TALLER D'HISTÒRIA Núm . 2

SANT FELIU DE GUÍXOLS, S. XVI - XVII
(Dossier d'història local preparat per Angel Jiménez (Servei Municipal de Publicacions i d'Arxiu),
amb la col·laboració d'Alzira Romà, Montserrat Masnou (Institut de Batxillerat),
Beatriu Creuset, Elena Esteva, Dolors Rubiola (Escola de l'Estació}, Mercè Agustí (Escola Sant Josep),
Valentina Escudero (Escola Baldiri Reixach), Margarida Oliver, Maria de la Peña i Adela Rubió (Escola Cor de Maria).

POBLACIÓ
El 1497 Sant Feliu tenia 258 focs o llars (veïns o cases).
El1515 en tenia 240 (Sant Amanç i les Eroles inclosos).
El 1553 comptava amb 264 focs.
El 1602 hi havia, a Sant Feliu, 236 cases dins de la vila
emmurallada, i 106 als ravals de Tueda i del Monestir.

L'estancament demogràfic d 'aquests dos segles era
degut a les fams-epidèmies-guerres ; tres malures ben difícils de separar.
Per l'abril de 1530, la pesta sobrevingué després d'una
gran penúria de blat.
Amb la guerra dels Segadors es produí una altra epidèmia, després que el raval de Tueda fos incendiat i destruïda gran quantitat de queviures.
Els malalts de la pesta eren obligats a viure fora de la
vila, a la platja de Calassanç per exemple.
[Vegeu a l'Apèndix els DOCUMENTS 1 i 2]

DESCRIPCIÓ DE LA VILA
Sant Feliu continuava essent aquella petita vila, encerclada de muralles, dels segles anteriors.
Foramurs, el baluard amb set torres del Monestir benedictí, que es comunicava amb la vila pel pont de pedra
construït el 1586 (dit també del «Piló») i pel portal «d'anar
a l'església o d'Orench (també d'Alambó o Baixada del
pont) .

AHMSFG, Llibre Vermell. a En lo any de M O LXXXVI essent ms.
Anttoni Hams, Francesch Llapis y Joan Durban jurats de la vila de
Sant Feliu de Guíxols se feu lo pont de pedra ab les arcades totes
de cantons picats, per lo qual pont se va de la lglesia a la vila y
assa se fa per memoria».

A la banda de llevant, també fora muralles, hi havia el raval més gran de Tueda, que es comunicava amb la vila pel
portal del Peix o de Tueda. Aquest barri el formaven essencialment dos carrers: l'actual Verdaguer i el carrer Major.
Gravat sobre coure (s . XVII). Còpia de Benet Albertí.

[Vegeu a l'Apèndix el DOCUMENT 3]

Sant Feliu de Guíxols

Etapa Pre-Industrial. (Mercè Fernàndez).

L 'Hospital. Hi havia el "vell» (dins del recinte emmurallat,
al carrer de Sant Joan). I el «nou .. (on és actualment, llavors
fora muralles) Per què?
El jurats de la Universitat volien establir la seva parròquia -contra el monopoli de la del Monestir- a l'Hospital
"vell», amb els religiosos agustins. Per això s'hi construí la
capella de Sant Joan, i els consellers buscaren un altre solar per edificar-hi un nou hospital.
També del segle XVII és la capella de Sant Amanç.
Sant Elm, a més de capella, era un castell fortificat.

ACTIVITATS PROFESSIONALS
La base econòmica de la vila continuava essent el comerç marítim , però afectat per una relativa decadència.
Sant Feliu , però, gràcies al cabotatge local , es veié
menys afectada que Barcelona, per exemple, per la crisi
generalitzada que commovia tot Catalunya.
A principis del segle XVII hi havia 56 mariners , 27 mercaders i 7 negociadors.
(Una data significativa: als ravals de la vila hi havia 70
magatzems per guardar-hi mercaderies) .
L'esperit aventurer i comercial d'alguns patrons i mariners quedà reflectit en el tràfic amb les «lndies» i Àfrica, ja
al segle XVI.
Un percentatge important de la població activa el constituïen bracers i jornalers -61-, l'estament social més
baix, que podien treballar indistintament al camp o a la
mar.
Una altra feina , bàsica aleshores, era la de pescador. A
finals del segle XVII s'afermà l'artesania de la salaó de l'anxova i sardina i, amb ella, la de la boteria o barrileria.
A les drassanes, hi continuaven treballant els mestres
d'aixa i els calafats, treball que donava feina també als
corders.

1718? Plànol-croquis de la vila emmurallada. Per travessar la riera
només hi havia el pont del "Piló".

. Molts bracers, pescadors i mariners podien tenir una
«peça de terra .. , normalment una vinya. La feina de pagès
i de pescador augmentava o disminuïa en funció de la crisi
comercial.
La vida comercial de la població girava a l'entorn de la
plaça, porxada en part, i amb un om al bell mig. També a
la plaça hi havia l'edifici de la Universitat o Municipi.
Encara que el sistema de constituir el Municipi va variar
molt, hi solia haver tres jurats -dels quals un era «jurat en
cap .. ; 4 consellers i 23 homes del consell. De la reunió de
tots ells, se'n deia Consell de la Universitat. La majoria
d'ells, é~ clar, pertanyia a la classe social més benestant.
Hi havia també un clavari (de claus) o tresorer, i tres oïdors
de comptes. Tots aquests càrrecs eren renovables, cada
any normalment, pel sistema de «rodolins .. i d'insaculació.
El càrrec de notari-secretari , en canvi , era fix .

(camises de bri de cànem, un vestit -ropilla, \La.lona. i
capa-, sabates, mitges de llana i un barret); una altra caixa (arpions de sardinals, plom amb plomades per gornir
els argions); una altra caixa (llençols de bri de lli , gornit de
puntes de randa, i altres ·de bri de cànem , tovalloles, coixins, tovallons de cotó , estovalles, eixugamans); una altra
caixa amb la roba de sa filla, anell , cadeneta i creueta de
plata; una altra caixa buida; un pinter de repentinar lli. ..
Al terrat: Quatre ruscos, un llit petit i màrfega, una flassada, un bressol vell, dos escarpes de ferro, barrines, una
destral i una caixa. Quatres nanses de jocs i un garbell , etc.
Aquest pescador tindria, a més, «tota aquella pessa de
terra, part de vinya plantada i part boscosa, situada dins lo
terme de dita vila y lo lloch dit Comal de Orgell ab ses affrontations en ella compresas en la qual hi ha un abell ab
son rusch ...

AHMSFG, Dibuix de les Cases Consistorials.

També hi havia, però, alguna casa senyorial, com aquesta del
c! Goula.

Els ingressos els obtenien sobretot pels impostos sobre
alguns articles de consum (pei x, carn, llenya, mercaderies,
etc.) que eren posats públicament a subhasta.

EL MENJAR I LES CASES
..El blat -el pa-, representava, diguem-ne, més de la
meitat de la vida de l'home d'aquella època. El preu
d'aquest cereal tan vital podia ascii-lar molt, segons rendiments, anyades, transports, guerres ... I qualsevol variació
forta incidia sobre la salut de la població.
També eren molt importants, en la cuina d 'aquell temps,
la sal, l'all i les espècies (pebre, canyella, clau , nou moscada, etc.).
Calia trencar la monotonia dels menjars, i amanir la carn
-no massa ben conservada-. A més , creien que les espècies eren bones per fer una bona digestió.
De gran valor nutritiu eren també l'arròs , el bacallà, el vi ,
l'oli. ..
Pel que fa a les cases, s'ha de dir que eren poc altes,
d'un sol estatge o amb un sol pis la majoria. Hi havia,
doncs , una entrada, una sala, cuina i cambra. I un terrat o
pis.
Fixeu-vos què hi tenia a casa un pescador del segle XVII:
Entrada: El faster d'un llaüt de sardinals, 70 barrils,
dues portadores, 12 tonells, 2 bótes; tràmec, magall d'escarpell , magalla, pala i massa (tot això últim de ferro amb
mànec de fusta).
Sala: Una taula de fusta dolenta, dos bancs llisos usats,
una escopeta, plats, escudelles, càntirs i una conca (gibrell) de terra.
Cuina: Una pastera amb son sedàs i una paleta, lleixiver
de terra (cubell o cossi de rentar), paella d' aram amb mànec de ferro, calamastres, serra i pala del foc, dos llumeneres d'un ble, un morter de pedra amb sa mà de fusta ,
tres banquetes, olles de terra, caldera d'aram ...
Cambra: Llit de pilars amb sa màrfega i un matalàs, escalfador amb mànec de fusta, una caixa amb pany i clau

CORSARIS,
PLETS

GUERRES,

BANDOLERS

Entre els segles XVI i XVII a Catalunya tenien lloc guerres, revoltes, bandositats, accions de corsaris, etc. ; i a
Sant Feliu , a més a més, continuaven i s'eternitzaven els
plets entre la Universitat i el monestir benedictí.
Tot plegat, és clar, havia d 'incidir sobre la població guixolenca, s'incrementaven les despeses públiques i les
possibilitats de passar fam i patir malalties contagioses.
• Barbarescs i turcs - «pirates"- arribaven fàcilment
a les nostres costes per saquejar-les. El raval de Tueda era
el més exposat.
I al mar, no hi faltava l'acció dels corsaris (és difícil de
distingir entre pirates i corsaris) . Sigui com sigui , uns i altres podien fer captius alguns dels nostres mariners, pels
quals en demanarien un rescat.
Això succeïa, sobretot, abans de la batalla de Lepant
(1571) .
• Quant a revoltes i guerres, dins del marc de la Guerra
dels Trenta Anys (1618-1648) i de la crisi general de l'imperi espanyol a Europa (Portugal, Nàpols, Països Baixos),
Catalunya es trobà enfrontada militarment amb França
des del1635, i amb Espanya el1640 -revolta de la desesperació, d'origen popular, coneguda com dels Segadors
(1640-1652).
Les conseqüències? Més despeses en fortificacions,
per allotjar l'exèrcit, els abusos en la soldadesca, etc.
Dins la revolta, els motius econòmics es barrejaven amb
els ideològics. Aquí , a casa nostra, els guixolencs reaccionaren protestant contra la penetració cultural castellana i
aprofitaren l'ocasió per expulsar de Sant Feliu uns monjos
~enedictins castellans, i també -sembla- algun de catala. De fet, es mostrava una vegada més l'animadversió de
sempre contra el monestir benedictí .
[Vegeu a l 'Apèndix el DOCUMENTS 4]

AHMSFG, Carta de Pau Clarís als consellers de Sant Feliu.

Malgrat la Pau dels Pirineus (1659) -amb Catalunya
Nord annexionada a França-, d'alguna manera la guerra
amb França continuà.
El 1696 els francesos enderrocaren les fortificacions de
la vila i' de Sant Elm. Només se salvaren les del monestir.
• Pel que fa al bandolerisme. Es tractava, per una part,
de la continuació de les lluites de faccions de l'època anterior. Per tant , no era un fenomen nou. Però, per l'altra, s'hi
sumaren diversos elements d'una població descontenta o
marginada.
Un cas iHustratiu d'això últim: en temps de l'abat Rodrigo Gutiérrez (1578-1584) el monestir fou assetjat per un
bandoler que se'n féu per haver estat obligat a pagar a
l'abat uns diners.
El bandolerisme era un mode de vida marginal , que tenia també uns aspectes polítics -menyspreu per l'ordre
públic i com a rebuig de l'Estat modern- i podia estar al
servei de diverses forces polítiques de la societat catalana. No era estrany que molts nobles o religiosos, abats, els
protegissin .
• Tanmateix la justícia perseguia i sancionava severament els facinerosós . Prova d'això, en va ser l'acompliment de justícia que es féu a Sant Feliu l'estiu de 1696.
• Hi havia una escopeta per casa. Ho hem vist a la casa
del pescador.
El1639 al raval de Tueda hi havia 116 armes; al raval de
la Riera 44 i dins la vila murallada 331 (225 arcabussos,
179 espases, 32 escopetes llargues, 7 escopetes, 16 mosquets, 12 piques, 5 alfanges, 9 alabardes i 6 d'altres desconegudes).
• Els plets amb el monestir. El problema venia de molt
lluny, però en aquests segles sembla que augmentà la
pressió feudal de l'abat benedictí. Mentrestant, també havia avançat la consciència i el desig de la població per alliberar-se de les prestacions feudals . Així és que els plets
jurisdiccionals de la vila amb l'abat i monestir es convertiren en una autèntica sagnia per als cabals del comú. I una
font d'ingressos per a advocats, notaris i jutges.
Un plet: la Universitat vol convertir l'església de Sant
Joan en parròquia.
Un «plet gran " durà tot el segle XVII. Es tractava de si
l'abat era o no senyor feudal de la vila i del seu terme.

Més enllà de les conseqüències econòmiques, aquests
plets tingueren també efectes culturals, historiogràfics.
Cada part havia de justificar les seves pretensions «Utilitzant" la història.
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1606. «Discurso general... " del P. Cana, contrari a les pretensions
del Municipi.
·

MANIFIES.T O

DE LA VERDAD.
Y VIVO DIBVXO DE Li\.
ANTIGVA, Y kiAL VILLA Dl SAH .
PÈLJO Dl GVIXOI,!S.

Per als guixolencs d 'aquella època, els funerals, les misses per difunts, les processons, les devocions, confraries,
etc., tenien molta importància.
La manca d'explicacions científiques a molts fenòmens
que els corprenien , com el de la pesta o la manca de pluges posem per cas, hauria d'haver donàt origen a moltes
llegendes i supersticions, a creences de bruixes, etc.
Quant a l'obra artística, Nicolau Mates (s. XVI) «pintor de
Sant Feliu, treballà en un retaule de l'Hospital. I Domènec
Rovira -el Major-, nascut a Sant Feliu el1579 , participà
en la gran obra del retaule del monestir benedictí (1657), i
fou considerat com un dels grans artistes de la seva època.
D'altra banda, també es féu famós el monjo i abat Jeroni
Lloret, autor del llibre Sylva Allegoriarum, editat a Venècia el1575.

SYLVA
ALLEGO RIAR VM
T O T I V S S A C R AE
SC RI P TV R AE
MYSTICOS EiVS SE NSVS, E T
ctiam ex patte Uteules complcCtens, ~·nc.:rx Thco.
1ogb; candidatis pcrutilis, ac neccil:l(ia.

cAutorcF. HI ERO NYMO LA VR ETO Cn'!!arirnf,
• Mona eho 'i!tmdiélino in Ccrno6io Mon 1ij]èrrati; & AUJ<ttr .;1-fonaj/r>ij S.
Fodicú G111~"olrnfs. ·
1670. " Manifiesto de la Verdad... " de Salvador Ribes, contrari a
les pretensions del Monestir.

CULTURA (Creences, folklore, arts ...)
Tot i la visita del papa Adrià VI , que s'hostatjà al monestir
un dia de l'estiu de 1522, la vida religiosa de la vila continuà essent frívola i motiu de polèmica. Els guixolencs havien arribat a odiar el monestir. La instaHació d'una comunitat de religiosos agustins a l'hospital vell -Sant Joanamb el suport del Municipi no reeixí. Els benedictins continuaren fruint del monopoli parroquial, de l'administració
dels sagraments, com un dret senyorial més.
La missa -ritus obligatori- era el moment en què es
feia la catequesis i s'aprenien les pregàries. Tanmateix,
també era el moment en què es feia palès el control, no només religiós, sinó ideològic, social i polític, per part de l'estament eclesial.

VENETIIS.
Apud Gafparem Bindonum ; & Petrum
Longum, Coc10s. MOLXXV.

Portada de la Sylva Al/egoriarum del pare Jeroni Lloret. Edició de
Venècia, 1575.

APÈNDIX
DOCUMENT Núm. 1.- LA POBLACIÓN DE SAN FELIU
DE GUIXOLS EN EL SIGLO XVII. F. ESPIN
NAIXEMENTS (Agrupats en 10 anys, sobre base 100, per facilitar-ne l'elaboració de la gràfica):

ANYS

1600-1610
1610-1620
1620-1630
1630-1640
1640-1650
1650-1660
1660-1670
1670-1680
1680-1690
1690-1700
1700-1710
1710-1714

% DEFUNCIONS
(Adults)

69
76
89
67
85
81
106
105
115
118
132
133

1601-1611
1611-1621
1621-1631
1631-1641
1641-1651
1651-1661
1661-1671
1671 -1681
1681-1691
1691-1701

% DEFUNCIONS % MATRIMONIS
(Nens«albats ..)

%

71
64
98
98
78
138
77
101
101
146

62
67
83

1601-1611
1611-1621
1621-1631
1631-1641
1641-1651
1651-1661
1661 -1671
1671-1681
1681-1691
1691-1701

71
54
83
87
96
110
104
103
112
162

1600-1610
1610-1620
1620-1630
1630-1644
1645-1655
1655-1665
1665-1675
1675-1685
1685-1695
1695-1700

(')

56
109
96
118
179
161
(")

(') No hi ha dades.
(") Sis anys només.

DOCUMENT Núm. 2.- ccLEVANTAMIENTO DE CATALUÑA. SUCESOS OCURRIDOS EN SAN FELIU DE
GU(XOLS DURANTE EL SITIO DE BARCELONA». (Año
1652).
E. G. HURTEBISE, Bosquejo histórico de la villa de Sant
Feliu de Guíxols. 1905. p. 133 s.
El puerto de San Feliu de Guixots hallàbase por entonces defendida con 4 baterias fijas: una en la punta de los Guíxols, resguardada tras un trincherón ; otra en San Telmo; la tercera en el
baluarte de la villa , y la cuarta en el torreón de la iglesia del monasterio. Y como la muralla de Mar corria paralela a la ribera, dando
frente a la boca del puerto, era sitio adecuado para instalar piezas
de artilleria, cuyo efecte, secundada por un vigoroso fuego de
mosqueteria, podria ser funesto para el enemigo.
Decidióse D. Juan de Austria a ejecutar su madurado proyecto
de apresar o destruir las tartanas y saetías francesas fondeadas
en el puerto guixolense, y escribió a Felipe IV con fecha enteràndole de haber señalado para el dia 16 el ataque naval y terrestre
contra San Feliu de Guixots, según los acuerdos tornados en junta de jefes.
A las dos de la noche del dia 15 de junio salió del puerto de Barcelona la flota , compuesta de 14 galeras y varies bergantines y
barces longos, bajo el supremo mando del propio almirante
D. Juan de Austria, acompañado de I()S generales de mar duques
de Alburquerque y de Tursis, Juanetin Doria y D. Enrique de Bazim y Benavides, marqués del Viso y de Bayona.
Detuviéronse las naves a la altura de San Feliu en alta mar, esperando traspusiera el sol el horizonte, y al anochecer tas pequeñas naves practicaren un detenido reconocimiento de la bahía y
sus defensas y de las costas inmediatas. La bateria de San Telmo
anunció la primera presencia del enemigo y luego el peligro de desembarco que amenazaba. Reuniéronse las fuerzas a toda prisa;
los centeners y deceners (jefes de cien y diez hombres respectivamente) recogieron sus gentes al grito de somatent!, y cada cuat
ocupó su puesto: los franceses en las naves; los moradores al pie
de los cañones unos, otres con los mosquetes en la muralla; partidas de migueletes en las afueras defendiendo la población a tevante y poniente.
El desembarco se hizo por la playa de Aro o por la de San Pol,
punto que no està dilucidada ("a una milla del pueblo»), donde ta
resistencia de los migueletes fue tan heroica como estèril. Fue el
primere en saltar a tierra el duque de Alburquerque; repartió la infanteria en dos cuerpos, dirigida la vanguardia, de 400 hombres,
por D. Gaspar de la Cueva , y el otro cuerpo por Cavallere. Ordenó
el duque que los 40 coraceros precediesen a estas fuerzas, con ta
misión de proteger su flanco derecho amenazado por los de la villa; que el primer cuerpo avanzase sobre los Guíxols y el segundo
hacia la bah ia atravesando el arrabal de Tueda. El de Alburquerque tornó a embarcarse para proteger por mar aquelles movimientos e incorporarse después a las galeras que habían de atacar el puerto.
Avanzó D. Gaspar de la Cueva, costeando siempre, sobre tas
posiciones de po11iente; tomó la eminencia llamada Puig de tas

Forcas, obligando a los migueletes a replegarse a la playa de Calasans, punto protegida por la bateria de los Guíxols. Dejó 200
hombres en el Puig para defender aquellugar y asegurar la retirada, y con los otres 200 corrió a la playa para atacar el peñón de los
Guíxols, cañoneado ya vigoresamente por las cinco naves del duque de Alburquerque.
As i, cogidos entre dos fuegos sus heroi cos defensores, hubieron de sucumbir casi todos, entregandose los pocos que salvaren
las vidas. Disparó entonces tres cohetes el de la Cueva, señal
convenida para entrar en el puerto la escuadra y mandó arrojar al
mar los cañones tornados para que el enemigo no pudiera utilizarlos en el memento de retirarse a las galeras.
Cumplió también Cavallere su misión, aunque mas penosamente. En el arrabal el paisanaje se defendió a ta desesperada y
con tanta tenacidad que para desalojarlos de sus casas, desde
donde hacian mortífera fuego contra los invasores, éstos se vieren obligades a prenderlas fuego . Llegó el heroisme de los guixotenses en Tueda a emular a los defensores de Numancia, Sagunto
y Astapa en la edad antigua, prefiriendo muchos de ellos perecer
abrasades antes que rendirse. Fabra Bremundàn, testimonio de
gran valia en este caso, por ser contrario a la causa catalana y
ejercer cargo oficial en las secretari as de Estado y Guerra de D.
Juan de Austria, dice textualmente: «Y se observó que algunes
mas quisieron dejarse quemar con elias (las casas) que desampararlas, y otres se hicieron matar a trueque de rendirse».
Llegó Cavallere triunfante hasta los mismos muros de la vi lla, y
animado con el éxito intentó asaltar la muralla, sin conseguirlo. El
soldado encargado de volar uno de los lienzos, fue muerto de un
certere tiro de mosquete, y las escaleras resultaran cortas para el
asalto de los fuertes y elevades muros; este hecho demuestra la
importancia de las murallas guixolenses, que por desgracia volaren los franceses en 1696. Abandonada el intento, torció Cavallero con su gente hacia la playa con el fin de quemar cuantas embarcaciones hubiera varadas en ella.
Mientras en tierra ocurria todo lo relatado y por mar parte de las
naves cañoneaba los Guíxols, el resto de la escuadra y las baterías de tierra sostenian formidable duelo de artilleria. La escuadra
bombardeó los fuertes dividida en dos grupos. El uno, mandado
por D. Enrique de Bazan, que lo formaban la galera capitana y patrona de Cerdeña, la capitana de Serra y una galera española, dirigia sus fuegos a levante. El otre, mandado por D. Juan de Austria, lo constituían la Real , las capitanas de Tursis y Doria y una galera sencilla de España, protegia a la primera escuadrilla, sosteniendo vigoroso fuego de cañón con las baterias de San Telmo y
la emplazada a orillas del mar, y por cierto fue la Real blanco principal de los mosqueteres del puerto y de los artilleres de las alturas; murió en la Real el capitàn y su alférez, y un cañonazo se llevó
a ci nco forzados del tercer banco de la misma.
Apagades los fuegos de la ptaza, entró D. Enrique de Bazan en
el puerto; y esto fue a las 4 de la madrugada dellunes 17 de dicho
mes de junio de 1652. El arrejo con que embistió el de Bazàn las
satias francesas no desmintió ciertamente el valor de su ilustre fa milia. Ayudóle el duque de Alburquerque con cinco galeras.
La acción, dice un autor anónimo coetàneo, fue de las màs crudas que se han visto en el mar, porque pelearon contra las galeras
las baterías de tierra, la mosqueteria de la muralla y 40 tartanas y
saetías, las màs de elias con seis piezas de cuchara y 14 pedreres, y todas tripuladas con 600 marineres armades con bocas de
fuego . (Relación del feliz suceso).
Para conseguir su objetivo, el de Bazàn embarrancó la capitana
de Sicília que tripulaba , bajo una lluvia de bat as, y sacó de la playa
dos saetias atadas a las jarcias del arbol mayor, mientras que las
otras galeras arrojaren las preas a los costades de las demàs saetías , luchando al abordaje cuerpo a cuerpo hasta lograr rendirlas.
A la hora de haber comenzado la acción, las galeras sacaban
del puerto 30 saetias (en el Memorial de los servicios de la casa de
los Marqueses de Santa Cruz se dice que fueron 58; vid. Navarrete, Disertación sobre la Historia de la Nautica, pàg. 378), pero una,
que se íba a pique por las graves averias sufridas, hubieron de
quemarla en alta mar. En tierra dos quedaren desfondadas, y quemadas doce, así como gran número de barcas menores .
lncorporadas las naves de D. En ri que de Bazàn y del du que de
Alburquerque al grueso de la escuadra, hicieron rum bo a la cala
de levante para recoger a las fuerzas de tierra que en orden se retiraban talando e incendiando los trigosa su paso, a pesar del incesante tiroteo que desde las colinas hacian los habitantes de la
vi lla, «toda en armas" (Fabro, pàg. 251 ). 6n esta retirada fue herido D. Gaspar de la Cueva en el pecho por una bala muerta, pero
no de gravedad.
La escuadra, con los barces capturades a remolque , entró
adornada de flam ulas y gallardetes el 18 al anochecer, en Barcelona, donde se te tributaren los honores del triunfo.

Fueron de consideración los daños sufridos en San Feliu. Ademas de las embarcaciones incendiadas y apresadas por las galeras, D. Cristóbal Cavallero, luego de intentar inútilmente asaltar la
plaza, quemó mas de 60 bergantines, fragatillas y barcos longos
que, varados en tierra, estaban , como las saetías, cargados de
harina y otros bastimentos. Quemaronse once almacenes de viveres y fueron incendiadas las parvas de trigo. Evaluaronse las
pérdidas en cien mil cuarteras de trigo, 800 cargas de vino, 12.000
quintales de arroz y 16.000 de bacalao. El arrabal de Tueda quedó
casi totalmente destruí do por el fuego.
Solamente en las saetías apresadas vinieron a Barcelona
20.000 cuarteras de trigo, harina y gran cantidad de arroz, tocino,
vino, legumbres, etc.
Se desconocen las bajas de los franceses y guixolenses. Las
tropas reales perdieron 30 hombres y tuvieron 150 heridos.

SANT FELIU DE GUIXOLS EL
1602.
J. M. MARQUÈS, Estudi General. Revista del Col·legi UniDOCUMENT Núm. 3. -

versitari de Girona. 1981.
LA VILA I LES FORTIFICACIONS
La línia de defensa que pensaven seguir els jurats consistia en
mostrar que el nou convent de Sant Feliu era una obra útil per a la
vida religiosa del poble, mentre que l'església parroquial, situada
a fora de ra vila i exposada a les profanacions dels pirates, era inadequada pel culte , incòmoda i incapaç. Per això s'inclogué entre
les proves del procés la descripció de les fortificacions de la vila,
que contrastaven amb la indefensió del monestir. A més, es proposaven comprovar que el control que el monestir reivindicava
sobre el capellà que exercia la cura d'ànimes l'havia obtingut de .
Roma subreptíciament. Els monjos acceptaren la batalla sobre el
terreny que se'ls presentava, i demanaren que es visitessin també
les seves fortificacions i es prenguessin mides de tot el poble. Així
el jutge comissari hagué de visitar tots els indrets de la vila, acompanyat d'agrimensors que els canaven i de notaris que anaven
prenent nota de la visita pericial.
La muralla resultà tenir ~anes de circuit interior. El camí de
ronda de la mateixa feia 8'5 pams d'ample, i l'alturaera de 8 canes
i 7 pams, incloses les tres canes del talús de baix i els 11 pams de
la part superior, on hi havia les espitlleres i merlets. Corria a la part
exterior de la muralla un fossat de tres canes de fons, dotat, pel
cantó de fora, d'una paret de dues canes d'alt. S'hi obrien quatre
portals: el de Toeda o Tueda, a orient; el de migdia, cara al mar; el
de n'Orench a ponent i el de Girona a nord; a cada porta, un pont
de pedra salvava el fossat. La muralla era reforçada amb cinc torres quadrades, tres torres rodones i sis mitges torres, rodones
també. L'armament dels murs consistia en un canó pedrer, fet de
cescles i costelles, i un canó petit o «smeril>•, a sobre el portal de
Tueda; dos «smerils» a la torre Garava i un canó pedrer a la torre
més pròxima al portal de n'Orench.
Amidava la vila 115 canes i sis pams de llarg per 11 O canes
d'ample. La plaça major fou canada també; resultà tenir 50 per 25
canes . Els carrers eren: del Mur, amb 23 cases; de Sant Pere, amb
47; de l' Hospital, amb 46; dels «Especiers», amb 31; placeta, amb
1O; carrer de les Voltes, amb 25; de Campllonch, amb 21, i Call,
amb 7. La plaça major era habitada per 26 famílies. Només una
sola de les cases de la vila mancava d'estadants. La població no
cabia dins del recinte i s'havia estès en dos ravals; un prop del
portal de Tueda, amb 65 cases, i l'altre prop del monestir, amb 41
cases . En total, doncs, hi havia 236 cases a la vila i 106 als ravals,
encara que davant del jutge el síndic dels jurats hagués declarat
que eren 245 a dintre la muralla i 98 al suburbi. La diferència de les
sumes és mínima, i aplicant-hi un coeficient de 5 habitants per
casa ens donaria un total de població a l'entorn dels 1.700 habitants. També era la manca d'espai la causa de què s'haguessin
construït als ravals un total de 70 «botigues", o magatzems per a
la guarda de les mercaderies.
El jutge comissari fou invitat també a visitar les obres de defensa exterior de la muralla. Veié, doncs, el baluard ple de terra que
hi havia a migdia, cap al mar. Feia 20 canes de llarg per 7'5 d'ample; hi havia vuit canons posats sobre carros, tres de bronze, de
44, 33 i 12 quintars respectivament, tres de ferro colat i dos senzills, fets de cescles i costelles. Hi trobaren encara tres «smerils»
petits.
El castell de Sant Elm resultà tenir §O canes de circuit, amb quatre torres exteriors. El mur era alt 4 canes i sis pams, amb un gruix
de 8 canes. La fortalesa estava artillada amb dos canons de bronze, de 33 i 26 quintars, «Comprats per la Universitat», com els anteriors , i dos de ferro colat. Es constatà que la capella del sant era
més antiga que la fortificació que la voltava.
La visita continuà per l'hospital nou, que s'acabava de construir
a fora de la vila per prevenir el contagi que podien portar els malalts i els que passaven la quarantena. Es mediren el pati (1 O per

7 canes) i l'edifici (11 per 4 canes) i es comprovà que hi havia sis
llits ben equipats. Es passà a l'hospital vell, cedit als agustins com
a convent, i es prengueren les mesures exteriors i interiors de la
seva planta triangular. Al costat s'hi estava construint una capella
dedicada a Sant Joan Baptista, on els religiosos atendrien les necessitats espirituals del veïnat.
Després de constatar les distàncies que hi havia des del portal
de n'Orench a la porta de l'església parroquial (46 canes) i a la Porta Ferrada (91'5 canes), es recolliren dades detalladissimes del
temple i dels altars, fins al punt de prendre's nota del tema representat a cada una de les claus de volta . El jutge podria sentenciar
sense cap mena de dubte que l'església era petita per la vila, i que
els jurats havien demostrat prou bé amb la cura que es prenien de
les fortificacions la seva capacitat econòmica de responsabilitzar-se del sosteniment dels agustins. Per a nosaltres, en canvi ,
aquesta descripció del 1602 constitueix un document important
de geografia urbana, superior al que hauria pogut deixar qualsevol dels viatgers -ben pocs- que posaren per escrit les memòries del seu pas per poblacions de les nostres comarques, i imprescindible en el seu -gènere, ja que les fortificacions descrites
foren destruïdes arran de fonaments l'any 1696.
LA POBLACIÓ: LES PROFESSIONS
Per demostrar que els parroquians de Sant Feliu no cabien a la
seva església, hauria estat suficient donar-ne el nombre. Els jurats
superabundaren en els seus informes i feren in3§.dr. al procés un
autèntic cens; la llista de noms, cognoms i proTessió de cada cap
de casa, ordenada per carrers. Per les vi dues s'indicà la professió
del marit difunt.
És més fàcil d'analitzar els sectors d'activitat econòmica de la
vila que les classes socials de la seva població. Els pescadors serien en part remi!g.!lll, però en part també propietaris dels seus_QfI]Leig.s. La tesi del monestir és que l'abundància de pescadors
equival a pobresa de la població. «Mariner" és també un terme soc ialment poc precís. Un habitant del carrer del Mur és alhora mariner i negociant; no pot pas tractar-se d 'un simple ajudant de maniobra. Però la majoria dels mariners si que serien jornalers de la
feina del mar, és segur que els bracers i jornalers constituïen el
proletariat; es diu explícitament que «els bracers, jornales i altres
servidors-solen oir missa matinal ".
Pot creure's que no s'indicaren amb precisió totes les professions; ens sembla que hi falten carnissers , flequers i basters (això
darrer, vist el nombre de mulaters). Entre els arrenaaaoTs d 'impostos, als que ens referirem més avall, hi hem trobat un taberner
i un terrisser, quan el cens no n'esmenta cap. Alguns comerciants
amb botiga deuen haver estat designats amb el genèric «mercator». De totes maneres, la fesomia econòmica de Sant Feliu, com
a vila que viu cara al mar, queda ben clara. A més de la pesca i el
transport, donen vida a la població les galeres reials. Boters, calafats i mestres d'aixa aportaven la seva col·laboració a l'activit¡;¡t de
marina; aquesta, però, sembla que havia de donar feina a més de
tres corders , dels quals dos no es dediquen plenament al seu ofici. L'artesania del vestir i calç-ar és important. El sector del transport ocupa una bona part dels mariners i el notable grup dels mulaters que traginen cap a Girona les mercaderies que arriben al
port, consignades als 35 mercaders o negociants. En definitiva, la
vila és un centre de recepció i distribució; no tant de transformació; subratllem de nou els seus 70 magatzems. La població deu
ser una mica cosmopolita; encara que al cens només hi constin
dues dones «~igrorum» vídues i un capità de vaixell genovès, les galeres<eials-anirimr¡:llenes de soldadesca de l'interior
de la península.
Professions a St. Feliu, 1602
Bracer
Jornaler (labora tor)
Mariner (nauta)
Pescador
Boter, barriler
Mestre d ·aixa
Fuster
Calafat
Ferrer
Manyà, serraler
Corder
Forner
61anquer
Teixidor
Baster
Sastre
Sabater (sutor, caligarius)
Passamaner
Mestre de cases
Escriptor
Mulater (mulio)
·
Mercader

Raval
22
11
14

6
2
2
1

6
2
1
2
4
5
1
2

8
1

Interior
21
1
42
15
6
10
7
8
1
2
3
3
6
11
8
4
1
7
26

Total
43
18
56
21
8
12
8
8
7
4
4
2
7
11
1
13
8
1
4
1
15
27

Negociant (negociator)
Paraire
Hostaler
Carnisser
Pagès
Apotecari
Notari
Cirurgià
Nuncis (2), verguer, corredor
Sacerdot
Còrnit (horta tor trirremium
- Hispanae)
Capità de vaixell
Mestre d'escola
Donzells
Conseller de galeres
Sense especificar

1
2

3
1

3

6
1
1
1
2
4

7

3
4
2

5
4

3

3

6
4

6
4

3

3

5

5

7
1
2
1
10

7
1
2
1
10

Hern tingut cura d'assenyalar les professions que s'exerceixen
a la vila i les que es troben al raval. A fora hi ha la rneitat dels bracers i el60% dels jornalers; la mà d'obra barata, doncs, habita al
suburbi. Hi ha també la majoria dels ferrers i forners , dels blanquers i teixidors, dels mulaters i hostalers. Ací ens inclinaríem a
pensar que aquestes activitats podien resultar molestes o bé que
necessitaven espais amples que no es trobaven a dintre la muralla. Els mercaders, negociants i professions liberals, en canvi , habiten tots a l'interior de la vila.
La cojuntura econòmica era bona; els jurats presumien davant
del jútge instructor dels canons comprats, de l'hospital nou i dels
diners esmerçats a les muralles. L'economia bona del comú responia a la bona rnarxa dels negocis dels particulars.

DOCUMENT Núm. 4. -CARTA DELS JURATS DE LA
VILA A LA DIPUTACIÓ GENERAL. 1641 .
Arxiu de la Corona d'Aragó. Hurtebises, p. 160.
Molt illust~es senyors:
lnseguint los ordens y manaments de V.S. acerca de la fortifficacio de esta nostra patria, corn de cadaldia nos fortifficarn , ha
succehit vuy dia present que, anant una sinquantena de homens
a farina, hu dels reverents monjos del Moñestir desta Vila ha cridat
ab alta y intelligible veu que .. a fe de castellà, que es pagariam dita
farina,; per les quals parau las se es decontinent altarat tot lo poble , en tant que, per evitar scandol s, havem trets ab benignitat a
tres monjos castellans de dit Monastir, y aquells havem posats en
la Vila, tractantlos com· a religiosos, y de continent, per seguretat
de dit Monastir y nostra, havem posadas guardas en dit Monastir.
Y per lo desitx que tenim de acertar al que toca a nostron carrech
y obeir al que per V.S . sens mana, fem esta a V.S. para que nos
manen fer lo que açerca de ditas y altras cosas que per deffensa
desta nostra patria convingan , com mes largament informarà a
V.S. lo donador desta, qui es hu dels companyes nostres qui va
pera dit effecte. Lo Senyor a tots guarde, de Sant Feliu de Guíxols
y janer als 26 de 1641.
Al manament de V.S. aparellats. - Los jurats de la Vila de St.
Feliu de Guíxols , y de Iur orde. - Hyacintho Salivera, notari.

Resposta de la Diputació General als jurats de la vila.
AHMSFG, Manual d'Acords.

La de vm. del primer del corrent havem rebuda per ma de Antoni
Pi llur conseller y syndich lo qual nos ha explicat acerca la captura
que ha feta dels sis religiosos benitos de aqueix monestir part
delis castellans y part cathalans , y com nosaltres desyam la pau
y la quietut de dita vila, y aquesta no s pot conseguir síno trahentlos de aquí, se serviran vm . embarcar los ab alguna barca armada y aportar los assi ab tota seguretat, tractant los ab lo respecte que s deu als religiosos y ministres de la lglesia, que si son assi
una vegada veurem lo que se hau ra de fer delis, essent molt a proposi! que vingan en ·llur companya algunes persones que pugan
testificar lo que digueren en la ocasio de anar los que aqueixa vila
a sercar farina, y en les demes coses que s son descomposts perque s puga haver raho de tots. Y Deu a vm. guarde. Barcelona, febrer a dos de MDCXXXXI.
Francesch de Tamarit
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