 

Això l'obligà a anar a Wicksburg. Matas es sentia isolat. Pensa
va sovint en Adrienne, però el fet que fos casada i amb un fill l'o
bligava a oblidar-la. 

Pel novembre de 1881 tornà a Nova Orleans on fou, primer col
laborador i després editor del New Orleans Medical and Surgical 
Journal. 

El seu pare, absent de feia un temps, estava molt allunyat de 
la seva esposa Teresa i el 1883 aconseguí el seu divorci en un Jutjat 
d'Arizona. Amb aquesta ocasió Narcís vengué les dues cases que te
nia a Nova Orleans als números 82 i 84 de South Rampart Street a 
la seva esposa Teresa per la quantitat nominal d'un dòlar. Això féu 
més fàcil que Teresa acceptés la separació definitiva de Narcís i que 
ell pogués casar-se amb Mrs. Aphold. 

A l'estiu de 1883 Matas ajudà al part del segon fill d'Adrienne, 
que ja estava legalment separada del seu marit. Així i tot Matas no 
proposà casar-se-hi. Possiblement la seva formació catòlica no li 
permetia casar-se amb una dona divorciada. Mentres el seu marit 
visqué no féu cap pas per a aconseguir-ho. 

Vida familiar. 

El seu oncle Tomàs, que sempre havia protegit Matas, morí el 
dia 11 de maig de 1883 als 54 anys, deixant la seva fortuna a la seva 
germana Teresa. 

El 1886 Teresa, la seva mare, decidí tornar a Sant Feliu de 
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Guíxols . Va vendre's la casa del n .0 82 de Rampart Street on Matas 
tenia el seu despo.tx. Teresa deia al s~u fill que a Girona o a Bar
celona trobaria prou feina. Féu l'impressió que volia allunyar-lo 
d'Adrienne. Això ocorregué precisament en el moment que Matas 
fou elegit President de la <<New Orleans Medical and Surgical So
ciety». Matas anà a Sant Feliu, però tornà ben aviat a Nova Orleans. 
En aquest viatge s'emportaren les despulles de Tomàs Jordà per a 
enterrar-lo definitivament a Sant Feliu de Guíxols. 

Teresa tornà a Sant Feliu, rica. Entre la venda de la casa de 
Nova Orleans de la que li'n donaren 7.500 dòlars, més els 5.000 dò
larsa que li donà Narcís per a facilitar el seu divorci i la fortuna 
que li deixà el seu germà, restava lliure de preocupacions econò
miques. 

Matas aprofità la visita a Sant Feliu per a visitar Barcelona, 
on volgué veure els hospitals i conèixer l'activitat de la Facultat de 
Medicina. 

Retornat a Nova Orleans, comprà una casa de tres pisos prop 
de la que havia tingut com a despatx. A la planta hi posà el seu 
despatx i als dos pisos superiors hi aposentà Adrienne i la família 
Goslee (del seu ex marit) amb els dos nois que n'havia tingut. 
Adrienne es cuidaria d'administrar la casa del Dr. Matas. 

La vida mèdica. 

L'activitat mèdica de Matas era molt intensa. No puc pas inten
tar de descriure'n totes les seves facetes, ja que això ens portaria 
a una història massa llarga, més adequada a un congrés mèdic que 
no pas a una nota biogràfica de la nostra Assemblea d'Estudiosos 
que és el que ens hem proposat. No puc, però, deixar de parlar dels 
seus treballs sobre els aneurismes, que foren els que li donaren un 
prestigi universal. 

Matas escrivia molt i donava moltes conferències. Difícilment 
acabava els seus escrits a temps i els allargava potser massa. Igual
ment passava amb les seves conferències . Era el desesper dels pre
sidents. 

Tenia una gran facilitat de parauh i una verbositat inacabable. 
Fins i tot durant les seves operacions, per delicades que fossin, par
lava contínuament. 

Els aneurismes. 

Els aneurismes, o sigui la dilatació anormal d'una artèria o ve-
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na, sovint consecutiva a un traumatisme o ferida, obliguen per a 
guarir-los a una intervenció molt delicada, on la pèrdua de sang 
possible, pot ser fatal per al malalt. Les dificultats eren augmenta
des per la manca de conceptes d'asèpsia i les dificultats de l'anestè
sia general existents a finals del segle passat. 

Fou a l'hivern de 1888, quan Matas tenia 28 anys, que se li pre
sentà un malalt que a conseqüència d'una perdigonada al braç, se 
li havia produït un aneurisma. Matas havia llegit que 300 anys abans 
de Jesucrist Antyllus a Grècia havia tractat un d'aquests casos lli
gant l'artèria malalta, per damunt de l'aneurisma. Hunter, un cirur
già anglès, el 1785 repetí aquesta operació. 

Matas decidí operar el seu malalt - de nom Harris - de l'aneu
risma de la part alta del braç. Matas passejava entre els seus aju
dants, tot murmurant el que pensava del que podria fer-se en aquest 
cas. Deia: <<Cal operar aquest noi si volem salvar-li la vida. De fa 
segles aquest problema no està resolt. My ... My ... My .. . La tècnica 
emprada fins ara ha estat de lligar l'artèria per àamunt del tumor 
confiant que els vasos secundaris portaran sang suficient al braç 
perquè pugui sobreviure . Si això no anava bé només restava l'am
putació del braç o cama. 

El 23 d'abril de 1888, Matas operà el malalt. Féu la lligadura de 
l 'artèria de la part alta. L'aneurisma deixà de pulsar però el pols 
radial es féu impercept ible. Vuit dies més tard tot seguia igual, però 
aviat tornà el tumor a pulsar i fer-se més gran. Decidí operar no
vament. 

Ho féu el dia 3 de maig. El malalt fou anestesiat amb cloro
form, que impregnant un bloc de cotó fluix es posava davant de la 
boca i el nas. 

Matas tenia al costat de la taula dels instruments una palanga
na amb una solució a 1'1 per 2.000 de Biclorur sòdic, que li servia 
de desinfectant de les mans (operaven sense guants). D'aquesta so
lució en deia «La font>> i l'utilitzava contínuament sempre que con
siderava les mans brutes. Amb un Esmarch - o embenat fort per a 
aturar la circulació de la sang, aplicat a la part alta del braç- obrí 
el tumor per damunt del colze. Féu un lligadura del tumor per des
sota d'ell. Tot això sense deixar de parlar. Obrí completament l'a
neurisma i en tragué els coalls de sang que hi havia. Mirant curosa
ment veié un punt d'on en sortia un xic de sang i deia: «Ara tenim 
el culpable >> . Així veié 4 punts per on sortia una gota de sang. Tots 
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ells els suturà. Tret l'Esmarch no veié cap entrada de sang ho 
tancà tot. L'operació doncs, semblava que havia reeixit del tot. Deu 
anys més tard, el 1898, veié novament el malalt amb bon pols radial 

i curat definitivament. 
Encara volem citar dos fets interessants de la vida quirúrgica 

del Dr. Matas. L'una és que Matas extirpà per primera vegada un 
goll maligne i l'altra - tot i no tan cridanera però d'una utilitat 
enorme- fou la transfusió de solució salina o sèrum fisiològic per 
a lluitar contra l'anèmia aguda. Encara avui - cent anys després
aquesta tr:msfusió de sèrum supleix les transfusions de sang amb 
bon resultat i menys perill. 

La vida de Matas. 

Matas era, ja, un home ben acompdat. Comprà a St. Charles 
Avenue una casa que li costà 18.000 dòlars. Era el 1894_ 

En aquest any Matas fou elegit per unanimitat Prof. de Cirur
gia de la Tulane University, on treballà durant 32 anys. 

Durant aquests anys tot i que vivia a la mateixa casa que 
Adrienne, les relacions entre els dos eren estrictament platòniques. 
Adrienne el cuidava tan bé com sabia. Al matí preparava l'esmor
zar torrant els grans de cafè que després passava pel molinet i es
caldava. Matas anava al bany on cuidava la seva barbeta i bigoti 
que perfumava lleugerament i es posava la camisa on Adrienne ha
via posat els <<gemelos >> d'or i li feia el nus de la corbata que Matas 
no sabé fer-se mai. 

A principis de l'any 1895 l'ex marit d'Adrienne es casà per l 'es
glésia i aleshores Matas proposà a Adrienne de casar-s'hi. Ho feren 
a Wicksburg el dia 20 de gener de 1895. Matas tenia 35 anys. E l seu 
pare n'estigué molt content, però la seva mare molt indignada, fins 
al punt que decidí tornar a Nova Orleans per veure si podia desfer 
el casori, però inútilment. 

Hi hagueren moltes discussions i males estones, però tot s'aca
bà quan Matas cedí una quantitat important - uns 30.000 dòlars
a la seva mare. 

El 15 de febrer de 1898 començà la guerra de Cuba. Matas s'o
ferí a actuar de metge dintre de l'exèrcit americà, però es negà a 
agafar les armes contra Espanya. 

A la càtedra de Cirurgia que Matas regentava, els seus alumnes 
el consideraven gairebé amb veneració. Els seus coneixements, la 
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seva memona que li permetia citar llibres i pàgines de la literatura 
mèdica i la seva extraordinària habilitat quirúrgica, li creava uns 
deixebles que l'admiraven. 

Els dos fills d'Adrienne i del primer marit, Arthur i Lucian, es
tudiaven, el primer Medicina i el segon dentista. Matas els tractava 
com si fossin fills seus. 

El fill de Matas. 

A principis de l'hivern de 1901 Adrienne féu saber a Matas que 
esperava un infant pel març. Matas l'estava esperant amb inquie
tud. Fumava molt. 

L'onze de març començaren els dolors del part. Matas amb 
l'estetoscop pogué sentir els batecs del cor del seu fill. Passaren les 
hores. Cap al tard vingué la infermera a dir-li que els dolors no es 
repetien i Matas no pogué auscultar el cor fetal. Cridà de seguida el 
Dr. Ernest Lewis, degà dels ginecòlegs, que hi anà de seguida. 

Al cap de poc vingué la infermera per a dir-li que havia nascut 
un noi, en bones condicions i ben format. Matas preguntà com era 
que no havia sentit el plor del petit i li digué que els metges l'es
taven arreglant. Passada una estona, impacient anà a l'habitació on 
era Adri, com ell l'anomenava. El Dr. Lewis, mirant-lo paternalment 
va dir-li : <<Vós sabeu bé les moltes causes que poden provocar la 
mort en néixer. En néixer el cor batia i seguí fent-ho uns 8 minuts, 
peró la respiració no es pogué iniciar. Nosaltres férem tot el pos 
sible>>. Matas intentà el boca a boca amb el seu fill, inútilment, 
fins que el Dr. Lewis li prengué el noi tot dient-li: <<Us demano que 
accepteu la reaJitat . Nosaltres ho hem provat tot sense cap resul
tat. Penseu ara en la Sra. Matas que ara està sedada però no sap res 
del que està passant». 

Matas davant l'irreparable es resignà i pensà en tot. Demanà a 
la mare d'Adrienne que es quedés amb la seva filla, però que no li 
veiés mala cara. La bona dona es rentà amb aigua fresca la cara 
plorosa fins a tenir aparença normal. 

Matas encarregà el bagul i féu venir un fotògraf. Posà el petit 
mort vestit amb el que havien preparat, el posà a la falda de la in
fermera procurant que semblés dormit, els féu retratar i plorà. La 
mateixa tarda el menut fou enterrat a la tomba de la família Matas. 

A principis del segle xx Matas fou cridat a tractar la família 
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Wheeler, un gran financer. Feren bona amistat, li donà bons con
sdls i féu que participés en una companyia on Matas féu molt bon 
negoci. Entre això i el que ell havia guanyat, Matas esdevingué mi
lionari. 

Dels dos fills d'Adrienne, Lucian era un atleta mentre que Ar
thur estava delicat i contragué una tuberculosi pulmonar i en morí 
el 16 de febrer de 1904. 

Narcís, el pare de Matas, volgué retornar a casa del seu fill. 
Havia guanyat una fortuneta. Es vengué gran part de les seves ac
cions i tornà a Neva Orleans. De feia uns mesos tenia un glaucoma 
de l'ull esquerre. Se li féu una iridectomia i millorà. A finals de 
març de 1904 tingué una hemorràgia cerebral que resultà fatal. Morí 
als braços del seu fill. Fou enterrat al costat del fill del Dr. Matas. 

A Nova Orleans hi hagué una nova epidèmia de febre groga. 
Matas aconsellà com a millor precaució la lluita contra els mos
quits, causants de la propagació de la pesta. La millor protecció 
eren les xarxes fines. 

L'any 1906, Matas tenia 46 anys. Fins aleshores havia estat bus
cant coses noves i aportant a la cirurgia tècniques originals. D'ales
hores ençà, però, tot i que seguí treballant, no aportà res de nou. 
Això sí, escriví molt i donà moltes conferències als EE. UU. i ~trreu 

del món. 

Pèrdua d'un ull. 

El 3 de juliol de 1908 operà una dona d'un abscés genital i du
rant la intervenció el pus esquitxà la cara de Matas. Sembla que 
amb la mateixa bata, també esquitxada, es fregà l'ull. El resultat 
fou que s'inicià una infecció ocular que resultà gonocòcica. Dos me
sos més tard se li declarà un glaucoma, la còrnia s'ulcerà i l'iris es 
prolapsà. 98 dies després de la infecció calgué ennuclear-li l'ull dret. 
Així i tot aviat tornà a la sala d'operacions. És notable que set anys 
més tard el Dr. Matas escrivia al Dr. J. Collins Warreb de Boston 
dient-li que els seus set anys de visió monoocular, o ciclòpea no li 
havien limitat les seves activitats. Sinó altra cosa, això demostra la 
gran inteHigència i la capacitat que tenia el Dr. Matas d'adaptar-se 
a les limitacions forçades per la falta de l'ull. 

L'any 1908 la seva mare morí a St. Feliu. 
El 1909 el Dr. Matas, Adrienne i Lucian anaren a Europa. Pas

saren per París, Suïssa i Alemanya. Anaren a Hongria on s'hi cele-
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brava un congrés mèdic, a l'obertura del qual assistí i presidí l'em
perador d'Austria amb tota la seva pompa. Visitaren Venècia i des
prés Viena. A l'Imperial Opera House assistiren a una representa
ció del Crepulscle dels Déus, que durà 5 hores i els avorrí i cansà. 

Adrienne i Lucian es quedaren a París i el Dr. Matas anà a 
St. Feliu a veure la seva germana Elvira i a visitar la tomba de la 
seva mare. El 5 à'octubre retornà a N~va Orleans. El 1911 assistí a 
un congrés interm~cional a BrusseHes i el 1913 a un altre a Londres . 
En les du~s ocasions tornà a St. Feliu a veure Elvira, que vivia al 
número 9 de la plaça de la Constitució. Diu que en aquella ocasió 
una banda de l'Ateneu féu una tocada dessota del seu balcó, en pla 
d'homenatge. Matas seguia assistint i prenent part activa a congres
sos. Una contribució important fou la conferència que sota el títol 
«The soul of the Surgeon>> (L'ànima del cirurgià) donà pel maig 
de 1915 a la convenció dc la Missisipi State Medical Association a 
Hattiesburg. 

Durant la p rimera guerra mundial, el 1914, el Dr. Mat-as orga
nitzà i dirigí un hospital de la Creu Roja i fou fet comandant mè
dic de l'exèrcit nordamericà. 

Adrienne. 

La seva esposa, Adri, com ell l'anomenava, feia un temps que 
estava malaltissa. Poc a poc s'anà agreujant la seva salut. Tenia 
disnea nocturna. Sofrí de nefritis crònica i finalment emmalaltí de 
pneumònia que li produí la mort el dia 10 de desembre de 1918. El 
Dr. Matas es sentí desolat. Adrienne ~ra l'única dona que ell havia 
estimat amb tota l'ànima. 

Al seu enterrament i funerals, féu que toquessin la música que 
ella preferia. 

En una carta que Matas escriví a uns amics Colliers de Filadel
fia els deia: «Ella lliurà la seva ànima el dia 10 de desembre i morí 
en els meus braços i del seu fill Lucian, amb la seva estimada cara 
banyada amb les nostres llàgrimes i els seus llavis freds coberts 
amb els nostres petons>>. 

Matas, que no era gaire creient, li costava d'acceptar la comple-
ta separació i escriví referint-se a la mort de la seva esposa: 

«El teu dia és arribat, però no acabat, 
El teu sol ha sortit, però no s'ha post, 
La teva vida és, ara, enllà. 
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La mort i el canvi no han acabat, sinó començat. 
Oh ànima noble! oh g-:::ntil co1: 
Bon camí». 

Activitats del Dr. Matas. 

Matas seguí llegint i escnvmt sobre les seves experiències qui
rúrgiques . Segurament per a passar millor les hores, a les nits, per 
primera vegada, anava sovint al cinema. Matas pensava molt en 
St. Feliu i volia veure novament la seva germana E lvira. Va escriu
re-li dient que l'esperava a París junt amb la seva serventa Vic
torina. 

A París Matas féu un discurs en francès en un congrés quirúr
gic, que tingué molt d'èxit. 

Portà Elvira a l'Opera i al Folies Bergere. Anaren després a 
Milà, Gènova, Montecarlo i Niça. Sembla que Elvira no disfrutà 
gaire amb tot això. Matas sentí, un cop més, la pèrdua d'Adri. 

Passaren per Marsella, on prengueren una Boullabaise a la Con
nebière. De Marsdla, amb tren, anà a Barcelona on es dedicà a 
visitar hospitals, clíniques i cirurgians de nom. Era Totsants i veié 
el «Tenorio» al teatre Goya. De3prés anà a St. Feliu, passejà pel 
Passeig del Mar; anà al cementiri i portà flors als seus familiars. 
Visità als seus parents Jordà, Vilmdell i els Porto. 

Comprà unes espardenyes i es féu un vestit de llana d'Austrà
lia, preparada a Catalunya i un abric lleuger i marxà novament a 
Nova Orleans. Es sentia sol. Els contactes i el viatge amb Elvira 
havien estat freds . 

Passà per París on recollí un ull artificial que tenia encarregat. 
Revisà els llocs que tenia conegut s des de petit, pujà a la torre dc 
Notre Dame amb els seus 260 graons i féu algum:s compres. 

El 1924 fou elegit President de l'American College of Snrgeons, 
la més alta distinció a què podia aspirar un cirurgià. 

Lucian - el fill d'Adrienne- s'havia casat i tingueren un noi al 
qual li posaren els noms de Rodolf Matas i Labdry, en honor del 
seu avi, i més endavant tingueren una nena de nom Amèlia . 

L'any 1927 Matas es retirà de la càtedra de Cirurgia. Visità Lon
dres, Varsovia i Moscou i s'emportà una pobre impressió de Rússia. 
Comprà diverses nines per a la petita Amèlia. En una d'elles com 
prada a Rússia hi posà una carta que deia: «Em dic Sonia Rho nia 
Landriof i he vingut a Amèrica per ser la serventa russa de Miss 
Amèlia Landry. Jo sóc una pageseta orfe, peró puc treballar i estie; 
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16 PERE GABARRÓ 

molt contenta d'estar amb tu per Nadal. Ho trobo tot molt bonic. 
Em faràs un petó?». 

L'any 1936 Matas fou elegit president de la International Sacie
tu of Surgery de BrusseHes. 

La guerra civil espanyola. 

Durant la guerra civil espanyola, Matas volia que la seva ger
mana anés a Nova Orleans. Elvira no ho volgué, entre altres cau
ses, perque es sentia franquista. Posà una bandera nordamericana 
al balcó de casa seva i li semblà que això seria una prou bona pro
tecció. 

El 7 d 'octubre de 1938 Matas anà a St. Feliu altra vegadn i des
prés tornà a Barcelona on hi havia hagut més bombardeigs i diu 
que Barcelona feia angúnia de veure: bruta, solitària i fosca a les 
nits . 

Seguiren els bombardeigs a St. Feliu que destruïren cases i pro
duïren morts i ferits i finalment s 'emportà Elvira i Victorina a París. 

Per gener de 1939 embarcà cap a Nova Orleans. 
El 1947 tornà a St. Feliu, on tenia la germana malalta, però que 

es refé bé. Un any més tard, però, el dia 7 de gener de 1949, Elvira 
morí. 

Matas tenia ja 89 anys. Sentia la solitud pròpia dels anys quan 
anà veient la mort de tants que el voltaven. Gairebé era cec. Veia 
la llum però ja no podia llegir. 

Als 92 anys - 1952- la vista encara empitjorà. Tenia glaucoma. 
L'operaren sense <~conseguir gran cosa. 

L'any 1954 anava en una cadira de rodes i no hi veia gens. El 
15 de gener - ben a contracor- ingressà a l'hospital, on estigué 
internat un any i mig. 

Pel maig de 1956 perdé tots els sentits. Fins el 23 de setembre 
de 1957, quan tenia 97 anys féu vida vegetativa. No podia menjar 
ni evacuar. Calia alimentar-lo amb so11da nasal. No coneixia ningú 
ni podia parlar que se l'entengués Així i tot les constants normals 
es mantenien bé. Morí a poc a poc i sense sofriment. 

En el seu treball «The soul of the Surgeon» havia escrit: «Ma
laltia i mort dels vells és un fenòmen natural... La transició entre 
vida i mort cal que sigui suau a l'hivern de la vida. La mort en 
aquestes condicions té. una certa grandiositat i poesia si arriba quan 
l'home ha acomplert ja la seva missió .. . No hi ha res a témer ni 
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a espantar excepte per aquells pobres d'esperit que s'acosten als 
problemes d'allò desconegut pensant en una eternitat de pors i de 

tremolins>>. 
La llarga vida del Dr. Matas li permeté acomplir la seva missió. 

Comentari final. 

Com hem vist, Rodolf Matas tingué una vida molt plena de 
tota mena d'inquietuds. Fou un estudiant enamorat de la seva pro
fessió i dedicat a ella amb totes les seves energies. En un temps en 
el qual la Cirurgia es movia amb mitjans limitats, per desconeixe
ment dels principis d'asèpsia, pe: l'insuficient desenrotllament de 
l'anestèsia, Matas operà i aconseguí fer coses noves que li donaren 
el prestigi mundial que aconseguí tan merescudament. 

La seva vida privada fou accidentada, però sempre honesta . 
S'enamorà d'una dona casada però no féu res fins que ella estigu¿ 
lliure de tot lligam. No tingué altres amors ni aventures de cap 
mena. 

Sofrí molt, amb serenitat, per la pèrdua del seu fill que tant 
esperava i veié morir els seus familiars i amics fins a quedar gai
rebé sol. 

Els escrits mèdics que ha deixat són plens de detalls i refle
xions quirúrgiques d'un gran valor científic i pràctic. 

Escriví molt i bé, i el que féu tant a la mort del seu fill com 
a la de la seva esposa Adrienne, demostren que era un bon escrip
tor amb deixos poètics . 

Matas fou, encara que nascut a Nordamèrica, un empordanès 
de sang i d'afecció. No deixà mai la llengua catalana, que parlava 
amb tota naturalitat, ni deixà mai de pensar en la seva germana 
Elvira, en Sant Feliu de Guíxols i el seu Passeig del Mar. 

Volem fer constar el nostre agraïment al Dr. Isidore Cohn, de Nova Orleans, 

que l'any 1960 publicà una biografia del Dr. Matas sota el títol: "A biography of 

one of the great pioneers in surgery", que ens ha servit de molt. 
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LA JORNADA DE VUIT HORES 
A SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL 1919 

PER 

SANTIAGO HERNÀNDEZ I BAGUÉ 

INTRODUCCió 

La reducció de la jornada laboral fins a un màxim de vuit ho
res és un dels punts principals de les reivindicacions des dels inicis 
del moviment obrer organitzat. Al llarg de la història veiem que el 
jornal de les vuit hores es planteja molt sovint, essent, després del 
salari, la causa principal de les vagues plantejades pels obrers quan 
els patrons no aproven la implantació. 

Cronològicament la primera vegada que un govern acceptà la 
reducció fou el 25 de juny del 1868 als Estats Units mitjançant la 
llei Ingersoll que reconeixia en l'article primer: «La jornada de tre
ball es fixa en vuit hores per a tots els jornalers o obrers i artesans 
que el govern dels Estats Units ocupi d'avui en endavant.. .».1 

Aquesta conquesta no tingué continuïtat i es replantejà l'accep
tació de les vuit hores com objectiu principal del Primer de Maig 
de 1886, tristament famós pels fets de Xicago, les víctimes dels 
quals han assolit la consideració de màrtirs de la causa obrera.2 

El fracàs d'aquesta celebració, lluny de suposar la paralització 
de la lluita per les vuit hores, fou el motor que impulsà la deman
da, a nivell internacional, d'una reglamentació del treball a cada 
país insistint, entre altres qüestions, en les vuit hores. Es fixà la 
data del Primer de Maig del 1890 per manifestar-se. 

A Catalunya tingué una impo1 tància extraordinària.3 A les ma-

1 Cit. per JOAQUIM FERRER, El primer "],er de Maig" a Catalunya, Barcelona, 
1972, p. 26. 

2 Set anys més tard s'inicià una revisió del procés judicial, a conseqüència de la 
qual s 'alliberaren els empresonats i es rehabilità els executats. 

3 Vid. JoAQUIM FERRER, op. cit. 
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nifestacions succeiren les vagues que en algun cas duraren fins el 
dia 19. Es tornà al treball a mesura que s'aconseguiren millores 
substancials amb la condició de negociar les bases elaborades direc
tament amb els patrons. 

A Sant Feliu de Guíxols es donà per acabada la vaga el dia 9 
sense haver assolit tot el que es demanava, que era la jornada de 
vuit hores i la igualtat de salaris entre homes i dones. 

Com veurem més endavant, trenta anys després es continuarà 
insistint en el mateix. 

Segons Albert Balcells,4 durant la Gran Guerra els governs dels 
països beHigerants prometeren la rebaixa de les vuit hores als seus 
obrers com a compensació pels esforços que se'ls havia demanat. 
Es concedí 1'11 d'abril del 1919. 

El febrer del 1919 la gerència d'una companyia d'electricitat co
neguda popularment amb el nom de «La Canadenca»,5 a Barcelona 
decidí nomenar empleats de plantilla els que eren eventuals, cosa 
que els suposava una rebaixa de salaris. Els obrers es dirigiren al 
Sindicat únic per demanar ajuda. L'empresa els volgué acomiadar 
i ells es declararen en vaga. Dies després la vaga era general a Bar
celona fins que l'empresa prometé readmetre els treballadors, aug
mentar sabris i la jornada de les vuit hores. La tornada al treball 
fou aprovada pels obrers al famós míting de les Arenes gràcies a 
la intervenció de Salvador Seguí «el Noi del Sucre», confiant tots 
plegats en les promeses fetes. Quan aquestes no es compliren es 
declarà per segona vegada la vaga general. El govern presidit pel 
comte de Romanones aprovà ràpidament el decret establint la jor
nada de les vuit hores el 3 d'abril del 1919. 

4 ALBERT BALCELLS, El sindicalismo en Barcelona (1916-1923), Barcelona, 1968, 

pàgina 90. 

s La "Barcelona Traction, Light and Power", fundada a Barcelona l'any 1911, 

concessionària de l'energia elèctrica i dels tramvies, estava formada per un conglome

rat de grups financers anglesos, belgues, francesos i canadencs enllaçats amb una altra 

societat anònima canadensa que amb capitals nord-americans creà l'empresa "Riegos y 

Fuerzas del Ebro"', coneguda pel nom de la "Canadenca". 
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LA JORNADA DE VUIT HORES .. . 

LA SITUACiú A SANT FELIU 
ABANS DE LA PUBLICACiú DEL DECRET 6 

A finals del 1918 el promig d'hores diàries treballades a la in
dústria suro-tapera era de nou i mitja. A algunes poblacions veïnes 
es treballaven deu hores de jornal. A S<Jnt Feliu, Palafrugell i Pala
mós els obrers anaven a les fàbriques nou hores durant quatre 
mesos a l'any i nou i mitja la resta.? 

Aquests horaris feien que els tapers es poguessin considerar 
com uns privilegiats tenint en compte el que feien altres indústries 
a Catalunya, per exemple la tèxtil, on el nombre d'hores setmanals 
era molt superior, segons les dades publicades per Albert Balcells.8 

Cal dir que el salari del taper era inferior al de moltes branques 
industrials en aquells moments, no pel fet de treballar menys hores 
com faria suposar una visió superficial del problema, sinó per les 
difícils circumstàncies en què es desenvolupava la indústria en 
aquests anys. 

La societat de carregadors i descarregadors «1.0 de Mayo>>, in
tegrada dins la Federació Local de Sindicats Obrers de Sant Feliu 

6 Agraïm a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i molt especialment al senyor 

Esteva i Cruañas, director del Museu i de l'Arxiu Municipal, les orientacions i faci

litats donades per consultar la documentació que ens ha servit de base als nostres 

treballs. 

7 El Programa, 777, 14-12-1918, p. 2. L'horari de les nou hores i mitja sembla 

que era vigent des del segle passat, si hem de creure el que escriu GAZIEL, Agustí 

Calvet, a la seva obra Sant Feliu de la Costa Brava, Barcelona, 1963, p. 139 : "Heus 

aquí l'horari dels tapers a mitjan segle XIX. Els diversos especialistes -carradors, lles

cadors, bullidors, etc., a més dels pròpiament tapers, que feien els taps a mà- co

mençaven la jornada a les 5 del matí; i en 1873, després de la guerra carlina, a les 6. 

A les 8 paraven, i tothom es posava a esmorzar de la cistella que cadascú duia, fins 

a les 9 tocades. De 9 a 12, represa del treball. I, a les dotze en punt del migdia, cap 

a dinar a casa, fins a 2/4 de 2. De 2/4 de 2 fins a les 4, treball. A les 4, parada i 

berenar, altre cop de la cistella. I de 5 a 7, acabament de la jornada de treball. Total : 

a partir de 1873, 9 hores i mitja, entre pren i deixa, en un temps que a les indústries 

bàsiques de Catalunya, fins les més dures, els jornalers treballaven 12, 14 i fins 15 

hores, homes, dones i vailets". 

8 ALBERT BALCELLS, Condicions laborals de l'obrera a la indústria catalana, 

"Recerques", 2, Barcelona, 1972, p. 152. 
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de Guíxols en una reunió que tingué lloc la segona setmana de fe
brer del 1919 estc..blia entre altres bases la jornada de vuit hores 
amb l'horari següent : Del primer d'abril al 30 de setembre, treba
llar el matí de 6 a 8 i de 9 a 11, i a la tarda de 2 a 6. Del primer 
d'octubre al 31 de març: de 8 a 12 pel matí i de 1 a 5 a la tarda.9 

El diumenge elia 23 de febrer del 1919 es celebrà a Sant Feliu 
una Assemblea comarcal de sindicats de la indústria suro-tapera. 
En aquesta reunió, qualificada ja com a molt important en aquell 
moment, s'aprov.:nen una sèrie de bases 10 que servirien de patró 
durant alguns mesos per les reivindicacions futures. Hi assistiren 
representants de Sant Feliu, Cassà de la Selva, Palafrugell, Begur, 
Sta. Coloma de Farners, Tordera, Llor~t de Mar, Girona, la Bisbal, 
Tossa, Sant Celoni, Palamós, Llagostera, Hostalric, Vidreres, s'hi 
adheriren els de la Jonquera, Agullana i Arenys de Mar. 

Les conclusions d~ l'Assemblea es refereixen tant a les qües
tions purament laborals com a salaris, abolició del preu fet, regla
mentació del treball de la dona i la infància ... etc., com a la tàctica 
sindical o projectes escolars. L'Assemblea es plantejà la qüestió de 
l'horar i de la següent forma: 

«Tema 2.0 
- De la necesidad de regularizar el horario y salaria 

y modo de lle1,arlo a la practica. 

«Acordóse fijar como a principio y de c¡;micter general la 
jornada maxima de 8 horas y el jornal mínima de 5 pesetas 
para los hombres y 3'50 ptas. para las mujeres. En cuanto lle
gar a su implantación se autorizó al comité para que, solucio
nadas algunas demandas graduales pendientes de solución ac
tualmente en 3 ó 4 poblaciones y consultadas después todas 
las restantes, vaya indicando, sin pérdida de tiempo las que de
ban ponerse en las mismas condiciones de mejora hasta pre
sentarse la ocasión favorable para ir al establecimiento general 
del horario y jornal ya señalados».11 

9 "L 'Avi Muné", 41, 15-2-1919, p. 3. 
lO Veure Apèndix n.o 1. Els cronistes no coincideixen amb el nombre, però els 

diaris consultats en donen unes extenses referències tant abans com després de la ce
lebració de l'acte; "El Programa" , 785, 8-2-1919 , p. 3; Id. , 787, 22-2-1919, p. 3; Id., 789, 

8-3-1919, p. 2 i 3; "L'avi Muné", 43, 1-3-1919, p. 1. No hem trobat referències a 

"Acción Social Obrera". 
11 "El Programa", 789, 8-3-1919, p. 2 i 3. El Comitè Executiu era la Junta de 

Sindicats que nomenés el consell de delegats , és dir,. els Presidents dels diferents S in· 
dicats. Aquesta qüestió organitzativa era per a constituir la Federació de Sindicats 

de la indústria suro-tapera. 
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L'«ocasió favorable>> no arribaria encara. La qüestió era que no 
podia treballar tothom; la crisi de la indústria durant i després de 
la Primera Guerra Mundial produïa un gran nombre d'obrers pa
rats, i la resta havien de repartir-se el treball. Tampoc no hi havia 
unanimitat entre els patrons respecte a l'horari, doncs la majoria 
acceptava les nou hores.12 

La Societat Patronal suro-tapera i el Sindicat d'obrers suro-ta
pers <<La Lucha» de Sant Feliu de Guíxols acordaren un conveni a 
primers de març de 1919.13 La base cinquena feia referència a l'ho
rari de treball; en ella s'accepten les nou hores distribuïdes així: 

« ... Del 16 de abril al 31 de agosto: de 6 y media a 8 y de 9 a 
12 de la mañana; y por la tarde de 2 a 5 y de 5 y media a 7. 
Del 1.0 de septiembre al 7 de octubre de 6 y media a 8 y de 9 a 
12 de la mañana y por la tarde de 1 y media a 4 y de 4 y me
dia a 6 y media. 

Del 8 de octubre al 21 de febrero: de 8 a 12 por la mañana y 
de 1 y media a 4, y de 4 y media a 7 por la tarde. 

Y del 1.0 de marzo al 15 de abril; de 6 y media a 8 y de 9 a 12 
por la mañana y por la tarde de 1 y media a 4 y de 4 y media 
a 6 y media ... ». 

Això que pot semblar una traïció, o almenys una inconseqüèn
cia amb els 8.cords anteriors, té una explicació amb certa lògica. La 
majoria de les fàbriques de Sant Feliu treballaven només tres dies 
a la setmana, eren poques les que treballaven més. Per tant no es 
podia exigir la implantació immediata de la jornada de vuit hores, 
doncs aquesta pretensió significava una baixa dels salaris. Els pa
trons no volien seguir pagant el mateix per menys hores de treball. 
Així quan la jornada de vuit hores es faria obligatòria, el primer 
pas dels empresaris seria la baixa de salaris, o la negativa d'apujar
los si no era amb la condició de treballar més, com veurem. 

12 "El Programa", 790, 15-3-1919, p. 1. 

13 Veure l'Apèndix n.o 2, "El Programa", 791 , 22-3-1919, p. 2 i 3. 
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EL DECRET DE LES VUIT HORES: REDISTRIBUCió D'HORARIS 

El decret del 3 d'abril de 1919 suposà l'anuHació de la base cin
quena de l'acord Sindicat-Patronal. El govern amb aquesta mesura 
pretenia la jornada màxima oficial de vuit hores en tots els treballs. 
El contingut era el següent: 

«Real Decreto. De conformidad con lo acordada por Mi Canse
jo de Ministros. 

Venga a decretar lo siguient~: 

Artículo Lo - La jornada maxima legal seni de ocho horas al 
día o cuarenta y ocho semanales en todos los trabajos a partir 
de Lo de octubre de 1919. 

Artículo 2.0 
- Los Comités paritarios profesionales se consti

tuiran antes de Lo de julio y propondran al Instituta de Refor
mas Sociales antes de Lo de octubre, las industrias o especiali
dades que deban ser exceptuadas por impasibilidad de aplicar 
dicha jornada. 

Artículo 3.0 
- Dicho Instituta después de realizar la información 

necesaria resolvera en definitiva antes del 1.0 de enero de 1920 
la jornada que ha de establecerse en los trabajos efectuados. 
Artículo 4.0 - Los Comités paritarios que para 1.0 de octubre 
no hayan recurrido al Instituta se entendera que acatan la jor
nada maxima legal establecida. 

Dada en tres de abril de mil novecientos diecinueve. - Alfonso».14 

La reacció a Sant Feliu no es féu esperar. Es negocià la imme
diata implantació de les vuit hores a totes les fàbriques sense espe
rar la data del primer d'octubre.15 Però aquest decret no s'aplicaria 
abans d'hora. El Sindicat d'obreres teixidores «La Lanzadera» de
manava encara la jornada de nou hores en unes bases presentades 
a finals d'agost.16 

14 ALBERT BALCELLS, El sindicalismo en Barcelona ... , Espanya era el primer país 

del món on es concedí oficialment; JOSEP M. HUERTAS, Salvador Seguí, "El noi del 

Sucre", Barcelona, 1975, p. 48, el primer país fou l'Uruguai. 

15 VícTOR LLuís, A los corcho-taponeros, "Acción Social Obrera", 24-5-1919, 

p. 4. Suposem que és un pseudònim. En tot cas no ens ha estat possible esbrinar 

qui era l'autor. 

16 "L'Avi Muné", 69, 30-8-1919, p. 4. 
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El Sindicat «La Lucha» discutí la manera de distribuir el temps 
pel primer d'octubre d'acord amb la Patronal. Acordaren la distri
bució en dos mitjos jornals: de les vuit del matí a les dotze, i de 
les dues de la tarda a les sis. Supressió de les hores extraordinàries 
i de les festes inter-setmanals per establir la setmana de 48 hores 
tot l'anyY Els patrons ho acceptaren de moment sense cap re
serva.18 

Així quedà establert fins el maig del 1920, quan una petició 
d'augment del 20% del salari pels barrinaires fou acceptada pels 
patrons, fent extensiu l'augment a tots els treballadors a condició 
que es treballin nou hores. Immediatament era convocada una reu
nió extraordinària del Sindicat que tingué lloc en els termes se
güents: 

« ... quedó rechazada tal propuesta ( ... ) haciendo todos resaltar 
el alcance y significación moral y basta universal y humana que 
la jornada de ocho horas representaba. Claramente se exteriori·· 
zó que en la conciencia de todos estaba que de ninguna manera 
en este punto cabía la mas mínima transacción. 

S in una sola nota discrepante ( ... ) quedó pues acordada por 
aclamación que no cabía en tales condiciones arreglo viable y 
continuar los barreneros en la huelga iniciada desde el prin
cipio ... 

Cuando a través de tantos sacrificios y a vuelta de tantas 
convulsiones sociales, los gobiernos de todos los países han de
bido instaurar, como a satisfacción concedida a la clase produc
tora, la jornada maxima y legal de 8 horas, no faltaría otra 
sinó, que aquí por un insignificante aumento, se hubiesen pres
tada los obreros a aumentarla en una hora, burlando así ellos 
una ley establecida en beneficio de todos. 

En el caso de que se trata no puede alejarse la falta de 
producdón pues habiendo obreros parados no es que sea nece
sario exceso de trabajo aunque sea simplemente temporal. Y 
lo de la competencia del extranjero es también el eterno tópico 
sobado de siempre, para aferrarse a la negativa de toda conce
sión. ( .. . ). Sabem os que en el extranjero los obreros que a esta 
industria se dedicau son remunerados de una manera mucho 
mejor que aquí y pueden hacer frente a las necesidades actua
les con el buen éxito propio de las circunstancias. 

En fin, los patronos reconocen plenamente que a los obre
ros, al reclamar el actual aumento de salaria, les asiste la razón 

17 "El Programa", 814, 27-9-1919; "L'Avi Muné", 73, 27-9-1919. 

18 "Acción Social Obrera", 13, 3-10-1919; "El Programa", 815, 4·10·1919. 
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por las necesidades a cubrir, queda pues fuera de discusión que 
en tanto aquellas no tengan la necesaria compensación, queda
ni en pie un permanente estado de desequilibrio y como con
secuencia un constante vivir de intranquilidad y desasosiego ... >>. 1 ~ 

La resposta de la Patronal no es faria esperar. Oferiren aug
mentar les concessions només un 10% si s'acceptaven les nou hores 
diàries. 

Les propostes d'aquest tipus, contràries al decret del 3 d'abril 
eren d'allò més normal. Segons la Memòria de la Inspecció del Tre
ball del 1921 , en les 4.788 visites efectuades a les fàbriques catala
nes es van trobar 2.455 infraccions de la jornada legal de vuit hores.20 

Els empresaris maniobraven per aconseguir més hores de tre
ball a Sant Feliu, perquè sabien que a altres llocs on l'element 
obrer era menys organitzat, havien acceptat les nou hores o, pitjor 
encara, en treballaven onze des d'abans del Ler d'octubre de 1919, 
com era el cas de Lloret de Mar.21 

La Societat Patronal de Sant Feliu s'enfrontava amb un sindi
cat fort que no es sotmetia fàcilment a les seves decisions, com 
n 'havia donat proves al llarg de la seva existència. 

Els obrers acceptaren el 10% d'augment amb la condició que 
això no significava cap compromís, ni individual ni respecte al Sin
dicat. 

A vegades s'ha acusat els sind!cats d'aquesta època d'actuar amb 
lleugeresa a l'hora de plantej ar les seves reivindicacions. S'ha parlat 
d'exhibició de força per part dels sindicats o senzillament de soli
daritzar-se amb altres obrers per la consecució de determinades 
demandes. 

No és així en la present qüestió. Quan els Sindicats obrers de 
Sant Feliu, concretament els tapers que eren majoria per l'especial 
dedicació de la ciutat ê. aquest sector industrial, demanen la jorna
da de vuit hores ho fan recolzats en unes raons que no tenen res 
de capricioses. «Acción Social Obrer.a>> reproduí diversos articles 

19 "El Programa", 845, 9-5-1920. En realitat, el procés és més Ilarg. Uns do

cuments indiquen fins a un 25% d'augment pels barrinaires i altres, un 20% per a 

aquests i un 10% per a les altres seccions. La Patronal creia que això portaria a la 

desunió entre els tapers. La qüestió salaris pensem que mereix un tractament que su

pera les fites que ens hem marcat per a aquest treball. 

20 Cit. per ALBERT BALCELLS, Condicions laborals de l'obrera . .. , p. 154. 

21 "Acción Social Obrera", 107, 29-5-1920. 
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d'altres periòdics 22 on es demostra que una jornada de treball llar
ga en excés no suposa un augment de la producció, sinó tot el con
trari. Aquesta tesi coincideix totalment amb els estudis actuals so
bre la productivitat a l'empresa.21 

CLOENDA 

Fins ací arribtm en aquesta ràpida visió del procés que acom
panyà la implantació de les vuit hores a les indústries de Sant Fe
liu. Cal precisar que tot el que hem dit de la bella ciutat guixolenca 
no ens és possible traslladar-ho exactament a les altres poblacions 
baix-empordaneses que vivien de la indústria suro-tapera, perquè les 
circumstàncies locals eren moltes vegades ben diferents . 

Així veuríem que quan a Sant Feliu es discutia la implantació 
de les vuit hores, a Palafrugell tenia lloc un «lock-out» que durà 
des de finals d'abril a finals d'agost del 1919. El tancament de fà
briques retornaria el 28 de desembre, aquesta vegada a tota la co
marca, fins el 9 de febrer de 1920. excepte a Begur, Hostalric i Vi
dreres, on es podia treballar des del gener. 

Historiar el moviment obrer sempre és una tasca extremada
ment difícil donada la complexitat dels factors que hi intervenen i 
la dificultat d'obtenir-ne dades exactes. Si parlem del moviment 
obrer a les nostres comarques suro-taperes, cal tenir en compte uns 
factors decisius que no es donen necessàriament a altres llocs. 

Les especials característiques de la indústria que depèn de les 
fluctuacions i subjecta quasi totalment al caprici dels mercats ex
teriors, fan que el seu funcionament no sigui del tot controlable 
des d 'ací. Pitjor encara si les principals nacions compradores estan 
patint la guerra o en període de recuperació. 

Les dificultats d'obtenir la primera matèria, el suro en planxa, 
procedent majoritàriament de la resta de l'Estat espanyol, perquè 
els productors -l'oligarquia terratinent protegida per les decisions 
del govern central- estimen més exportar-la que donar-la a treba
llar als industrials establerts dins l'Estat. 

La dificultat dels patrons a decidir per ells mateixos en les re-

:'2 Veure un exemple a l'Apèndix n.o 3. 

23 Entre molts altres, R. F. MAIER, Psicología industrial, Madrid, 1964, pàgi

nes 438 ss. 
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lacions amb llurs obrers a causa de la disciplina imposada per la 
Federació Patronal barcelonina. 

Els perjudicats per totes aquestes qüestions eren tots els que 
depenien de la indústria. El pes més gran queia, com sempre, sobre 
el més feble: la classe obrera que estava desesperada per la manca 
de treball i per l'evidència diària de l'augment de preu dels queviu
res que feia, dia darrera dia, més llarga la llista dels qui anaven a 
la cuina econòmica 24 cercant per a ells i per als seus fills l'aliment 
diari. 

Per tot això podem afirmar que la implantació del jornal de 
vuit hores no tingué a Sant Feliu ni a les poblacions suro-taperes 
el ressò característic d 'altres ciutats !ndustrials. Era una més de 
les reivindicacions, però no la més urgent a la pràctica. 

24 En els moments de crisi greu de treball a la indústria es prenien mesures 

encaminades a evitar un empitjorament de la vida de l'obrer. En aquestes cirumstàn

cies es realitzaren obres públiques, com la carretera de Tossa, es repartiren bons de 

menjar o es crearen les cuines econòmiques, subvencionades pels ajuntaments, on ana

ven a menjar els qui ho soHicitaven. El funcionament d'aquestes cuines partia del prin

cipi que els aliments preparats en comú representaven un estalvi de la quarta part dels 

fets a casa. 
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APÈNDIX 

1. Acord establert entre la Patronal i el Sindicat suro-taper de 
Sant Feliu de Guíxols el mes de març del 1919. 

«Volvió a reunirse el Sindicato de obreros corcho-taponeros el 
14, con la extraordinaria asistencia de socios que ya es acostumbra
da durante algún tiempo hace. 

Dióse cuenta del convenia mutuo acordada entre la Junta del 
Sindicato y la Patronal y que es: 

Bases 

convenidas entre la «Sociedad Patronal Corcho-taponera>> y el Sin
dicato Obrero Corcho-taponero «La Lucha>>. 

Primera. - Que no se despedira ni podran los obreros ejercer 
acto ninguna por represalias. 

Segunda. - Que la casa que trabaje mas de tres jornales sema
naies, antes que despedir obreros por falta de trabajo, debera re
partírselo entre los mismos. 

Tercera. - Que si se trata de una casa que ya vienen sus obre
ros trabajando solamente tres jornales semanales, queda facultada 
el patrona para despedir obreros en v-::z de repartir el trabajo. 

Cuarta. - Que cuando un patrona para efectuar determinada 
demanda, ocupe mas personal que el que tenga ordinariamente, lo 
que previamente 2dvertira a los obreros. Queda también facultada 
el patrona, al tener lista dicha determinada demanda, de despedir 
al referida personal suplementario, de modo que queden en dicha 
fabrica los obreros que estaban ocupados antes en la misma. 

Quinta. - Queda establecido el siguiente horario: 
Del 16 de abril al 31 de agosto: De 6 y media a 8 y de 9 a 12 de 

la mañana, y por la tarde de 2 a 5 y de 5 y media a 7. 
Del 1.0 de septiembre al 7 de octubre: De 6 y media a 8 y de 

9 a 12 de la mañana y por la tarde de 1 y media a 4 y de 4 y media 
a 6 y media. 

Del 8 de octubre al 21 de febt·ero . De 8 a 12 por la mañana y 
de 1 y media a 4 y de 4 y media a 7 por la tarde. 

Y del 1.0 de n•arzo al 15 de abril : De 6 y media a 8 y de 9 a 12 
por la mañana y por la tarde de 1 y media a 4 y de 4 y media a 
6 y media. 

Sexta. - A fir.. de que los obreros que queden sin trabajo, no 
se encuentren en la indigencia esta Sociedaè.. Patronal con el Sin
dicato Obrero y en su representación las respectivas Juntas, prac
ticaran las gestiones oportunas ya sea cerca del Ayuntamiento o 
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la Diputación Provincial, Mancomunidad o del Estado, a fin de pro
curar a dichos obt·eros los medios de sostenimiento. 

Séptima. - Solicitar el apoyo de la Camara de Comercio y de
mas autoridades que crea conveniente, para el logro del abarata
miento en lo posible, del precio de las subsistencias, así como inte
resar al Sr. Gobernador Civil de esta Provincia limite la exportación 
del pescada con el fin de que sea asequible a estos obreros hoy ya 
difícil hasta para las clases pudientes. 

Y Octava. - Toda reclamación que deba hacerse ya sea por 
parte de los obreros a los patronos y de éstos a aquéllos debera 
efectuarse a lo menos con 8 días de anticipación a fin de que se 
tenga el tiempo necesario para su estudio y resolución». 

("El Programa", 791, 22-3-1919) 

2. Conclusions de l'Assemblea Comarc3.l de Sindicats de la in
dústria suro-tapera celebrada a Sant Feliu de Guíxols el 23 de fe
brer del 1919. 

<<Conclusions: 

1. - Reconeixement del Sindicat com a personalitat col-lectiva del 
treball. 

2. - Jornada màxima de vuit hores. 
3.- Abolició absoluta del preu fet. 
4. - Supressió absoluta del t reball de la infància o ménors de 1S 

anys i reglamentació del treball de la dona i aprenents. 
S.- Higienització de les sales de treball i supressió dels encarre

gats en qualitat de vigilants. 
6.- Indemnització del jornal sencer en els casos d'accidents de 

treball. 
7.- En cas d'escasseig de treball aquest deuria ésser repartit en 

lloc de despedir-se a ningú. 
8. - Establiment òel jornal mínim de S ptes. pels homes i 3'SO a 

les dones. 
9. - Necessltat de crear escoles com a medi procuratiu d'una edu

cació integral de la classe productora». 

("L'Avi Muné", 43, 1-3-1919) 

Aquestes conclusions es troben també a <<El Programa>>, 78S, 
3-2-1919 en forma de base reivindicativa i com a ordre del dia de 
l'Assemblea. 

Les diferències observades són a la numeració i a la redacció, 
en castellà en aquest cas. 
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3. Article qu~ publicà «Acción Social Obrera>>, r eproducció de 
«El Sol» de Madrid. 

«Cuestión palpitante. 
¿Reduce la producción la jornada de ocho horas? 

Algunos industriales opinan que la reducción de la jornada ha 
aumentado considerablemente el número de jornales que pesan so
bre la industria y esta dificultando, en el período de crisis, el fun
cionamiento de la misma. 

Con este motivo, vuelve a preocupar el antiguo problema de si 
un prudente acortamiento de la jornada de trabaJO rerluce o no la 
producción de la mano de obra. Y a fin de ilustrar a los lectores 
acerca de la cuestión, vamos a reproducir algunos datos publicados 
recientemente por uno de los miembros de una comisión especial 
belga, el doctor René Sand. ( ... ) 

Dichos resultados demuestran cómo, en un número de casos 
bastante importante, al reducirse las horas de trabajo aumenta o 
se mantiene el rendimiento. 

En general se observa que la reducción de la jornada da buenos 
resultados en los establecimientos pequeños (de menos de cien obre-
ros) ( ... ), y también en las gran des industrias (de mas de mil obre-
ros). ( . .. ) 

Se puede distinguir en la jornada de trabajo: 1.0
, la duración 

reglamentaria fijada por la dirección del establecimiento; 2.0
, la du

ración real calculada por la entrada y salida del taller del obrero; 
3.0

, la duración efectiva, o sea el tiempo durante el cual el obrero 
realiza su trabajo, exclusión hecha de los períodos de preparación 
y de las interrupciones momentancas de s u labor. ( .. . ) 

La prolongación de la jornada, las horas de trabajo suplemen
tarias, el trabajo de madrugada, la supresión de los descansos in
tercalados y del descanso semanal, una alimentación insuficiente ( . .. ) 
son especialmente perjudiciales desde tste punto de vista. 

La fatiga disminuye el rendimi.ento, aumenta los gastos genera
les del industrial al disminuir la rapidez del trabajo, aumenta los 
períodos de tiempo perdido, eleva el número de accidentes y destro· 
zos e intensifica las faltas por enfermedad. 

Se evita la fatiga: primero, introduciendo descansos intercala
dos, segundo: variando el trabajo cuando es monótono, tercero· re
gulando la velocidad con arreglo al ritmo natural del obrero, enar
to: suprimiendo los movimientos inútiles, quinto: colocando a los 
obreros en sitios adecuados a su estatura, sexto: ventilando y alum
brando adecuadamente los talleres, evacuando los humos y ei polvo, 
facilitando agua fresca a los trabajadores, habilitando salas de des
canso, comedores, lavabos, duchas y cuidando esmeradamente los 
retretes, séptimo: haciendo alternar el trabajo de día con el de no
che cuando esto es indispensable; octavo: reduciendo la jornada de 
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trabajo; noveno: evitando las horas de trabajo suplementario, así 
como el trabajo antes de las ocho de la mañana y después de las 
seis de la tarde; décimo: estableciendo el descanso dominical; dé
cimoprimero: proporcionando a los obreros una vida sana y agra
dable fuera de la fabrica; décimosE-:gundo: cuidando que el régimen 
alimenticio del obrera sea suficiente y apropiada y no comience su 
trabajo en ayunas, o después de un desayuno inadecuado. 

En suma: las investigaciones mencionadas llevan a la opinión 
emitida en 1902 después de cuatro años de estudios por la Comi
sión Industrial nombrada por el Congreso de los Estados Unidos ( ... ): 

La reducción de la jornada de trabajo no ha disminuido nun
ca la capacidad de concurrencia de un país en los mercados mun
diales». 

("Acción Social Obrera", 151, 2-4-1921) 
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APORTACIONS A L'ESTUDI 
' DEL POBLAT IBERIC DE CASTELL 

(LA FOSCA, PALAMÓS) 

PER 

M.A AURORA MARTIN I ORTEGA 

Situat sobre d'una petita península rocosa granítica, la Punta 
de Castell, que delimita la badia òe la Fosca pel costat nord, dins 
del terme municipal dc Palamós, és conegut des de 1935. Té la for
ma més o menys trapezial, amb els costats més llargs a nord i sud 
i és molt accidentada. 

La vertent meridional de la península c2u quasi vertical sobre 
el mar; a la nord, que també és molt abrupta, hi ha una sèrie de 
terrasses i acaba en roques sobre l'aigua, però és accessible per des
embarcar. En aquest costat nord hi ha una petita cala, profunda i 
tancada, amb una cova natural, La Foradada i enfront d'ella un port, 
tallat potser naturalment, potser en part per l'home, a la formació 
granítica descomposta, pròpia d'aquesta zona de la Costa Brava. 
Aquest caleta només podem imaginar que hagi estat utilitzada com 
a port per qüestions de defensa, doncs, des d'ella es pot accedir al 
poblat sense necessitat de travessar la muralla, però en dies de tem
poral l'entrada és perillosa. Referent a la comoditat d'accés, és molt 
millor d'utilitzar la platja de Castell, al sud del jaciment. 

L'entrada al poblat es fa per un istme estret (el lloc més ample 
té cinc metres) que està a uns vint sobre el nivell del mar. A uns 
deu sobre d'ell hi ha una plataforma d'uns quaranta m. de longitud 
d'est a oest, per vint de nord a sud, que constitueix la part més 
alta del lloc, anomenada Sa Cobertera, aplanada segurament per la 
construcció del poblat. 

En conjunt la península resulta de fàcil defensa i és lògic que 
l'home protohistòric l'escollís com a lloc d'assentament. E l punt més 
exposat, l'istme, està fortificat amb una bona muralla i torres. 
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La forta pendent del lloc on s'assenta, va determinar l'organit
zació urbanística, que consisteix en terrasses escalonades, seguint el 
terreny, aguantades per murs de contenció, amb una sola cara, l'o
posada a la de contacte amb la muntanya. Aquests murs van ésser 
construïts amb blocs de diversos tamanys, però sempre amb tècni
ca propera a la que s'ha anomenat ciclòpea. Sobre d'aquestes terras
ses s'hi assenten les habitacions, cabanes de planta quadrada o rec
tangular, adossades les unes a les altres, formant fileres que deter
mine!l els carrers, perpendiculars a l'eix de la muntanya. 

El descobridor del jaciment, el Sr. Barceló, amb un grup d'afec
cionats de Palamós, va fer vàries cates als anys 1935 i 1936, amb per
mís dels propietari d'aquella època, el pintor Sert, a la vertent sud, 
al primer lloc on hi havia trobat ceràmica. Els materials obtinguts 
van ésser dipositats al Museu de Palamós. Al 1943, el Dr. Pericot 
va visitar Castell i va veure l'extraordinari interès del lloc i a l'any 
següent va començar a excavar-lo, amb la coHaboració d'en Miquel 
Oliva i sota el patrocini del nou propietari del terreny, el Sr. Puig 
Palau. Es van fer nou campanyes; els materials de les excavacions 
científiques són en part al Museu Arqueològic Provincial de Girona 
i en part a la finca dels propietaris. Aquests materials ens demos
tren que el jaciment de Castell, malgrat de no ésser gaire extens, 
és sense cap dubte un dels més importants poblats indígenes pre
romans del NE. de Catalunya.1 

Les «memòries>> de les excavacions van ésser publicades al n.o 27 
dels «<nformes y Memorias de la Comisaría General de Excavacio
nes Arqueológicas», de 1952, conjuntament amb les d'altres treballs 
realitzats en diversos jaciments de la província de Girona, sota el 
nom general de «La labor de la Comisaría Provincial de Excavacio
nes Arqueológicas de Geron::t, durante los años 1942 a 1948». Un dels 
treballs que va fer-se també durant aquestes excavacions i que ha 
restat inèdit fins avui, va ésser aixecar el plànol topogràfic del lloc, 
amb la situació dE' la major part d'allò excavat, obra del Sr. Fran
cesc Riuró, de Girona, i que ara donem a conèixer (fig. 1). 

Fa quasi trenta anys que no s'hi treballa i des de llavors ençà 

1 LLuís PERICOT, La labor de la Comisaría Prorincial de Excavaciones Arqueo· 

lógicas de Gerona, durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias de la Comi

saría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 1952, pàgs. 110-111; J. VIVES 

1 MIRET, L'Acròpolis de Castell, Revista "Terra Nostra", Palamós, juny del 1936, 

pàgs. 22-23. 
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els coneixements sobre la cultura ibèrica a la nostra àrea s'han am
pliat considerablement, degut a les noves excavacions, sobretot a 
les d'Ullastret, jaciment que per ara constitueix la base de compa
rança per l'estudi de tots els altres i en el que l'inici de les excava
cions va coincidir quasi amb la fi de les de Castell. A la vista d'a
quests nous treb811S, poden fer-se actualment una sèrie de rectifi
cacions a diversos punts de les «memòries» esmentades més amunt 
i ampliar-ne d'altres. 

A. Sobre qüestions arquitectòniques. 

a) A l'explam:.da que segueix a l'istme, en el seu límit amb la 
pendent de la muntanya que puja a Sa Cobertera, hi ha un mur fet 
amb carreus de granit, no gaire ben tallats, amb formes poligonals 
arrodonides dels àngles; entremig d'aquests hi ha petits tascons de 
la mateixa pedra, que consoliden el conjunt. Aquest mur serveix al 
mateix temps de paret de contenció per la zona de darrera, que és 
més alta que l'explanada i també de fortificació.2 

Té dues escotadures horitzontals que el recorren en tota la seva 
longitud, iguals que la que apareix a la porta n.o 1 i a la torre de 
planta trapezial immediata d'Ullastret. El descobriment d'aquestes 
és més tardà.3 No sabem pas quina funció tenien les escotadures. Se
gons algun autor,4 servien per aguantar les bastides per facilitar la 
construcció; aquest argument no convenç perquè si fos veritat, n'hi_ 
hauria també a la resta de la muralla de la mateixa època a Ullas
tret. Segons d'altres,5 podia ésser 1Jer encaix de vigues de fusta per 
sostenir pisos o cobertes; tampoc sembla vàlid doncs el construir 
fora muralla destrueix la pròpia funció d'aquesta: defensar les ca
ses. Les vivendes construïdes fora muralla són fruit d'un moment 
de relativa pau, no d'un que obliga a fortificar el poblat i és inqües
tionable que les escotadures són, a tots dos casos, Ullastret i Castell, 
fetes simultàniament a tota l'obra. També s'ha suposat que podien 
ésser utilitzades per fer córrer la porta. 

L'origen d'aquest detall constructiu, poc conegut a la província, 

2 LL. PERICOT, Op. cit., pàgs. 119-120. 

3 MIGUEL OLIVA, Recintos jortijicados de tipa ciclópeo en tierras gerundenses, 

a "Arquitectura Megalítica y Ciclópea Catalano-Balear C.S.I.C.", Barcelona, 1965, pàg. 98. 

4 M. OLIVA, op. cit., pàg. 98. 

5 LL. PERICOT, op. cit., pàg. 120. 
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segons alguns autors,6 és a Àsia Menor. Tenint en compte el fort 
indigenisme de Castell, amb poca ceràmica importada de figures 
roges en comparació amb Ullastret, la seva utilització aquí ens sem
bla un argument en contra de l'atribució feta a la d'Ullastret. 

El mur talla un estrat amb ceràmica de finals del segle v o pri
mers anys del IV a. C.7 i considerem oue la seva datació no :POt 
ésser gaire més tardana. En tot cas s'ha de trobar dins de la pri
mera meitat del segle IV a. C. per comparació amb el d'Ullastret. 

b) Hi ha diversos elements que a l'època del seu descobriment 
va ésser una novetat el trobar-los en un poblat pre-romà i van atri
buir-se a època romana. Després s'han vist paraHels a Ullastret, que 
té una datació final dels últims anys del segle III o primers del se
gle II a. C. i per tant la seva cronologia és més antiga. 

Entre ells hem de citar en primer lloc dues cisternes trobades 
a la part més baixa de Sa Cobertera,8 iescobertes a la 4.a campanya, 
de 1945 i 5.a, de 1947. 

Totes dues són construïdes amb carreus de sorrenca, perfecta
ment tallats i revEstides amb obra de calç d'uns 2 cms. de gruix a 
tot l'interior. Una conserva el revocat de les parets quasi en la seva 
totalitat i amida uns 3'30 m. de longitud per 2 m. d'amplada. L'al
tra és més grossa, té quasi 4'50 m. de longitud per 2'75 m . d'amplada 
i una mica més de 3 m. de fondària. Aquesta segona cisterna ha 
perdut en gran part el revocat, el que ens permet veure que té les 
quatre filades inferiors construïdes amb carreus de tamany gros i 
les quatre superiors més petit. Per portar-hi l'aigüa hi havia dues 
conduccions fetes è.'àmfora i tenia un sobreeixidor per vessar-la quan 
era massa plena.9 

Actualment en coneixem tres, construïd·~s amb la mateixa tècni
ca, a Ullastret, fetes també de sorrenca revestida amb morter de 
calç, a la zona baixa de l'Acròpolis, una d 'elles, la n .o 1 a més té un 
forat d'entrada d'aigua, al que de~embocava una canal de plom. 

Dins de la cisterna n.0 2 de Castell, s'hi va trobar, entre altres 
elements, una considerable quantitat de fragments de peces diverses 
de ceràmica Campaniana A, gris emporitana, etc. 

6 M. OuvA, op. cit., pàg. 98. 

7 M. OLIVA, op. cit., pàg. 98. 

8 LL. PERICOT, Op. cit., pàg. 120. 

9 LL. PERICOT, op. cit. , pàg. 120 i 123. 
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Uns altres elements que cal reconsiderar són les sis grans pe· 
dres llavorades de forma més o menys troncocònica, assentades ca· 
da una sobre una base de pedra toscament quadrangular.10 Es tro
baven alineades en forma de Z i segons el seu descobridor podien 
formar part d'un atri o vestíbul d'un gran edifici públic o haver ser
vit com a basament per estàtues d'emoeradors o déus; aquesta atri
bució dóna, implícitament, una cronologia d'època romana, però a 
Ullastret hi ha paraHels, per exemple, la base de columna trobada 
prop del Tall Ll, encara que aquesta està treballada en tot el seu 
voltant amb un reticulat, que pot haver-se fet com a decoració o 
per aguantar un arrebossat de fang a manera de revestiment de
coratiu. 

B. Sobre els materials ceràmics. 

Els materials ceràmics de Castell, inscriuen el jaciment, de ma
nera general, perfectament dins el context cultural de l'època i la 
zona, encara que amb certes particular-itats en allò referent a algu
nes de les produccions indígenes. 

Pels segles VI·V a. C., com a tots els poblats indígenes pre-ro
mans d'aquí el predomini pertany a dos tipus: la ceràmica fabri
cada a mà i la fabricada a torn, pintada. 

Entre les ceràmiques fetes a mà n'hi ha moltes decorades amb 
cordons, mugrons, incisions fetes amb l'ungla, vasos acabats amb la 
tècnica anomenada «buccheroide», etc. (fig. 2). Entre aquestes úl-

Fig. 2. - Urnes de Castell, fetes a mà (red. l/3). 

lO LL. PERICOT, op. cit., pàg. 120. 
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times, E. Huntingford ha observat en un recent treball sobre mate
rials gironins,ll que hi ha un tipus de brunyit, localitzat exclusiva
ment a Castell i sense paraHels a cap altre poblat de la zona, de
més dels dos tipus generals d'acabat, que aquesta autora anomena 
«reticulat» i de «reflexes metàHics». Consisteix en que les superfí
cies estan extremadament allisades i són d'un color negre intens i 
brillant, sense reticulats ni reflexes metàHics. Aquesta tècnica s'as
socia amb les formes de petits vasos de perfil en S i ens permet 
pensar en un possible taller local de fabricació d'aquesta espècie 

ceràmica. 
Les ceràmiques fetes a torn pintades, pertanyen a la producció 

tan generalitzada, que trobem a Ullastret, Illa d'en Reixach, Ciuta
della de Roses, Puig Castellar de Pontós, Creixell i tots els altres 
jaciments que viuen als segles vi-V a. C. en aquesta zona del NE. 
de Catalunya. Consisteix en grans peces ovoides o bicòniques, amb 
vores exvassades i en general due:; nances sovint bífides, de pastes 
ocres o rosades de bona qualitat, i decorades amb pintura de color 
vermell, marró o vinós, formant bandes horitzontals generalment i 
menys sovint, cercles concèntrics o altres motius geomètrics. En 
l'origen d'aquests materials hi ha una clara influència del Sud de 
la Península i iguals o molt semblants se'r~ troben en tota una 
sèrie de jaciments «ibèrics» intermitjos entre les dues zones. Se
gons les excavacions dels últims anys a varis jaciments indígenes 
entre les Alberes i el Tordera, la producció i utilització massiva, 
local, d'aquests materials, és lleugerament posterior a les primeres 
importacions cont-gudes jòniques, la qual cosa ens planteja la pro
blemàtica de l'origen de la utilització del torn ràpid aquí. 

Al costat d'aquestes dues espècies, fetes a mà o a torn pinta
des, els altres materials, especialment les importacions, no tenen 
massa importància a Castell. No n'hi ha de figures negres i n'hi ha 
relativament poca de figures roges. 

A finals del segle v i principis del segle IV a. C., a tots els jaci
ments de l'Empordà, Gironès i Selva, hi ha una espècie de «revolu
ció» en les tècniques de fabricació de la ceràmica indígena, coinci
dint, més o menys amb l'arribada massiva d'importacions àtiques. 
El resultat és que, dins les dues primeres dècades del segle IV s'a-

11 ELISABET HUNTINGFORD, Tesis de Licenciatura, Universidad de Barcelona, 1975, 

pàg. 76. 
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bandona la fabricació d'una sèrie de materials, entre ells les cerà
miques pintades, i n'apareixen de noves, les més importants de les 
quals són la decorada amb pintura blanca, que coexisteix amb les 
produccions pintades anteriors, durant poc temps, tal com hem po
gut comprovar a Ullastret i l'anomenada «gris emporitana». 

La ceràmica decorada amb pintura blanca és de tècnica total
ment nova; encara que manté les formes anteriors, peces ovoides i 
bicòniques grosses, amb dues nances quasi sempre. Es fabrica amb 
argiles molt fines, sense desengrassant; les parets de les peces són 
de secció molt més prima que les 2.nteriors i el color també és dife-

l- -~-·····. f\ . -- --~--' '_··_··_-- .. ---.·--J-'i\:,;:': • --, ",!- :~t;:r .-.~~! ; " 

-- - --

.._~ // 
~------- 1 

2 

Fig. 3. - Bol decorat amb pintura blan-

ca i gerreta de ceràmica rosada empori-

tana (red. l/3). 

rent, són grises o rosat fosc i molt 
dures. Entre les decoracions con
tinuen predominant les bandes 
paraHeles horitzontals i les geo
mètriques, copiant a vegades, en 
pocs casos motius de les àtiques 
de figures rogesY (fig. 3,1). 

Aquesta producció a Castell 
presenta certes particularitats, 
demés del tipus general descrit, 
n'hi ha un altre, de taller local 
sense cap dubte, original tant en 
pastes com en formes i que de
gué fabricar-se molt poc temps. 
Són peces petites (ha donat pràc
ticament tots els bols que conei
xem dins del grup), fabricats amb 
pasta marró vermellós fosc, de 
consistència molt més tova que 
les altres i amb una decoració 

amb motius de semicercles secants. A més Castell és l'únic lloc on 
hem trobat, fins ara, peces que combinen aquesta decoració pinta
da amb impressions fetes sobre la pasta del vas abans de la cocció. 
En un dels casos consisteix en unes línies paraHeles, fetes amb ro
deta i en l'altre formen una sanefa de dos línies unides d'impres
sions quasi circulars. Una mica més tard que aquesta apareix la 
grisa emporitana, molt semblant a la d'Ullastret (fig. 3,2). 

12 AURORA MARTÍN, La ceràmica indígena pre-romana amb decoració de pintu

ra blanca al NE. de Catalunya. En premsa. 
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Les importacions de ceràmica campaniana A són molt abun
dants, per ara sembla que no n'hi ha de campaniana B. Campania
na A, n'hi ha de tardana, fins al 100-80 a . C., acompanyada d'àmfora 
romana de la mateixa cronologia. La seva gran quantitat i qualitat 
ens dóna idea de la importància del jaciment en els segles imme
diatament anteriors a la conquesta romana (fig. 4) i al començament 
d'aquesta. 

Fig. 4. - Ceràmica campaniana de Castell (red. 1/3). 

A Castell també s'hi ha trobat algun fragment de ceràmica si
gillata, però en tan poca quantitat, que no se l'hi pot pas atribuir 
massa significació. 

Pels materials que coneixem fins avui, la seva cronologia finat 
s'ha de situar dins el primer terç del segle I a. C. 
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LES FONTS NATURALS DEL TERME 
' DE SANT FELIU DE GUIXOLS 

(GIRONA) 

PER 

' r ' LLU IS PA LLI I BUXO 

INTRODUCCIO 

Les fonts, les deus, les aigües que ragen o brollen de les roques 
impetuosament o les que ho fan en forma de modestos rajolins 
han preocupat sempre les civilitzacions . El contrast de penya i ai
gua, realment suggestiu, ha inspirat no poques interpretacions des 
de les més sensates i assenyades a les més fantàstiques. Avui dia és 
de sobres sabut que l'aigua s'evapora de les superfícies lliures ja 
siguin oceans, mac-s, llacs, rius, etc., i també del sòl i de les plantes 
com a resultat de llur transpiració. Un cop a l'atmosfera en forma 
de vapor, pot romandre-hi durant basrant de temps per a després, 
incidir novament ~obre mars i continents convertida en pluja. Les 
aigües que cauen en forma de precipitació sobre els continents els 
recorren, ja sigui en superfície o pel seu subsòl, cercant sempre 
cotes de nivell més baix. D'aquesta manera, per pèrdua paulatina de 
la seva energia potencial, assoleixen finalment el nivell del mar, 
d'on tornaran a veure's elevades a cotes superiors per l'energia so
lar, veritable animadora de tot el cicle. 

Moltes de les trajectòries de les aigües substerrànies assoleixen 
de nou la superfície de la terra, vessant a l'exterior i constituint les 
fonts o deus. Per això la majoria, per no dir la totalitat, de les 
aigües que brollen o ragen per les fonts són aigües meteòriques 
infiltrades que porten més o menys temps circulant pel subsòl i ad
quirint llur quimisme al contacte amb els materials del sòl i de la 
roca mare. Aquests components químics, dissolts en les aigües, se
ran els factors més importants que ens permetran conèixer, demés 
de separar, les propietats que diferencien unes fonts de les altres. 
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ESBOS GEOMORFOLòGIC 

El terme municipal de Sant Feliu de Guíxols està comorès en
tre els 41 o 48' i els 41 o 45' 30" de latitud Nord i els 6° 39' SO" i 6° 
44' 20" de longitud Est. Situat a la part central de la Costa Brava 
(Girona), tota la seva porció sud-oriental queda banyada pel Mar 
Mediterrani. 

Els seus relleus pertanyen a la Serralada Litoral Catalana - sec
tor Massís de la Selva- i presenten una acusada dissimetria per 
quant els seus cims, de formes arrodonides, s'inclinen suaument cap 
al NE perdent altura des del Puig de les Cols ( 417 m) a la seva 
part occidental, al turó de les Bateries o de Gustinoi (124 m) a 
la seva pm·t oriental. 

Les roques aflorants presenten en general una gran uniformitat 
petrològica destacant els granits, adamellites i granodiorites. Els con
trastos morfològics ens vénen donats pels nombrosos dics de ro
ques àcides que travessen a manera de seguici filonià tot el massís 
així com també per les diverses fàcies i textures de les roques en
caixants. Els pòrfirs quarsífers, els filons de quars i les roques plu
tòniques de gra fi i pobres en melanocrats destaquen al paisatge i 
formen els accidents més acusats. Els fenòmens estructurals causen 
efectes morfològics menys import2nts. 

Les valls fluvials, sovint dissimètriques, s'instaHen en general 
sobre fractures normals o paraHeles a la costa. El seu traçat és 
sinuós i presenten un fort encaix en els cursos alts (Riera de «Les 
Comes>>; afluents del Ridaura; etc.). Rares vegades es troben valls 
penjades (Cala del Vigatà). 

Encara que els cursos fluvials són de poca importància cal des
tacar la presència d'una terrassa de 9-11 m. a la riera de Santa Es
colàstica que influeix granment en la morfologia, especialment si con
siderem l'escàs desenvolupament que presenta la terrassa inferior. 
En general solament les parts baixes de les valls estan ocupades per 
dipòsits aHuvials l'espessor màxim dels quals, prop del mar, no so
brepassa els 18-20 m. al pla de Sant Pol i és sensiblement menor a 
la fondalada de Sant Feliu. 

La divisòria d'aigües entre les vessants que desguassen directa
ment al mar a través de petits cursos i les que ho fan per les rieres 
de Les Comes és irregular a conseqüènda de l'avançada que es troba 
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l'evolució de la xarxa hidrogràfica, sense excloure la possibilitat que 
en l'avenir puguin produir-se fenòmeas de captura per part dels 
primers. 

CIRCULACiú I ZONES D'EMERGÈNCIA DE LES AIGüES 

Part de l'aigua de pluja que cau sobre el massís granític, s'in
filtra a les zones més alterades i circula subterràniament fins a tro
bar llocs favorables per a emergir. Malgrat que la porositat i per
meabilitat de les roques granítiques és molt baixa, llur meteoritza
ció superficial és gran. Això dóna lloc a formacions soltes amb ele
vada filtrabilitat que, afegit a l'abundor de diaclases associades a 
importants sistemes de falles, donen un augment considerable de la 
capacitat d'absorció i retenció d'aigua. D'aquesta manera la super
fície alterada i la profunditat fracturada de les distintes roques ofe
reixen acceptables condicions per a la infiltració i la circulació hi
podèrmica de l'aigua originant a la regió diverses, encara que peti
tes, fonts estacionals d'escassa import:tncia. 

Aquesta circulació es verifica per fractures que tendeixen a tan
car-se en profunditat o per dics col·lectors molt fissurats i alterats 
que recullen i'aigua i determinen la s~va reunió en cabals més im
portants. Aquests cabals poden é::.ser detinguts per dics-barrera o 
sigui aquells que s'han format a les zones fracturades i que més 
tard han estat completament cimentades per recristallitzacici del 
quars. Com a conseqüència d'això aquests dics actuen de pantalla i 
priven el pas de l'aigua i provoquen la seva sortida a l'exterior. Tam
bé són zones d'emersió els contactes entre dues fàcies distintes de 
les roques com a conseqüència de llurs discontinuïtats i per la pre
sència de falles de certa importància d3munt d'elles. No podem obli
dar tampoc que una bona part de les aigües de fissura que circulen 
per la massa granítica en arribar al Quaternari es dispersen per 
ell formant mantells subalveolars que poden aflorar quan les condi
cions els són favorables . 
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Fig.l 

1. - Fonts en actiu actualment (figs. 1 i 2). 
a) Desguassen a la riera de Sant::t Escolàstica: 

N.o 7 «Font d'en Mm·sah 
N.o 8 «Font d'en Cortey» 
N.o 12 «Font del Mas Bartra» 
N.o 14 <<Font d'en Nacleto» 
N.o 15 «Font del senyor Esteva>> 
N.o 17 «Font de Can Bordes» 
N.o 19 «Font dei Mas Negat». 

b) Desguassen a la riera de Les Comes: 
N.o 1 «Font de Mont-Calvari» 
N.o 2 «Font de Cal Duro» 
N.o 3 «Font d'en Baguen> 
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N.0 13 
N.0 18 

«Font de les Guilles» 
«Les tres Basses» 

e) Desguassen a la riera de Tueda: 
N.o 11 «Font del Mas Cabanyes» 

d) Desguassen a la riera de Sant Pol: 
N.o 16 «Font d'en Viader» 

e ) Desguassen directament al mar o a través de cursos de poc 
recorregut: 

N.o 4 «Font de la Cala del Vigatà» 
N.o 6 «Font de la Teula» 
N.o 9 «Font de la Mitra" 
N.o 10 «Font de Can Toni>> 

:') Desguassen al Ridaura: 
N.0 S «Font d'en Miquel je Pau» 
N.0 20 
N.0 21 

«Font Pudosa o del Ferro»* 
«Font d'en Pi»* 

2. - Fonts desaparegudes o que no ragen aigua actualment (Fi· 
gures 1-i 2). 

a) En la riera de Santa Escolàstica: 
F «Font de Can Bordes» (2.a) 

H «Font de Can Rigau de Pedralta>> 
J «Font de Cal Pitxo» 
P «La rovellada» (Mina) 

b) En la riera de Les Comes: 
A «Font de Ca n'Assols» 
B «Font d'en Ribot>> 
C «Font de Ca la Parrota» 
D «Font del Mas Abric» 
E «Font de Nan Bas o del Ralet» 
O «Les Comes» (Mina) 

• Pertanyen al terme municipal de Santa Cristina d'Aro encara que propere~ 

al de Sant Feliu. 
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SituaciÓ de les Font s Naturals 

O Fonts que rogtn o brollen c:. :gJc 

e~ Fonts que no ragen ni brol l en c i yuo o d e 5apr:re~·.:.~cs Fig. 2 

e) En la riera de Tueda: 
M «Arbre del Rei>> (Mina) 
N «Del Nord>> (Mina) 

d) En la riera de Agaró: 
LL «Font d'en Sardineta>> 

e) Desguassaven a cursos de poc recorregut o directament al 
mar: 

G «Font del Moll» 
I «Font de Sant Elm >> 
K «Font de Can Pey>> 
L <<Font de la Divina Pastora>> 
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SISTEMÀTICA 

De cada una de les fonts que ragen o brollen es descriu a con
tinuació els següents apartats: 

- Localització. 

-Condicions de rajada. 

-Cabal. 

-Anàlisi de diversos parèmetres fisico-químics (pH, pH d'equi
libri, caràcter de l'aigua, grau de duresa, alcalinitat a la fenof
taleina, alcalinitat a la heliantina, contingut en àcids forts, 
anhídric carbònic lliure, oxigen dissolt, contingut en matèria 
orgànica i salinitat total).* 

- Anàlisi aniònica (bicarbonats, carbonats, sulfats, clorurs, fos
fats i silicats).* 

-Anàlisi catiònica (liti, sodi, potassi, calci, ferro i magnesi).* 

-Qualitat química de l'aigua (atenent les quatre qualitats del 
«Bureau des recherches geologiques et minièreS>> ). 

-Grau de potabilitat de l'aigua (atenent la prèvia confecció dels 
diagrames semilogarítmics de G. Waterlot emprant els pa
ràmetres aniònics i catiònics trobats i agrupant els resultats 
en quatre categories: bona, mitja, baixa i no potable). 

Els resultats de les distintes anàlisis de les aigües queden refle
xats en el Quadre I. • 

* Tots els mesuratges s'han donat en rnilígrarns/litre. El grau hidrotimètric en 

graus francesos i l'alcalinitat en graus TAC. El residu de dessecació s'ha obtingut 3 

lOSo. EI cabal, en litres per minut. 
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N .o 1. «Font de Mont-Calvari». Localització: Se situa a la fon
dalada del mateix nom, al peu del camí que mena a la finca «Vista 
Alegre» des del sector posterior al Monestir. Excavada a la roca, 

posseeix una petita fornícu
la. Una aixeta connectada a 
la galeria de magatzematge, 
d'una capacitat aproximada 
de 50.000 litres, prolonga el 
seu temps de desguàs. 

Condicions de rajada: 
Aprofita dos sistemes de 
diàclasis, dintre del granit 
àcid pegmatític, de desigual 
orientació: un amb poca in-

Font de Mont-Calvari. 

clinació que permet la recollida dels aportaments des de llocs bas
tant distants i un altre quasi vertical que actua com a coHector 
general. 

N.o 2. «Font de Cal Duro>>. Loc·o1lització: S'emplaça vuit me
tres per damunt del fons de la riera de «Les Comes>>, al seu marge 
dret. Un camí que es desvia del general - 150 m. abans d'arribar als 
camps de conreu de Cal Duro- baixa z. un paratge de castanyers i 
arriba a la font . L'aigua raja lliure per un gros canó que desguassa 
en un safareig. 

Condicions dç rajada: Per fractures al contacte entre dues fà
cies de granit; un de gra gros :.tmb disjunció boiar i un altre de 
gra fi. 

N.0 3. «Font d'en Baguer>>. Localització: S'assenta a la part 
baixa de l'afluent del marge dret de la riera de «Les Comes>> que 
va a parar als camps del mas Baguer. També s'anomena «Font del 
Mas Brindis>>, car es troba al peu del camí que mena a aquesta 
masia. Una petita caseta d'obra aixopluga al seu interior un minso 
canó per on surt lliure l'aigua. 

Condicions de rajada: Utilitza les diàclasis del granit àcid peg
matític. 

N.o 4. «Font de la Cala del Vigatà>>. Localització: Situada a 
la part baixa de la vall que desemboca al mar, amb ruptura de 
pendent, forma la cala de grans blocs del mateix nom, des dels 
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Font de la Cala del Vigatà. 

alts de Sant Elm. Posseeix 
dues sortides : a 2,5 i a 1 m. 
sobre el nivell del mar. 

Condicions de rajada: 
Degut a un pòrfir quarsífer 
- varietat felsòfit- de 8 m. 
de gruix màxim, que talla 
el granit pegmatític i desen· 
volupa una intensa zona de 
catàclasi amb multitud de 

diàclasis que són aprofitades per l'aigua per a la seva sortida a 
l'exterior. 

I 1 
N.0 S. <<Font d'en Miquel de 

Pau». Localització: Es troba en
tre Santa Escolàstica i una casa en 
runes existent al peu del camí a la 
«Pedra-Alta>>, a 300 m. de la prime
ra. És l'única font situada al terme 
municipal de Sant Feliu que vessa 
les seves aigües a la conca del Ri
daura. 

Condicions de rajada: Per frac
tures al contacte entre dues fàcies 
de granit: el de gra gros amb dis
junció boiar i el de gra fi. Font d'en Miquel de Pau. 

N.o 6. «Font de la Teula» . Localització: És al peu de la car
retera de Sant Feliu a Tossa, al Km. 17,5. 

Condicions de rajada: Per les diàclasis del granit de gra gros 
pegmatític amb fort diaclasat i davant la presència d'un dic de 
pòrfir quarsífer que actua a manera de pantalla. 

N.0 7. «Font d'en Marsal». Localització: Se situa a uns 800 m. 
aigües amunt de Can Bartra, al marge dret de la riera de Santa 
Escolàstica, a 10 m. d'altura sobre el seu llit, sota d'una gran roca 
granítica boiar. Una línia elèctrica passa molt a la vora d'ella. S'ha 
excavat una cubeta a la roca per facilitar el poder treure aigua. 

Condicions de rajada : Per les diàclasis del granit de gra gros. 
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N.o 8. «Font d'en Cortey>>. Localització: S'emplaça sota la ca· 
sa del mateix nom, entre Santa Escolàstica i la «Casa Nova». 

Condicions de rajada: Per les diàclasis del granit porfíric i 
aprofitant petits dics d'aplita. 

N.0 9. «Font de la Mitra» . Localització: Es localitza entre la 
carretera de Sant Feliu a Tossa, a l'altura del Km. 16, i el mar, a 
150 m. de la caseta-quarter de carabiners del paratge de Canyet. És 
la font més occidental del terme de Sant Feliu, ja amb contacte 
amb el de Santa Cristina d'Aro. Encara que el lloc de sortida està 
totalment cobert de bardisses, al llarg d'un bon tros és canalitzada 
per una conducció de ferro . 

Condicions de rajada: Per abundants fractures del granit por
firoblàstic aprofitant varis dics de felsita i pòrfirs quarsífers fins 
que aquests priven la seva avançada. 

N.0 10. «Font de Can Toni» . Localització: S'instaHa al desso-
ta de la casa en runes que li dóna el nom, al nivell inferior de la 
carretera de Sant Feliu a Tossa, Km. 19. L'aigua surt per un canó 
de ferro i va a parar a un dipòsit. 

Condicions de rajada: Degut a l'entrecreuament de dos dics: 
un de vertical, alterat, de porfirita que fa de col-lector i un altre de 
granòfit subhoritzontal que fa de 
presa - pantalla, ambdós dintre de 
granit àcid pegmatític. L'emergèn
cia es localitza al contacte dels dics 
amb l'aHuvial quaternari. 

N.0 11. «Font de Mas Cabanyes». 

Localització: Se situa al N. de la 
«Pineda fosca» a la masia del ma
teix nom. Posseeix una mina de 15 
metres de longitud que facilita el 
magatzematge d'aigua. 

Condicions de rajada: Degut a 
una sèrie de fractures al granit de 
gra gros i la presència d'un dic de 
pòrfir quarsífer que actua de bar
rera i facilita la sortida de l'aigua. 
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Font del Mas Bartra. 

Condicions de rajada: 
nit aplític. 

N.0 12. «Font del Mas Bartra». Lo
calització: Se situa al dessota de la 
casa del mateix nom, al costat del ca
mí que va des de Sant Felíu a la «Pe
dra-Alta>>. Posseeix una mina de 10 m . 
de longitud. 

Condicions de rajada: D'entre les 
diàclasis del granit de gra gros actuant 
de col·lector un dic alterat de pòrfir. 

N.o 13. «Font de les Guilles». Loca
lització: Es troba a uns 1.500 m. al N. 
de la «Casa Nova>>, a la vall que des 
d'«els tres caminS>> va a parar al Monte 
clar. 

Degut al fort diaclasat vertical del gra-

N.o 14. «Font d'en Nacleto>>. Localització: Se situa a la ver
tent esquerra de la riera de Santa Escolàstica, en un canyisser exis
tent a mitja altura de la vall, sota el mas Vinyoles. 

Condicions de rajada: Aprofita el replè quaternari de la terrasc 
sa de 9 m. sobre la riera de Santa Escolàstica. 

N.0 15 . . «Font del Senyor Esteva>>. Localització: Se situa ai
gües amunt de la Font d'en Nacleto, entre Mas Vinyoles i la resi
dència canina Snupi. Al damunt i al dessota de la petita casa que 
li dóna el nom, al marge esquerre de la riera de Santa Escolàsti
ca, hi ha dues mines de 15 m . de profunditat que emmagatzemen 
l'aigua. 

Condicions de rajada: Explota el replè quaternari de la terras
sa de 3-5 m . de la riera de Santa Escolàstica. 

N.o 16. <<Font de Viader>> . LocaJHzació : Es troba a la part 
alta de la vall que des del paratge conegut per «Les Bateries>> bai
xa al Mas Coll, masia situada al peu de la carretera de S'Agaró a 
Castell d'Aro. Se la coneix també amb el nom de «Font del Coco». 
Tres cubetes, no molt separades entre elles, excavades a la roca, 
constitueixen recipients emmagatzemadors. 

Condicions de rajada: Per les diàclasis del granit pegmatític. 
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N.0 17. «Font de Can Bordas». Localització: Se situa al camp 
de conreu que està al dessota de 
la casa del mateix nom. Una mina
galeria de 20 m. de longitud aju
da al manteniment del cabal. Una 
altra font situada a la cruïlla dels 
camins que menen de Can Bor
das a Sant Amanç per un costat 
i a la Casa Nova per altre, col
locada dintre d'una fornícula, i 
a 200 m. escassos de la casa, ro
man seca durant quasi tot l'any. 
És probable que es tracti de l'an
tiga «Font d'En Rigau», car el 
mas havia pertangut a aquest. 

Condicions de rajada: Apro
fita el diaclasat del granit de 

Font de Can Bordas. 

gra gros en el seu contacte amb l'aHuvial de Santa Escolàstica. 

N.0 18. «Font de les Tres Basses». Localització: Es localitza 
a la fondalada anterior a Cal Duro, entre aquesta casa i Ca n'Assols, 
al marge dret de la riera de «Les Comes». Formen tres grans bosses 
interconnectades entre elles. D'ací que hagi rebut també el nom de 
«Les Tres Fonts». 

Condicions de rajada: Utilitza les diàclasis del granit aplític . 

. N.0 19. «Font del Mas Negat>>. Localització: Se situa al mar
ge dret de la riera de Santa Escolàstica, a uns quinze metres d'altu

. ra sobre el fons i al peu del camí que des de Sant Amanç condueix 
al Mas Bordas. A l'altra vertent i davant per davant es troba el Mas 
Negat. 

Condicions de rajada: Explota el replè quaternari de la terras
sa de 9 m. de la riera de Santa Escolàstica. 

N.0 20. «Font Pudosa>>. Localització: S'emplaça al dessota de 
«Roca Tossa>>, al costat del camí que Ya dês de Can Rigau de Pe
dralta al Camping Santa Cristina passant pel Mas Lloberes, a 150m. 
d'aquesta darrera casa. S'anomena també «Font del Ferro». 

Condicions de rajada: Aprofita les diàclasis del granit porfír ic. 
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N.0 21. «Font d'en Pi». 

Localització: Es troba al 
peu de la carretera de Sant 
Feliu de Guíxols a Girona, 
entre els punts quilomètrics 
31 i 32, a 200 m. de distàn
cia del mas del mateix nom. 
Condicions de rajada: Apro
fita una zona de nombroses 
fissures escalonades dintre 
del granit de fàcies àcida-pegmatítica. 

CONCLUSIONS 

Font d'en Pi. 

1) Segons les condicions geològiques de rajada, les fonts na
turals del terme de Sant Feliu de Guíxols, poden agrupar-se en els 
següents grups: 

a. Les que aprofiten les diàclasis dels granits, adamellites i 
granodiorites de gra gros (fonts n.0 1, 3, 7, 8, 16 i 17). 

b. Les que aprofiten les diàclasis de les roques anteriors però 
de gra fi (fonts n .o 13 i 18). 

c. Les que es beneficien dels contacte entre dues fàcies distin· 
tes d'una mateixa roca (fonts n.o 2 i 5). 

d . Les que sorgeixen gràcies a la intervenció de certs dics com
pactes de roques filonianes que actuen a manera de barrera-panta
lla (fonts n.0 4, 6, 9, 10, 11 i 12). 

e. Finalment poques aprofiten els materials de les terrasses al
tes (fonts n.o 14, 15 i 19). 

2) Considerant els valors de precipitació mitja anual xifrats 
en 650 mm. així com l'estimació de la infiltració en un 25%, s'han 
avaluat els cabals mitjos explotables en 15.000-20.000 litres/hora a la 
conca de la riera de Santa Escolàstica i en 25.000-30.000 litres/hora a 
la de Les Comes. Com els mesuratges de totes les fonts que des
guassen en cada una de les conques citaàes donen uns cabals de 375 
litres/hora y 585 litres/hora respectivament, hem de convenir que 
té molta més importància l'aigua que arriba d'una manera subter
rània al nivell del mar que la que hi podria arribar gràcies a les 
fonts i corrent per la superfície. 

3) El pH lleugerament àcid respecte al d'equilibri que es tro-
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ba a totes les mostres d'aigua indica que les sals carbonatades h1 
són en forma de bicarbonats, punt mig de l'equilibri entre el col 
que porta l'aigua de pluja i les sals alcalines de la roca que traves
sa. Les propietats àcides i el caràcter agressiu que presenten totes 
aquestes aigües és degut a l'excés de co2 que no ha tingut temps 
de reaccionar amb les sals. 

4) Totes les mostres resulten pobres en sals càlciques i mag
nèsiques; són aigües blanes. Els silicats hi són presents en un per
centatge alt degut a la natura de le roques que travessen. L'alt con
tingut en oxigen ens avala l'origen meteòric d'aquestes aigües així 
com el poc temps que han estat en contacte amb materials suscep
tibles d'ésser oxidats. El ferro ha reprecipitat en forma d'hidròxid 
(limonita) i s'ha dipositat a les diàclasis; d'ací el seu baix contingut. 
L'única anomalia d'aquestes aigües és el percentatge relativament 
alt de sulfats que es troba en alguna d'elles, relacionades totes amb 
conreus pròxims. 

5) Poc cabal en totes elles no sobrepassant els 3 litres/minut. 
Excepcionalment la font n.o 21, fora ja del terme municipal, dóna 
un cabal mig tot l'any de 12 litres/minut. 

6) La millor potabilitat des del punt de vista químic corres
pon a les fonts de «Cal Duro», <<d'en Marsal», «d'en Cortey», «de 
Can Toni», «del Mas Cabanyes», «del Mas Bartra>>, «de les Guilles», 
«de les tres Basses» i «d'en Pi>>. 

(Dibuixos de NARMAS) 
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LA DISTRIBUCIÓ DE LA CASA IBÈRICA 
AL POBLAT DE PUIG CASTELLET 

(LLORET DE MAR) 

PER 

ENRIQUETA PONS I BRUN 

ELS ANTECEDENTS 

Sobre una prominència allargada, orientada de N-NE a S-SW i 

a uns dos qms. dc la vila de Lloret de Mar i cap a l'interior, hi ha 
un poblat ibèric conegut d'antic.1 Està emplaçat en una elevació de 
quasi 200 m. sobre el nivell del mar i al cim d'un turó anomenat 
«Puig Castellet>>. 

La vila de Lloret de Mar està órcumdada cap a l'interior, a 
l'Oest, per dues fileres d'elevacions muntanyoses i a la serra situa 
da més a l'esquerra de la primera filera s'hi troba aquest turó. Cap 
a la banda NE, el poblat de Puig Castellet apareix defensat per 
una muralla descoberta en anteriors excavacions.2 

Durant la primavera de l'any 1975, el Servei Tècnic d'Investiga
cions Arqueològiques es féu càrrec de la direcció dc les excavacions 
de l'esmentat poblat realitzant una cata d'assaig de 4 x 4 m 2 de di
mensió, que va ampliar a l'any següent, aconseguint d'aquesta ma
nera la ·quasi total descoberta d'una casa ibèrica.3 

1 J. DE C. SERRA RAFOLS, Poblados ibéricos en el término de Lloret de Mar 
(Gerona). pp. 255-258, "Ampurias", V, Barcelona, ]9<13 

2 CAROLINA NoNELL, Excavaciones en Lloret de Mar, en "Noticiaria Arqueoló
gico Hispanico", XIII y XIV, Madrid, 1971, pp. 247-256; JOAN DOMÉNECH I MONER, 

Les excavacions del Poblat ibèric del Puig de Castellet, en "Lloret Gaceta," n.o 20, 
miércoles 18, febrero 1976, pp. 7 i 8. 

3 Agraïm sobretot a l'Ajuntament de Lloret de Mar tota l'ajuda econòmica 
que ens ha donat, i d'una manera especial i particular als benefactors de la cultura 
lloretana, és a dir, al Sr. Martínez de la Guardia, al Tinent-Alcalde Sr. Joan Domè
nech i al Sr. Gil, i a altres veïns, per la seva ajuda i força per a la possible realitza

ció de les excavacions. 
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Les campanyes dels anys 1975 i 1976 es varen realitzar al costat 
de la part ja excavada per Na Carolina Nonell, seguint un dels can
tons, en direcció a una parEt que serveix de contenció entre un 
carrer (carrer n.o 1) i un fons d'habitació (fig. 1). D'aquesta manera 
posàvem al descobert una veritable casa ibèrica amb totes les seves 
dependències, i de la qual solament ens falta excavar el fons de 

l'esmentada habit2ció. 
Aquesta casa ha estat denominada n.0 1, la primera descoberta 

per nosaltres, i per diferenciar-la de la ja excavada anteriorment i 
que l'hem denominada casa n .o O. 

L'ESTRUCTURA DE LA CASA I DEL RECINTE 

Aquesta casa n.o 1 està orientada cé1p al NE a SW (a - de 30° 
de l'E) i està dividida essencialment en dos compartiments separats 
per dues parets transversals . 

La sala d'estar de 6 x 4 m2 de dimensió i l'altre de dimensions 
més petites, anomenada l'antesala. L'estança té una superfície total 
de 32 m2 i està disposada en forma de casa grega o <<megharon». 

La sala d'estar té una llar central, de forma circular i d'un me
tre de diàmetre. La llar descansa sobre el subsòl granític descom
post com tota l'habitació, i és d'un color roig intens. Amb prou fei
nes li hem pogut observar una possible funció perquè va aparèixer 
completament neta de carbons i de material ceràmic. Cap al cantó 
de la paret paraHela al carrer n.0 1, el pis de l'esmentada estança 
apareix endurit i trepitjat per l'ú3 i per la seva aproximació a la 
llar. Degut al gran desnivell que sofreix el terreny, ha estat reom
plert en les seves zones més baixes per terres fluixes i sorrenques, 
anivellant d 'aquesta manera el terra i formant l'autèntic pis de l'ha
bitació-vivenda. Aquest fenòmen fou observat clarament a la cam
panya d'excavació de l'any 1975. 

La sala d 'estar amb el seu foc central, va organitzar tota la 
seva vida cap a l'entrada de l'antesala, perquè és en aquesta zona 
on apareixen les terres amb més riquesa orgànica i amb una abun
dància relativa de ceràmica. La llar està voltada, a una distància 
diametralment oposada d'un metre, per una sèrie de pals que sos
tindrien el sostre que cobria la p8.rt central de la sala. Aquest sis
tema de distribució dels pals fa pensar que el teulat de tota la casa 
tindria una doble coberta en dos sentits d'orientació (fig. 1, p.). 
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4 ENRIQUETA PONS I BRUN 

A l'altra banda dels pals i cap a l'antesala, les parets transver
sals que separen els dos compartiments, aguantarien una porta de 
fusta, doncs les terres apareixen amb una forta concentració de 
matèria orgànica i el seu color passa del gris fort a un negre intens 
(entrada n .o 1). L'entrada que comunica el carrer amb l'antesala, 
manca de porta (entrada n .0 2). Per contra, en el terra de l'esmen· 
tada entrada, es trobà una empremta de forma circular i d'un me
tre de diàmetre, i d'un color negre intens amb moltes restes de car
bons i tubots, i que fan pensar en un enorme pal o tronc, que a la 
vegada que aguantaria el sostre, dividiria dues zones del carrer si
tuat davant de la casa. La part qm: mira a ponent es distingeix per 
la gran concentració de ceràmica de · tota la vi venda, en canvi la 
que mira al sud es distingeix per la manca d'aquesta. 

Totes aquestes observacions ens indiquen que la llar central de 
la sala podria haver estat utilitzada de forma ritual mentre que 
la part exterior de la casa s'empraria pels focs diaris de cuina i de 
calentament. D'aquesta manera la sala d'estar serviria només com 
a refugi contra la inclemència del temps o de la nit. 

La vida intensa familiar es va realitzar principalment a la part 
exterior de la casa, al mateix carrer, i a l'entrada de l'antesala. La 
concentració del material així ho demostra. 

L'antesala es podia comunicar al carrer per una altra entrada 
lateral (entrada n .o 3). Aquesta entrada va aparèixer cap a Ponent 
(A 4) on el terra de l'antesala estava format per unes lloses planes 
que presentaven un desgast degut a l'ús. Per sota d'aquest pis i en 
una zona més extensa, precisament aquella on el material presenta 
més concentració, va aparèixer ur. sòl de pedres petites planes i 
quadrades. Sobre aquest terra trobem l'empremta d'un altre pal que 
formaria part del sosteniment del sostre que cobriria l'antesala. 
L'entrada lateral n.o 3, comunicaria per tant la casa n.o 1 i la casa 
n.0 2, pel carrer n .0 1.4 

La casa-habitació n.o 1 està situada en un recinte quadrat de 
529 m2 emmurallat per la seva part externa i situat en el vèrtex 
geogràfic d 'un turó. Per aquestes característiques té una similitud 
amb els recintes fortificats ibèrics de la Bètica.5 Les parets de l'ex
terior del recinte posseeixen tres fileres de carreus de pedra i el 

4 Vegi's el pla general del Poblat, presentat a la memòria de la Campanya 

d'excavació de l'any 1976. 

s FoRTEA I VERNIER, Recintos y fortijicaciones, pàg. 25. 
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racó que mira al Nord per la seva part més accessible presenta un 
bastió rctangular d'una construcció semblant. La construcció d'un 
bastió rectangular, de 5 x 5 m 2, buit en el seu interior, és corrent 
també a la Bètica.6 L'entrada a aquest bastió adossat al recinte qua
drangular presenta un corredor de tres metres de llarg entre la paret 
del bastió i la del recinte, donant-li un caràcter defensiu i una ca
racterística especial en la funció del bastió, fenòmen observat als 
castres castellans de la Meseta Nord, principalment al castre de 
Chamartín de la Sierra? 

Aquesta casa-habitació n.o 1, igual que la n.0 O, apareix adossa
da a la muralla o recinte emmurallat. En els dos casos la muralla 
forma part de la paret de fons de la sala d'estar; a la n.0 1 formaria 
la paret que mira a l'Est i a la n.o O, la que mira al Nord. 

L'aparell de la casa n.o 1 del recinte de Puig Castellet ofereix 
una tècnica de ortostat. Aquesta consisteix en la disposició vertical 
de les lloses de pedra, recolzades per la seva base menor o sigui 
de cantell. Aquesta constitució és característica de les parets ciclò
pies o megalítiques, amb la diferència que les lloses de pedra de 
les parets de les cases del poblat són petites i formen dues fileres, 
una externa i l'altra interna, polimentades per la cara exterior. La 
part interior de les lloses que formen la paret per dintre, és irregu
lar, salvant els buits amb reompliment de pedres més petites. 

El sosteniment de les parets que formaven les cases de Puig 
de Castellet era essencialment de pedra, segurament fent com un 
sòcol puix que aquest apareix completament pla per la part supe
rior a mida que va apareixent a les excavacions. La resta de la paret 
podria haver estat formada per tobot, perquè aquest apareix amb 
freqüència, relacionat amb els pals i prop de les parets. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 

L'estructura de la casa n. 0 1 ens assegura la seva perfecta uni
tat quant a la distribució i organitació d'una vivenda que albergaria 
una família nuclear, ocupada en les s.~ves tasques domèstiques per 
una part, a la vida del camp per l'altra i a la defensa dels interes-

6 FoRTEA r VERNIER, Recintos y fortificaciones, pp. 47, 51 i 52. 

7 J. MALUQUER DE MOTES, La Edad del Hierro en la cuenca del Ebro y en la 

Meseta Central Española, Madrid, 1954. 
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6 ENRIQUETA PONS I BRUN 

sos particulars i col·lectius quan les circumstàncies temporals del 
lloc ho permetessin. 

Per la forma del recinte emmurallat situat al cim d'un turó i 
fàcilment defensable per la natumlesa del lloc, constitueix un dels 
establiments més típics dintre del món ibèric.8 Per les seves dimen
sions reduïdes, 529 m 2 de superfície, pot considerar-se el Puig de 
Castellet com un fortí o lloc destinat a la defensa d'altres poblats 
ibèrics més importants de la zona. Si tenim en compte la presència 
d'aquests en el pujol de Turó Rodó, prop del mar i el de Mont Bar
bat, verge, aquest darrer, d'excavació, i amb unes dimensions tan 
grans com puguin ésser el poblat de Puig de Sant Andreu, a Ullas
tret, els recintes ibèrics de Puig Castellet, Turó Rodó i d'altres no 
constatats, defensarien possiblement els interessos col·lectius cen
trats al poblat de Mont-BarbaU 

Exemple típic de fortí del mateix tipus el tenim a Rochina (re
gió valenciana), però amb la diferència que al Poblat de Puig Cas
tellet les cases degueren ésser autèntiques unitats de vivenda com
pletes, a pesar que la uniformitat del material ceràmic indica la 
possibilitat d'una duració precària. Aquest recinte emmurallat al
bergaria, donades les seves petites dimensions, de 6 a 9 cases.10 

EL MATERIAL 

El material trobat més important ha esta el ceràmic, format per 
dos grups essencials: la ceràmica artesana, feta a mà, i la ceràmica 
a torn. Aquesta darrera forma a la vegada dos grups: la ceràmica 
pròpia ibèrica i la ceràmica d'importació, que ens ajuden a situar 
cronològicament el poblat i li donen una duració temporal possible. 
El més gran percentatge de material ceràmic és el fabricat a mà, 
seguint-lo la ceràmica a torn de caràcter ibèric. Tot això dóna al 
poblat un caràcter indígena i local (figs. 2, 3 i 4). 

La ceràmica a torn és en general pobra i se la troba en molt 
males condicions i, per tant, és difícil d'obtenir-ne restauracions en-

s A. ARRIBAS, Los lberos, en "Colección Sumer", capítulo V, Poblados y casas, 
p. 115 i ss. 

9 EI poblat de Mont Barbat es troba situat a la confluència de tres terme~ 

municipals: Lloret de Mar, Vidreres i Maçanet de la Selva Presenta aquest poblat 
una forta muralla de més de tres metres de gruix. 

10 A. ARRIBAS, Los lberos, ob. cit., pp. 129-133. 
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Fig. 2. - Materials ceràmics fets a mà. 
Núms. 1, 2 i 6, fragments decorats; n.o 3, 
"fusaioles"; n.0 4, base, i n.0 5, granet de 

collar. 

Fig. 3. - Materials ceràmics a torn d'im· 
portació. N.o 1, púnica; n.o 2, plat pre

campanià, i n.o 3, vas campanià. 

• ' 

Fig. 4. - Materials ceràmics a torn de caràcter ibèric. Núms. 
fora; núms. 2 i 3, bases de cenimica dita "grisa empuritana", 

i 4, fragments d'àm
n.o 5, pes de basalt. 
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certades. Entre la ceràmica a torn d'importació destaca principal
ment els fragments d'un plat corresponent a una pre-campana, al
guns fragments de campana A i alguns d'àmfora púnica (fig. 3 i 
quadre sinòptic). La ceràmica a torn de caràcter ibèric es caracte
ritza per l'acumulació de fragments que corresponen a l'àmfora de 
boca plana i nansa de secció circular, al tipus del vas bicònic, i a 
les formes típiques que presenta l<t ceràmica grisa, anomenada em
poritana o de la costa catalana (fig. 4 i quad;-e sinòptic). 

La ceràmica o. mà es present::, en millors condicions com per 
fer-ne restz.uracions aproximades. Tota ella està elaborada amb la 
mateixa argila, presentant un color marró-vermellós amb matisos 
grisencs. Per a donar-li consistència s'ha emprat gran quantitat de 
desgrassant, constituint això una de les característiques peculiars 
de la zona. 

QUADRE SINòPTIC 

Fragments ceràmics 
Ceràmica a mà: 

Casa n. o 1 v N B informes 
------·------

Interior 
Exterior 

Ceràmica a torn 

7 
14 

ibèrica: 

10 13 
s 2 

108 
403 

gruix decor. 

4- 1,2 mm. 2'' 
4 - 1,2 mm. 3** 

amfora ibèrica àmfora vermella vas ovoide ceràmica grisa 
C<:sa n. o 1 form:::s informes formes informes formes informes formes informes 
··--------

Interior 7 42 1 s 
Exterior 6 28 2 16 

Ceràmica a torn d 'importació: 

Casa n. o 1 

Interior 
Exterior 

V =vores. 
N =nanses. 
B =bases. 

* Cordons impresos. 

àmfora púnica 
formes informes 

1 
4 

s 
8 

-------------- · - - ·-~---

8 29 

38 132 

campaniana 
formes informes 

8 
4 
8 

1 

16 33 

fragments 
» 

2 cordons impresos un fragment decorat amb un instrument de forma de 
canya. 
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Tant la seva part externa com la interna apareix polida i ben 
deixada. Les vores són en la seva majoria planes, i les bases també. 
Pel diàmetre de les seves boques i parets podem avançar a dir que 
el material ceràmic casolà presenta formes ovoides de tamany re
duït, plats i tapadors de forma tronco-cònica (fig. 2). 

CONSIDERACIONS FINALS 

El material ceràmic resulta bastant general com per a donar· 
nos una cronologia. aproximada; no obstant, podem regir-nos per 
alguns coneixements que la ciència arqueològica aprova. 

El marge de cronologia que ens dóna la ceràmica Campana A 
va des del segle III-I a. de C. El plat de peix, forma Lamboglia 23 
perdura fins a finals del segle III. Els vasos grisos de forma bicò· 
nica, així com els rosats brunyits molt fins, apareixen en tots els 
poblats ibèrics de la costa catalana des del segle IV fins a l'època 
ibero-romana, diferenciant-se en aquesta darrera etapa per tenir el 
llavi molt allisat. 

Donada l'absència total de ceràmica comuna romana, el poblat 
ibèric de Puig Castellet podria situar-s~ al llarg del segle II a. de C. 
L'existència d'una sola capa de rediments, l'aparició d'una llar que 
amb prou feines va donar senyals d'utilització i l'absència total de 
restes òssies, ens donen a entendre la poca vida del poblat i la 
repentina desaparició que sofrí. 

Dintre de les dues èpoques, que pel món ibèric li dóna el pro
fessor M. Tarradell, podem considerar el poblat de Puig de Caste
llet com un poblat independent i fora del domini romà; correspon 
t2tmbé a un poblat ibèric, típicamf'nt català, doncs l'aspecte defen
siu del mateix és la consideració més 2lta, i les altres se subordi
nen segurament a la necessitat de la defensa. 

L'estructura arquitectònica de tipus defensiu respon a la neces
sitat de la història dels pobles hispans durant els segles III-I a. de C., 
1 a les guerres que s'estudien com a conseqüència d'allò. A aquesta 
època correspon perfectament la construcció de la casa vivenda 
adossada a la muralla i de forma rectangular, dividida en dos o més 
compartiments. 

A pesar que el material ceràmic ha estat escàs degut al propi 
terreny i a l'existència d'un possible abandonament del lloc, sí que 
apuntem sens dubte un coneixement important a l'estudi d'aquells 
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poblats ibèrics, que en època romana-republicana, han evitat llurs 
contactes i s'han mantingut completament al marge, fins a la seva 
completa desaparició. 

L'última campanya d'excavació, realitzada en la primavera de 
l'any 1977, i quan aquest treball estava en premsa, va donar el des
cobriment total de la planta de la casa n.o 1 del poblat. Per tant 
hem volgut donar els últims resultats. 

L'excavació del fons de l'habitació va demostrar que aquella es
tava perfectament adossada a la muralla. La part del fons de l'ha
bitació forma part del recinte emmurallat per a la defensa de l'en
trada a la torre quadrada. L'entrada al recinte i a la torre s'inicia 
a partir del maté:ix punt, amb la diferència que en entrar a la torre 
s'ha de travessar una segona porta. 

Tal com s'ha dit al llarg d'aquest treball, la casa té una planta 
rectangular (32m2), disposada en forma de casa grega o «megharon», 
i està dividida en àos compartiments: el lloc d'habitació i l'antesala 
amb el seu espai d'accés. 

L'excavació del fons de l'habitació va donar com a resultats la 
troballa d'una empremta de pal, que forma joc amb els que envol
ten la llar (P) i que sostindrien el sostre, i el que és més important 
l'aparició d'un pn:ostatge en estat de descomposició. Aquest prestat
ge es troba a l'angle Est de l'habitació i damunt d'ell varen aparèi
xer 8 peces senceres, però fragmentades, que estaven coHocades 
quasi en línia recta, paraHela a la paret de la muralla i del fons de 
l'habitació (fig. S, plànol complet i esquemàtic de la casa núm. 1 ). 

El racó esquerra de l'antesala va donar una mena de sitja o di
pòsit aprofitat segurament com a de5guàs de les aigües portades 
per la pluja. 

Les 8 peces reconstruïdes i figurades numèricament en el plànol 
esquemàtic són: 

1. Vas bicònic de ceràmnca dita «grisa empuritana» (núm. in
ventari 615). 

2. Vas ibèric fet a mà, de base plana i de forma troncocòni
ca (núm. inv. 616). 

3. Vas ibèric fet a mà, amb mugrons (núm. inv. 617). 

4. Vas ibèric fet a mà, de base plana i de forma de bota (nú
mero inv. 618). 
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PlANTA C A S A n ·1 PUIG CASTELLET I Ll ocot de MacJ 

Foc 
' , • . .. . 

ANTESALA ®
·_ ··.-. ·_·_ 
: : ... : : . 

·. . . .. ~ ... 
LLOC D ' HABITACJO 

ESPA I o · A CC ES· 

SIT JA 

Fig. 5. - Plànol complet i esquemàtic de la casa núm. 1. 

S. Vas ibèric fet a mà, amb tres mugrons i de forma esfèrica 
(núm. inv. 619). 

6. Vas ibèric fet a mà, de base plana i de forma de bota (nú
mero inv. 620). 

7. Vas bicònic d 'imitació «grisa •::mpuritana» a torn (núm. in
ventari 621 ). 

8. Copa ibèrica feta a mà, dc base plana amb dues nanses 
oposades (núm. inv. 622). 

A més es trobaren diversos fragments d 'una àmfora ibèrica (figu
ra S,A) i altres fragments de plats d'importació campaniana (fig. S, 
p) no reconstruïbles. 

D'aquesta manera donem una visió quasi completa del que ha
gués estat la organització de la ca:;a n.o 1 del poblat de Puig Caste
llet a Lloret, tenint en compte els fenòmem observats directament 
de l 'excavació, objectiu primordial a l'hora de fer interpretacions. 
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LA VEGET ACIO DE LES GAVARRES: 

' UN ESTUDI GEOGRAFIC 

PER 

MARIA SALA I SANJAUME 

INTRODUCCIO 

La vegetació és sempre un reflex fidel de les condicions del 
medi natural, tant des del punt de vista climàtic com estructural, 
així com de l'explotació que l'home realitza en aquest medi. En un 
estudi geogràfic, és a dir, global, tot partint del paisatge vegetal di
rectament sensible, hom intenta d'inserir la dinàmica vegetal en 
l'evolució general del paisatge, en el nostre cas el d'una muntanya. 
Per tant, no sols és important el coneixement de les diferents espè
cies vegetals sinó també llur distribució espacial en funció del re
lleu, llur paper en l'evolució dels sòls i dels processos geomorfolò· 
gics actuals, llur utilització en l'economia humana i les modifica
cions que el sistema d'explotació comporta. 

Una muntanya, per la seva altitud, la seva situació i la seva 
topografia, determina uns canvis més o menys acusats dins el con
text climàtic general que la seva situació geogràfica comporta, can
vis que es tradueixen clarament en la vegetació. La modificació més 
important és la que ve condicionada per l'altitud, o gradient altitu
dinal, i dóna lloc a la substitució d'unes espècies vegetals per unes 
altres a mesura que hom puja, degut a les condicions més fresques 
i humides; és un canvi que pot ser comparat amb el que té lloc, a 
escala planetària, quan hom passa de les zones equatorials a les 
temperades i a les polars; hom comprèn fàcilment que, com més 
elevada és una muntanya i com més meridional és la zona en què 
és situada, els canvis altitudinals siguin més acusats. La posició és 
també un factor important; així la proximitat del mar representa 
sempre un element de diversificació, ja que pot fer l'efecte de fa· 
çana (és a dir, la diferència climàtica entre la banda de la munta· 
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2 MARIA SALA I SANJAUME 

nya que mira al mar i la que mira terra endins), més acusat com 
més alta és la muntanya i com més s'estén al llarg de la costa. La 
topografia té també un paper important en funció de la xarxa hi
drognífica i els pendents, que origineu. diferències en els vessants 
segons l'orientació sigui de component nord o sud, el que anome
nen solell i obaga; aquestes diferències, anomenades topoclimàti
ques, són més acusades com més forts són els pendents i més en
caixades les valls. 

En l'estudi de la vegetació de qualsevol muntanya, una vegada 
establerta la seva situació zonal i les seves característiques estruc
turals, han de ser determinats i considerats tots els elements de 
modificació que per ella mateixa comporta la muntanya, elements 
que interrelacionant-se dialècticament els uns amb els altres donen 
lloc a distribucions espacials ben delimitades de la vegetació. 

Un paisatge, a més de per la vegetació, és caracteritzat per una 
dinàmica, dinàmica que reflexa clarament la vegetació pel paper que 
juga en l'evolució dels sòls i dels processos geomorfològics. Un pai
satge en equiíibri és aquell en què els processos biològics de desen
volupament progressiu de la vegetació i els sòls predominen sobre 
els processos geomorfològics d'erosió del substrat. Per a determi
nar aquesta dinàmica no sols cal veure si les espècies vegetals exis
tents són les més adaptades sinó que és molt important el recobri
ment per estrats de la vegetació sobre el sòl, ja que aquella actu"l 
com a protectora d'aquesta capa fèrtil de matèria organica i mine
ral davant els agents meteorològics. 

La utilització humana del medi natural pot seguir dos camins 
en la seva estratègia d'explotació, el d'adaptar-se a les condicions 
ecològiques o el de prescindir-ne. En el primer cas hi ha una alte
ració del sistema natural que no modifica essencialment l'equilibri 
del paisatge; en el segon cas sí. Un exemple de la primera situació 
és l'explotació agro-silvo-pastoral tradicional i un exemple de la 
segona és l'explotació minera, les dues evidentment necessàries per 
a l'economia humana. El problema radica, doncs, en tenir un conei
xement clar del que hom vol aconseguir d'un determinat espai, del 
que hom necessita en un determinat context i de les conseqüències 
que el tipus d'explotació triada comportarà. Perquè arriba a succeir 
la situació paradoxal que a vegades hom destrueix allò que vol con
servar, hom malmet allò que és objecte de l'economia; és el cas de 
les residències secundàries dins aquesta comunitat biològica i mi
neral que és un bosc. 
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Aquest treball té com a base la confecció en el camp d'uns in
ventaris de la vegetació florístics i fisonòmics. Aquests inventaris 
han estat agrupats en una taula, amb un criteri geogràfic, segons 
les grans estructures del relleu (vessant de la Selva, vessant de 
l'Empordà, sector nord o de Girona, sector litoral, cims), i dins 
d'elles els gradients topoclimàtics (solell-obaga) i altitudinals (fons 
dels torrents, part baixa, mitja i alta del vessant). Les espècies han 
estat ordenades coHocant en primer lloc les arbòries, començant 
per la surera i les seves acompanyants principals, seguit dels cadu
cifolis propis de riberes i d'indrets especialment humits i frescos. 
Tot seguit, han estat ordenades les espècies arbustives típiques de 
l'alzinar, començant per les característiques de la sureda i llurs va
riants, de més humides a més seques; a la fi han estat coHocades 
les espècies que, sense ser les típiques de l'alzinar, són presents for
ça vegades, ordenades segons llurs afinitats ecològiques, començant 
per les de tendència més meridional. L'abundància de cada espècie 
ve donada segons l'escala següent: 

S = 76 a 100 % 4 = 51 a 75 % ; 3 = 26 a SO % 

2 = S a 25 % 1 = < 5 % ; ...;- = presència. 

Els diagrames i els talls completen l'estudi de la vegetació en 
el seu aspecte estructural i dinàmic. Això permet no sols una in
terpretació i comparació dels diferents conjunts vegetals (bosc més 
o menys dens, màquia, brolla, etc.) sinó també de veure el paper 
de la vegetació er. la dinàmica geomorfològica actual, és a dir en 
els processos d'erosió, acumulació o edafogènesi del material super
ficial. La confecció dels diagrames per estrats es basa en l'índex de 
recobriment d'aquests seguint el mateix criteri que el d'abundància 
per espècies ja esmentat. Els estr<tts de vegetació són disposats si
mètricament en relació a l'eix central segons l'ordre normal de su
perposició i segons llur percentatge de recobriment i el seu gruix. 
Vegeu l'esquema següent. 

ESTRATS 

5. Arbori superior 
4. Arbori inferior 
3. Arbustiu 
2. Subarbustiu 
1. Herbaci 
O. Muscinal i fullaraca 

SUPERFICIE RECOBERTA o 5 25 50 75 100% 
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CONTEXT CLIMATIC I ESTRUCTURAL 

El massís de les Gavarres, d:::s del punt de vista climàtic, és si
tuat a la zona temperada nord, dins d domini del tipus de clima 
m editerrani, i dins d'aquest, en e! sector septentrional, o sigui en 
el més humit. En la distribució b iogeogràfica això correspon a l'àrea 
del bosc d'alzines, dens i sempre verd, d'una riquesa característica 
d'arbusts i lianes; aquest bosc, el Quercetum galloprovinciale dels 
fitosociòlegs, es presenta en formes locals diferents segons les va
riacions litològiques i topogràfiques. Tanmateix, dins d'aquest pai
satge vegetal mediterrani, hom hi troba de vegades p lantes o grups 
de plantes tan centroeuropees com mediterrànies més meridionals 
per raó de les variacions climàtiques locals que, com hem dit, com
porta tota muntanya. 

Quant a l contexte estructun¡l, les Gavarres constitueixen l'ele
ment més septentrional de la Serr alada Litoral Catalana, dins de la 
qual té una individualitat ben definida per causa del sistema de fa
lles que el delimiten. S 'estén perpendicularment a la línia de costa; 
la seva altitud és poc considerable (531 m. el cim culminant) i els 
materials que la formen són · granits i esquists. La xarxa hidrogrà
fica és densa i les superfícies horitzontals són quasi inexistents. 

Si apliquem tot el que hem exposat en la int roducció sobre les 
modificacions que una estructura muntanyosa comporta, veiem, pri
mer de tot, que les Gavarres no arrib·~n a assolir cap altitud consi
derable; això fa que el gradient altitudinal sigui poc contrastat. La 
seva disposició perpendicular a la línia de costa, juntament amb la 
poca elevació, no afavoreix l'existència d'un efecte de façana sinó 
que més aviat origina un gradient longitudinal des del mar fins a 
l'interior (Girona). En canvi la topografia interior, caracteritzada 
per la for ta dissecció, motiva una dicotomia notable entre el solell 
i l 'obaga. Si a tot això hi afegim que el massís és constituït per ma
terials de caràcter silícic (granits i esquists), i que és situat a la re
gió climàtica mediterrània septentrional, podrem ja comprendre que 
la varietat dins del gran conjunt dels alzinars sigui el de l'alzina 
surera, el Quercetum galloprovinciale c;uberetosum, que vol sobretot 
els terrenys silícics i permeables; també podrem suposar que en els 
indrets molt humits o molt secs que el caràcter particular d'aquest 
massís delimiti hi creixin, junt amb les sureres o sustituint-les, altres 
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espècies més adaptades a aquests medis. L'anàlisi detallada de les 
unitats diferents ens mostra les diferències concretes en les espè
cies, en la densitat i en l'estratificació de la vegetació. 

LA VEGETACió 

Les Gavarres, a primera vista, sembla que siguin colonitzades 
per una vegetació homogènia, tan florística com fisonòmicament, ja 
que ens trobem davant d'un gran bosc de sureres acompanyat dels 
arbusts i matolls típics. Però la homogeneïtat és sempre una qües
tió d'escala i l'estudi més detallat d'aquesta massa forestal ens des
cobreix l'existència de força dif~rències tan en la composició flo
rística com en la fisonomia. 

El vessant de la Selva. 

Aquest sector ofereix força contrast en la contraposició solell
obaga i en altitud. En les immediacions de Quart trobem una obaga 
francament rica i diferenciada: a la part baixa dels vessants és 
instaHat un bosc amb predomini dels roures, continuació del tipus 
de vegetació de la depressió de la Selva que, per tractar-se d'una 
àrea deprimida i sense obertura al mar, experimenta una inversió 
tèrmica, és a dir, on el refredament altitudinal normal és alterat, 

I 
Quereu s suber I Pinus pinea 

t 
Fraxinus o xic arpa 

Surera Pi pinyer F reixa 

T 
Quercus i/ex 1 Pinus pinaster 

~. 
Populus nigra 

Alzina Pi pinastre Pollancre 

T Quercus pubescens f Pinus halepensis 

~ 
Erica arborea 

Roure martmenc Pi blanc Bruc 

r Castanea sativa i Al nus glutinosa 
T 

Arbutus unedo 
Castanyer Vern Arboç 

Fig. 2.-Gradients altitudinals. La Selva. 
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donant-se a la part baixa temperatures inferiors a les de mig vessant; 
en un segon nivell és situada la sureda, seguida d'una pineda de pi 
pinastre; a la part més alta, hi viuen castanyers, alzines i roures. 
Al solell només hi ha dos nivells de vègetació: a la part més baixa, 
pinedes de pi pinyer, que progressivamènt van incloent sureres fins 
que aquestes es fan preponderants. El<> arbusts que acompanyen les 
sureres, i que amb elles formen aquest conjunt indissociable que 
és el bosc, són els brucs, les estepes, la gatosa i l'arboç principal· 
ment. Vegeu la figura 2. Aquesta oposició solell-obaga perd força a 
mesura que ens acostem al SE. L'obertura al mar originada pel Ri
daura fa que a l'obaga desapareixi el nivell inferior de roures i al 

SUPERFICIE RECOBERTA o 5 25 5075100% 

metres 

7 

3 
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0,5 
o 

1. Inventari n.0 18. - Part alta del vessant. Sureda clara amb bruc, estepa i gatosa. 

o 5 25 50 75 100% 

metres 
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o 

2. Inventari n.o 10. - Part mitja del vessant. Sureda típica amb sotabosc de bruc, 
arboç, ·bruc d'escombres, estepa borrera i gatosa. Pendent 18°. 

o 5 25 50 75 100% 

metres 

7 

3 
1,5 
0,5 
o 

3. Inventari . n.0 4. - Part baixa del vessant. Sureda amb pins i sotabosc de bruc, 
bruguerola, arboç, gatosa, estepa negra, argelaga negra. Sòl: terra bruna. Pendent, 9°. 

Fig. 3. - Solell del vessant de la Selva. 
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mig el dels pins pinastres. En aquests indrets, la surera és ben -A. 

l'arbre més potent, tret dels fons dels torrents les obagues altes 
i les pinedes del pla. 

Els diagrames de les figures 3 i 4 donen una visió de l'estruc
tura de la vegetació i, segons ella, de la seva funció quant als fenò
mens d'erosió; el poc desenvolupament de l'estrat herbaci o llenyós 
baix deixa la superfície del sòl al descobert, però l'erosió no és mai 
molt forta degut que l'aigua de pluja cau somorta per les fulles dels 
diferents estrats d'arbres i arbusts. El desenvolupament arbori és 
més dens i alt a la part alta i baixa de l'obaga; la sureda és palesa
ment un bosc més aviat clar. 

o 5 25 5075100% 

metres 

7 

3 
1,5 
0,5 
o 

4. Inventari n.0 42. - Part alta del vessant Bosc mixte amb castanyers, alzines i pi 
pinastre; sotabosc amb lianes, arboç i arç blanc, 

o 5 25 50 75 100% 

¡ ;"'" 
i 1,5 
1 o,5 

o 

5. Inventari n.0 32. - Part mitja del vessant. Sureda. 

o 5 25 50 75 100% 

metres 

7 

3 
1,5 
0,5 
o 

6. In ventari ·n.o 3. Part baixa del vessant. Roureda clara amb pi blanc i brolla de 
bruc d'escombres, gatosa, bruc, godoua, argelaga negra i estepa borrera. 

Fig. 4. - Obaga del vessant de la Selva. 
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El vessant de l'Empordà. 

En aquest vessant els gradients altitudinals són menys contras
tats; a la part baixa del solell hi creix el pi blanc i una vegetació 
arbustiva de llentïscle, romaní, estepes i coscoll; aquestes espècies 
indiquen unes condicions climàtiques força càlides i seques, així 
com uns sòls de tendència neutro -basòfila; a la part alta es troba 
la sureda, no tan ufanosa com en el ·vessant de la Selva ja que el 
sustrat és d'esquists en lloc de granits i els pendents són bastant 
més forts. A l'obaga, a la part inferior, hi ha alzines i sureres; a 
mesura que hom ascendeix augmenta el nombre de sureres; a la 
part alta les sur~res són substituïdes pels castanyers. Vegeu la fi

gura 5. 

T Que reus suber I Pínus pinea i 
Fraxinus oxicarpa 

Surera Pi pinyer F reixa 

r Quercus ilex 1 Pinus pinaster ~ 
Populus nigra 

Alzina Pi pinastre Pollancre 

T Quercus pubescens f Pinus halepensis IJ Erica arborea 
Roure martinenc Pi blanc Bruc 

i 
Castanza sativa I Al nus glutinosa i Arbutus u nedo 

Castanyer Vern Arboç 

Fig. 5. - Gradients altitudinals de rEmpordà. 

Els diagrames de les figures 6 i 7 palesen, com els del vessant 
de la Selva, la feblesa dels estrats herbacis, compensats a les oba
gues pel recobriment del sòl per molses i fullaraca. 

287 



12 MARIA SALA I SANJAUME 
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7. Inventari n.0 6. - Part alta del vessant. Sureda. 
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8. Inventari n.0 2. - Part mitja del vessant. Alzinar clar sobre calcària. 

metres 

7 

3 
1,5 

L __ T:__ .......... _ __l 0,5 
1-- -...---..,. · ·- ,........-1 -~--~ o 

o 5 25 5075100% 

9. Inv11ntari n.0 35. - Part baixa del vessant. Pineda de pi blanc amb brolla xeròfila 
i neutra basòfila de coscoll, llentiscle i romaní. 

Fig. 6. - Solell .del vessant de l'Empordà. 

L'extrem septentrional. 

En aquest sector, clima i litologia es combinen per donar lloc 
a unes agrupacions vegetals, en les quals l'arbre dominant és l'alzi
na. Les condicions climàtiques són les més humides i fresques de 
tota la muntanya degut a l'orientació nord i a l'efecte de pantalla 
de la propera Serralada Transversal; als voltants de Celrà l'encai
xament del Ter accentúa aquests fets. El substrat és generalment 
calcari, mater ial incompatible amb la surera. Alzines, roures, cas
tanyers, avellaners i pins pinastres són els arbres més abundants; 
en el matoll abunden les lianes, les falgueres i el marfull, espècie 
aquesta que acompanya assíduament l'alzina en els indrets humits 
i que no hem trobat mai amb la surera. Vegeu la figura 8. 
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10. Inventari n.0 19. - Part alta del vessant. Bosc de castanyers alzines 

o 5 25 50 75100% 

11. Inventari n.0 14. - Part mitja del vessant. Bosc de sureres, ·alzines roures. 

Fig. 7. - Obaga del vessant de l'Empordà. 

E ~-- W 

T 
Que reus i/ex ï Castanea sativa 
Alzina Castanyer 

r Que reus pubescens f Pinus hale pensis 
Roure martinenc Pi blanc· 

Fig. 8. - Gradient ·. longitudinal. Sector Nord. 
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14 MARIA SALA I SANJAUME 

En aquest sector també hi ha uns gradients que manifesta la 
vegetació. Cap a l'Est, l'obertura a la mar per la plana de l'Empor
dà fa que les condicions climàtiques siguin més càlides; si hi afe
gim l'efecte topoclimàtic de solell i obaga podrem comprendre els 
canvis en la vegetació, donant-se el contrast màxim en el solell més 
oriental, amb pinedes de pi blanc i brolla xeròfila i basòfila de llen
tiscle i romaní. 

Els diagrames de la figura 9 mostren clarament una estratifica
ció molt complerta i densa de la vegetació, que protegeix el sòl. 
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!2. Inventari n.o 53. - Bosc mixte de roures, alzines, castanyers sotabosc athíntic. 
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13. Inventari n.o 54. - Alzinar amb pins. 
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14. Inventari n. 0 59. - Pineda amb brolla xeròfila i basòfila. 

Figura 9.- Extremitat Nord. 
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LA VEGETACI Ó · DE LES GAVARRES 15 

El sector litoral. 

Tres fets fonamentals condicionen la vegetació de l'extrem me
ridional de les Gavarres: l'orientació (SE), el contacte amb el mar, 
i l'explotació humona de tipus turístic. Els dos primers factors ac
centuen el caràcter càlid i el segon dóna lloc a una degradació 
intensa. Es per això que, allà on encara s'obre pas la vegetació, 
l'estrat arbori és clar i format quasi exclusivament per pi blanc i 
els estrats arbustius són pràcticament inexistents. Muntanya amunt 
la vegetació és més reeixida, amb sureres i pins i matoll típic de 
sureda: bruc, estepes i gatosa. Vegeu els diagrames de la figura 10. 
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o 5 25 50 75100% 

15. Inventari n.0 30. - Part alta del vessant. Sureda. 
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3 
1,5 
0,5 

L o 
o 5 25·50 75 100% 

16. Inventari n.0 31. - Part baixa del vessant. Pineda de pi blanc amb brolla. 
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1.5 
0,5 
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17. Inventari n.o 33. - Pineda "neta" del litoral. 

Fig. 10. - Sector coster. 
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16 MARIA SALA I SANJAUME 

Els cims. 

Ens trobem aquí davant d'una formació típica de màquia -me
diterrània: vegetació arbustiva densa i alta, fins a tres metres, inte
grada per bruc, arboç i alzina; l'estrat arbustiu inferior també és 
dens, amb les mateixes espècies que en el superior a més d'estepes 
i gatoses. 

Fisonomia i composició florística són degudes a l'efecte de cim 
de muntanya, on· les condicions climàtiques són més dures per la 
força del vent i les osciHacions tèrmiques, però també pel predomini 
dels processos erosius que impedeixen la formació i conservació dels 
sòls; al mateix temps, els materials litològics es caracteritzen per 
una major duresa, que fa difícil l'arrelament de les plantes. Vegeu 
els diagrames de la figura 11. 
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18. Inventari n.0 37. - Sector de cims. Màquia d'alzines, arboç bruc. 
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19. Inventari n.o 39. - Camp de conreu abandonat. 

Fig. 11. - Sectors regressius per causes naturals (cims) i antròpique&. 

Els sectors fortament alterats. 

Fins aquí hem estudiat la vegetació segons els condicionaments 
climàtics i estructurals; ara ho hem de fer tenint més en compte 
l'acció humana. 

L'impacte de l'home sobre la superfície de la Terra és decisiu, 
especialment els nostres dies, i hom no pot entendre l'estructura i 
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1a dinàmica del paisatge vegetal si prescindeix de l'explotació huma· 
na, tant la del passat immediat com la del present; aquesta explota· 
ció determina sempre una regressió dels sistemes naturals i pot ser 
més o menys intensa, reversible o irreversible. 

A les Gavarres l'explotació del medi ha estat tradicionalment in
tensa però s'ha mantingut fins fa pocs anys, aproximadament fins 
la dècada dels cinquanta, al nivell d'explotació biològica de l'ecosis
tema, és a dir, a l'extracció de la producció vegetal (pela del suro, 
tala o aclarida d'arbres i arbusts, pastura, etc.) i de l'orientació de 
la producció vegetal (conreus, plantació de castanyers i pins i proba
blement sureres). El paisatge actual reflexa clarament aquesta ex
plotació, que és caracteritzada per la seva adaptació a les condicions 
climàtiques i estructurals; hom no pot parlar, doncs, d'un paisatge 
natural en sentit estricte, com de fet no pot parlar de paisatge na
tural en quasi cap indret de la Terra. L'explotació a què hom tendeix 
actualment és la de tipus d'esplai, en funció, quasi sempre, de la po
blació urbana; aquesta explotació no busca la producció biològica de 
la natura sinó l'espai com a lloc d'assentament estèticament apreciat. 
Però hi ha una gran contradicció entre allò que hom busca, el con
tacte amb la natura, i allò que provoca, la degradació intensa d'a
questa natura. 
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20. Inventari n.o 9. - Bosc cremat. 
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21. Inventari n.o 38. - Bosc "net". 

Fig. I2 . - Boscos degradats . 
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18 MARIA SALA I SANJAUME 

Els diagrames de la figura 12 són ben representatius de com la 
fisonomia de la vegetació és afectada per accions diferents. Al bosc 
<<net» li falten els estrats inferiors de vegetació i per tant el sòl 
resta molt poc protegit davant l'aixaragallament per l'aigua de plu
ja, si bé conserva encara l'aspecte original de bosc. Després d'un 
foc, evidenment, no queda res, però al cap de poc temps, uns tres 
anys, ja neix un estrat vegetal inferior que indica tant la regene
ració del bosc com la protecció del sòl. Els camps abandonats te
nen una certa similitud amb els sectxs recentment cremats però 
el recobriment herbaci és molt més complert. En els llocs dedi
cats a activitats turístiques, generalment residències secundàries, 
la vegetació espontània, quan en resta, tendeix a la regressió, és a 
dir, a desaparèixer, ja que a més de la reducció del nombre i diver· 
sitat d'espècies hom no hi troba brots de noves plantes. 
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EL JACIMENT EPIPALEOLITIC bE 
SANT BENET 

(SANT FELIU 'DE GUÍXOLS, GIRONA) 

PER 

NARCÍS SOLER I MASFERRER 

HISTORIA DEL JACIMENT 

El 20 de febrer de l'any 1958 el Sr. Lluís Esteva i Cruañas, avui 
director del Museu de Sant Feliu de Guíxols, va trobar a Sant Benet, 
camí de Sant Baldiri, una fulla de sílex junt amb algun esquerdís, i 
en va donar notíci8. en el seu llibre sobre la Prehistòria de la Comar
ca Guixolenca.1 Al 1972, en haver estat aixemplada la carretera de 
bosc que de Sant Feliu va cap a Sant Benet i Sant Baldiri, el Sr. 
Nèstor Sanchiz va reconèixer entre les terres remogudes una nom
brosa indústria en sílex. Ell, el seu germà Joan Sanchiz, el Sr. Josep 
EscorteU i d'altres coHaboradors del Museu de Sant Feliu de Guíxols 
van iniciar les recerques al triar curosament gran part de les terres 
remogudes, recollir el material i dipositar-lo al Museu, de tal mane
ra que ara ja se'n poden treure les primeres conclusions.2 

Per tal d'esbrinar com es presentaven aquests sílex, i d'acord 
amb el Director del Museu de Sant Feliu, el Servei d'Investigacions 
Arqueològiques de la Diputació de Girona ha iniciat en el lloc una 
excavació del 13 al 23 d'octubre de 1976, els resultats de la qual no 
han pogut ésser encara presentats a la XX Assemblea d'Estudiosos 
que aquest any s'ha celebrat a Sant Feliu de Guíxols. El nostre es
tudi fa refe'rència doncs al material recollit a les vores de la car
retera. 

1 LUIS EsTEVA CRUAÑAS, Prehistoria de la comarca Guixolense, "Anales del Ins

tituta de Estudios Gerundenses", XI, 1956-1957, pàgs. 163-263 i XII, 1958, pàgs. 173-

244 (Addenda, pàgs. 240-241, fig. 22). 

2 Quedem deutors del Sr. Esteva i dels coHaboradors del Museu de Sant Feliu 

de Guíxols, que amb gran generositat ens han permès l'estudi d'aquest material inèdit. 
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SITUACIO 

Sant Benet és el nom d'una casa de pagès a prop de la qual hi 
ha l'estació prehistòrica, i el nom li ve d'haver estat una possessió 
del monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols i de tenir una cape
lla dedicada a aquest sant. Està situada al Sud del terme municipal 
de Sant Feliu, a tocar ja el de Santa Cristina d'Aro. Amb el nom de 
Can Benet és senyalada a la fulla 366 (Sant Feliu de Guíxols) del 

• n Font 

( 
• Tranq inell \ 

, Cast l d'Aro 
Sta. Cristina d Aro 

( 
SANT FELIU 
DE GU(XOLS I 

~ 

Fig. I . - SituaCió del jaciment de ·sant Benet 
(Sant Feliu de Guíxols). Can Crispins, Tran
quinell i Can Font són d'altres jaciments pro
pers amb indústria de sílex, però segurament 
més tardans. 
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mapa 1/50.000 de l'Institut Geogràfic i Cadastral, a 6° 39' 40" de Lon
gitud Est i 41° 45' 50" de Latitud Nord. 

El jaciment és doncs emplaçat en plena serralada litoral, a uns 
300 m. sobre el nivell del mar, i encara que no ocupa cap promi
nència des d'allí es veu una bona part de 1<'~. Costa Brava. Aquesta 
zona muntanyosa, de terrenys granítics, no ofereix altres refugis 
naturals que els amuntegaments de grans blocs arrodonits, com un 
que n'hi ha a tocar la part del jaciment que coneixem fins ara, i 
que no sembla pas que s'hi relacioni . L'excavació fa pensar que es 
tracta d'un campament prehistòric a l'aire lliure, ja que sembla que 
la indústria lítica és «in situ». No és pas una estació superficial de 
sílex com tantes altres de la comarca de la Selva o de la del Baix 
Empordà, sinó que amb l'excavació queda ben clar que els sílex 
només surten a una determinada profunditat i en un sol estrat, però 
desproveïts de qualsevol altre contexte arqueològic. Això fa pensar 
també que es tracta d'un sal moment cronològic, punt que confirma 
l'extrema unitat de la indústria. Se'ns escapa la raó de per què els 
homes prehistòrics van triar aquest lloc per viure, que al primer 
cop d'ull sembla sense condicions naturals. Una possible explicació 
seria l'abundància d'aigua, ja que encara que avui dia no hi ha cap 
sorgència propera, hem vist que el pou de Sant Benet, tot i ésser 
obert a la gresa, és de molt poca fondària. No seria d'estranyar que 
sota un altre clima la capa freàtica fos encara més abundant i hi 
hagués deus, o bé que l'home prehistòric ja descobrís la seva exis
tència a poca profunditat. Manqm·n totalment les deixalles culinà
ries i les estructures d'habitació, almenys per ara, i això segurament 
perquè l'acidesa del terreny ha malmès qualsevol resta orgànica. Així, 
doncs, la indústria lítica és l'únic element que ens fornirà dades per 
a una atribució cronològica i cultural als homes que van tallar-Ia. 

LA INDúSTRIA UTICA 

Hem estudiat de moment el material recollit pels coHaboradors 
del Museu de Sant Feliu, i ho hem fet pel mètode de la Tipologia 
Analítica de G. Laplace. Tots els objectes han estat numerats i clas
sificats.3 Cal dir en primer lloc que es tracta d'una indústria extre-

3 G. LAPLACE, Recherches sur l'origine et l'évolution des complexes leptolithi

ques, Ecole Française de Rome, "Mélanges d'Archéo!ogie et d'Histoire", Supp!éments, 
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madament microlítica, on fins i tot les peces més grans entren so
vint dins de la definició de micròlit, i això només és desmentit per 
la presència d'alguns denticulats grans que han sortit a l'excavació 
i que per tant aquí no són estudiats. Hi ha 5.113 fragments tallats, 
dels quals més del 99 % són sílex. D'entre aquests elements tallats, 
892 són peces significatives, de les quals 523, o sigui el 10% del 
total, percentage remarcable, són peces retocades que tenen cabuda 
a les tipologies lítiques, més exactament a la llista de tipus primaris 
de G. Laplace. 

Els rebutjos de talla (nuclis exhaurits, microburins, laminetes 
amb cresta, etc.) ho són clarament de les peces tallades, i tot ple
gat presenta una gran unitat, garantia d'un sol moment cronològic, 
tan llarg com vulgueu, i que Sant Benet era un poblat o lloc d'ha
bitació on el sílex, recollit qui sap on, era tallat per les necessitats 
de cada dia.4 

Remarquem a la indústria unes peces banals, corrents durant 
tot el Paleolític Superior i l'~pipaleolític: perforadors, abruptes, ras
cadores, burins, etc. Com a dades més clarificadores, senyalarem 
que els burins, amb un 6,7% superen àmpliament al 4,5% de raspa
dors. Això faria de Sant Benet '-lfl jaciment magdalenià, si no tin
guéssim en compte la riquíssima indústria microlítica que els acom-

4, 1966, 586 pàgs., 36 fig., XXIV tau!. i 25 pl. fora de text; Liste typologique 1972, 

Cahiers de Palethnologie Stratigraphique "Eruri", l.U.R.S. de l'Université de Pau, 1972, 

pàgs. 9-27, 16 figs.; De la dynamique de l'analyse structurale ou la typologie analyti

que, "Rivista di Scienze Preistoriche", 29, 1974, pàgs. 3-70; La Tipologie Analytique 

et structura/e: Base rationnelle d'étude des industries lithiques et osseuses, Colloques 

nationaux C.N.R.S., n.o 932, Banques de donnés archéologiques, pàgs. 91-142, 31 figs. 

No volem justificar aquí la tria del mètode, ni donarem tampoc l'inventari complet 

de les peces que hem confeccionat pel sistema de les sigles tècniques de la tipologia 

analítica, ja que tot això allargaria desmesuradament aquest treball. En aquesta prime

ra notícia sobre Sant Benet que donem en l'oportunitat de la XX Assemblea d'Estu

diosos, totes aquestes dades ens permetran fe r unes reflexions sobre els paraHelismes 

i la cronologia del jaciment. Agraïm també als alumnes del CoHegi Universitari de 

Girona Gabriel Alcalde i Jordi Barris, llur coHaboració en la numeració i la confec

ció de l'inventari d'aquestes peces. 

4 De l'origen de la matèria prima de les estacions de l'epipaleolític gironí i d'al

tres qüestions tractades aquí només de passada, en parlem més extensament en un 

treball pel número 2 de la revista "Cypsela" (Servei d'Investigacions Arqueològiques 

de la Diputació de Girona); ·N. SoLER I MASFERRER, El jaciment prehistòric de Can 

Crispins (Llagostera, Girona), (en premsa). 
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panya. En aquesta indústria microlítica, deixant àe banda les cor
rents i aquí poc nombroses laminetes i puntes de dors, destaca un 
tipus de peça al qual els coHaboradors del Museu de Sant Feliu van 
batejar amb el nom de Benet, al destacar tant per la seva abundàn
cia. Els benets són laminetes de clors i truncades, triangles escalens 
o làmines amb dors i àpex trièdric, però sempre amb l'aparença de 
triangles escalens allargats amb els dos costats curts retocats i l'al
tre tallador, sovint fabricats amb la tècnica del microburí, que con
sisteix a servir-s·e d'una osca feta amb retoc continu i abrupte per 
tal d'escurçar una lamineta, en la qual queda un senyal característic 
(àpex trièdric).5 Llurs dimensions més normals són de 16 mm. de 
llarg, 6 d'ample i 2 de gruixut, i aquestes peces soles representen a 
Sant Benet el 41% de la totalitat dels útils retocats. 

Aquests triangles escalens i laminetes amb dors truncades són 
els fòssils directors del Magdalenià li i també són presents al Mag
dalenià IV del Parpellò i al Magdalenià Final de la Bora Gran d'En 
Carreres de Serinyà, però un percentatge tan elevat només és pos
sible a un jaciment epipaleolític, quan, passada l'última glaciació, 
l'home caçador s'especialitza ràpidament i s'adapta a les noves con
dicions climàtiques. És en aquesta època quan els benets són pre
sents d'Anglaterra a l'tndia. 

De totes maneres, mancats com estem de qualsevol altre criteri 
que no sigui tipològic, hem hagut de tractar d'afinar molt en l'estu
di de les peces per tal de treure'n l'entrallat. D'entre els benets, 
una bona part conserven encara el bulb de percussió a la base de la 
lamineta, i per tant no poden ésser considerats triangles escalens, 
o sigui armadures geomètriques, els elements més característics de 
l'Epipaleolític. Tampoc no s'hi poden considerar, encara que molts 
tipòlegs no facin aquesta distinció, tots aquells benets, els més nom
brosos, en els quals l'extrem que formen els dos costats llargs del 
pretès triangle, l'un amb dors i l'altre tallador, extrem que en els 
anteriors ocupava el bulb, no és apuntat, sinó que ha estat trencat. 
Aquest trencat moltes vegades porta els senyals del trencat per fle
xió, i per tant és ben voluntari. No podem considerar doncs tampoc 
aquestes peces com a veritables geomètrics, sinó també laminetes 
de dors i truncades. 

5 MICHEL N. BRÉZILLON, La dénomination des objets de pierre taillée, IV Sup

plément à Gallia Préhistoire. C.N.R.S., 1968, 411 pàgs., 227 figs. Tècnica del micro

burí, pàg. 127. 
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Finalment, només 18 d'entre els benets són veritablement triart· 
gles escalens perquè, sense conservar restes del bulb, tenen l'extrem 
basal ben apuntat. Els hem representats a la fig. 6 amb la trunca
dura enlaire, contra la convenció generalment admesa de coHocar-hi 
la punta, ja que ens consta que aquesta és l'orientació correcta, al-· 
menys a Sant Benet, tal com donen a entendre les laminetes esca· 
lenes que encara conserven el bulb en l'extrem proximal i basal, 
com també les ondes de percussió quan el bulb no hi és present i 
les ondes de percussió hi són llegidores. En aquests triangles esca
lens algunes vegades el bulb, que engruixeix la peça, ha estat curo
sament extret per la tècnica del microburí, com deixen veure unes 
petitíssimes osques oposades al dors i l'àpex trièdric (fig. 6, núme
ros 3, 7 i 13). 

D'entre aquests 18 triangles escalens, un és un escalè curt (fi
gura 6, n.0 18), que anuncia els triangles isòsceles, els quals també 
hi són representats amb dos exemplars (fig. 6, núms. 16 i 17). L'úl
tim és d'una tècnica molt reeixida, ja que la lamineta suport ha es
tat truncada les dues vegades amb la tècnica del microburí, tal i 
com demostren els dos àpexs trièdrics oposats. Aquesta peça, ella 
sola, anuncia al nostre entendre un altre món microlític i geomè
tric on la peça dominant ja no serà el triangle, sinó el trapezi, fa
bricat sovint amb la mateixa tècnica, i aquesta peça de Sant Benet 
ja en comença a donar la forma. 

Essent tan curta la proporció de veritables triangles escalens 
entre els benets, l'atribució que fem del jaciment al món epipaleolí· 
tic podria ésser discutida, ja que fins ara cap estació d'aquesta cro
nologia ha estat publicada a les comarques gironines, i a alguns ja
ciments del Magd2lenià Final són corrents els micròlits, les lamine
tes amb dors i truncades, els microburins i fins i tot els triangles 
escalens.6 

De totes maneres, els microburins i la tècnica que ells representen 
hi són d'una manera escadussera, molts d'ells deguts a l'atzar d'un 
accident de talla en fabricar una lamineta o una punta amb dors. 
A Sant Benet són nombrosíssimes les peces amb àpex trièdric, i els 
.microburins, d 'ésser considerats peces, serien un 11%, encara que 
ja que són tan petits i no hi ha hagut la possibilitat de garbellar 

6 F. BORDES i P. FITTE, Micro/ithes du Magda/énien Supérieur de la Gare de 

Couze (Dordogne), Miscelanea en homenaje al Abate Henry Breuil. Tomo I, Barcelo

na 1964, pàgs. 259-267. 

.• 3()0 



EL JACIMENT EPIPALEOLfTIC DE SANT BENET 7 

les terres amb aigua, s'ha de pensar que molts no han pogut ésser 
recollits. 

Així, doncs, malgrat que avui dia ja no es pot fer del microburí 
el fòssil director de l'Epipaleolític, hem de concloure que si bé la 
majoria dels benets no són veritables triangles, han estat fabricats 
amb la tècnica del microburí i per tant podem estar segurs que Sant 
Benet és un jaciment epipaleolític que cal incloure entre els micro
lítics geomètrics de fàcies triangular.7 

Si mirem els jaciments epipaleolítics del Mediterrani espanyol, 
només un altre s'assembla d'una manera quasi total a Sant Benet; 
és el de Coma d'Infern, a Les Encies, municipi de Les Planes (Gi
rona), també amb un important utillatge on la peça característica 
són els escalens, en el sentit ampli del mot, que dominen amb un 
33,6%, 1 amb un 20% de microburins.8 Només l'estrat V de ]a Cova 
del Filador, Margalef (Tarragona), s'assembla una mica als dos ja
ciments gironins en tot l'Epipaleolític Mediterrani Espanyol. Es pot 
datar per similitud amb els jaciments sauveterrians del Sud de 
França, on sí que abunden els jaciments semblants a Sant Benet i 
Coma d'Infern, entre el Pre-Boreal i el Boreal, 7 ó 8.000 anys abans 
de Crist. 

Els jaciments sauveterrians èel Sud de França amb triangles 
escalens i microburins segueixen cronològicament als azilians, els 
quals són la continuació del Magdalenià Final. No és d'estranyar 
que s'hagin trobat dos jaciments d'aquest tipus a les comarques gi
ronines, ja que ambdós no fan sinó confirmar el camí que amb tota 
lògiea cabia esperar que havien seguit aquestes influències geomè
triques triangulars detectades a la Cova del Filador, com tampoc 
no és d'estranyar que a Girona aquests jaciments tinguin l'entitat 
i la importància que dóna a entendre llur indústria i llur situació 
geogràfica, l'un a la zona costera (Sant Benet), i l'altre plenament a 
l'interior, a la Garrotxa, però ja als límits amb les Guilleries . En 
canvi a la Cova del Filador aquesta indústria ocupa un sol estrat, 
que es superposa a un món completament diferent, més peninsu
lar, .· que podria ésser el del final de l'Epipaleolític micro laminar, . 
sense geomètrics ni microburins. I aquest estrat no té la continua-

7 J. FORTEA PÉREz, Los complejos núcrolaminares y geométricos del Epipaleo

Iítico Mediterró.neo Español, Salamanca, 1973, 550 pàgs. , 114 figs.,XV làms., pàg. 103 

a Una primera i única notícia d'aquest jaciment a M. OLIVA PRAT, Tesse/(1 Ar

queo/ógica, "Revista de Gerona", núm. 47, 1969, pàgs. 11-14. 
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ció que seria d'esperar cap a un geometrisme trapezoïdal, sinó que 
és ràpidament invadit pel substrat de denticulats i macro-indústria.'' 

Els antecedents de Sant Benet i Coma d'Infern els haurem de 
buscar entre uns jaciments, desgraciadament molt pobres, que de 
Màlaga a Girona es caracteritzen per tenir un bon percentatge de 
burins i la presència indicativa d'algunes laminetes amb dors trun
cades, laminetes escalenes, i que poden ésser inclosos entre els ja
ciments del Magdalenià Final del Mediterrani Occidental. més extès 
del que es creu, i que té un dels seus millors representants en la 
Bora Gran d'En Carreres , de Serinyà.10 A Sant Benet i Coma d'In
fern , per la seva proximitat geogràfica amb la Bora Gran, hi hem 
de veure la continuació del seu Magdalenià Final, datat al 9520 abans 
de Crist pel C14, 11 on algunes laminetes amb dors truncades, una 
mica diferents de les que ara ens ocupen, hi són presentsY Sant 
Benet i Coma d'Infern n'exageren encara la seva especialització i 
vocació microlítica. Segons totes les opinions, el que aquí anome
nem benets serien dents d'arpó, continuadors dels arpons d'os de 
la Bora Gran. 

Encara podríem fer unes altres precisions que ens inspiren aques
tes indústries epipaleolítiques. Sorprèn d'antuvi la manca a les co
marques gironines d'indústries de l'anomenada cultura aziliana, que 
sol continuar sempre els jaciments del Magdalenià Final, i de la 
qual s'ha abusat en voler-li atribuir estacions molt diverses, i que 
és la que ens hauria d'introduir al món epipaleolític, sobretot per
què la tenim ben segura al Nord dels Pirineus.13 Això si no és que 
la tenim barrejada amb els nivells magdalenians de la Bora Gran, 
tal com és l'opinió de Maluquer i Almagro,14 si bé això serà sempre 

9 J. FoR TEA PÉREZ, Los complejos .. . op. cit., pàgs. 345-350. 

10 J. FoRTEA PÉREZ, Los complejos ... , op. cit. Epígrafe III dels jaciments mi
crolaminars, pàgs. 230-283. 

11 J . M.a COROMINAS PLANELLAS i J. MARQUÉS CASANOVAS, La comarca de Ba

ño/as, Gerona, s. f . (1969?), pàg. 42. 

12 J. M. COROMINAS, La colección Corominas de la Bora Gran, Materiales Pr·~

históricos de Seriña, III, "Monografías del Jnstituto de Estudios Pirenaicos", Zaragoza, 
1949, pàgs. 22-23. 

13 D. SACCHI, Les civilisations de l'Epipaléolithique et du Mésolithique en La~z

guedoc occidental (Bassin de l'Aude) et en Roussillon, a "La Préhistoire Française", To
me I, 2, Les civilisations paléolithiques et mésolithiques de la France, dirigida per H. 
de LuMLEY, Paris, 1976, pàgs. 1.390-1.397. 

14 M. ALMAGRO BASCH, Los problemas del Epipa/eolítico y Mesolítica en España, 

"Ampurias VI"', 1944, pàg. 32; J. MALUQUER DE MOTES, Las industrias de sílex; su interés 
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de mal destriar pel fet que la indústria d'aquesta cova és repartida 
entre diverses coHeccions, producte de primerenques excavacions 
sense un bon mètode estratigràfic .15 

Per altra banda, sorprèn també l'alt percentatge de burins i llur 
bona qualitat tècnica a les indústries de Sant Benet i Coma d'Infern 
quan, de seguir les pautes de l'Epipaleolític microlaminar, seria d'es
perar una davallada brutal de burins fins arribar a llur quasi total 
desaparició, mentre augmenta el percentatge de raspadors .16 Però no 
per això podem pensar que encara es tracta d'una indústria magda
leniana, ni que hi afegim la presència de raspadors-burins (fig. nú
mero 2, 6-9), burins dobles, predomini dels buri.ns diedres sobre els de 
fractura retocada i presència de perforadors, sinó que nosaltres 
plantejarem la hipòtesi que en les comarques gironines no ha exis
tit mai una cultura aziliana «Sensu estricto», amb la punta aziliana, 
per altra banda ella mateixa de tan m>l definir, com a fòssi l direc
tor, sinó que les laminetes i triangles escalens epipaleolítics arren
quen directament de les laminetes de dors i truncades de la Bora 
Gran d'En Carreres. Es podria parlar, de la mateixa manera que al 
Sud de França, d'un Azilo-Sauveterrià que continuaria la línia del 
Magdalenià VI i de l'Azilià, o bé d'un Sauveterrià AnticY Això jus
tificaria la forma allargada i estreta dels nostres triangles, i el que 
molts conservin el bulb o tinguin un extrem mal apuntat, en gene
ral poc típics si els comparem amb els jaciments sauveter rians. El 

y sus problemas, Problemas de la Prehistoria y de la Arqueolgía Catalanas, U Sym

posium de Prehistoria Peninsular, Barcelona, 1963, pàgs. 21-28. 

15 J. M.a COROMINAS, La co/ección Corominas ... , 1949, op. cit.; L. PERICOT 

GARCÍA y J. MALUQUER DE MoTEs, La colección Bosoms. Materiales Prehistóricos de 

Seriñd, li, "Monografías del Instituto de Estudies Pirenaicos", Zaragoza, 1951 , 73 

pàgs, 38 figs. i IX Iàms. La primera coHecció es guarda al Museu Arqueològic Comarcal 

de Banyoles, i la segona al Museu Arqueològic de Girona. La coHecció Alsius també 

en part al primer Museu. 

16 J. FoRTEA PÉREZ, L'Epipa/éo/ithique du /ittora/ Méditerranéen Espagnol, a 

"L'Epipaléolitbique Méditerranéen, Actes du Colloque d'Aix-en-Provence", Juin 1972, 

Paris, 1975, pàgs. 61-77, 7 figs. 

17 M. EscALON DE FONTON, La constitution de l'Epipa/éolithique et du Mésolt

thique dans /e Midi de la France, a "Les civilisations du 8.e au 5.e millénaire avant 

notre ère en Europe", CoHoque XIX, IX Congrès U.I.S.P.P., Nice, 1979, pàgs. 53-

62, 8 figs . M. ESCALON DE FONTON, L'Epipa/éo/ithique et ie Mésolithique dans ]e Midi 

de la France, a "L'Epipaléolithique Méditerranéen", Actes du CoHoque d'Aix-en-Pro

vence, Juin 1972, Paris 1975, pàgs. 35-51, 11 figs . 
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que els benets siguin quasi tots lamin<>tes escalenes segons les nos
tres apreciacions actuals, totalment artificioses i que no poden te
nir res a veure amb el que devien avaluar els homes prehistòrics, 
sense que podem valorar llur major o menor efectivitat per la fun
ció a la qual anaven destinats, el fet que semblin útils magdalenians, 
i per tant més arcaics que la cronologia que nosaltres defensem, no 
creiem que siguin raons de pes per a fer a les indústries de Sant 
Benet i Coma d'Infern més reculades que un epipaleolític. Llur alt 
percentatge, la presència dels microburins, de les peces amb retoc 
marginal, de raspadors curts i de punt(s i laminetes de dors amb 
àpex trièdric ens fa decidir per un epipaleolític geomètric triangu
lar, el qual, com era d'esperar, seguint en allò que és essencial 
els corrents del seu temps (setè i vuitè miHenni abans de Crist), 
conserva una forta originalitat i un ce::-t arcaisme en les formes, ja 
que no en la tècnica ni en els percentatges, arcaisme que fa conser
var peces, (burins, perforadors, raspadors-burins) que per si soles 
encaixarien en un món anterior, el magdalenià, al qual, en certa 
manera, les indústries de Coma d'Infern i de Sant Benet es conser
ven fidels . 

El magdalenisme d'aquestes indústries epipaleolítiques no és res 
més que una característica essencial i diferenciadora, que indica 
clarament quin és el seu substrat, característica que sembla perdu
rar fins i tot a jaciments molt més tardans, ja neolític o eneolítics, 
on els burins de bona tècnic<>. i variats hi són presents.18 

Entre Sant Benet i Coma d'Infern hi ha també diferències, de 
les quals només n'hem fet una primera quantificació (quadre de les 
indústries de Sant Benet-Coma d'Infern). Destaca el més alt percen· 
tatge de burins del segon jaciment, i en canvi el més alt de lamine
tes .escalenes i triangles a Sant Benet. Això fa pensar en si Sant 
Benet no serà lleugerament més tardà. A Coma d'Infern falten qua-

18 En un treball inèdit, N. SoLER i MASFERRER, Arqueología en Llagostera, Tesis 

de Licenciatura, Universitat de Barcelona, 1973, demostràvem que un altre jaciment, 

aquest superficial, el de Can Crispins (Llagostetra), si amb alguna cosa es podia com

parar tipològicament era amb la Bora Gran, Mallada i Mallaetes, precissament pel seu 

alt percentatge de burins, també d'alta qualitat tècnica, malgrat tractar-se segurament 

d'un jaciment ja eneolític. Amb un fenomen idèntic es trobà F. Riuró a Cal Coix 

(Maçanet de la Selva). F. RruRÓ, La estación-taller al aire libre de Cal Coix, Ampurias, 

1953-1954, pàgs. 307-315. També, N. SoLER i E. FA, Jaciments prehistòrics a les ro

dalies de Llagostera, "Revista de Gerona", n.o 74, 1976, pàgs. 21-29. 

304 



EL JACIMENT EPIPALEOLÍTIC DE SANT BENET 11 

si totalment els denticulats, i els pocs que hi ha són marginals. A 
Sant Benet, en canvi, si bé amb un percentatge molt baix, hi són 
presents (fig. 4 ), alguns d'ells denticulats profunds sobre esclat, i cal 
recordar que a Filador són precisament aquestes les peces que s'in
trodueixen en el món dels triangles, ja en els seus últims moments.19 

Com a peça única a Sant Ber.et s'hi ha recollit un percutor o 
polidor amb totes les cares allisades. No volem donar-li cap valor 
de significació d'un món avançat cap al Neolític, car no hi ha cap 
raó per pensar que algun dia no serà descobert a les comarques gi
ronines algun jaciment que correspongui a l'epipaleolític geomètric 
trapezoïdal, que normalment continua el triangular, i que al Medi
terrani Occidental sembla ésser la cultura qu~ rep el Neolític o s'hi 
transforma, i que per tant és l'única que pot ésser anomenada amb 
propietat Mesolític, o sigui època de tr<:'nsició.20 Aquesta ha d'ésser 
la continuació lògica del món triangular del qual venim parlant. Sant 
Benet i Coma d'Infern són testimonis que ens parlen d'una cultun 
que se'ns escapa en tota la seva complexitat, sobretot perquè amb
dós jaciments no conserven altra cosa (;ue la indústria lítica. 

Sigui com sigui, aquestes dues estacions epipaleolítiques vénen 
a omplir un gran buit geogràfic i cronològic, ja que són els dos 
únics jaciments evidents que en el Nord de la Catalunya espanyola 
podem situar entre el desè miHenni del Magdalenià Final de la Bora 
Gran i el cinquè que sembla correspondre a la neolitització, almenys 
a les zones costeres. 

19 J. FoRTEA PÉREZ, Los compleojs ... , 1973, op. cit., pàgs. 348-349. 

20 La transformació en Neolític es veu clarament a la Cova de la Cocina, epi

poleolític geomètric trapezoïdal (J. FOR TEA PÉREZ, Los complejos .. . , 1973, op. cit., pà

gines 350-371), al Sauveterrià superior amb trapezis i al Castelnovià (M. ESCALON DE 

FoNTON, La constitution de l'Epipaléolithique ... , 1976, op. cit., pàgs. 55 i 57. 
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SANT BENET I COMA D'INFERN. - Epipaleolític geomètric triangular 

Ordre dels simples i sobreelevats Sant Benet 

Grup de les rascadores . . . . . . . .. 
Grup de les puntes . . . . . . . . . . .. 
Grup dels raspadors . . . . . . . . . . .. 
Grup dels denticulats ... 

Ordre dels abruptes 

Grup dels abruptes .. . 
Grup de les trucadures . . . . . . . .. 
Grup dels becs . . . . . . . . . . . . . .. 
Grup de les puntes de dors . .. 
Grup de les laminetes de dors. 
Grup de les puntes dobles de 

dors .................. ..... . 
Grup de les puntes de dors 

truncades (puntes de dors 
truncades triangulars, trian
gles escalens) . . . . . . . . . . . . . .. 

Grup de les laminetes de dors 
truncades (laminetes de dors 
truncades obertes o lamine
tes escalenes) . . . . . . . . . . . . . .. 

Grup de les bitruncadures ... 

Ordre dels plans i foliacis . . . . .. 

Ordre dels burins . . . . . . . . . 

Ordre dels escatats . . . . . . . .. 

Total de tipus primaris 

Microburins .. ... . .. . .. . 
Nuclis ... ....... ...... . . 
Fragments proximals de !ami-

netes de dors . . . . . . . . . . .. 
Laminetes de cop de burí ... 
Laminetes amb cresta . . . . . . . .. 
Fragments proximals trencats 

per flexió .... .. . ... ..... .. . 
Làmines, laminetes, esclats, res

quills i fragments sense retoc. 
Resquills tallats que no són 

sílex ... ... ... ..... .. ... . . 

Total d'elements tallats . . . . .. 

8,4% ( 44) 
2,5% ( 13) 
4,5% ( 24) 
4,2% ( 22) 

0,4% ( 2) 
2,1% ( 11) 

0,1% ( 5) 

12,6% ( 66) 
16,6% ( 87) 

o 

3,4% ( 18) 

37,0% ( 
0'2% ( 

o 

f 40,4% 

194)j 
1) 

6,7% ( 35) 

0,2% 1) 

523 

1,5% 80) 
1,4% 75j 

1,6% ( 85) 
0,4% ( 21) 
1,6% ( 82) 

0'5% ( 26) 

81'79% (4182) 

0,76% ( 39) 

5113 

Coma d'Infern 

2,5% ( 16) 

o 
7,8% ( 50) 
1,1% ( 7) 

o 
6,9% ( 44) 
2,2% ( 14) 

18'0% ( 115) 
12,2% ( 78) 

3,1% ( 20) 

9,8% ( 62) 

l 

..... -o· 

23,8% 
0,9% 

r 33,6% ~ 
( 152)j ~ -
( 6) ~-

o 
11,3% ( 72) 

o 
636 

3,1% ( 151) 
0,99% ( 48) 

0,49% 24) 
0,78% 38) 
0,86% 42) 

3,5% ( 171) 

79,3% (4389) 

0,52% ( 29) 
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3cm. 

Fig. 2. - Indústria lítica de Sant Benet: burins, n.o 1, 2 i 3; burins dobles, n:> 4 i 5: 

raspadors-burins, n.o 6-9. 
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Jcm. 

Fig. 3. - Sant Benet. Rascadores amb retoc simple o marginal. 
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3cm. 
Fig. 4. - Sant Benet. Osques i denticulats. 
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Fig. 5 _ _ Sant Benet. Laminetes de dors truncades triangulars (laminetes escalene• 

sense restes de bulb). 
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4 5 

12 13 14 15 

~-~ 
17 16 ----====--- 3 cm. 

18 

Fig. 6. - Sant Benet. Puntes de dors truncades obertes (triangles escalens, sense restes 

de bulb i amb l'extrem proximal ben apuntat). 
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Fig. 7. - Sant Benet. Microburins de punta. 
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ELS VIADER, 

MESTRES IMPRESSORS GUIXOLENCS 

PER 

' JOAN TORRENT I f ABnEGAS 

OCTAVI VIADER, EN EL MARC DEL SEU TEMPS 

En les belles arts, els mestres generalment no es fan en ter
renys incultes; necessiten un medi on hi trobin altres mestres i els 
models que desvetllin i estimulin llurs aptituds. 

Octavi Viader i Margarit naixé l'any 1864 (traspassaria el 1938) 
. a Sant Feliu de Guíxols, on el seu pare feia de carter. I ben aviat 
passà a Barcelona, on aprengué l'ofici d'enquadernador i conegué 
les tècniques de compondre i imprimir en els tallers més importants. 

Tot aprenent aquells oficis, Viader s'afeccionà a les arts gràfi
ques i covà la passió pel llibre ben ac:J.bat que el faria destf\car en 
la professió. Val a dir que el lloc i l'època no podien ésser més fa
vorables: la ciutat comtal, vençuts tors els obstacles, avançava ja 
imparable per la via ampla del progrés industrial, i ensems era un 
bullidor d'inquietuds culturals i Qrtístiques, esteses a totes les ac
tivitats. En aquella cursa, les arts gràfiques no quedaren pas a la 
rerassaga; mai no s'havia vist un esplet de publicacions en forma 
de llibres i revistes com les que vegecn la llum entre els anys 80 i 
90. Constantment s'obrien editorials noves amb ambiciosos progra
mes de coHeccions i biblioteques, i hi hagué un període en què cinc 
revistes iHustrades de gros format - «La Ilustración Artística», «La 
Ilustración (Revi~ta Hispano-Americana)», «La Ilustración Ibérica>>, 
«La Ilustració Catalana>> i «La H01miga de OrO>>- alhora competien 
a quina ho faria més bé. Això obligava els editors a esmerar la pre
sentació de les publicacions i a tirar-les en papers millors i amb 
moderns caràcters d'impremta importats de l'estranger; i els dibui
xos i gravats els encomanaven a artistes dels què llavors n'hi havia 
una plèiade excepcional. 
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Cada dia havent-hi també més gent que s'interessava pel llibre 
artístic, alguns editors respongueren a aquella afició amb edicions 
acurades i bellament impreses, de tiratges curts. L'any 1883, Marià 
Aguiló publicava el Libre del orde de Cavayleria, de Ramon Llull, 
primer volum de la <<Biblioteca d'obretes singulars del bon temps de 
nostra llengua materna, estampades en letra limosina», edició de 
bibliòfil amb tipus de la primeria de la impremta. 

En aquell ressorgiment editorial, ocupa un lloc destacat en Lluís 
Domènech i Montaner, arquitecte genial - considerat un dels creadors 
més eminents del corrent modernista a Catalunya- , el qual es
merçà bona part del seu talent a les arts gràfiques, que coneixia a 
la perfecció a causa de la vinculació familiar amb els tallers tipo
gràfics i d'enquadernació de Montaner i Simó, editors de «La Ilus
tración Artística» i de la Biblioteca <<Arte y Letras», fundada i diri
gida per ell. Aquesta biblioteca publicà nombroses obres mestres de 
la literatura universal en edicions iHustrades i relligades artística
ment, tenint per coHaboradors coneguts artistes i gravadors, com 
Riquer, Pellicer, Vàzquez, Thomàs. En Domènech i Montaner, alho
ra introductor de l'art modernista en els llibres i revistes que es 
publicaven a Barcelona, dibuixà nombroses capçaleres de periòdics 
i portades de llibres, alguns de fé:lmosos, com l'edició prínceps de 
L'Atlàntida i la primera de Canigó, de Verdaguer. També la portada 
de les edicions en suro del Quijote que estampà Octavi Viader, seria 
projectada per ell. 

Viader, doncs, es pot dir que visqué, de dins mateix, l'evolució 
prodigiosa de les arts gràfiques a Barcelona, i en conegué els prin
cipals protagonistes. No tenint ja per a ell secrets els oficis d'en
quadernador i impressor, tornà a Sant Feliu, quan no havia encara 
complert els vint anys, i obrí un taller en un petit local del carrer 
Major. 

VIADER I LA BURGESIA GUIXOLENCA 

A la «Vila del vuit-cents», amb una indústria surera en ple des
envolupament i un florent comerç, hi havia treball per a diverses 
impremtes; i un home del tremp de Viader sabia com tenir tothora 
actives les caixes i la minerva. Posseïa un sentit pràctic i ganes de 
treballar i obrir-se camí; no refusà cap encàrrec, i es cansà de tirar 
tota classe d'impresos comercials per a les oficines de fabricants i 
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comerciants; però, enmig d'aquell quefer prosàic, degué somniar 
sempre de fer algun dia llibres bells que els bibliòfils admirarien. 

Sortosament, Sant Feliu era quelcom més que una vila comer
cial. De la regada de prosperitat que hi abocà el boom taper, en 
brotà vigorós un nucli burgés força selecte, format per fabricants 
i acabalats hisendats; eren gent «inquieta, encuriosida i viatgera >> , 
oberta a la cultura i als refinaments de més enllà del Pirineu. «Ga
zieh - l'Agustí Calvet, nascut dins aquella societat i producte genuí 
d'ella- la retratà de mà mestre en els llibres Una vila del vuit-cents 
i Sant Feliu de la Costa Brava. <<De la vida forta>>, en dirà <<sana i 
autèntica que duia la burgesia d'aquell temps, n'arribà a brollar, a 
fi de segle, una veritable élite, un planter reduït, però selecte, d'es
perits inquiets : estudiosos, escripwrs, pintors i, sobretot, músics». 

Aleshores el piano estava ja de moda i era un signe de distinció 
i classe; en cap saló burgès de Sant Feliu no hi mancava aquell 
instrument, el qual tocaven per torn pares i fills, que rebien lliçons 
de música dels d1versos mestres guixolencs i forans . Esdevé patètic 
el cas de l'acabalat Eusebi Patxot i Llagostera,1 tan afeccionat al pia
no que en els darrers anys el tocava enmig de forts dolors, a causa 
del reuma inflamatori que deformà les seves mans. No és pas es
trany que d'aquella afició en sorgís un compositor genial com Juli 
Garreta que, sense que fos nat a casa de burgesos, en tenia els 
gustos, amb totes les característiques del grup. 

La bona societat guixolenca conreà ensems l'altra afició de mo
da, el dibuix i la pintura; els seus salons s'adornaren amb els mag
nífics retrats i paisatges a l'oli de l'artista gracienc Jaume Pons i 
Martí, que tingué taller a Sant Feliu força temps i hi donà lliçons, 
com també ho faria més endavant el pintor olotí Josep Berga i Boa
da. Com a pintors de cavallet, exceHiren el mestre de piano i con
certista Joan Puig, el notari Lloret i també Tula Romaguera, i com 
a dibuixant i pintor, Josep Palahí. 

Sense que manegessin el llapis o els pinzells, hi havia el grup 
dels admiradors i estudiosos de les belles arts . De llurs peregrina
cions per les capitals de l'art i museus d'Europa, tornaven enlluer
nats i exultants d'entusiasme i admiració; i comunicaven aquelles 
impressions als companys en conferències al Centre Català o bé en 

1 Fou pare de Rafael Patxot i Jubert, el qua\ introduí la ciència meteorològica 

a Catalunya i muntà a Sant Feliu de Guíxols un dels primers observatoris que hi 

hagué a Espanya. 
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articles que sortien al setmanari local «Llevor».2 Aquest periòdic pu
blicà, l'any 1904, una traducció catalana deguda a Joan Casas i Ar
xer, president del Centre Català, Venècia. (Fragments del « Tliatge a 
Itàlia») d'Hipòlit Taine, editada després en llibre per Octavi Viader. 
Al cap d'uns anys, Viader publicava també el llibre Coses d'Itàlia. 
(Roma, Pompeia, Florència), on l'autor, Agustí Casas, contava les 
seves impressions artístiques, trebc.ll que prèviament havia llegit als 
consocis del Centre Català.3 

Viader fou l'editor de les publicacions del Centre Català guixo
lenc, des dels programes de les vetllades al periòdic «Llevar» i de 
tot el que publicaven els socis. 

Com degué sentir-se, l'Octavi Viader, entre aquella colla de bur
gesos cultes i refinats? Jo, testimoni de la generació de més edat. 
puc dir-vos que eren tots uns senyors i totes unes senyores, i que 
m'inspiraven una gran admiració i un pregon respecte. I de segur 
que a Viader li causaren el mateix efecte. Les seves relacions amb 
els fills, de la mateixa edat d'ell, degueren assolir certa franquesa i 
intimitat, conseqüència d'una afinitat de gustos artístics i culturals 
i de compartir un viu sentiment de catalanisme i d'afecció a la vila 
nadiua. Podem considerar Viader un concurrent assidu a les vetlla
des culturals del Centre Català, però no me l'imagino participant, 
ben vestit, a les reunions mundanes d'una societat refinada de la 
que el separaven alguns graons en l'escala social. Altrament, Viader, 
que tenia el caràcter quelcom brusc, no gens rar entre els artistes 
i creadors - pensem que Domènech i Montaner tenia fama de <<Can
tellut»- , no era dels que perdien el temps en casinos i festes; es
tava sempre per la feina, i, poc exigent en el vestir, hom podia veu
re'! despatxar a la botiga amb la seva bata del taller les estones que 
el treball de la impremta no l'absorbia. Estic convençut que en el 

2 "L!evor" (1901 -1905), òrgan del Centre Català guixolenc, adherit a la Unió 

Catalanista, fou dirigit per Joan Jofre Avellí i Josep Palahí; publicava fulletí; és l'ex

ponent més qualificat de la vida social i de les activitats culturals i artístiques de la 

classe burgesa local i dels seus ideals catalanistes. 

3 AGUSTÍ CAsAs I VINY AS, escriptor culte - traduí directament de l'alemany la 

noveHa Les dues germanes, de l'egiptòleg Georg Ebers- i esperit sensible i refinat, 

fou afectat fortament per l'art renaixentista italià. En el seu llibre Coses d'Itàlia, hom 

hi troba expressions com aquestes : "Roma és un nom màgic" i "Jo també podia dir 

que havia trobada allà [a Florència] ma Beatriu, quelcom d'ideal que havia de contri

buir amb sana eficàcia a embellir-me la vida". 
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subconscient d'Octavi Viader hi nià, de ben jove, un afany que l'ins
tigà a realitzar una obra singular cie gran beutat, que provoqués les 
exclamacions d'admiració dels senyors de la vila, no res més que el 
<<épater le bourgeois» amb què somniava tot artista. 

En el meu record veig el posterior establiment d'impremta i 
llibreria d'Octavi Viader, estret i profund, amb el seu rètol moder
nista, al mateix lloc - rambla d'Antonl Vidal, núm. 37- on encara 
s'escau. Quan hi passàveu per davant, i més intensament si ho fèieu 
per l'estret carreró de la travessia de Sant Pere, en el que donaven 
els tallers d'impremta i enquadernació, sentíeu la trepidació i els 
cops secs de la minerva, i la flaire aspra de les tintes d'imprimir us 
atacava l'olfacte, anuHant l'olor subtil de la tosca de suro que per
manentment embaumava la vila guixolenca; 4 i recordo que aquell 
soroll i l'olor de la tinta em produïen una sensació com d'encanta
ment, tot fent-me somniar, a mi també, delicioses aventures biblio
gràfiques. 

A menys de vint metres d'allí, a l'altra banda de la rambla, 
s'esqueia la casa de Marià Vinyas; al costat de l'entrada, hi havia 
la sala de música amb el famós piano, per la que desfilaren músics 
eminents, com Schweitzer, Pau Casals, el mestre Lluís Millet, no cal 
dir Juli Garreta, i tants altres que foren amics de Vinyas . Qualsevol 
vianant des del carrer, i Viader del taller estant, podien escoltar 
embadalits les interpretacions musicals de Vinyas, que sobrepassa
ven el nivell del diletant, i els concerts memorables que s'hi feien. 
Veïna de la sala de música, hi havia la ben a~sortida biblioteca par
ticular amb obres notables en belles enquadernacions, que Viader 
degué contemplar amb fruïció i certa enveja més d'una vegada, 
abans que jo tingués ocasió de fer coneixença memorable, en aque
lla estança, amb la literatura catalana. 

4 FERRAN AGULLÓ en un article , La flaire de la tosca, publicat a "L'Avi Muné'' 

d'I agost 1928, evoca "aquella característica flaire, sanitosa i esperançadora de la tos

ca recremada, bullida i humida" que notava en arribar a les envistes de la vila. 
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EL PRIMER LLIBRE DE FULLS DE SURO 

Viader tenia ja una ampla experiència en les arts gràfiques quan, 
en el primer lustre del segle, realitzà la primera edició en fulls de 
suro del Quijote. Hagués covat de temps aquella idea ambiciosa o 
aquesta fos recent, no ha d'estranyar-nos el fet que se li ocorregués. 
Sant Feliu era el centre més important de la indústria surera, i així 
era lògic que fos un impressor guixolenc el primer que pensés fer 
un llibre d'aquella matèria. Altrament, en una època de forta expan
sió industrial, hom no parava d'experimentar buscant noves aplica
cions del suro; la dita de Josep Pla que l'escorça del suro només 
servís per fer-ne taps , no podia sostenir-se d'una manera absoluta 
des del punt que hom l'usava per a embalatge i com a isolant tèr
mic i de la humitat, en forma de serradures; ensems hi havia les 
zplicacions artístiques, com la confecció de quadres en relleu, cade
nes, figures diverses, i Viader mateix havia ja imprès calendaris de 
propaganda i targes de visita per encàrrec de fabricants que li pro
porcionaven els fulls de suro. 

Però que de l'escorça del quercus suber, rugosa amb pregons 
entrants, hom pretingués fer-ne fulls de 26 per 18 centímetres i del 
gruix del paper, imprimir-los i relligar-los, no hi ha dubte que re
queria una bona dosi d'atreviment. És comprensible que l'obstacle 
més gros amb què de primer antuvi topà Viader fos el de trobar 
suro d'òptima qualitat amb el mínim de porositat, apte per a la la
minació fina i en pannes prou amples. La raresa de l'escorça d'a·· 
questes qualitats, tot i d'estendre la recerca a una vasta zona de 
les dues comarques, la selvatana i l'empordanesa, que produïen el 
suro millor, frenà les edicions projectades per Viader, limitant-les 
forçosament a tiratges curts; i així i tot, li costà temps i paciència 
aplegar el suro servible. 

· Si la idea era audaç, calia que el llibre que Viader volia així 
editar fos de la màxima categoria, i elegí l'obra culminant de Cer
vantes i de la literatura castellana, el Quijote dc la Mancha, del qual 
l'any 1905 s'esqueia el tercer centenari de la primera edició, de Juan 
de la Cuesta. Heus ací la fitxa bibliogràfica de l'edició que faria 
famós Octavi Viaèer: 5 

5 Les referències que clono, concernents a aquesta i a d'altres edicions en suro 

de bibliòfil de Viacler, són tretes del l'vfanual del librero hispano-americana, d'A. PA-
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El Jngenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. <<Edición diri
gida por Octavio Viader, impresor en San Feliu de Guíxols (Cata· 
luña), en 1905>>. Caràcters gòtics; des volums en 4.rt, de XVIII + 179 
folis i VII + 196 folis. Nota al final de la primera part: «San Feliu 
de Guíxols, a XXX dias del mes de Diciembre del año MCMIIII, en 
la imprenta de Octavio Viader>>. Colofó del volum segon: «Acabose 
de imprimir esta verdadera segunda parte a los VI días del mes de 
Mayo de MCMVI, en la ciudad de San Feliu de Guíxols, en casa dc 
don Octavio Viader, impresor y librero, con intervención del biblio
tecario y .:iibujante barcelonés D. Eudaldo Canibell y Masbernat. Se 
han impresa 52 ejemplares numerados en hojas de corcho manufac
turada por la casa Bender de San Feliu de Guíxols, 30 en papel de 
hilo de la Viuda de Guarro y 4 en papel imperial del Japón. Encua· 
dernación de la casa Domènech. Cubierta de corcho esgrafiada al 
fuego, proyectada por el arquitecta Luis E. Domènech y Montaner, 
grabada por José Roca, de Barcelona . El ejemplar núm. 1 esta dedi
cada a S . M. el Rey Don Alfonso XIII, y el ejemplar núm. 2 tiene 
encuadernación especial de cuero repujada a mano>>. Els textos re
produïts eren el de 1608, per a la primera part, i el de 1615 per a 
la segona. En el pròleg, Eudald C2nibell, professor de l'Institut Ca
talà de les Arts del Llibre, de Barcelona, deia: «En Cuenca había un 
Viaàer impresor que, en tiempo àe Ce:vantes y aun después, estam·· 
paba libros de caballerías sin arte ni gusto. Otro Viader ahora, en 
un rincón her moso y vivo de Cataluña, como en acción de desagra
vio, dara a luz, en forma original y bella, el texto sin igual del Don 
Quijote>>. En l'ornamentació del llibre, a diverses tintes , per prime
ra vegada en un lLibre imprès hom emprà l'or en pans, «Sustituyen
do la falsedad de las purpurinas por el metal de pura ley>>, segons 
que assabentava un full de propaganda . El preu dels exemplars en 
suro fou de 600 pessetes per subscripció i de 700 per al públic 6 

El primer llibre de suro va ésser exhibit a Barcelona en una 
exposició pública durant alguns dies, causant sorpresa i admiració 
general. Ben aviat s'esgota el curtíssim tiratge, i passat un temps 
alguns exemplars assoliren preus força elevats: un es vengué en una 

LAU I DULCET, obra estampada pel mateix Octavi Viader, i per tant mereixedora dc 

tot crèdit; altrament, és de consulta obligada, hagut compte de la impossibilitat de 

trobar exemplars d'aquelles edicions. 

6 L'Ajuntament de Sant Feliu va subscriure's per un exemplar, "de importe 500 

pesetas" (Manual de Acuerdos, acta de 30 maig 1905). 
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subhasta per cinquanta lliures; per un altre hom pagà a Nova Iork 
mil dòlars; l'any 1942, a Espanya, es venia per tres mil pessetes, i 
encara més, segons Palau. 

El mateix any 1906, Viader féu un tiratge a part del pròleg del 
Quijote, també de 52 exemplars én fulls de suro natural, 30 en pa
per de fil i 3 en japonès. 

Vista l'accept2.ció del seu Quijote, Viadr:-r re2.litza una segona 
edició, l'any 1909, així mateix en dos volums, caràcters gòtics a do· 
ble columna i inicials policromades, amb algunes modificacions, 
aconsellades per Canibell, respecte a la primera edició. El tiratge 
fou ara de 100 exemplars en suro i 400 en paper verjurat i enqua
dernació a tot pergamí. 

També aquesta segona edició s'esgotà de pressa, i per atendre 
les nombroses demandes que hom li feia de Sud-Amèrica, Viader féu 
un nou tiratge (no especificat per Palau, probablement d'altres 100 
exemplars) en fulls de suro i 400 en verjurat. Com a distintiu d'a
quest tiratge, no considerat com a nova edició, els exemplars por
taven les referències següents: «<mprc:nta de Octavio Viader, calle 
de Caspe, 37, Barcelona>/ i <<Acabose de imprimir esta edición, es
pecial para América, en los Talleres Gní.ficos que posee en San Feliu 
de Guíxols el editor e impresor de Barcelona don Octavio Viader, 
en el año 1912». Els exemplars en verjurat l'any 1945 es cotitzaven 
a 1.000 pessetes. 

Viader repetí encara el Quijote en dos ·volums i caràcters gò · 
tics, estampant-ne, l'any 1916-17, 400 exemplars exclusivament en pa
per de fil, al preu de 300 pessetes. 

Les dues edicions del Quijote en fulls de suro foren apreciades 
pels artistes i bibliòfils com una meravella en l'art d'imprimir, i 
aquest judici el confirmà la prem~a tant d'Europa com d'Amèrica. 
Una prova de l'alta estimació en què hom ha tingut a l'estranger 
el llibre més característic d'Octavi Viader, és la seva exhibició per
manent en el mu~eu Gutenberg, de Magúncia, i des de l'any 1940, 
en les vitrines especials del British Museum, de Londres, al costat 
d'augustos incunables; també l'exempl:~r reial és mostrat com a ra
resa als visitants de la biblioteca clel palau d'Orient, de Madrid. En 
el capítol de les distincions, cal assenyalar el títol de cavaller d'Isa
bel la Catòlica concedit a Viader pel rei Alfons XIII, i les medalles 

7 Viader va adquirir aquesta impremta per tal que la regentés el seu fill Germà. 
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Madrid, acompanyant un article que comentava l'e-

dició de Tirant lo Blanch. 
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d'or obtingudes en les exposicions internacionals a les que es pre
sentà el Quijote (Hispano-Francesa de 1906, Saragossa de 1908, Leip
zig de 1924 i Barcelona de 1929)); sens dubte la més preuada de to
tes, però, fou la medalla d'or que li atorgà la Societat d'Impressors 
de Leipzig l'any 1914; la medalla havia d'ésser-li lliurada elJ. sessió 
solemne a aquella ciutat, però la guerra europea que a mala hora 
esclata llavors, va estorbar-ho. 

ALTRES EDICIONS PER A BIBLiòFILS D'OCTAVI VIADER 

Després del Quijote, Viader s'endinsa eufòric pels vials poc fres
sats del llibre de luxe. Heus ací una relació de les edicions mé.; 
importants per a bibliòfils impreses a l'obrador guixolenc: 

Les dues germanes, de Georg Ebers, girada de l'alemany per 
Agustí Casas (any 1907); edició en paper de Japó, ornamentada amb 
dibuixos de Josep Palahí. 

El Bernardo del Carpia (any 1914), dos volums foli, de X + 277 
pàgines i XXI + 253, amb iHustracions d'A. Saló; 200 exemplars en 
paper de fil numerats, a 125 pessetes; l'any 1948 es venia per 800 
pessetes. 

Llibre del valerós e strenu cavaller Tirant lo Blanch. (Novel·la 
del XVè segle). Edició anotada i comentada per Joan Gavinel i Mas: 
orles policromes per Eudald Canibell; inicials, vinyetes i ex-libris 
de Germà Viader i Llor. Sant Feliu de Guíxols, Estampa de n'Octa
vi Viader, editor (1920-1921); dos volums foli, de 4 + 177 folis i 
3 + 206 folis. Tiratge de 400 exemplars en paper de fil gruixut; 
preu, 250 pessetes; l'any 1950, un exemplar per 1.500 pessetes. 

Joan Roiç de Corella. Psalteri, trellodat de llatí en romanç per 
lo reverent mestre Corella. (Estampa d'Octavi Viader 1929). Edició 
en 8è. gòtic, a tres tintes i paper Japó; reproducció fidel de l'edició 
de Venècia, 1490, de Joan Hertzog. Preu, 40 pessetes (en 1945, 400). 

Libre de la benaventurada vinguda del Emperador y Rey Don 
Carlos en la sua ciutat de Mallorques y del recebzment que li fonch 
fet. Juntament ab lo que mes succehí fins al dia que partí de ella 
per la conquesta de Alger, amb un epíleg titulat La Cesàrea Majes
tat de Carles V.è, hoste de Mallorca, per F. Sureda i Blanes (any 
1933). Edició de caràcters gòtics, (;n paper de fil i S exemplars en 
fulls de suro. 

L'escanya-pobres, de Narcís Oller (any 1934), amb un pròleg de 
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Just Cabot; edició motivada per la 
col·locació d'un bust d'Oller al parc 
de la Ciutadella, de Barcelona, il
lustrada amb boixos de Germà Via
der; 500 exemplars en paper espe
cial Plantin. 

A les seves darreries, Viader 
volgué fer, encara, una altra edició 
de l'obra cabdal de Cervantes, aques
ta vegada en català: L'enginyós ca
valler Don Quixot de la Manxa, tra
ducció de Simchez J uan, revisada 
per Pompeu Fabra; dos volums foli, 
de XIV + 143 folis i VIII + 190 fo
lis, amb inicials en colors i nombro
ses xilografies per Germà Viader. 
Aquesta edició porta data de 1936, 
mes fins l'any 1941 no es posà a la 
venda, quan Octavi Viader havia ja 
traspassat. El tiratge fou de 520 
exemplars en paper verjurat Plan
tin, 30 en paper de fil i 10 en Japó; 
el preu en verjurat, de 300 pessetes 
(l'any 1950 es cotitzava a 650). 

Sense que fos pròpiament per a bibliòfils, mereix un esment l'e
dició del volum III de Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis re
ligiosa del sigla XV, obra pòstuma de Josep Ametller y Vinyas, doc
tor en Medicina de Girona, revisada per mossèn Jaume Collell, ca
nonge de la seu de Vic. Els dos volums primers havien sortit a Gi
rona (Impremta i llibreria Torres, de la plaça de la Constitució) 
l'any 1903, i restava sense publicar el tercer volum, a causa d'haver
se esgotat els tipus d'impremta amb què s'havia començat l'edició, 
i fou Viader qui l'enllestí, l'any 1928. 

Reconegut ja Viader com a mestre impressor especialitzat en 
edicions de luxe, la trajectòria de la seva producció acusava cada 
vegada una major perfecció i qualitat artística, alhora que la seva 
fama s'estenia. El llibreter barceloní Palau i Dulcet constatava aquell 
progrés en el seu llibre de memòries,8 devés 1933, en què escrivia: 

8 Memòries d'un llibreter català (Barcelona, 1935). 
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«En Viader ha publicat el Quixot en suro, el poema Bernardo del 
Carpia en dos volums foli. Aquestes edicions, a causa del seu gros 
tamany, a mans d'un altre editor que no fos en Viader, haurien 
resultat un fracàs. Però l'activitat i la perícia de l'incomparable Via
der ha obrat miracles. El Quixot en suro, impròpiament estampat 
en lletra gòtica i en foli, que només podia enlluernar a rics sense 
educació bibliogràfica, no sols s'ha exhaurit sinó que al país dels 
ianquis s'ha venut a preus fantàstics. Ara, però, Viader va més ben 
orientat, publica les coses amb més gust bibliognific>>; i posava com 
a exemple El Psalteri i l'Entrada de Carles Vè. a Mallorca, «boni
ques mostres de textos interessants i dels avenços aconseguits per 
l'oficina guixolenca>>. 

«Gazieb>, abans, en un art icle titulat escaientment El amor al 
oficio, que publicà a «La Vanguardia>> 1'11 de gener del 1922, amb 
motiu d'haver sortit l'edició monumental de Tirant lo Blanch, pon
derava l'aplicació i l'activitat d'Octavi Viader en l'art d'imprimir, 
que li havien valgut «honra y provecho>> ben merescuts. I respecte 
al profit material, deia: «Viader, que es hijo de un humilde cartera 
rural y que empezó su carrera con una Minerva instalada en un 
taller de la calle Mayor, hoy es hombre acaudalado y posee un mag
nífica edificio propio, con secciones de imprenta, librería y encua
dernación, erigida en plena Rambla guixolense. El negocio le ha pro
ducido sanos beneficioS>>. 

L'enriquiment de Viader en l'ofici no hi ha dubte que era fruit 
de la seva laboriositat i bona administració. Si bé les edicions en 
suro i de bibliòfil hagueren de deixar-li bons guanys, tingué el seny 
de no jugar-ho tot a aquella sola carta, i així continuà buscant tota 
classe d'encàrrecs que li permetessin de mantenir els tallers semprè 
actius. Mentre que atenia al proveïment d'impresos comercials de 
la localitat, podríem fer una llarga llista, valent-nos del Manual del 
librero, de Palau, d'altres llibres que s'imprimiren al taller guixolenc, 
força sovint amb el nom d'editors de Barcelona, com el mateix Ma· 
nual del Librero, el qual, ell sol, resulta un capítol força meritori 
de l'activitat i aplicació d'Octavi Viader, com veurem tot seguit. 

Abans, al lector guixolenc de segur li plaurà de saber uns lli
bres, tots els que conec, d'autors de Sant Feliu, que foren estampats 
pel popular impressor el qual tothom coneixia per l'Octavi, o «TavÍ>>: 

Fullas y flors . Poesias, per Francesc Marull (any 1894). 
Soldats de la vida. Drama, de Salvador Albert (any 1903). 
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Venècia. (Fragments del «Viatge a Itàlia»), d'Hipòlit Taine, tra
duït al catala per Joan Casas i Arxer, amb un pròleg d'Agustí Casas 
(any 1904). 

Involució, de Salvador Albert (any 1908). 
Llevantins y cubans. Cuadrets populars, de Joseph Lloveras 

Roig (any 1909). 
Poesias, recull de Joan Compte, pvre. 
Aquí i a Tossa, Farsa en dos actes de Francesc Masferrer (any 

1916 ). 
Coses d'Itàlia. (Roma, Pompeia, Venècia). Contades als companys 

del Centre Català de Sant Feliu de Guíxols, per Agustí Casas i 
Vinyas, dues edicions (anys 1921 i 1924), iHustrades amb nombroses 
fotografies. 

Eglogues i altres poemes, de Joan M.a Feixas, pvre., amb un 
pròleg de Joaquim Ruyra (any 1926). 

Ganxoneries, per «Manel de l'Horta» (Manuel Sala). Volum I, 
Contes humorístics ganxons (any 1925); volum 11, Contes i costums 
ganxons d'altres temps (1930). 

Mentre visqué Octavi Viader, la major part de la premsa guixo
lenca s'estampà també al seu tatller (setmanaris «El Noticiero», «La 
Lealtad», «Lo Trapacer», «Llevor>>, «La Información>>, «Ciutat Nova>>, 
<<La Costa Brava>> ).9 

UNA CONJUNCió SORTOSA: PALAU DULCET- OCTAVI VIADER 

Antoni Palau i Dulcet (Montblanc 1867 - Barcelona 1955) inicià 
la seva professió de llibrer antiquari ::t Barcelona l'any 1899, en un 
portal del carrer de Bonsuccès, núm. 13. Home diligent i metòdic, 
a més d'erudit, ::;'acostumà a fer una fitxa de cada imprès que pas
sava per les seves mans, anotant-hi les característiqaes bibliogràfi
ques i el preu comercial. Quan començà el fitxer, encara es podien 
trobar, sense gaire dificultats, llibres impresos a Espanya els se
gles XVI i xvn i fins i tot incunables. Sense adonar-se'n Palau anà 
fent així una recopilació bibliogràfica, la qual, limitada de primer al 
moviment de la botiga pròpia, no trigà a ampliar-la, fins que aquell 
costum es convertí en una recerca intensa i apassionada d'edicions 

9 Cfr. J. ToRRENT I FÀBREGAS, Repertorio bibliografico guixolense, XVII (set

manari local "Àncora", 22 febrer i 8 març 1962). 
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antigues i recents, valent-se ensems de les relacions amb els altres 
llibrers de vell i de nou, i dels catàlegs d'arxius i biblioteques d'arreu 
d'Espanya. Al cap de quinze anys, el fitxer de Palau havia adquirit 
unes proporcions considerables; i, convençut de la utilitat pràctica 
que tindria, no sols per als venedors de llibres sinó també per a tota 
la gent de lletres i els estudiosos, un catàleg que recollís el cúmul 
de referències aplegades, es decidí l'any 1922 a publicar-lo. Arribat a 
aquest punt, Palau topà amb la dificult~t de trobar un impressor se· 
riós i bregat en edicions difícils, hagut compte de l'extensió de l'obra 
i que l'original era en fitxes, cosa que requeria un treball suplemen
tari de redacció i estructuració tipogràfica no gens senzilla. 

El fill de Palau i Dulcet, Miquel Palau i Claveras, conta així 10 

aquell entrebanc inicial i com fou venturosament superat: «Se había 
de componer a mano, sistema mucho mas lento [que el de linotípia]. 
Se añadía a esta exigencia la dificultad de encontrar el impresor que, 
sin un presupuesto excesivo, se aviniera a comprometerse para un 
trabajo tan fuera de lo corriente. Pero he aquí que aparece el hom
bre providencial para Palau. Si activo y tenaz fue éste, en Octavio 
Viader encontró el émulo que le superó en dinamismo, y por postres, 
con mas afan de terminar la obra que el mismo autor. Viader, im
presor de San Feliu de Guíxols, se había distinguido por sus bellas 
ediciones para bibliófilos y cobrado fama con su edición del Qui
jote impreso sobre hojas de corcho. Fue una azorosa fortuna que 
aquel excelente impresor se ajustara con Palau, porque se obró la 
maravilla de ver los siete tomos del Manual puestos a la venta en 
poco mas de tres años. Y si alguien cree que el hecho no es digno de 
.mención, le recomendamos que vea la enorme cantidad de texto, 
compuesto letra por letra, con un redactada que abarca diferentes 
idiomas, y que tenga en cuenta que se tiró sin disponer de las ma
quinas actuales, que la empresa no fue obra de una plantilla de 
empleados, sino de un solo hombre, redactor, ordenador y correc
tor a la vez. Si se empleó tan escaso tiempo fue porque impresor y 
autor, ansiosos de terminar la obra, rivalizarcn en frenesí». 

En el llibre de Palau i Dulcet Memòries d'un llibreter català, tro
bem diversos esments de l'estampació del Manual del librero. El 
març de 1923, Viader imprimí els tres primers plecs; i amb data de 

10 Article Ant o nio Palau y Dulcet, mi maestro, (revista "El Libro Español", 

octubre 1967, amb motiu del centenari del naixement de Palau; reproduït al davant del 

volum XIX del "Manual del librero hispano-americano" (Barcelona, 1967). 
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1926, Palau escrivia en les seves memòries (pàg. 430): «Mentrestant, 
el Manual s'estampava amb activitat extraordinària. Si jo sóc tre
ballador, havia topat amb Viader que em superava. Contínu:tment 
estava neguitós enmig de la tasca». El neguit de Viader era perquè 
Palau no li trametia prou original per tal de treballar seguit com vo
lia. Les cartes de Viader a Palau insistint sempre a demanar nou 
material, eren «gairebé diàries», sf:gons les memòries, i del to se
güent: 

<<De l'original enviat no en tenim per a res. Jo, senyor Palau, 
necessito original per a vuit planes .. . Ja veu que no li demano aug
ment de preu, car << tracte és tracte», com vostè va dir-me. Però, en 
parlar-me de l'obra, vostè va dir-me que tindria quatre volums, i 
això m'animà. Si vostè m'hagués assegurat que el Manual arribaria 
a set volums, encara fugiria. No ignora vostè que tinc traça per fer 
alguna cosa de bo, que em donar!a hcnra i profit, i per vostè no 
puc ajustar res ... Jo tinc personal i tipus per fer dos fulls [o sia, 
dos plecs de vuit planes]; si no envia material per a fer-los, plega
rem; no vull perdre diners. Ja veu que miro per vostè. Treballi de 
nit, de dia, tanqui's, faci com vulgui; però, és nt>cessari no passar 
temps endebades, la vida la tenim curta>>. Un altre dia, Viader li es
cribia: «Jo tenia pensat que ... vo~tè hauria de fer un sacrifici, i és 
de buscar un ajudant, a fi de donar-me força original. Així podríem 
fer dos fulls cada setmana ... Pensi que falten quatre anys per acabar, 
i això és massa temps. Poden passar moltes coses; jo no podria 
passar amb aquest contracte de paraula que tinc amb vostè. El seu 
fill el podria ajudar i tot marxarà bé».11 El fill de Palau, que per 
aquell temps deixà l'ofici d'argenter per dedicar-se al negoci patern 
de llibreria, dirà: <<Así era Viader, y gracias a él y a la resistencia 
de Palau, se acortó el plazo de seis años que se había calculada 
necesario para la impresión de toda la obra». 

El volum VII i darrer s'acabà l'any 1927, l'esforç més conside
rable havent-lo fet el 1926, en què sortiren els volums IV, V i VI. 
Llur títol era: Manual del librero hispano-americana. Inventario bi
bliografico de la producción científica y literaria de España y de la 
América latina, desde la invención de la imprenta hasta nuestros 
dias, con el valor comercial de todos los artículos. (Barcelona, Li
brería Anticuaria). El tiratge fou irrisori: 1.000 exemplars dels quals 
un sol client, M':lggs Bros de Londres, en suscriví dos-cents, quan-

11 Memòries d'un llibreter, pàg. 431. 
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titat que comportava l'exclusiva de venda a tots el països de parla 
anglesa. També t:ra irrisori el preu, 210 pessetes l'obra completa 
(l'any 1943 se'n pagaren 5.000). 

El Manual del librero superà l'acceptació i l'interès previstos 
per Palau; tot seguit fou considerat pels llibrers obra de consulta 
obligada i de la màxima autoritat, havent esdevingut clàssica l'ex
pressió «No esmentat per Palau» quan apareix en el mercat un lli
bre amb reputació de molt rar. 

La vinculació d'aquesta obra amb Viader restà així reconeguda, 
i traspassà al seu fill Josep Maria més endavant, quan Palau es de
cidí a proveir-la d'una segona edició, la qual resultà considerable
ment ampliada, com tindrem ocasió de veure. 

Assenyalem, encara, la participació d'Octavi Viader, amb l'es
tampació d'alguna altra obra de Palau i Dulcet: una Bibliografia de 
Cervantes, con el valor comercial de las obras descritas (Imp. de 
Viader, San Feliu de Guíxols, 1924), 53 pàgs.; edició de 75 exemplars 
en paper de fil. I del mateix any, De llibres i de literatura, en 8.è 
major, 60 exemplars; opuscle publicat amb motiu d'un àpat que els 
amics i bibliòfils dedicaren a Palau per celebrar la sortida del vo
lum I del Manual del librero. 

Palau i Dulcet conta en les Memòries, pàg. 400, la seva afició 
als ex-libris, de moda aleshores, afició que era compartida per Oc
tavi Viader, el qual, diu, adquirí una gran part de la important 
coHecció d'Hugo Sauner, de Palafrugell. 

ELS FILLS D'OCTAVI VIADER 

Fruit del primer matrimoni d'Octavi foren un fill i una filla, 
Germà i Assumpció Viader i Llor. Germà semblà que seria el con
tinuador del taller tipogràfic, però, després d'una experiència feta 
a Barcelona, en una impremta que el pare adquirí al carrer de 
Casp, deixà l'ofici per dedicar-se a d'altres activitats. Tenia una 
notable disposició per a les arts gràfiques i exceHí en el dibuix; la 
seva producció, malauradament escassa, d'ornaments - vinyetes, or
les, ex-libris- que podem admirar en diverses edicions de bibliòfil 
estampades a l'obrador guixolenc, el situa entre els bons decoradors 
del llibre i fa doldre que no s'hagués dedicat de ple a les arts 
gràfiques. 

· La tradició impressora iniciada per Octavi passà a un altre fill, 
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Josep Maria Viader i Canals, nascut l'any 1907 del segon matrimo
ni d'aquell amb Adelina Canals i Sibils, de Sant Feliu de Guíxols 
(d'aquestes noces tingueren també una filla, Josefina, maridada amb 
l'eminent cirurgià Pere Gabarró i Garcia). Josep Maria aprengué les 
tècniques tipogràfiques a l'escola d'oficis dels Salesians, de Barce
lona, i completà llur coneixença a Alemanya (Frankfurt i Dresde). 
Les millors lliçons pràctiques, però, hagueren d'ésser les que rebé 
al taller de casa, sota el mestratge del pare; amb el qual col·laborà 
fins a la mort d'ell. 

Mentre treballaren plegats, la producció editorial de pare i fill 
es confonen; la compenetració d'ambdó~ hagué d'ésser total, i això 
esdevé palès el dia que Josep Maria ha de dirigir, ell sol, l'obrador 
guixolenc, cosa que fa sense apartar-se de la trajectòria paterna i 
comunicant-li un impuls nou. 

PRODUCCiú LLIBRERA DE JOSEP MARIA VIADER. 
EDICIONS COMERCIALS 

Un cop acabada la guerra a Espanya,12 esdevé una etapa d'in
tensa activitat a la impremta de Viader, sota la direcció ja de Josep 
Maria, que treballa especialment per a diverses institucions culturals 
i empreses editores barcelonines: el Consejo Superior de Investiga
dones Científicas, les editorials Balmesiana i Marín, Palau i Dulcet. 

Per al Consejo Superior, Viader estampà diversos volums, entre 
els quals el Sacramentario de Vich, per Alexandre Olivar, monjo de 
Montserrat (C. S. de I. C. Instituta P. Enrique Flórez, Madrid-Bar
celona, 1953). 

La prestigiosa publicació «Analecta Sacra Tarraconensia. Revis
ta de ciencias histórico-eclesüisticas>>, editada per la Balmesiana i di
rigida pel prevere Josep Vives, s'!.mprimí així mateix als tallers de 
Viader de Sant Feliu, durant tot un decenni (volums XIV, any 1941, 
a XXIII, any 1950). 

Dels diversos llibres que Viaàf'r estampà per encàrrec de l'edi
torial Manuel Marín, de Barcelor.a, dedicad2. a obres científiques, 
un d'ells, Ejercicios de calculo física-química, pel professor J . Knox 

12 Durant la darrera guerra fratricida, Josep Maria va ésser destinat una tem

porada a Montserrat, on li fou comanada la impremta benedictina, en la que es tira

ven, llavors, impresos i algun llibre o opuscle, sembla que de caràcter sanitari. 
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(Barceiona, 1944 ), de composició tipogràfica difícil per la complica
ció de les fòrmules i càlculs, estigué a punt de fer canviar el futur 
de Josep Maria Viader, ja que l'editor propietari, apreciant en molt 
la competència d'ell en l'ofici, li féu una temptadora proposició per 
tal que dirigís els tallers seus de Barcelona. 

Amb tot això, passats gairebé vint anys des que sortí el Ma
nual de librero i el seu autor havent en aquest temps aplegat una 
quantitat de material bibliogràfic nou tan considerable que diu que 
amb ell sextuplicava el publicat, Palau i Dulcet es decidí a fer sortir 
una segona edició, la que avui coneixem i és consultada per milers 
de llibrers i estudiosos. L'estampació fou comanada, com la primera 
volta, als tallers Viader de Sant Feliu de Guíxols. 

El volum I, començat a imprimir l'any 1946, no sortí fins el 
1948, amb el títol: Manual del librero hispano-americana. Bibliogra
fía general española e hispano-americana, desde la invención de la 
imprenta hasta nuestros días, con el valor comercial de los impre
sos descritos. Por Antonio Palau y Dulcet, primer hijo predilecta 
de la villa ducal de Mont-blanch. Segunda edición corregida y aumen
tada por el autor. Volum I (Librería Anticuaria de Antonio Palau, 
San Pablo 41. Administración: Librería Palau, Pelayo, 34. Barcelo
na, 1948). 615 pàgs. En el colofó, dessota l'ex-libris de la Tipografia 
Viader, es llegeix: «Acabóse de imprimir este tomo I en la imprenta 
de José M.a Viader, de San Feliu de Guíxols, el 13 de junio 1948, 
día de san Antonio, patrón del autor de la obra y de su primogéni
to. Laus Deo». L'edició fou de 2.000 exemplars en paper corrent, 
100 en paper de fil amb la firma de l'autor i un altre fora de sèrie. 
Hi era reproduït el pròleg de la primera edició, i en una Postdata 
hom advertia que no s'havien inclòs en l'edició els llibres impres
sos posteriors a 1900 d'escàs valor, a excepció de les edicions de luxe 
i tiratge curt o d'interès històric i literari. I en el mateix pròleg. en 
una nota a peu de pàgina, hom deia: «Gracias al celo y entusiasmo 
de nuestro entrañable amigo don Octavio Viader (q.e.p.d.), este pla
zo [de set anys] que auguníbamos con el maximo optimismo, se 
redujo asombrosamente a cuatro años para la primera edición. No 
podemos menos que recordarlo con emoción y gratitud, y reconocer 
que su laboriosidad contribuyó en gran manera al éxito comercial 
de una obra copiosa, que alcanzó su integridad en brevísimo espa
cio de tiempo gracias a aquel glorioso impresor y bibliófilo, cuya 
tradición sigue con honra su hijo, impresor de esta segunda edi

ción». 
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L'estampació de la segona edició no ha assolit el ritme ràpid de 
la primera, en la que hom realitzà la proesa de publicar tres volums 
en un any, i ha mantingut la freqüència d 'un volum anual. Palau i 
Dulcet només pogué veure publicats els set volums primers; en el 
colofó del vuitè es llegeix : «Este tomo octava se empezó a imprimh 
en febrero de 1954, en vida del autor, quien cuidó de la edición has
ta la víspera de su muerte y pag. 357, y se terminó el día 1 marzo 
1955, a los tres meses del sepelio de Antonio Palau y Dulcet». El 
volum XIV, fins la lletra «0>>, acabat d'estampar la vigília de l'As
censió de 1962, porta encara l'ex-libris de la Tipografia Viader. Fou 
el darrer que es compongué a l'obrador guixolenc; el volum següent 
ho seria ja pels Successors de Rivadeneyra, de Madrid. En la seva 
edició segona, el Manuel del Librero no ha assolit encara la lletra 
«Z»; el darrer volum que ha sortit, el XXVI, porta data de 1975 i 
comprèn fins el cognom «Vera» i el número de fitxa 364.637; l'han 
estampat els tallers gràfics Hostench, S. A., de Barcelona. 

MÉS EDICIONS PER A BIBLiòFILS I EN FULLS DE SURO 

Dotat de la mateixa afecció i entusiasme del pare envers el lli
bre com objecte d'art, Josep Maria esmerça els seus més purs afanys 
a produir uns quants llibres joiells que són fites de la bibliofília es
panyola. També per a aquestes edicions el successor d'Octavi Viader 
s'até a la dita d'Anatole France, que tot llibre de bibliòfil ha d 'ajun
tar <de meilleur texte dans la meilleure édition». 

La primera edició important de Josep Maria en aquesta lliça fou 
l'obra Gestes de la marina catalana (segles IV al XVI), extretes de 
les Cròniques de Catalunya, per Martí Rodon i Llor, en caràcters 
gòtics, dibuixos i decoració de Germà Viader, 137 pàgs.; 150 exem
plars en paper de fil més 10 per a coHaboradors. Porta el peu d'im
premta d'Edicions Alfil, Barcelona, 1937; en realitat l'Alfil no existia 
i l'any de publicació fou el 1943-1944; tal expedient era obligat per 
les circumstàncies d'una trista època en què no era permesa cap 
publicació en català. 

Per aquest temps, Josep Maria reprèn el camí genialment obert 
pel seu pare amb les edicions del Quijote en fulls de suro. La me
mòria de la fama amb què aquella obra aureolà el nom d'Octavi 
Viader, no hi ha dubte que esperonà el fill, que se sentia amb prou 
forces per a repetir la proesa. Havia rebut èe l'Argentina una pro-
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posta de Juan D. Perón, que n'era president, per estampar en suro 
una biografia d'Eva Duarte, morta feia poc; però la cosa no anà en
davant. També Josep Maria havia ideat de fer una gran edició, en 
fulls de suro, del Hamlet de Shakespeare en anglès, destinada als 
països d'aquella parla; mossèn Josep Vives, de la Balmesiana, però, 
li desaconsellà tal idea, de difícil execució, tot suggerint-li l'obra 
cabdal de la poesia mística, El cantar de los cantares; i aquesta fou 
l'obra elegida pel fill Viader. Les característiques d'aquella edició 
excepcional foren: 

El Cantar de los Cantares de Salomón, segons la versió de ·fra 
Luis de León, text completat amb el del mateix religiós <<en octava 
rima>> i un pròleg de l'editor titulat El primer libra impresa en cor
cho, 153 pags. foli menor; vinyetes i capitals miniades i làmines a 
vuit tintes i en or i plata. Colofó: <<Acatose de imprimir el día XII 
octubre 1946 en el taller tipogràfica de José M.a Viader, de San Fe
liu de Guíxols. Juan Ribot cuidó de la ilustración de las ocho !ami
nas y German Viader de la decoración de las viñetas e iniciales, 
!abrando a mano las tapas Pedro Domingo. Laus Deo. 1946». El tirat
ge fou de 250 exemplars, més 20 per a coHaboradors, en fulls de su
ro, i 200 en paper de fil; i llurs preus, de 2.500 i 1.500 pessetes (l'any 
1952, un exemplar en suro, 5.000 pessetes). 

Cal que remarquem la importància d'aquesta edició en suro dè 
Josep Maria Viader, la qual assenyala un progrés respecte a les del 
Quijote del seu pare. La millora atenyia principalment a la part 
material del llibre; els fulls, com també les cobertes, en el Quijote 
eren de suro verge amb els porus inevitables, que la cocció no acon
seguia eliminar totalment, i que no permetien la impressió perfec
ta; ensems tenien una rigidesa i fragilitat que no resistien el dobla
ment. Mercès a un tractament químic i a una tècnica més avança
da, fou possible ara laminar el suro en fulls més fins i d'una flexi
bilitat i suavitat al tacte comparables a les del paper de Bíblia; la 
impressió hi resultà perfecta i es comprovà que els fulls suportaven 
també els colors directes i l'or en pans. I per tal d'assegurar la con
servació del llibre, les cobertes eren de cuir repujat. La fàbrica 
Armstrong, de Palafrugell, fou l'encarregada de laminar el <;uro en 
fulls; la impressió es féu, a l'oficina guixolenca, full per full amb 
tòrcul, com pel Quijote. 

El Cantar de los Cantares resultà, amb aquella millora i amb la 
rica policromia dels dibuixos i decoració, alhora una obra d~ belle

sa i raresa extraordinàries. 
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Aquesta edició anà seguida d'una altra de suro, la tercera del 
Quijote. En un imprès de propaganda, hom explicava que les edi
cions anteriors no havien bastat a satisfer la demanadissa d'exem
plars: «De allende el mar, de nuestros países hermanos iban llegan
do cartas de apremio; de obsesos coleccionistas, de enamorados del 
buen imprimir, de los que gustan de los libros-joya, de la novedad. 
No había urgencias en el tiempo; las dos ediciones eran relativa
mente recientes, y las dificultades y excesivo coste de la impresión 
no ponían prisa a los relojes. Y demoramos año tras año la reedi
ción, hasta que, con la idea de conmemorar el cincuentenario de la 
primera edición del Quixote sobre corcho, encontramos aliento para 
acometer de nuevo la empresa». 

La tercera edició en fulls de suro de El ingenioso hidalgo don 
Quixote de la Mancha, fou dedicada als països íbero-americans; por
ta un pròleg del cervantista Joan Sedó Peris-Mencheta, i la data d'a
cabament de la impressió, any 1955, coincideix amb el cinquantena
ri de la primera edició d'Octavi Viader. Forma també dos volums. 
de 163 i 172 fulls, enquadernats amb tapes de cuir repujat gravades 
per Carles Roca. Composició en tipus gòtics, com les edicions ante
r iors; conté 34 reproduccions de dibuixos procedents de l'edició de 
la Real Academia Española de 1780. Les orles i inicials policroma
des en or i a tot color, eren de Germa Viader, destacant l'orla amb 
els escuts de totes les repúbliques íbero-americanes que emmarca 
la dedicatòria de l'editor. Edició limitada a 250 exemplars en fulls 
de suro, de 25'5 x 18 cm., sense preu de venda; destinada a museus, 
biblioteques nacionals, bibliòfils molt destacats i personatges de re
lleu i caps d'Estat, se subministrava estotjada en capses de suro de 
tipus senzill o bé de luxe. 

Una bona part dels exemplars d'aquesta edició sumptuosa anà 
a raure a mans d'alts personatges i d'alguns caps d'Estat, entre d'al
tres, Perón, Eisenhower, el papa Joan XXIII, Kruschev. Fóra interes
sant conèixer la llista completa dels destinataris, així com les cir
cumstàncies que motivaren el lliurament; pensem, però, que el ma
teix Viader poques vegades va saber-ho, ja que, en els casos d'alts 
personatges, la compra la feien persones que eren simples intermedia
ris. Alguns casos coneguts13 ens poden iHustrar sobre les circumstàn-

13 Com haurà suposat el lector, aquesta i d'altres notícies d'interès que es pu

bliquen ací per primera vegada, m'han estat amablement comunicades per Josep Maria 

Viader, al qual faig palès el meu agraïment. 
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cies motius dels lliuraments. Aixi, l'exemplar de Joan XXIII, fou 
ofrenat al papa per la superiora de les Germanes de la Caritat del 
Carme o Escorialeses, en avinentesa de la canonització de la mare 
Vedruna, fundadora de la congregació. L'empresari català Pere Du
ran i Farell adquirí tres exemplars del Quijote per obsequiar per
sonatges amb els que estigué relacionat, com fou per exemple el 
president de la Confederació Helvètica. Un motiu comercial tingué 
també l'exemplar de Kruschev, a qui ''olgueren així obsequiar els 
negociants de Portugal, per conducte d'una delegació de la URS que 
anà a aquell país a comprar suro. 

La tercera edició del Quijote, pràcticament esgotada fa temps 
- només en resten tres exemplars no venals, en poder dels Viader- , 
assolí preus exorbitants, des de les 5.000 pessetes inicials a les 40.000 
que es pagaren fa sis anys; avui el valor estimatiu del exemplars so
brepassa el doble de la darrera xifra. 

Al nou museu municipal de Sant Feliu de Guíxols, inaugurat el 
24 octubre 1976, coincidint amb la XX Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos que tingué lloc a aquella ciutat, els visitants pogueren 
admirar l'exemplar de la darrera edició del Quijote, en suro, dona
tiu fet al museu per l'editor, Josep Maria Viader.14 Tot contemplant 
aquell joiell de la bibliofília espanyola, no trobem exagerats els elo
gis que hom n'ha fet, com Fernando Luna qui, després de dir 15 que 
l'obra <<es de una labor de policromía realmente sensacional y una 
verdadera filigrana de artesanía», afegeix: <<He tenido la feliz oca
sión y el placer de haberme sido mostrada por el propio editor, y 
mi asombro, que me durara mientras viva, r.o ha tenido límites, a 
pesar de que ya conocía otra obra de los Viader, editada en 1946, 
El Cantar de los Cantares de Salomón, de fray Luis de León>>. 

Josep Maria Viader conserva, sortm:ament, exemplars únics de 
la major part de les edicions de bibliòfil del seu pare i d'ell, i aques
ta coHecció, completada amb algun exemplar de molt valor mate
rial i artístic imprès a l'estranger, que també posseeix, representa 
un tresor bibliogràfic, el qual, exposat en vitrines, faria famós un 
museu de les arts gràfiques. 

El colofó del present escrit serà un record i un elogi per a Oc-

14 Malauradament, ha de considerar-se perdut l'exemplar de l'edició primera ad

quirit per l'Ajuntament l'any 1905. 
15 Article "Don Quijote de la Mancha" sobre hojas de corcho virgen, en "Hoia 

del Lunes", de Saragossa, 21 octubre 1968. 
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tavi Viader, mestre impressor i guixolenc iHustre. La seva mort, es
devinguda l'any 1938, en plena guerra fratricida, passà poc menys 
que desapercebuda. A Barcelona, un modest setmanari, <<El Patu
fet», en un dels seus darrers números (17 setembre d'aquell any), li 
dedicà un article, titulat Un editor notable, en el qual el seu autor, 
Jordi Subirà, entre d'altres coses, assereix: <<Els llibres que sortien 
dels seus obradors tenien sempre el segell d'una aristocràcia espi
ritual que no podia confondre's amb cap altra cosa, encara que fos 
similar o relativa al noble art de la impremta ... Ell sentia l'art i la 
dignitat del seu ofici, i sobre d'això sentia un fort amor a la seva 
terra. Sabia que una obra perfectament editada en els seus obradors 
havia d'expandir als quatre punts cardinals el nom de la seva ciutat 
estimada i de la seva pàtria immortal. L'antiga Gesòria ha perdut 
un dels seus fills més preclars ... La ta$Ca meritíssima del notable 
editor no pot quedar ignorada per ningú. Ell sabé seguir la flama 
d'un ideal, i d'ara endavant la seva obra resplendirà en el record de 
totes les generacions». 

Per la meva part, afegiré una sola ccnsideració que bastaria ella 
sola a posar amunt de tot l'anomenada dels tallers tipogràfics dels 
Viader, de Sant Feliu de Guíxols, i és que, després de les edicions 
en fulls de suro estampades allí, ningú més no ha intentat de repe
tir aquella proesa bibliogràfica, que bé podríem qualificar, per les 
seves grans dificultats, d'irrepetible; pensem que avui una altra edi
ció similar, encara que només fos de 50 exemplars, costaria una 
fortuna. 

NARMAS, exceHent dibuixant guixolenc, és l'autor de la caricatura 
d'Octavi Viader. 

El clixé ens l'han facilitat els companys del setmanari local ANCORA. 
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MANUEL BASSA I ARMENGOL (Barcelona, 1901-1977) 

Vaig conèixer Bassa no fa molts anys, en ocasió del tercer Col
loqui d'Història del Monaquisme Català celebrat a Bellpuig d'Ur
gell l'estiu de 1974. Aleshores jo estudiava l'escut d'armes de Sant 
Feliu, car el Ministeri de la Governació havia oficiat a l'Ajuntament 
que el seu escut no figurava entre els ¡·econeguts per la Real Aca
demia de la Historia. Convenia, per tant, iniciar un expedient i no 
es podia perdre temps, puix el tema no era gens fàcil . Havia llegit 
dos llibres de Manuel Bassa: El veritable escut de la ciutat de Bar
celona, 1964 (on Bassa defensa aferrissadament, amb argumentació 
que pretenia definitiva, els quatre pals en els quarters segon i ter
cer, contra l'opinió d'altres heraldistes que n'hi consideren dos) i 
Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, 1968. Desitjava, però, 
tenir amb ell un canvi d'impressions per contrastar parers i veure 
si m'aclaria alguns dubtes que, en aquells moments, jo tenia. Ens 
vam conèixer, a instància meva, i ja no ens vam separar durant tot 
el Col·loqui. Amb la seva esposa i la meva compartírem taula i utili
tari; també vam retratar els pocs escuts que vam localitzar a Bell
púig i pobles veïns, retrats que després van engrossar la seva nom
brosíssima coZ.Zecció que, segons Duran i Sanpere, és «de més de 
500.000 segells documentals, marques, escuts i monedes». Sembla 
que aquesta amistat hauria d'haver sorgit d'una coincidència de cri
teris, però no era així. Des del primer moment li exposí el meu pa
rer: en el quarter de l'escut guixolenc on ell tenia el mar, la mola 
de molí i la palma (seguint l'escut adoptat pel Municipi des de 1950), 
jo creia ja que hi corresponien faixes de vairs, criteri que acabava 
d'ésser acceptat per la Real Academia de la Historia. 

Malgrat que ell no en tingués la culpa, perquè les proves docu
mentals que jo acabava de trobar eren desconegudes fins aleshores, 
el meu planteig significava posar al descobert un error del seu lli
bre, cosa a la qual tots els que escrivim estem exposats a incórrer. 
Manuel Bassa reaccionà noblement, puix malgrat traslluir la seva 
cara una lleu sambra de desencís, acabà amb una frase que, en el 
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curs de les nostres converses, repetí diverses vegades: - «Amb vostè 
no m 'hi barallaré mai». 

Aquesta frase m'agradava, perquè a Manuel Bassa l'he vist en
fadat, gairebé fora de control, quan parlàrem d'un investigador que 
en un escrit l'havia ignorat voluntàriament, en un tema que el meu 
am.ic estudià p1·imer i que, al meu entendre, tenia tantes possibili
tats com l'altre -'-potser més i tot- d'haver encertat. 

Aquest era el Bassa que vaig copsar: indignat davant les in jus
tícies; cavallerós, amable i servicial amb aquells que usaven iguals 
maneres, malgrat que opinessin diferent. Heraldista i sigiz.tògraf de 
ferma vocació, voluntariós en les seves recerques, disposat a accep
tar tots els parers quan li eren exposats correctament, i, per sobre 
de tot, bo com un tros de pa de pagès autèntic. 

Ultra les dues obres citades, publicà les següents: Rocabruna. 
Prehistòria, història, tradicions i llegendes, 1932; L'escut de Barce
lona, 1954; Mossèn Segura i la seva obra, 1959; L'escut de Tarrago
na, 1960; Heràldica i Ex-libris, 1960; L'escut heràldic dels reis catò
lics, 1961; Orígens de l'escut català, 1961; Els comtes-reis catalans, 
1964; El escudo de la ciudad condal, 1964; Los primeros nobiliarios, 
1964; Algunes consideracions sobre els segells cistercencs de Ja pr i
mera època, 1966; L'heràldica del monestir de Valldonzella, 1969; 
La coHecció sigiHogràfica del Museu Diocesà de Lleida, 1970; Heràl
dica balagueriana, 1970; Tractat general d'Heràldica, 1973, i deixa 
a la impremta L'Heràldica de la Catalunya Imperial. 

Manuel Bassa era de la Comissió Organitzadora de les Assem
blees Inte rcomarcals d'Estudiosos, estigué present a la darrera ce
lebrada a Sant Feliu i, quan morí, deixà a mig fer una comunicació 
sobre l'escut de la Seu d'Urgell . Morí, doncs, en ple acte de servei, 
sense haver desertat mai. És de justícia, per tant, que li dediquem 
aquest breu, però sentit record. 

LLUÍS ESTEVA 
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