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Sembla ser que les coses van canviant i la COVID-19 ja va de davallada.
Com podeu veure a la Ressenya d'Activitats, l'Institut només ha pogut fer
una visita a la Llotja de Mar, aquest juny, ja que abans era bastant complicat de fer qualsevol activitat, a causa de les moltes restriccions imposades.
Teníem diverses activitats ja programades d'abans de la pandèmia que es
van quedar en un calaix esperant poder realitzar-les. Esperem que a partir
d'ara la situació es vagi normalitzant i puguem tornar a les nostres activitats habituals.
Com veureu en aquest número 44 els nostres redactors han fet una recerca
molt acurada de dos castells de Catalunya, "Castell de Sant Jordi d'Alfama"
i l'altre "Els orígens medievals de Castell d'Aro”.
El complet reportatge, "Història de Barcelona pels camins de l'aigua", ens
transporta des del paleolític passant pels ibers, grecs, romans, etc...ﬁns a
la important obra medieval del Rec Comtal, i se’ns explica la gran importància que va tenir l'aigua per a la humanitat en les diferents èpoques.
Aquest és el primer capítol dels quatre que tindrà aquest interessant i extens estudi que anirem editant en posteriors números del Cartulari.
Com també força interessant i curiós és saber dels nombrosos naufragis
que s’han anat succeint a través del temps en el nostre litoral, llegint l'article "Naufragis a les costes catalanes".
I no ens podem deixar els articles de tres personatges força importants,
cadascun en la seva època: el conseller Fiveller; l'erudita Juliana Morell; i
Riquilda, vescomtessa de Barcelona.
Ens agradaria que la presentació i lliurament d'aquest Cartulari el poguéssim fer tots plegats, encara que amb alguna petita restricció, en el
tradicional Sopar d'Estiu.
Per tant desitgem que tot vagi per bon camí i poder sortir com més aviat
millor d'aquest malson que ja fa tant de temps que estem vivint i tornar
a gaudir de les petites coses que ens envolten.
Lluïsa Goberna
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En el Cartulari 42 del juny de
2020 es va publicar un estudi
sobre els hospitals del Coll
de Balaguer en una zona anomenada El Desert d’Alfama. Aquests hospitals van
ser ediﬁcats amb la voluntat
de repoblar la zona i donar...

Aquest serà el primer article
d'una història de la nostra
capital de Catalunya que farem pels camins de l'aigua.
Així com la història s’ha escrit amb tinta i també amb
amb sang aquesta serà modestament escrita amb...

Juliana Morell, una gran erudita del
seu temps ..........................................................10

Els origens medievals de Castell d’Aro......38

De Juliana Morell es podria
dir que era una nena prodigi,
ja que va demostrar una gran
sapiència des d’una edat molt
primerenca. Començarem pel
principi per saber de la seva
trajectòria intel·lectual. Juliana Morell va néixer...

El document més antic que
es coneix de l’actual Vall d’Aro data de l’any 881. Moment
en què el rei carolingi Carlemany va concedir la propietat del Vallem Arez al bisbe
de Girona Teotari, després
d’haver foragitat els...

Naufragis a les costes catalanes..................14

Joan de Fiveller el barceloní que es va
enfrontar al rei.............................................46

Des de novembre ﬁns a ﬁnals
de gener, la climatologia adversa i les violentes tempestes provocaven el major nombre de naufragis, tot i que
alguns d'ells van ser conseqüència de les batalles i de la
pirateria. Les aigües de...

A la façana neoclàssica de
l´Ajuntament de Barcelona
hi ha dues estàtues que presideixen l´entrada a la casa
de la ciutat, una és la del Rei
Jaume i l'altra la de Joan de
Fiveller. Va ser esculpida per
en Josep Bover i Mas...
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ressenya d’activitats
12 de juny de 2021
Visita guiada a la LLOTJA DE MAR de Barcelona.
(El reportatge d'aquesta visita sortirà reflectit en el proper Cartulari 45, ja que a causa de
la data de la visita ja no ha donat temps d'editar-la en aquest Cartulari).
Estem començant a reiniciar les nostres activitats habituals molt a poc a poc, ja que,
encara hi ha restriccions a causa de la COVID-19, amb molta menys força, això si, però ens
està seguint afectant. Esperem que a la tardor puguem prosseguir amb total normalitat
les nostres activitats.

l
L’Institut i l’equip de
CARTULARI
us desitgem un

BON ESTIU!
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Història

CASTELL

DE

SANT JORDI

D ’ALFA M A
Per Jordi Sotorra
Diplomat en Genealogia per la
Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica i Nobiliària

molt difícil de transitar pels constants atacs a què estaven exposats els viatgers, ja que era obligat travessar aquest desert d’Alfama per anar entre Tarragona i
Tortosa. Era un territori despoblat, desèrtic i desproveït de qualsevol assistència, la qual cosa afavoria els
atacs de les naus sarraïnes.

n el Cartulari 42 del juny de 2020 es va
publicar un estudi sobre els hospitals del
Coll de Balaguer en una zona anomenada El Desert d’Alfama. Aquests hospitals van ser ediﬁcats amb la voluntat de
repoblar la zona i donar aixopluc als
viatgers que arrabassaven aquell lloc i si fos el cas
també de donar suport mèdic al malalt o curar les ferides, donat que en els segles XIII-XIV va ser una zona

Recordant el que ja vam dir en el mencionat Cartulari
42, el denominat Desert d’Alfama és una extensió de
terreny que va des de la desembocadura de l’Ebre ﬁns
a la vila de Cambrils. Era una zona àrida i desèrtica,
coneguda com la plana de Sant Jordi. Dins d’aquesta
zona àrida existia l’anomenat desert d’Alfama, que
s’estenia des de l’Ampolla ﬁns el Coll de Balaguer amb
una extensió d’uns 20 quilòmetres de llarg i uns 10
d’ample.

E

Detall del quadre d’Antoni Peris, Nostra Senyora de
Gràcia amb els grans mestres de l’Orde de
Montesa-Sant Jordi d’Alfama (1412). Museu del Prado
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Aquesta zona en el temps ocupada pels sarraïns va tenir ﬁ arran
de la conquesta de les comarques
de Lleida i Tortosa pel comte Ramon Berenguer IV vers l’any 1150.
Després vingué la tasca de la repoblació de tot aquell territori, el
qual havia quedat totalment despoblat.

L’Orde

L’orde militar de cavalleria
de Sant Jordi d’Alfama.
L’orde militar de
Hàbit blanc amb
cavalleria de Santa Maria
la creu vermella
de Montesa. Mantell blanc amb
la creu negra i que incorpora la
creu de Sant Jordi d’Alfama

d’Alfama

Per posar remei a totes aquestes coses en aquest desert d’Alfama, el rei Pere I el Catòlic, anomenat també
Pere I de Catalunya-Aragó i Pere II d’Aragó, en un privilegi datat el 2 de setembre de 1201 institueix la fundació de l’Orde Català de Cavalleria de Sant Jordi
d’Alfama. Amb aquest document el rei català concedia al cavaller Joan d’Almenara i al seu company el
clergue sotsdiaca Martí Vidal l’esmentat desert d’Alfama situat a la part llevantina de la ciutat de Tortosa
per tal que hi bastissin una fortalesa per defensar
tota aquesta zona i per donar protecció als viatgers,
i que alhora fos la casa on l’orde havia de residir.
Els primers anys del segle XIII s’hi establí l’orde de cavalleria de Sant Jordi d’Alfama, que prengué el nom
del lloc en el seu establiment. Aquest orde hi romangué un parell de centúries, durant les quals subsistí
com a únic orde de cavalleria genuïnament català.
Després es refongué amb l’orde de cavalleria de Montesa, fundació catalana de la primeria del segle XIV
però establert i radicat a València. Montesa, de fet, incorporà, absorbí i anul·là l’orde
d’Alfama. N’habilità el castell,
de primer, després l’abandonà
i la casa d’Alfama fou aterrida
pel despotisme repressiu conseqüent a la guerra separatista
del segle XVII.

El cavaller Joan d’Almenara, que fou el primer mestre
de l’Orde de Sant Jordi d’Alfama, juntament amb els
seus companys bastiren la fortalesa damunt una roca
costanera. Era un ediﬁci de pedra picada, una superba
construcció. Però del primitiu castell medieval no en
queda gairebé res, només unes poques roques al costat del nou i una sortida al mar.
L’Ediﬁci a més contenia les dependències pròpies dels
convents: així com església, claustre, capítol, el dormitori i el refetor i tota altra mena de serveis conventuals. Fou habitat pels cavallers d’Alfama ﬁns al
llindar del segle XV. Exactament l’any 1400 l’orde de
Sant Jordi fou incorporat al de Montesa. Amb aquest
acte, imposat per l’autoritat pontiﬁcal de Benet XIII,
desapareixia de fet l’orde genuïnament català de cavalleria de Sant Jordi d’Alfama.
De moment, el fet que l’orde de Sant Jordi d’Alfama
fos absorbida per la de Montesa no modiﬁcà la marxa
del convent, ni les ﬁnalitats de la institució. Un frare

El document especifica ben
clarament les ﬁnalitats peculiars del nou orde i el culte al
cavaller Sant Jordi, titular de la
institució i al qual tenia particular devoció el rei fundador i
frenar i castigar les incursions
sarraïnes que tant sovintejaven
en aquells indrets i que tenien
justament atemorits i en constant perill els pobles de l’interior.
Les ruïnes del castell primitiu
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Restes del castell primitiu

montesà obtenia la investidura del priorat de Sant
Jordi i regia la casa d’Alfama. Però al cap d’un segle
de la incorporació, la residència prioral d’Alfama era
descurada i la vigilància de la costa en patia. El priorat d’alguna manera arribà el segle XVII, però sense
cap eﬁcàcia a la salvaguarda de les motivacions que
l’havien originat.
L’any 1650 fou manat anorrear, tot i que l’orde Montesà, amb tot el servilisme que era capaç, s’uní a les
tropes reials en la seva escomesa contra Catalunya
durant la guerra separatista. No li valgué de res. El
castell de Sant Jordi d’Alfama, defensat per catalans,

8 CARTULARI

havia presentat resistència a l’exèrcit castellà, i fou
condemnat inexorablement que no en restés pedra
sobre pedra. Actualment n’és visible la seva ubicació
i amb prou feines.
EL nou castell és una ediﬁcació més moderna que en
diuen mètode Vauban. Té una estructura quadrada de
prop de vint metres per banda, és a dir, d’una superfície d’uns quatre-cents metres quadrats.
Si aquesta àrea pot ésser tinguda per poc considerable per a una fortiﬁcació, s’ha de dir que el cos de
l’ediﬁci contenia almenys dos pisos, a més a més de

Entrada del castell del segle XVIII

la planta, perquè les seves parets assoleixen ben bé
onze metres d’alçària. Una torre, o talaia, encara fa
quatre metres més, és a dir, té ben bé uns quinze metres ben llargs. Aquesta torre permetia albirar des del
seu cim una gran extensió de mar, la qual cosa encaixava molt amb els propòsits de la fundació. Qualsevol
moviment corsari hi era vist amb temps per a fer-lo
fracassar.
Aquest nou castell fou construït entre el 1732 i 1733
amb l’objectiu de vigilar les rutes marítimes durant
el regnat de Felip V de Castella.

Alfama representà per al trànsit del Coll de Balaguer
una garantia merament defensiva bèl·licament. Ja era
una gran cosa per al vianant. Però no era prou. Amb
el segle XIV hi aﬂoraren dues altres fundacions i institucions humanitàries amb ﬁnalitats més concretes
i tangibles d’emparança. Els hospitals del Coll de Balaguer, Cartulari 42, l’anomenat Hospital del Perelló
o de la Font del Perelló 1309, fundat per la reina
Blanca d’Aǌou, muller de Jaume II, i l’Hospital del
Coll de Balaguer 1346, fundat per l’Infant Pere, ubicat
a l’Hospitalet de l’Infant. C

Dues perspectives de la part posterior del nou castell construït el segle XVIII
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Personatge històric

JULIANA
ORELL
M
una gran erudita
del seu temps

(s. XVI-XVII)

De Juliana Morell es podria dir que era una nena prodigi, ja que
va demostrar una gran sapiència des d’una edat molt primerenca.
Per Lluïsa Goberna

Començarem pel principi per saber de la seva
trajectòria intel·lectual.

J

uliana Morell va néixer al carrer de la Cendra,
al Raval de Barcelona, l'any 1594. Era ﬁlla de
Joan Antoni Morell, benestant comerciant i
ﬁnancer descendent de jueus conversos. De
la mare no se'n sap gaire, ja que va morir prematurament. Segons sembla, la parella no estava casada.

El pare va veure de seguida els dots que tenia la seva
ﬁlla des de molt petita i va facilitar-li la instrucció necessària per estimular les seves capacitats. Als quatre
anys tenia tres preceptors que li havia posat el seu
pare i ja sabia llegir i escriure correctament. Als set
anys sabia grec, llatí i hebreu. Va continuar sense
parar el seu programa d'estudis i als dotze anys ja dominava l'àrab, el sirià, l’italià, el francès i el castellà.
Amb la seva intel·ligència excepcional als disset anys
parlava i llegia correctament en catorze idiomes.
A part de ser una gran poliglota, va estudiar ﬁlosoﬁa,
teologia, matemàtiques, dret, astronomia, física i música. I coneixia en profunditat les humanitats, la lògica i la moral. Cosa no gens freqüent en dones de la
seva època.
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L'any 1600 el pare de la Juliana, a causa d'uns deutes
i d'uns greus i foscos afers en què es va veure involucrat, va haver d'emigrar i va anar a viure a Lió, a
França. Allí, el 1606 i seguint amb la seva excepcional
trajectòria, va ser quan als dotze anys la Juliana va
defensar en un acte públic, convocat pel seu pare, la
tesi de ﬁlosoﬁa "cum Logicas tum Morales", per tal
de donar a conèixer els grans dots de la seva ﬁlla en
competències cientíﬁques i humanístiques. Hi van assistir diverses personalitats de tots els àmbits. El ﬁlòsof belga André Sohott la va considerar el "nou
fènix del segle". També Lope de Vega li va dedicar uns
versos en honor seu a "El Laurel de Apolo". La Juliana
va dedicar la seva tesi a Margarita d'Àustria, reina
d'Espanya.
L'any 1608, quan tenia catorze anys, va defensar al
Palau Pontiﬁci d'Avinyó, davant d'una nombrosa audiència, la seva tesi doctoral amb la qual obtingué el
grau de doctora en Lleis ( summa cum laude).
Va ser en aquesta època, quan tenia quinze anys, que
va decidir prosseguir la seva vida intel·lectual en un
convent, davant la contrarietat del seu pare que ja li
havia concertat un matrimoni. A causa d'aquest fet
la relació de pare i ﬁlla es va deteriorar ﬁns al punt
de treure-li el dot. El pare, temps després, sembla que
reconsiderà la seva postura.

Retrat de Juliana Morell, de Pieter de Jode (1626). Conservat a la Biblioteca Nacional. Iconografía Hispana 6182-1

El seu pare, veient les seves aptituds intel·lectuals,
potser la va forçar a treure'n partit i durant els seus
anys d'infantesa la va encoratjar i propiciar que estudiés d'una manera constant, vuit hores al dia, així
com a mostrar en públic aquesta intel·ligència excepcional i l'enorme capacitat d'aprendre qualsevol disciplina.
En aquell context tenia les opcions de casar-se, quedar-se soltera per voluntat pròpia, cosa no gaire ben
vista, o entrar en un convent i seguir amb la seva vida

intel·lectual i alhora espiritual. Per tant, el 1609 i amb
només quinze anys va entrar al Convent de Santa Pràxedes a Avinyó, on va restar tota la seva vida. Va tenir
la protecció de la comtessa de Conté, ja que no comptava amb l'herència del pare.
Va restar en silenci des de 1609 ﬁns al 1610 per desprendre's de tota banalitat i potser per reivindicar la
privacitat i el silenci en contraposició als anys de la
seva infantesa en què havia fet una exhaustiva exhibició pública del seu saber en nombrosos debats in-
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tel·lectuals. El 1610 va fer els vots deﬁnitius i posteriorment va ser priora
del seu convent de 1636 a 1639 i de
1642 a 1645.
En el convent seguí amb la seva activitat intel·lectual amb la traducció
del llatí al francès del "Tractat de la
Vida espiritual" de Sant Vicent Ferrer
i de "La Regla" de Sant Agustí amb
anotacions i comentaris propis. Va
escriure textos en prosa, poemes en
llatí i francès i diverses obres de caràcter espiritual. El 1637 va escriure
"Exercices spirituelles sur l'Eternité",
on recomanava oració i meditació
alhora que molta activitat. Va ser
també mestre de novícies ajudant a
la seva formació i va fer diverses reformes al convent. També en aquella
època es vivia una reaﬁrmació de
l'Església catòlica envers el protestantisme, que en alguns sectors de
la població tenia gran difusió, així
com les diferències entre jesuïtes i
dominics. Juliana va tenir una part
activa en tot aquest moviment històric.
Al CRAI (Centre de Recursos per
l'Aprenentatge i la Investigació).
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, es conserven
quatre llibres de la biblioteca de la
Juliana Morell. Tres d'aquests llibres porten també la marca de propietat del Convent del Carme (com
es pot veure a les imatges).
Al Paranimf de la Universitat de
Barcelona es pot veure representada en el fris superior la Juliana
Morell en reconeixement de la seva
vàlua.
Portada del llibre “Epistolari de Sant Isidor”, pertanyent a la
biblioteca de Juliana Morell, on es pot veure el seu nom, i que
actualment es conserva al CRAI, Universitat de Barcelona

Ex-libris manuscrit de Juliana Morell
(Juliana Morell Barchinonensis, 1606)
en un llibre dAristòtil.
CRAI, Universitat de Barcelona

12 CARTULARI

El 31 de gener de 2014 la regidora
de Ciutat Vella, Mercè Homs va
descobrir una placa dedicada a la
Juliana i que va donar nom a l'Auditori del Casal de Barri Folch i Torras del Raval.

Representació de Juliana Morell a la cel·la del convent.

Juliana Morell va morir l'any 1653, als 59 anys, al convent d'Avinyó, on havia passat gran part de la seva
vida i fou enterrada en el mateix convent.
Segons l'educació humanista, en l'estudi dels clàssics
i de les diverses matèries de pensament, les dones
d’aquella època, encara que fossin reconegudes com
a intel·lectuals, com la Juliana, no podien trencar els
paradigmes masculins. La dona havia de dependre del
pare o del marit. No s'acceptava la capacitat de la
dona de ser lliure, sinó que l'educació de la dona era,
segons el pare de la Juliana, per "assolir la plena virtut". Així ho expressa en una carta escrita el 1613. En
aquell món ple de prejudicis socials es considerava

que encara que tinguessin una gran capacitat intel·lectual, equiparada a la de l'home, cosa que acceptaven, sempre havien d'estar sotmeses al domini
masculí.
Juliana Morell vol ser lliure d'aquesta imposició i prefereix entrar en un convent i poder seguir amb la seva
formació intel·lectual i espiritual, amb el seu anhelat
treball.
Va ser una gran humanista, amb una extraordinària
intel·ligència, una superdotada, i alhora la humilitat
fou un dels seus grans dons. Una dona sàvia que va
escollir el seu camí. C

El nom de Juliana Morell al Paranimf de la Universitat de Barcelona

CARTULARI 13

Arqueologia submarina

NAUFRAGIS
A
LES COSTES
ATAL
ANES
C
“La costa catalana és rica en
jaciments subaquàtics.”

D

es de novembre ﬁns a ﬁnals de gener, la climatologia
adversa i les violentes tempestes provocaven el major
nombre de naufragis, tot i que alguns d'ells van ser
conseqüència de les batalles i de la pirateria.

14 CARTULARI

Per Carles Aparicio
Comanador de la Domus
Templi Barcinonensis

Vaixell enfonsat a les costes de l'Alt Empordà

Moneda trobada al vaixell
del Cap de Vol

Les aigües de la Mediterrània al Principat de Catalunya amaguen des de fa
mil·lennis en les seves profunditats
vaixells i navilis que en diferents èpoques (des de l’edat antiga ﬁns a
l’edat contemporània) van solcar els
mars.
El major nombre de naufragis localitzats se situen en les costes gironines de
l’Alt Empordà i el Baix Empordà, i en les
tarragonines del Tarragonès i el Montsià,
seguits dels de les costes barcelonines del
Barcelonès i el Maresme.
Això s’explica, entre altres coses, per nombroses instal·lacions portuàries existents, que ja els grecs van establir, com ara el de Neàpolis (Empúries) i Kesse (Tarragona), i que els romans van mantenir (Emporiae) Empúries y Tarraco (Tarragona) i ampliar el nombre amb ﬁns
comercials, com per exemple a Baetulo (Badalona), Manso Novelli (Masnou), Barcino (Barcelona) i industrials
com el de Munts (Tamarit de Mar), entre d’altres.
I posteriorment, en l’època medieval, s’augmentà tant les
instal·lacions existents, com el nombre, i s'ha anat augmentant el tràﬁc marítim ﬁns als nostres dies.

Entre més de 850 restes de naufragis descoberts en les costes catalanes, el 1894 va ser descoberta
una nau onerària d’uns 10-12
metres d’eslora del segle I, enfonsada a 33 metres a la Cala
Cativa del Port de la Selva a l'Alt
Empordà, que transportava vi
envasat en àmfores de tipologia
Pasqual I (ibèriques); en total unes 10 tones aproximadament.
També al Port de la Selva, i en concret
al Cap del Vol, fa 2.000 anys descansa
sota l’aigua un vaixell romà de 15 metres d’eslora, procedent de Baetulo, que va naufragar amb la seva
càrrega de 15,6 tones d’àmfores vi.
Però una de les grans joies arqueològiques subaquàtiques de la Mediterrània, i descoberta a l'octubre de 2016
pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
(CASC), són les restes d’un vaixell romà de 20 metres d’eslora del segle I aC, entre Palamós i Palafrugell, davant les
illes Formigues, en aigües del Baix Empordà, a uns 40 metres de profunditat i totalment cobert de sorra. Aquest
vaixell, carregat d'àmfores tarragonines, tancades amb
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Àmfores del jaciment de les restes
del vaixell romà del segle I aC, a les
aigües entre Palamós i Palafrugell,
davant les Illes Formigues, al Baix
Empordà.

taps de suro i ceràmica, transportaven, com tants altres, a
més de vi, salses de peix, condiment elaborat amb una barreja de les vísceres de certs
peixos, posades a macerar en
salmorra, després d’haver-les
assecat al sol, i a la qual els romans més sibarites li atorgaven qualitats afrodisíaques.
En l’edat mitjana, els templers
que havien après les claus de
la navegació dels fenicis, tenien una gran armada fondejada en els ports mediterranis,
amb els quals van aconseguir
fer-se amb el temps. De tots
ells, Cotlliure al Rosselló i Sant
Rafèu a la Provença, aleshores
tots dos a Catalunya, posseïen
una badia, ancorada, o illes on
les naus podien aixoplugar-se
de vents i/o mal temps.
No obstant això, no van estar
exempts de calamitats. Així
per exemple, el 4 de setembre
de 1269, Jaume I, a qui els templers van brindar els seus vaixells, amb base als ports de
Barcelona a la comarca de Barcelona i Cotlliure a la comarca
del Rosselló, per tal d’afavorir
la novena croada a Terra Santa,
va fracassar estrepitosament.
Malauradament aquesta expe16 CARTULARI

Restes d'una nau de segle XIII,
trobades a Barcelona en 2008, a
uns set metres per sota del nivell
de la mar, al costat del Baluard
del Migdia -darrere de l'estació
de França- on s'ha trobat cap per
avall el casc de fusta d'aquest
vaixell que es va enfonsar davant
el que llavors eren les costes de
la capital catalana. La troballa es
va fer durant la construcció de
l'aparcament subterrani d'un
ediﬁci d'habitatges, al barri de la
Barceloneta, una zona que en
l'edat mitjana era mar obert.

dició, que transportava un exèrcit de 2.500 homes, en
quaranta vaixells, entre naus grosses i algunes galeres, es
va dispersar per causa d'una tempesta gairebé al poc de
salpar, i va acabar amb la majoria sotsobrant. Tan sols 11
naus van aconseguir arribar a destinació al port de Sant
Joan d'Acre en Terra Santa.

Navili San Isidoro

Posteriorment els naufragis van seguir succeint-se. Així
i a títol d'exemple, el 22 de març de 1654 van naufragar
la galiota Annunziata de bandera genovesa en la cala
Portaló de Cadaqués, i la galiota Gran Pelikana de bandera hamburguesa en l’illa de la Galera del Port de la
Selva, ambdues a les aigües de la comarca de l'Alt Empordà.
Més tard, l’11 de març de 1793, la fragata o corbeta Nuestra Señora del Rosario, sobrenomenada la Princesa, de
l'Armada Espanyola, comandada pel capità de navili Vicente Ferrer i Palomar, va embarrancar a 10 milles de Barcelona, enfront de la desembocadura del riu Llobregat.
I aquell mateix any, el 22 de novembre, la fragata Divina
Pastora, sobrenomenada La Preciosa, de la Reial Armada
Espanyola, comandada pel
tinent de fragata Luis Antonio Flórez i Pereyra, el bergantí San Julián Mártir, sobrenomenat El Galgo, comandat pel tinent de navili
Esteban Joel y Barceló, i la
galiota Santa Ruﬁna, comandada pel tinent de navili Diego de Fuentes, es van
enfonsar a la cala de Llança,
aigües de la comarca de l'Alt
Empordà.

Reial Armada Espanyola, comandat pel capità de navili
Teodoro Argumosa, a la Llosa de Palamós (antigament
conegut com el far de la Punta del Molí), i el de la tartana
canonera Ànimes, comandada pel l'alferes de navili Benito Antonio Bermúdez de Castro, a la cala Estreta, també
de Palamós, comarca del Baix Empordà.

Un any després, i en concret
el 26 d'octubre de 1794, podem destacar el naufragi
del navili San Isidoro, de la
Batalla naval 1866
CARTULARI 17

Canó i bales de plom de fusell recuperats del Deltebre I

El 5 de gener de 1795, el navili Triunfante de la Reial Armada Espanyola, comandat pel capità de navili Juan Vicente Yáñez Y Mariño, va quedar encallat i va naufragar,
a la rada de Roses, entre Sant Pere Pescador i l'Escala, aigües de la comarca de l'Alt Empordà.
Ja durant el segle XIX, es van seguir produint un gran
nombre de naufragis. De tot tipus. Potser els més signiﬁcatius són el vaixell de l’armada anglesa Deltebre I, que
va quedar embarrancat i va naufragar a l’estiu del 1813,
durant la Guerra del Francès, a la desembocadura de
l’Ebre, davant l’Illa de Buda, comarca del Baix Ebre, però
a la comarca de l’Alt Empordà, la majoria.
Per exemple, el vaixell pesquer Nostra Senyora del Carme,

El segle XX no va ser gaire diferent. En 1911, Marson, de bandera italiana, es va enfonsar a Port Fangós, antic port de la ciutat de Tortosa, al
Delta de l'Ebre, dins de l'actual Terme de Sant Jaume
d'Enveja, comarca del Montsià, i en 1947, el vapor bretó
Capitaine Guyomard, de bandera francesa va naufragar
a la platja del Trabucador de Sant Carles de la Ràpita, comarca del Montsià, entre d'altres.
La ubicació exacta dels jaciments es protegeixen amb tècniques de camuﬂatge recomanades per la UNESCO i la
seva ubicació no es fa pública per protegir les restes i evitar possibles espolis. C

Vaixells Betis o Margarel Hain
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el 7 d'abril de 1818, enfront de
Port de la Selva; el vaixell La
Prudència, el 5 de febrer de
1819, davant de Cadaqués; la
pollacra La Verge del Carme,
el 26 desembre 1819, a la Cala
Garbet de Llançà; el falutx
guardacostes de Barcelona,
Galgo, el 3 de gener de 1856, a
les aigües d’entre Sant Pere
Pescador i Empuriabrava; les
naus Santa Maria, Màrius i
Sant Esteve, el 14 de gener de
1856, enfront de Portlligat de
Cadaqués; i el bergantí Carolus, en 1856 davant la cala
Nans de Cadaqués.
I al ﬁnal del segle XIX es van
produir, a la badia de Sant
Feliu de Guíxols, comarca del
Baix Empordà, naufragis tan
sonats com els dels vaixells
Betis i Margarel Hain, a causa
de forts temporals.

Jaciment d’àmfores trobat el 12 de juny de 2009
davant de les costes del Maresme.

Lake Lugano, vaixell anglès, que a la Guerra
Civil Espanyola, va ser
bombardejat per avions
italians i alemanys al
port de Palamós, al Baix
Empordà, mentre es dedicava al contraban cap
a les tropes republicanes i va acabar embarrancat a la platja gran
de Palamós. (1939).

Boreas, remolcador d’altura alemany, anomenat
inicialment Pellworn;
convertit en vaixell de
transport nord-americà,
amb el nom d’USN-102;
va tornar a la marina
alemanya per localitzar
mines; va ser adquirit
per una naviliera panamenya per a la prospecció de petroli, que el va
rebatejar amb el nom
de Boreas, però va ser
dedicat al contraban
d'haixix; requisat a l'altura de les costes de
Begur, va quedar abandonat al Port de Palamós (Baix Empordà) ;
comprat per dos centres de busseig, va ser
enfonsat el 23 de gener
de 1989.
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Personatge històric

iquilda
R
Vescomtessa
Per Nati Regàs
Escriptora i
ponent medieval

R

de Barcelona

iquilda fou vescomtessa de Barcelona
per matrimoni durant la vida del seu
marit Udalard I de Barcelona.

Udal ard I
de Barcelona
Fou ﬁll del vescomte Guitard i la seva esposa Geriberga, membres de la cort dels comtes Borrell II i Miró
I de Barcelona. Tant ell com el seu germà Geribert
foren gendres del comte Borrell II, ja que es casaren
amb dues ﬁlles d'aquest: Udalard es maridà amb Riquilda i Geribert amb Ermengarda.
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El 985 van arribar notícies que els exèrcits del cabdill
andalusí Almansor s'acostaven a la marca Hispànica.
El comte Borrell va encomanar-li a Udalard, la defensa
de Barcelona, però no pogueren aturar la ràtzia sarraïna, que va assaltar la ciutat i va aconseguir molts
presoners, entre ells el mateix Udalard. Aleshores fou
portat a la Còrdova del califa Hixam II. Durant el captiveri, el seu germà Geribert de Barcelona, casat amb
Ermengarda de Barcelona (ﬁlla del comte Borrell II),
va regir el vescomtat.
Udalard i l'ardiaca Arnulf, futur bisbe d'Osona, foren
alliberats a mitjans de 990 i en arribar a Barcelona va
tornar a agafar els regnes del vescomtat ﬁns a la seva
mort. Fou succeït pel seu ﬁll gran, Bernat.

Castell de Freixe. Font: Anoia turisme

El vescomtat de Barcelona fou una jurisdicció feudal
del comtat de Barcelona durant l'edat mitjana. Els
vescomtes posseïen dos castells a la ciutat (el Castell
Vell i el Castell Nou) i altres fortiﬁcacions a les regions frontereres com el Penedès. En alguns moments
van erigir-se en un autèntic contrapoder als mateixos
comtes de Barcelona.

Riquilda
Una dona que era tot un caràcter, però no va arribar
mai a tenir el tarannà d’Ermessenda. Forta i molt
intel·ligent. Estava molt arrelada a la terra i a les coses
senzilles que l’envoltaven.

Va ser molt passional, sentimental i generosa. Li agradava viure i sabia gaudir de la vida, encara que aquesta, no li hagués anat sempre a favor. L'amor pels
seus ﬁlls era inqüestionable, especialment per Guislabert, però també per la seva neboda Estefania, a qui
considerava una ﬁlla. Si tenia alguna ambició, no era
per a ella mateixa, sinó per a ells. Sense ser una dona
culta, podia arribar a ser molt irònica i punyent. Deia
sempre el que pensava, i tant li feia si era a un criat,
al seu ﬁll o a la comtessa.
El 1006, comprà al seu marit el castell de Freixe, on
visqué des del 1014, quan quedà vídua ﬁns al 1017,
quan es traslladà al palau Comtal de Barcelona de
manera temporal per visitar el seu germà, que estava
greument ferit.
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Comtessa Ermessenda

Barcelona
setembre 1017
El comte Ramon Borrell tornà d’una campanya militar
a al-Àndalús. Havia arribat a Còrdova abans d’entrar
en combat. Estava greument malalt. Tenia unes febres
i li va demanar a Hug d'Empúries que el portés a Barcelona. En arribar, la comtessa Ermessenda li donà les
gràcies per portar el seu marit a casa.

Hug
d'Empúries
Hug era un home ﬁdel, lleial ﬁns al ﬁnal. Acostumat
a manar per damunt de tot i poc amant de sotmetre’s
a la llei. Creia més en les persones i en les lleialtats
que en les decisions dels tribunals i per això, sovint
no les acatava.
Riquilda s’assabentà que el seu germà estava mal
ferit. Va anar de seguida per ajudar en la seva recuperació. L’esperava Pere de Carcassona, bisbe de Girona. De tarannà tranquil, vividor però sense
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excessos. Dialogant i poc amant del conﬂicte. A més
de ser el germà de la comtessa era el seu amic, el suport incondicional; li feia costat en tot moment. Era
la veu del seny, de la prudència, d'algú que sempre
avisava a la comtessa quan estava a punt d'acabar la
paciència dels seus nobles.
Riquilda estava en contra que el curés un metge sarraí. Deia que el volia enverinar. Al cap d’uns dies
mor. Deixa un testament dient:
“Arribada l’hora d’anar-me’n conscient i trist perquè
deixo enrere les persones que mes estimo, jo, Ramon
Borrell, prenc la decisió de llegà els comtats de Barcelona, Girona i Osona, a la meva estimada esposa Ermessenda i al meu ﬁll Berenguer Ramon, perquè
n’exerceixin junts el govern. Aquestes disposicions no
signiﬁcaran cap canvi en la propietat del comtat de
Girona, que continuarà sent de la meva esposa al qui
el vaig llegar com a esposalles en el moment de la
nostre unió. Prego a Déu, que tos dos sàpiguen compartir el govern amb justícia i prudència. I conﬁo que
l’amor que els uneix, que m’han tingut en vida els
mantingui sempre d’acord defensant els principis de
la llei goda dels quals jo sempre he cregut”.

d’or. La pensió li va concedí el
comte quan va quedar vídua del
vescomte Udelard. Ermessenda
va cedir les terres de Santa Cecília al monestir de Ripoll. I ella li
va demanar una compensació
per al seu ﬁll Guislabert. No volia
diners. Va passar tots els anys al
Penedès administrant unes terres
del seu germà, però Bernat se les
va vendre i Guislabert tornà a
Barcelona. Només volia un bon
casament amb la seva ﬁlla Estefania. Un cop ella va veure a la seva mare fent-se un petó amb
Guislabert i li va dir a Riquilda.
Ella i Ermessenda van tenir un
enfrontament. Li retornà el títol
de la propietat de Santa Cecília
sent la mestressa i 80 unces d’or.

Ramon Borrell. Rotlle genealògic del Monestir de Poblet

Riquilda tenia el privilegi de l’usdefruit de les terres
de Santa Cecília i una pensió mensual de 30 unces

A la mort de Berenguer Ramon,
Riquilda tornà a Girona des de
Santa Cecília. No la volia deixar
sola en moments així. El seu ﬁll
Guislabert, que ja era vescomte
de Barcelona, s’havia de casar
amb la germana del comte d’Urgell, Constança. Aquest, s’aixecà
contra Ermessenda. Ella havia de
lligar la casa comtal amb una
aliança per impedir revoltes. Va
ser un caprici infantil i una feblesa. Arran d’això, Guislabert va ser el bisbe de Barcelona.
Quinze anys més tard el net d’Ermessenda, Ramon
Berenguer, governarà els comtats de Barcelona Girona i Osona. Guislabert ja
és bisbe de Barcelona per
defensar el comtat,
Riquilda acabà instal·lants'hi deﬁnitivament ﬁns a
l'11 d'octubre del 1023,
quan ella i la seva cunyada
i comtessa de Barcelona,
Girona i Osona quedaren
resignades a viure a Girona i es traslladaren a la Torre Gironella. Riquilda de
mica a mica anava perdent
el seny ﬁns que morí. C

Imatge antiga de la
Torre Gironella. Girona
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Història

HISTÒRIA DE

ARCELONA
B
PELS CAMINS

‘
AIGUA
L

de
(1)

Per Manel Tosca
Clavari dels
Homes de Paratge

quest serà el primer article d'una història
de la nostra capital de Catalunya que farem pels camins de l'aigua. Així com la
història s'ha escrit amb tinta i també amb
sang aquesta serà modestament escrita
amb aigua. Farem aquest primer recorregut des de l'inici de la humanitat ﬁns a la Baixa Edat
Mitjana aproximadament. Veurem les similars reaccions
davant les diﬁcultats, que m'atreveixo a dir que per saber com reaccionem els homes en tots els períodes de la
història i també de la prehistòria, cal observar, només,
com tractem actualment l'aigua; sent-nos un clar exemple de com exercim l'egoisme i el respecte al futur dels
nostres ﬁlls, nets, veïns i al medi ambient.

A

Primer aproﬁtàvem l'aigua salvatge de fonts i rius. Calgué després domar-la en basses, canals i cisternes i cada
cop cercant-la més i més lluny. També el foc fou aconseguit primer de focs naturals i després fabricant-lo i
guardant-lo gelosament. Ambdós elements sempre han
tingut la mateixa i principal cobejança per la seva possessió i amb la singularitat que l'aigua no la podem fabricar amb eﬁciència com fem amb el foc. Per necessitat,
per poder i per màgia els dos elements ens són imprescindibles. Aquest article serà un exemple de la història
de Barcelona pels seus camins de l'aigua; extrapolable
a altres demandes humanes per les matèries primeres de
la natura i d'altres cobdícies materials o morals que ens
fan avançar no sempre de bones maneres.

La creació: "Al principi, Déu va crear el cel i la Terra. La
Terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l'oceà i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües." La Bíblia Gènesi 1.

Situem-nos al Baix Llobregat. Abans convivíem amb
lleons, i mamuts pels prats, ara pel carrer sols tenim els
lleons de fosa de ferro per a fotograﬁar-nos al peu de la
columna de Colom. Per guardar un record del lleó abans
havíem de pintar-lo amb carbonet a les parets de les cavernes, després a l'oli i terres de colors en parets, fustes
i teles, més endavant amb daguerreotips, també amb
paper químic i ara les guardem no sabem on en format
digital. Però, si encara els volem dibuixar a mà, agafem
un full de paper vegetal, un trosset de fusta amb un carbonet dins i seguim difuminant les ombres de la ﬁgura
amb el dit, com sempre. Afortunadament seguirem sent
sensibles si conservem el mateix sentit de l'art a Barcelona.

"Ell és qui ha creat els cels i la Terra en sis dies, tenint el
seu tron en l'aigua." El Corà XI-7, 9/1. "Xiva va crear el
Ganges i el va fer ﬂuir pel cel, mentre la Terra patia sequera ﬁns que escoltant les pregàries va fer ploure...”
Hinduisme. "Buda li digué al seu deixeble: porta'm
aigua del riu, ell va anar-hi i va retornar sense, perquè
estava tèrbola pel pas d'uns cavalls. I Buda Siddhartha
Gautama li torna a manar a Ananda, el deixeble: Torna
al riu, seu a la seva riba i quan claregi l'aigua la reculls."
Contes Budistes Jataka. També hi ha qui pensa en aquella cua d'aquell cometa inconegut que va aportar-nos el
gel suﬁcient per inundar el planeta Terra solidiﬁcat, sec
i sense atmosfera per viviﬁcar-lo, com suposen els cosmològics coneixedors del Big-Bang. I així l'aigua ha estat un inici baptismal per a les creences humanes, tant
per a les religioses com per a les cientíﬁques.
De ben segur que l'homínid hagué de domesticar primer
l'aigua abans que el foc. La seva presencia, que ens és
necessària, sagrada i puriﬁcadora, s'inicia amb l'instint
d'una primitiva cultura i perdura evidentment ﬁns ara,
el segle XXI, i perdurarà, ja que seguim cercant-la per
arreu, ﬁns i tot per la galàxia.
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Com en tots els assentaments humans el recurs de l'aigua, la seva proximitat, primer com a aliment i màgia i
després amb la lògica del poder i de guerra, marcaven
la prioritat on establir-se com a poblat.
La prehistòria en general ha estat vinculada a l'aigua i
per començar a establir-se, encara que fos temporalment pel caràcter nòmada dels primers homínids, triaven llocs estratègics on fos accessible aquest element,
fos defensable el territori a certa alçada i assegurable
l'abastament d'aigua. La resta de necessitats ja s'anaven
a cercar més lluny.

Neandertals i
Cromanyons
La plana de Barcelona no és, en la prehistòria, el lloc
ideal per establir-s'hi. Era un aiguamoll, desguàs de les
muntanyes circumdants on era difícil de plantar-hi una
cabana, desangelat de recursos habitables naturals com
són els abrics i coves. No oferien aquelles marismes cap
possibilitat d’habitatge digne per a l'home de neandertal. I abans de la nostra edat del benestar, el neandertal
ja tenia les seves reivindicacions per un habitatge digne,
lluny del pas de sorollosos mamuts i de voraços tigres
dent de sabre que feien perillós creuar les rieres per
molts passos zebra que hi haguessin i a més ple de mosquits portadors de febres. Per acabar-ho d'adobar el capitost de la tribu no feia gens de cas, com sempre passa,
a les manifestacions reivindicatives, pacíﬁques i autoritzades per un habitatge digne per a tothom i ell sols
els permetia de viure en les escasses colines. En aquella
època, quan les truites se les meǌaven sense trencar del
tot els ous perquè no coneixien la paella i a penes el foc
per coure'ls ni tampoc els llençaven ni a les "Brimo" per
ser un bé escàs. Sembla que el problema de l'habitatge
no l'hem sabut resoldre del tot. Potser hauríem de tenir
capitost i bruixot elegits amb millors criteris que els
d'abans, que no imposessin on malviure pels inabastables preus de l'habitatge i nosaltres fer-ne una millor
administració dels nostres ous.
Apareixen al voltants dels 200.000 aC els neandertals que
ja pul·lulen pel món glacial. I fa 50.000 anys els neandertals van conviure uns 10.000 anys amb els cromanyons
que els van desplaçar per quedar-se ells al 30.000 aC ﬁns
al 20.000 aC amb convivència d'unes miríades amb els
sàpiens abans de ser absorbits per aquests. Tots ja utilitzaven estris de pedra i rituals d'aigua amb un sentit
no tan sols pràctic sinó també espiritual, i així naixerà
posteriorment l'homo sàpiens. La prevalença del cromanyó sobre el neandertal es demostra per la més completa composició mineral dels seus ossos que tenien més
components gràcies a una dieta més variada sobretot
amb l'aportació de peix; després amb millors menús, encara més variats inventats pels sàpiens el van portar a
la supremacia del món sobre els cromanyons. En podríem dir ja el primer premi gurmet de la paleodieta mediterrània.

NEANDERTAL

CROMANYÓ

D'aquests primers individus per les raons anteriors i pel
seu nomadisme no es troben jaciments a la plana de Barcelona, sí que en els turons donen algun fruit arqueològic, malgrat que el remenat d'una zona tan urbanitzada
ho desbarata.

Sàpiens sàpiens
7000 aC. Al ser rellevat el cromanyó per l'homo sapiens
i aquest pel sàpiens sàpiens, que ja urbanitza els turons
de l'entorn entre el Llobregat i el Besòs, primer en coves
i abrics i després amb cabanes, cabanes comunitàries i
carrerons circulars d'un metre d'ample i cisternes públiques en promontoris. Posteriorment s'estendrà per la
plana dessecant-la per conrear i pasturar. No sempre resulta evident determinar una població i és que amb la
sensibilitat de l'art, la religió i el protocomerç les restes

MODERN
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Megàlits
La següent fase és la de testimonis megalítics i a BCN
sols es mencionen en relats misteriosos. Un és el dolmen
de Montjuïc. Les seves pedres han desaparegut, amb tota
possibilitat com aproﬁtament de materials per a la construcció, o potser és que mai va existir tal monument.
L'altre, al Camp de l'Arpa, que sembla rep aquest nom
per la presència d'un dolmen amb forma d'aquest instrument "ad ipsa archa", és mencionat en el Cartulari de
Sant Cugat l'any 1037.

Ibers

Poblats ibèrics del barcelonès

arqueològiques belluguen i són de segur disseminades.
Al conèixer-nos com som ara no és gens agosarat pensar
que ja tenien llavors el gust per les antiguitats. Crec que
això precisament és la cultura. El que es manifesta és
una producció de ceràmica, excepcional producte per
datar i comprendre la seva utilitat per manejar l'aigua,
aliments i màgia.
Restes i eines de sílex s'han recuperat al turó de Monterols, precisament al carrer Muntaner n.º 430 cantonada
Copèrnic. Daten de 3.000 aC i a l'estar en un sepulcre de
fossar segur que no van ser transportades per prehistòrics arqueòlegs de l'època, sinó inhumats pels seus sensibles coetanis. És lògic pensar que no sols van sepultar
un individu i que en aquesta cruïlla hi ha d'haver un cementiri ampli i per tant un poblat proper. En aquests
turons podien colonitzar i conrear les seves vessants
amb bancals allunyats dels insalubres aiguamolls de la
plana barcelonesa.

Els Turons
Diuen que a Barcelona com a Roma hi ha set
turons. 1- Mont Tàber, al barri gòtic. 2 - Turó
del Cogoll, Sant Pere de les Puel·les. 3- Turó
de Monterols, carrer Muntaner / Copèrnic. 4Turó del Putxet, ronda gral. Mitre / Homer. 5Creueta del Coll, passeig Mare de Déu del Coll
/c. Castellterçol. 6- Muntanya del Guinardó,
Carmel, Turó de la Rovira, Muntanya Pelada.
7- Turó de la Peira, la Guineueta, p. Fabra i
Puig / p. Valldaura. Perquè quedi rodona la
quantitat de set que podríem ampliar-ne a
més fora de ciutat com el cas de Montjuïc, ric
també amb fonts. Malgrat que s’han fet prospeccions arqueològiques sense resultats s'espera detectar quan es facin obres, una mina
d'aigua, antiga font o petit aqüeducte en
qualsevol indret d'aquests turons que donin
pistes de les poblacions arcaiques.
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De religió naturalista rendien culte al llop, l'àliga i segurament a les muntanyes i a l'aigua. Els nostres ibers
(1.800 aC edat del bronze i 700 aC edat del ferro) eren la
població denominada així pels grecs com a estrangers i
en particular els nostres els denominaren Laietans, nom
que ens ha arribat pels autors clàssics dels oriünds que
vivien des del Garraf ﬁns a La Tordera i a Montjuïc fora
de la pantanosa plana de BCN. Tenim identiﬁcats, amb
un marge d'incertesa, el poblat de l'edat del ferro de
can Casanoves darrere l'Hospital de Sant Pau, destral
de sílex de la Travessera, ceràmiques a les Corts, la Torrassa, a Horta entre les rieres de sant Genís i sant Cebrià
avui c. Lisboa i Porto, cultura hallstatt 800 aC. En aquestes dates l'aigua era de manantial i d'alguna bassa de recollida de pluja.
Per fer assentaments ja necessitaven l'aigua i com més
propera la tenien més confort els donava. Queda clar
que en zones altes de BCN trobem vestigis i en aquests
turons gaudien de suﬁcients fonts per poblats reduïts.
Ramaderia i agricultura els fa ja sedentaris i les conduccions d'aigua esdevenen necessàries.
Barkeno; l'origen del nom de Barcelona és força ric en
llegendes èpiques i faules que ﬁns i tot han arribat ﬁns
mitjans del segle XX relatades pels nostres avis i que per
la seva riquesa i de vegades deliciosa ingenuïtat seran
dignes de tuïció en un altre recull. Segons Salvador Sanpere i Miquel la fundació de Barcelona és d'origen púnico-laietà, feta per colons, mariners i comerciants fe-

Dolmen de Montjuïc
segons Eudald Canivell,
únic testimoni, 1882

Font de Neptú (1784),
litograﬁa de Chapuy,
Biblioteca de Catalunya

nício-cartaginesos. Anterior a l'expedició d'Amílcar i dels temps d'Hèrcules dels dos en tenim llegendes.
Existeixen dues dracmes ibèriques
d'argent, una desapareguda del Centre Numismàtic de Catalunya durant
la revolució del 1936 i l'altra està al museu de Copenhaguen. Aquestes monedes
Dracma Barkeno
són d'inspiració grega i la inscripció en iber
BARKENO dona una clara pista de denominar el lloc de
la seva batuda com ho feia la moneda empuriana a Empúries. Barkeno, segons Sanpere, voldria dir en fenici
"LA CIUTAT DEL POU DE LA BADIA". Un altre autor en
tradueix com "lloc del pla" o "drassana", taller on es fan
vaixells.
Ja tenim la primera referència escrita d'un element hídric de BCN. I l'historiador creu que àdhuc pot situar
aquest pou! Erà el pou del Cogoll dit de Sant Gem en el
turonet on després s'aixecà el convent imponent de Sant
Pere de les Puel·les. Potser rememorant el servei que donava el pou, avui en dia podem contemplar davant del
convent una magníﬁca font modernista de ferro forjat.
I en l'època del segle III aC el mar entrava molt endins
formant una acollidora badia per a les naus. I calia proveir-se de d'aigua

Rieres
Les rieres solcaven la plana i els torrents desguassaven
formant zona pantanosa. Actualment podem resseguir
els seus recorreguts amb la denominació actual dels carrers que han estat traçats segons el discórrer dels seus
marges.
D'aquests cursos naturals d'aigua geològica que drenaven i encara alguna ho ha de fer degudament canalitzada, les torrencials pluges recollides del clima mediterrani pel cercle del muntanyam que envolta BCN
entre els dos rius.
Així: Riera Alta, Riera Baixa, Riera Blanca, Riera Escuder,
Riera d'Horta, Riera de Sant Andreu, Riera de Sant Miquel, Riera de Tena, Riera de Vallcarca, Riera de Vallvidrera, Riereta,(anècdota: com a mostra perdurable d'ús
de l'aigua al carrer d'aquest nom hi va haver després al
segle XVIII la fàbrica tèxtil "Can Seixanta" a causa del
seu enrenou desorganitzatiu i manera de remenar els recursos hidràulics imaginem com devia anar la cosa de
l'ordre en aquest centre de treball.) D'altres rieres fora
muralla romana eren destinades a aigües residuals amb
noms que no donaven lloc a dubte com són la "Riera
Merdança", actual via Laietana i també a l'actual Rambla
de les Flors que a l'edat mitjana li deien "la Cagalell."
En èpoques de l'any d'estiatge, que és a principis d'estiu
i entre febrer – març, que és quan menys plou aquí, la
població anava conquerint territori i aproﬁtant la sequera, i es crearen zones de regadiu canalitzat. Després
per anar colonitzant assecaren zones pantanoses i habitaren en illes dessecades on fàcilment podien treure
aigua de pous. I a poc a poc, com ara, s’anaren requaliﬁcant zones rurals en zones urbanes.

Torrents
A destacar per molts coneguts i simpàtics noms: Torrent
dels Arcs, el Torrent de l'Olla, Budellera, Torrent de les
Flors, del Bacallà, de la Guineu, de Melis, d’en Vidalet i

Actualment aquesta font ja no existeix. Estava
situada al costat de l’actual ediﬁci del Govern Civil

més de 60 que solcaven la terra baixa embarrant el territori que després a l'alta edat mitjana aproﬁtaren pel
conreu massiu de la vinya pel seu poc valor del terreny,
donat el freqüent daltabaix que causava la pirateria i
que sols servien per plantar-hi coses de poca feina. Tots
aquests solcs per on era fàcil de transitar foren destinats
a camí i tan bons camins eren que encara els conservem
ara com a carrers.

Fonts
Tenim doncs el panorama de fonts naturals que després
algunes de les seves aigües foren canalitzades pels romans i pels comtes de BCN.
Totes elles tenien propietats màgiques i remeieres. Clar
que comparades amb les rieres obertes on la fàcil contaminació mineral (terbolesa) i orgànica (detritus, bacteris, algues) les feia dolentes per beure; al contrari les
aigües de les fonts surten d'estar soterrades sense llum,
fresques, ﬁltrades pels propis terrenys i si són de cabal
constant eviten arrossegaments i s'autodepuren al seu
pas entre les rentades graves del terreny per on circulen.
Pensem que a Collserola hi ha unes 250 fonts. Al Carmel
tenim: Font d'en Fargues, Font de la Cabreta, Hortina,
Mulassa, del Cuento, de la Mina, dels Petons... A Montjuïc: Font del Gat, Font del Geperut, Tres Pins... Hi ha
moltíssima informació en llibres especialitzats en fonts
de BCN exemple un llibre del 1600 del Mestre en Fonts,
Francesc Socies, d'oﬁci molt ben considerat. Fabuloses
propietats donem a l'aigua amb llegendes curatives, alimentàries i santiﬁcants, ja que amb ella es fa el pa que
després es consagrarà i també ens esborrarà el pecat original en el baptisme. Moltes fonts venerades socialment
i sensibles a aquesta tradició han estat conservades per
les autoritats de cada època. Avui dia la majoria si són
potables és perquè tenen aigua de la xarxa general i el
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Barcino, la ciutat romana, segle I

seu poderós miracle per no agafar cap mena d'infecció
tíﬁca és gràcies al màgic poder del clor lliure residual
d'una part per milió que li dosiﬁca la companyia d'aigües per assegurar l'absència de microorganismes.

Pous
L'aigua de Pous resulta també de qualitat com la de les
fonts, però amb els inconvenients que es necessita energia per pouar-la, la inﬁltració d'aigua salada del mar i
la proximitat de pous morts que les poden contaminar
més fàcilment, ja que al circular més lentes aquestes aigües tenen més temps de contacte.
Pou de l'Alzina, Pou de la Cadena, de l'Estanc, de l'Estany prop de la plaça de les Olles -per la forma d'olla
que tenia l'antic estany d'allí. Pou Dolç, de la Figuera,
Figuereta, Pou de la Riera i el nostrat pou ja anomenat

BARKENO, aquell pou en el claustre de Sant Pere de les
Puel·les que al ser monacal femení és d'on li ve el nom
de puel·les, noies.

Grecs i fenicis
Grecs
Pont de mar Blava; al 700 aC els grecs-rodis procedents
de l'illa de Rodes fundaren Roses i al 575 aC els fenicis o
foceus de Focea (grecs-turcs) fundaren Empúries i amb
el seu coneixement intel·lectual aportaren cultura, comerç i ﬁlosoﬁa.
Pou de la Riera

Fenicis
Els fenicis aportaren tecnologia.
Procedien de l'entorn del Líban. Eren
dits "phoeniki" -homes vermells- en
grec, pel comerç en tons porpra de
les seves teles admirades arreu. Els
grecs deien ibers als pobles peninsulars d'Ibèria com identificatiu
d'estranger i així ara tenim una companyia aèria i tot gràcies a ells.
Els fenicis arriben a Catalunya un
poc més tard que a Cadis, procedents de l'actual Palestina, Israel,
Síria i Líban, i quasi juntament amb
els grecs. Eren pràctics en urbanisme
i per tant en aproﬁtar rieres, conreu
de l'olivera, els ceps i l'arada.

Pou de Torrelles
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Aqüeducte romà de les Ferreres o Pont del Diable, de l’antiga Tàrraco. Com exemple del que fora el de Barcelona

Cartaginesos
Cartago, actual Tunísia. Ausoni, escriptor del segle IV
qualiﬁca a Barkeno d'origen púnic "me punica laedit
Barcino" i amb aquesta brevetat es va crear l'enrenou
mític del patrocini onomàstic d'Amílcar Barca com a
fundador de la ciutat.
Aquestes tres civilitzacions recalaven a BCN per negociar; l'arqueologia no ha trobat jaciments d'assentaments grecs, ni fenicis ni púnics, ni jueus a la ciutat. El
cert és que l'imperi cartaginès es quedà per dessota Tarragona i la frontera n'era l'Ebre.
Ara juguem a imaginar... El ﬁll d'Amílcar Barca, el de la
primera guerra púnica, l'Anníbal, el de la segona, que la
va provocar al violar la frontera de l'Ebre i passar pel corredor mediterrani – Via Augusta - una mica més per
l'interior, es creu, per evitar espies de la costa, va arribar
a La Jonquera, El Pertús, per passar el Pirineu camí a Grenoble per travessar els Alps.
Podem elucubrar durant la segona guerra púnica, com
en el conte de Maria Novell, que Anníbal Barca procedent de Tunísia sobre el 218 aC per abeurar els seus exèrcits de 30.000 soldats, 12.000 cavalls i els 37 elefants
devien promoure un gran enrenou per satisfer les seves
necessitats de meǌar i aigua per aquelles colossals bèsties. Arribà la notícia des de terres properes a BCN; llavors correm i tots que hem de donar una bona impressió
de laietans cosmopolites i que no els falti de res que es
noti que no som com els celtibers ni els carpetovetònics
d'antiquats. Hem de fer unes bones estructures hídriques per als turistes.

Recordem el context i la posterior prevalença romana:
després de la primera púnica 264 aC al 241 aC. Amílcar
el Guerrer pren la retirada i queda Àsdrubal com a paciﬁcador, fet que aproﬁten els romans per conquerir Empúries. S'estableix la frontera entre Roma i Cartago a
l'Ebre i la segona guerra púnica 219 aC al 201 aC s'inicia
amb la declaració de guerra per Anníbal en travessar la
frontera de l'Ebre cap als Alps, i s'atura després a les portes de Roma incomprensiblement, i com en el futbol qui
perdona un gol a la Copa d'Europa la perd, com diuen
els experts. La tercera guerra púnica sols va succeir a Tunísia 149 aC - 146 aC amb el setge i la caiguda de Cartago. Anníbal escapà i es va suïcidar. "Delenda est Cartago" reclamava assíduament Cató i així va ser.

Romans
Amb la cultura romana el món hidràulic de la zona s'ordena per fundar la nova colònia independent del campament militar existent. Després de les tres guerres
púniques i del daltabaix del cònsol Juli Cèsar al seu successor, l'emperador Octavi August, sols li quedava per
conquerir la ﬁ del món: la Hispània sencera. Fundà una
capital imperial al 26 aC, Tàrraco i organitzà la romanització de tota la península des d'ella començant per vincular Empúries amb Tàrraco a través de Barcino 15 aC.
Hispània els era de proﬁt per la mineria, fusta, oli i tintorro, sobretot això. Vi que per conservar-lo i no es piqués li afegien herbes i possiblement així arrelà l’elaboració del vermut italià i reusenc. Mantenint encara
aquesta deliciosa manera de memorar la cultura llatina
i deixar la llengua més ﬂuida per crear-ne de noves al
pas gustós de l'alcohol i amb la migdiada conseqüent,
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exemple el vi de pH 3,3 a 4 i el vinagre pH 2,4. (Recordem que és neutre
un pH 7, més baix de 7 és àcid i més
alt és bàsic, com ho és el bicarbonat.)
Brindarien i dirien, Salut! Per certiﬁcar que la copa era sana i que en el
seu contingut no hi havia verí.

Grua romana

es devien generar les llengües llatines. Brindant els rics
amb veires i copes de materials com la plata i l'or, que
foren apreciats per la seva lluentor, raresa, preu i per
tant per la distinció social que el seu ús representava. El
que resulta concurrent és que aquests metalls i les seves
aliatges, principalment l'argent, són desinfectants a
causa de l’alliberament d’ions amb efectes permanents
que tenen sobre els microorganismes desactivant-los i
sense efectes secundaris d'irritació ni astringència. Avui
dia també tenen aplicació en preparats farmacèutics i
d'ús oftàlmic. Ben al contrari d'altres com aram, plom i
ceràmiques decorades amb colors donats per òxids de
metalls pesants que resulten altament tòxics i eren utilitzats com substitutius per la seva vistositat i preu per
la classe social menys afortunada; toxicitat que amb l'aigua no és tan manifesta com en begudes àcides per
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Un cop paciﬁcats els càntabres i asturs a la romana o sigui arrebossats i
fregits com esclaus o cruciﬁcats com
brotxetes pel bé de l'imperi, com havien fet ja abans amb la majoria dels
nostres ibers rebels indepes de mena,
calia, doncs, premiar les legions per
la feina ben feta i fundaren les colònies Cesaraugusta Saragossa i Iulia
Augusta Faventia Paterna Barcino.
Iulia per la dinastia, Augusta en
honor al Cèsar Octavi, Faventia per a
la protecció dels déus, Paterna per
acollir paternalment les legions veteranes IV i VI una vegada jubilades
a Barcino respectant l'original arrel
del Barkeno local, tot un detall per
part seva. Així al mont Tàber començà la colònia separada del fort
on restava el destacament militar
romà i separada també de la població laietana de Montjuïc. Feta la fundació posant la "prima terra patrum"
terra portada des de Roma com a ritual de posar la primera pedra i marcant els límits de la muralla amb
l'arada ajuntada d'un bou blanc i un
de negre. Els sacerdots beneïen el recinte marcant les dues vies vertebrals
de tota ciutat els "cardo i decumanum" i entre les dues el senat i prop
el dipòsit d'arribada d'aigua "castellum aquae" i desprès els dos dipòsits d'aigua per ramiﬁcar els subministraments a les "domus" cases i
"insulae" pisos en blocs de lloguer.
Doncs ja la tenim fundada. Tot solemnement inaugurat, però calien
obres i un manteniment primordial,
per assegurar una bona aigua de
boca.
Calia portar aigua nova i deixar els recursos actuals per
als qui ja els servia i així quedava preservada la pau hídrica. D’altra banda, eren insuﬁcients per a la colònia
de 2000 persones i eren recursos incontrolats pel govern
del cònsol imperial i la cúria municipal composta per
100 membres (preludi del posterior Consell de Cent).
Som-hi doncs, un eixam d'agrimensors a la recerca de
brolladors per la comarca buscant portar la millor i més
propera aigua a la ciutat amb la primordial prioritat que
fos de qualitat. Cercant amb aquest criteri els portà cap
al riu Besòs, aproﬁtant unes fonts a Montcada, fent una
captació amb uns decantadors, i amb ﬁltres de reixa comencen a canalitzar un aqüeducte soterrat i elevat amb
arcs quan convingui per guiar l'aigua amb un pendent
aproximat d'entre l'u i dos per mil vers el seu destí ﬁnal
a un dipòsit regulador "castellum aquae" que estaria on

Teodolit romà, eina de marcar el nivell i l'alineació denominada "groma"

ara hi ha la casa de l'Ardiaca. Més els dels dos altres dipòsits distribuïdors "contectis piscines" pels vols de la
pl. del Rei i Pati Llimona per reposar l’aigua, refrescarla i decantar-li sòlids, sobreeixir sals i mantenir-la tancada i a les fosques per allunyar mosquits i limitar-ne el
creixement dels bacteris que malgrat que no els coneixien ja sabien el que passava amb la transmissió de malalties per unes aigües maltractades.

Traçat i
tecnologia de l'aqüeducte
De secció rectangular era impermeabilitzada la rasa per
on passava l'aigua amb teula plana sobreposada com a
llit i lloses com a tapa. Tenia xemeneies de ventilació per
no produir taps d'aire comprimit empentats per la força

de l'aigua i quan s'havia de creuar un barranc erigien
magníﬁques arcades "opus arcuatum" per salvar-se de
fer sifons en el possible, malgrat que en ocasions també
els posaven car els sabien construir. Les juntes, si calia,
eren de morter fetes de diferents fórmules i propietats
segons facin l'argamassa de calç amb argiles diferents
com les ceramitzadores o volcàniques pels morters hidràulics i de menor pes o d'altres combinacions argiloses per l'obra en general vertical com parets de maó
"opus testaceum". Els fonaments de formigó "opus caementicus." pilars i arcs muntats amb argamassa de morter o amb junta seca "opus quadratum" en què es feien
encaixar els blocs de pedra o carreus perfectament acoblats pels picapedrers. L'enginyer Vetruvi ho detalla acuradament.
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Casa de l'Ardiaca, pilastra de l'aqüeducte

El traçat era un projecte escrupolós d'uns 11 km de recorregut amb un desnivell de 18 m, a raó d'1,6 m de desnivell per cada 1000 m de longitud i després desenvolupaven el millor i més econòmic recorregut. Per això
es valien dels diners de l'emperador i d'un bon projecte
amb el seu staff tècnic, els mestres d'obra, els obrers
qualiﬁcats, els peons i esclaus cadascun amb les seves
eines especialitzades i la localització de les pedreres més
properes. Interessantíssim és l'eina de marcar el nivell i
l'alineació denominada "groma". Un pal vertical d'1,20
m amb una creu horitzontal pivotant d'uns 30 cm per
cada braç d'on peǌaven de cada extrem una plomada
de forma diferent per identiﬁcar-la. Una vegada estabi-

Conducció romana a
la pl. del Rei. Museu
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litzat el peu amb el paral·lelisme
de les plomades, el tècnic entreguardava l'alineació d'un braç de
la creu a una pica o mira distant
amb marques que el seu ajudant
anava situant pel terreny indicant
així els desnivells. Amb les plomades equilibrades i la visió des del
braç de la creu a la mira graduada
es topograﬁava el terreny. També
servia quan a l'alba surt el sol per
poder determinar l'Est pel sistema
d'encarar a llevant una plomada i
les altres plomades indicaven automàticament els altres punts cardinals, cosa que servia per orientar obres i per fer traçats en angle
recte, fonamental per erigir el fòrum (pl. Sant Jaume) entre "cardo" (c. Ferran) i "decomanus" (c.del Bisbe) aprox., etc. I
fer arribar l'aigua per gravetat als centres interessants.
Tenir aigua abundant comportava poder tenir calefacció
de vapor amb sol radiant, aixetes als banys i lògicament
clavegueram que recollia aigües de cases portant-les a
rieres fecals i les recollides per embornals sota les voreres, tal com ara disposem en els carrers. Un altra maquinària imprescindible per a l'obra és la grua d'una o
quatre cordes per hissar. Un màstil de llargada superior
a l'obra, inclinat i tensat amb cordatges com un pal
major d'una nau, tenia una politja a dalt i per un extrem
de la corda pujava el pes i per l'altre era enrotllat al cilindre o corró d'un torn que es feien girar a manovella,
com el rodet d'una canya de pescar. Resultant la Força a
fer pel radi de la manovella = Pes pel radi del cilindre. F
x r (m) = P x r (c) i com més gran és el radi de la manovella respecte al radi del cilindre menys esforç cal fer. Un
altre tambor enrotllador era una gran roda, tipus roda
d'hàmster on operaris caminant per dins com en una escaleta sense ﬁ la feien girar, mentre un operari des de
l'exterior governava el fre i el trinquet antiretorn. La
corda per hissar donava volta a l'extrem superior per
una politja passant prèviament per un altra politja mòbil que reduïa l'esforç a fer a la meitat del pes a elevar.
Força = Pes / 2 x n.º de politges. Posant-li més politges
aquesta meitat de força es redueix més encara en dividir
la Força pel nombre de politges mòbils multiplicades
per 2.
L'aqüeducte era el principal, però no l'únic sistema d'abastiment, hi havia d'altres per a termes, com a exemple
al c. Numància (finca Can Batllori) i banys públics i privats amb canonades de plom, ceràmica com ens diu Vetrubi, que en els canvis de direcció es reduïa el diàmetre
per suportar millor la pressió i no fer soroll. En els dipòsits distribuïdors "piscinae limariae" tenien un distribuïdor asimètric dit "triplex inmisarium" per repartir
desigualment a banys, fonts i cases disseminats dins i
fora de la ciutat. Tenien uns aforadors de bronze dits
"calices" de forma cònica per regular el cabal de cada
casa. Seguien també els pous per subministrar a termes
artiﬁcials i, com les cisternes de pluja "impluvium", eren
comuns a totes les cases. Els banys públics eren molt diferents dels privats. Els privats "lavatrina" estaven prop
de la cuina i forn de la casa. Els públics podien ser per a
homes i d'altres separats per a dones i se sap per la gran

Recreació moderna de l’Aqüeducte d'entrada
per la porta Praetoriana

quantitat d'agulles del cabell femení perdudes en les
piscines per a elles. Tenien "apoditarium", vestidor amb
armariets per deixar-hi la roba."Tepidarium", sala de relaxació. "Caldarium", bany calent. "Frigidarium”, bany
fred. "Hipocaust" calefacció radiant per vapor sota el sòl
i banys de vapor millorat del sistema grec, com tot. Sales
de massatge i rentat amb pomades retirades amb el rascador "strigulum". Luci Cicili Optat establí uns jocs públics que es celebraven cada 10 de juny i es regalava olis
corporals per després anar a les termes. Puig i Cadafalch
assenyala l'església de Sant Miquel com a termes pels
mosaics trobats, com en molt altres sortidors d'esglésies. Altres banys eren al c. Banys Vells, que funcionaren
150 anys. Van ser portats i muntats pels romans com a
novetat del segle I i després de 10 segles varen tornar a
reutilitzar-se durant els segles XII, XIII i XIV. Estan entre
el c. Sombrerers i c. Barra de Ferro. Actualment hi ha
d'altres aqüeductes ben plantats més moderns a Ciutat
Meridiana i Vallvidrera del segle XIX -que no ens confonguin amb aquest de romà i el de la pl. Nova, que resulta una recreació dels anys 1950 que imita al romà.

Jueus
580 aC. Primera diàspora, primera presència individual.
Van arribar aquí fugint de la destrucció del temple de
Jerusalem per Nabucodonosor. S'escamparen per tota la
mediterrània i sempre van dependre de la màxima autoritat del seu Poble i els impostos anaven directament a
ell sempre, ja sigui des de l'Empúries fenícia com ﬁns
després la Barcino romana on buscaren establir-s'hi dins
l'economia de les ciutats de manera particular. No aporten millora en les obres hidràuliques. Sí en la legislació
i posteriorment en l'edat mitjana amb l'urbanisme dels
Calls.
Majoritàriament venen xuetes mallorquins atiats per la
conquesta de Jaume I.

Visigots
El 15 d'agost del 415 el rei Ataülf i la seva esposa Gal·la
Placídia, ﬁlla segrestada de l'emperador romà Teodosi I
El Gran s'estableixen a BCN com a capital goda amb 15
mil visigots, amb una difícil convivència social i legal.
Transició ﬁns al 476, quan es produeix la caiguda de
l’imperi romà. No semblaven inclinats a les aigües lúdiques ni sanitàries. I van superpoblar la ciutat fent necessari establir-se fora muralla. El que sí que em sembla
que establiren són els judicis de Déu consistents en
posar la mà al foc dins d'una olla d'aigua bullent i si no
et cremaves era perquè deies veritat i amb la protecció
de Déu eres absolt. Tampoc et cremaves si li convenia al
jutge i amb un joc de mans i de mantes posaves la mà
en una olla freda en comptes de la bullent, que restava
oculta, i també et salvaves.

Musulmans
El 711 Don Julian ajuda a Tariq a creuar l'estret de Gibraltar i a la batalla de Guadalete, aliat amb Àquila II,
derroten a Roderic i comença així l'arabisme per al-Àndalus.
Transmeten en llengua amazic els seus coneixements hidràulics, que avancen també a tota la península. Obres,
canals, fonts, fonts ornamentals, banys, màquines i recipients hidràulics proliferen arreu. Barcelona està constantment assetjada per sarraïns i per francs i els seus
terrenys baixen de valor. El 713 ja és musulmana, rendint-se a l'encalçament moresc sense resistència i establint una convivència ﬁns al 801 quan la Marca
Hispànica pretén avançar territori segur ﬁns a l'Ebre.
Després del 857 tenim 30 anys de pau amb bona aportació de banys, nous conreus i regadius.
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Van tenir presència inestable amb llargs períodes de pau
i amb el desenvolupament i notabilíssima millora en
temes hidràulics ja coneguts. Els expandiren pel territori
a més de crear nombrosos pobles d'interior per al conreu i altres de costa com Garraf (surgent d'aigua dolça).
Tenim desenes de noms d'estris de procedència àrab-bereber com són sínies, bombament d'aspiració, elevació
per cadena, garrafa, gerra, setrill, aǉub, rambla, sitja que
denota no el seu invent però sí la seva expansió. Recolzada pels càlculs matemàtics amb el domini de l'àlgebra
de base 10 tal com la fem servir ara, podien accedir a fer
projectes de més qualitat aportant nous mecanismes i
noves tècniques agrícoles productores de nous productes com l'albergínia, carxofa, etc. Hem lligat les hortalisses amb les matemàtiques i càlculs hidràulics fets amb
la numeració hindú introduïda pels àrabs amb el gran
invent del n. zero i el pes de les xifres segons la posició
que ocupen, unitats, desenes, centenes... van demostrar
una vegada més que la cultura és una amanida de coneixements.
El 718 l'emir al-Hurr s'apodera de BCN i arriba a la Septimània 720. Els barcelonins paguen menys impostos
que amb els cristians.
El 801 té lloc la Reconquesta de BCN per Lluís el Pietós.
Anomena a Berà, primer comte per defensar la Marca.
L’1 de juliol de 985 cau Barcelona incendiada per alManzur.
El 988 Borrell II la reconquereix deﬁnitivament amb
l’ajut dels Homes de Paratge. En aquest període comtal
comencen les obres del Rec Comtal. Mirem com eren
d'originals les relacions entre moros i cristians que el
net de Borrell II, Berenguer Ramon I, El Corbat, es casà
el 1021 amb Sança de Castella a Saragossa en cerimònia
propiciada per l'emir Al-Múndhir. Segons explica l'escrupolós Josep M.ª Salrach.

Francs
Cap aportació hidràulica tecnològica però sí geopolítica, ja que s’establiren fronteres entre el califat de CòrParet amb les restes de l’antic aqüeducte romà a
la pl. del Vuit de Març- c. Duran i Bas

dova i els rius de la Catalunya Vella. Per als moros els catalans eren
francs i a la Catalunya Vella li
deien Alfaranja (Salvador Espriu
fa servir aquest terme). I a la Catalunya Nord de la Septimània la
distingien separadament de la de
la Marca.
El 801 conquereix BCN Lluís I el
Pietós. Primer governant amb els
11 comtes depenents dels francs
des de Berà ﬁns a Guifré el Pelós
840 - 897 sent comte de BCN 878 –
897, defensant la Marca Hispànica
i sent promotor de la nissaga del
Casal de Barcelona. Després amb
Borrell II al 988 comencen les nissagues catalanes independents. I
ambdós inicien un sòlid per la independència política.

Catalans
Rec Comtal, importantíssima obra
medieval de mitjans del segle X.
Comtes i comtes-reis fan ﬂorir palaus i consoliden l'aport hidràulic
de la ciutat. El comte Mir anys 946
- 966 s'encarregava d'assumptes
interns mentre el seu germà Borrell II anys 946 - 992 ho
feia de la política exterior i de la guerra. Miró o Mir
construí el Rec Comtal o Rec d'en Mir per ús industrial i
beneﬁci dels governants, perquè els molins eren feudals.
El canal està construït amb pedra de Montjuïc i morter
de calç amb llit d'argiles impermeables. Al llarg del seu
recorregut tenia aqüeductes de pedra o de fusta i quasi
sempre a cel obert. Requeria un manteniment d'obra i
policial per a la seguretat. L'aigua procedia del Besòs,
com l'aqüeducte romà, amb una captació soterrada a
poca profunditat feta per una galeria ﬁltrant. En sortir
l'aigua de la galeria es dividia entre l'aqüeducte i la Sèquia Comtal per augmentar considerablement el cabal
d'aquest camí de l'aigua ﬁns a 4000 m³
/dia; en aquell temps els cabals es mesuraven en plomes o porrons d'una manera força original. Passava la sèquia
per Sant Martí de Provençals i desembocava a la platja per la riera del Bogatell. Aquestes aigües feien anar 13 molins de la ciutat. Tintorers, curtidors, assaonadors, escorxadors, teixits, ferreries i rentadors de budells i altres indústries que tenen gran demanda d'aigua se'n nodrien. El seu recorregut anava fins a les Basses de Sant Pere i
seguint els noms dels carrers seguirem
el seu traç, car les ediﬁcacions es feien
als seus marges, i en tapar després el
canal, va quedar el nom del carrer. c. Regomir, Rec Comtal, Sant Pere més Baix.
La història completa del Rec Comtal
dona per un altre article dedicat a aquesta sèquia.
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Rec Comtal per sota del Born

Construcció de banys ja per Ramon Berenguer IV al c.
Banys Nous i a la botiga del n.º 10 en tenim els magníﬁcs vestigis. Del c. Banys Vells ja n'hem parlat amb els
romans i curiosament els van reinaugurar després dels
banys nous.
Durant aquest període medieval que se'ns representa sovint com fosc d'entendre i socialment brutal, penso que
va ser el moment en què estaven a punt de néixer nous
països i entre ells Catalunya amb una personalitat pròpia.

com els costums de Catalunya, etc. com si una cosa és el
País i l'altra l'estructura política i es designa d'una manera diferent. El País habitat per una nació que són els
catalans, això és Catalunya. L'estructura política d'aquest país és un altra cosa.
De la qual cosa es desprèn que el país com a ens polític
era el Casal de Barcelona. C
Rieres i camins fora muralles. Planell de Barcelona de 1706

Un pensament del pulcre historiador Dr. Salrach ens explica de
viva veu: ﬁns principis de l'XI els
autors àrabs que eren els qui més
documentaven ens deien francs
discriminant clarament els del
nord del Pirineu dels del sud, nosaltres. Fins a la ﬁ del segle XI
que comencen a aparèixer a Occitània, en juraments, el cognom
Català; i segueix dient : És molt
sorprenent el cas de Catalunya
perquè quan apareix el seu nom
com a Catalunya es refereix el
nom del país. I l'estructura política n'és un altre. I això dona a
pensar. Quan Alfons el Cast segle
XII es nomena Rei d'Aragó i
Comte de Barcelona està utilitzant el concepte com estructura
política de Catalunya. Comtat de
Barcelona en referència a un estat del principat de Catalunya i

CARTULARI 35

COMPLANTA DE LA NOIA

QUE TREIA AIGUA
DEL POU
Pels teu braços nus llisca el sol de maig.
No pots, ni mai podràs, emmirallar-te
en les aigües tranquil·les del vell pou.
És massa profund. Però pots treure’n l’aigua.
És un forat fet a la terra; és fosc
i és pregon i, ai las ! No t’emmiralla.
Mes a dintre seu hi ha, immòbil, l’aigua.
No facis pas cap cabal de qui et digui
que l’antic i fosc pou té massa fondària,
que no et cal suar ni escarressar-te,
que vagis, com l’altre gent, al bassiol
que és ben plana i a l’abast hi ha l’aigua
i podrà, molt fàcilment, emmirallar-te.
Però no series tu, no fora pas
aquella la teva imatge, perquè
ells et parlen d’una aigua que l’ha fet
servir tothom i no costa de trobar-la.
Encar que l’aspror de la corda malmeti
les teves mans i marqui la teva sina
la brusa amarada, has de pouar
l’aigua fresca que ha besat les arrels
dels arbres de més ufana; dels arbres
que anys i segles han vist desaﬁar
llamps i gropades. Si treus l’aigua clara
del teu pou, ella podrà emmirallar-te !

Manuel Tosca i Amella - 1990
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Racons de

Barcelona
LES PLAQUES HISTÒRIQUES
DEL CARRER DE

PETRITXOL

El carrer de Petritxol, ubicat entre el carrer de la Portaferrisa i la
Plaça del Pi, és un dels racons emblemàtics de Barcelona

Per Lluïsa Goberna

L

es seves dues xocolateries, Dulcinea i La Pallaresa, les més antigues de Barcelona,
gaudeixen de gran tradició. També es troba la reconeguda sala d’exposicions Sala
Parés, fundada l’any 1877. Però en aquest racó aquesta vegada nomès us ensenyarem les plaques històriques, que parlen per elles mateixes i que es poden trobar
en tot el recorregut del carrer. N’hi ha més de 30, però aquí per espai, en reproduirem
només algunes.
Qui no ha passat per aquest
històric carrer? Creiem que
quasi tothom, ja que és un
espai molt conegut a la
nostra ciutat. Però potser
no tothom s’ha ﬁtxat en totes aquestes singulars plaques. Us recomano passejar
per aquest emblemàtic carrer i descobrir-les totes.
Son força curioses i ens
transporten al pasat, a uns
altres temps. Són records
de la nostra cultura popular. C

CARTULARI 37

Història

Imatge d’una de les façanes principals del castell
de Benedormiens abans de ser restaurat. Foto:
Arxiu Municipal Castell-Platja d’Aro

ELS ORÍGENS
MEDIEVALS DE

Per Glòria Jara
Articulista i
animadora cultural

CASTELL D’ARO
E
l document més antic que es coneix de l’actual Vall d’Aro data de l’any 881. Moment
en què el rei carolingi Carlemany va concedir la propietat del Vallem Arez al bisbe de
Girona Teotari, després d’haver foragitat
els musulmans. A partir del 881 es van formar les primeres comunitats i posteriorment es van anar
bastint diverses esglésies. Primer, la de Bell·lloc d’Aro
(939), després Fenals (968), Romanyà de la Selva (1019),
Santa Cristina d’Aro (1041) i ﬁnalment Solius (1103). Anys
després, entre el 1057 i el 1103, les esglésies van donar
nom a la corresponent parròquia i també van esdevenir
un terme geogràﬁc.

“EL BARRIUM
CASTRII DE AREDO”
En cap moment es parla de la parròquia de Castell d’Aro
perquè l’actual església, a l’Edat Mitjana, era una capella
dedicada a Santa Maria i depenia de la parròquia de
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Santa Cristina d’Aro. Va ser consagrada l’any 1068. Al
segle XV els veïnats de Bufaganyes, Canyet, Castell d’Aro
–el que ara coneixem com a casc antic-, Coma, Crota, Església, Malvet, Puig, Riera, Terrats i Vilar formaven part
de la parròquia de Santa Cristina.
Concretament al veïnat de Castell d’Aro hi havia un nucli
de població que estava concentrat amb albergs, domos,
entre altres ediﬁcis al voltant del castell d’Aro, ja existent
i que anteriorment a aquesta data es coneixia amb el
nom de Benedormiens. Segons les fonts documentades –
“La senyoria feudal en un vessant de les Gavarres. Els dominis territorials de la Vall d’Aro al segle XV.”, de X.
Marcó. XIX Premi Joan Xirgo, 2011- el veïnat de Castell
d’Aro se’l coneixia amb el nom barrium castrii de Aredo.
Exercia de nucli administratiu de la senyoria, anualment
proporcionava petits censos i tenia el monopoli de la ferreria. Es parla que probablement aquest barri es va formar a la sagrera, l’espai sagrat de trenta passes que hi
havia al voltant de les esglésies i que arran de la protecció que oferien les sagreres, quan hi havia atacs, en el
segle XI, s’hi van construir les primeres cases. En aquest

petit nucli de població, ubicat al voltant del
castell i de la capella, s’hi concentraven la
majoria de menestrals que vivien a la Vall
d’Aro, eminentment rural. A la vegada també hi havia alguns pagesos tinents de masos
que hi tenien el seu capmàs; altres masos, i
també hi tenien altres construccions que solien ser magatzems.
Un capbreu de les possessions de la Pabordia d’Aro del 1344, realitzat per Lluís To, evidencia que el veïnat de Castell d’Aro era
força poblat. Hi vivien unes 34 famílies. En
canvi, després de la pesta negra, segons els
fogatges de 1496, la Vall d’Aro tenia 122 focs,
és a dir, una població que oscil·lava entre
389 i 551 habitants, dels quals, més de tres
quartes parts vivien en masos: 53 a Santa
Cristina d’Aro, 8 a Fenals, 13 a Romanyà de la Selva, 4 a Bell·lloc d’Aro i 15 a Solius. La resta eren 5 moliners i 9 menestrals que vivien a
l’àmbit geogràﬁc de Santa Cristina, però que en realitat devien
ser al veïnat de Castell d’Aro, i 4
preveres a Santa Cristina, 1 a Romanyà i 1 a Solius. En el capbreu
de la Pabordia de 1506 s’especiﬁca
que a Castell d’Aro, veïnat de Santa
Cristina, hi vivien 17 famílies, 10
dels quals eren menestrals: els paraires Lluís Sicarts, Pere Roquer,
Miquel Pujol i Onofre Geli; els teixidors Joan Torrelles, Joan Vilar i
Joan Saguer; els ferrers Pere Says i
Llorenç Blanc, que havien tingut la
fàbrega de destret ; i el mestre de
cases Joan Llofriu. De les 7 famílies
restants, un era el clergue Dalmau
Riera, que s’ocupava de la capella,
i els altres eren pagesos titulars i
bordes que hi tenien la seva residència principal, capmàs: Joan
Boscà, senyor útil de la borda Boscà, Jaume Geli del mas Vendrell,
Joan Revell de la borda Carbonell,
Joan Ferrer del mas Ferrer, Francina Vilar dels masos Julià i Andreu, i Antoni Besart de la borda
Xicola.

Imatge antiga de la façana de l’església de Castell d’Aro i de les restes
del castell de Benedormiens. Autor: V. Fargnoli. Foto: Postals
i fotograﬁes antigues de Catalunya
Restes del castell de Benedormiens abans de la restauració, vistes des de la
plaça de l’Església. Foto:Arxiu Municipal Castell-Platja d’Aro

Interior del castell abans de 1970. Foto: Arxiu Municipal Castell-Platja d’Aro

“EL CASTRI
DE AREDO”
Així doncs, el castell de Benedormiens, més tard anomenat “castri
de Aredo”, estava situat dins del
terme de la parròquia de Santa
Cristina d’Aro. El primer document
del qual es té notícia data de l’any
1041, quan la comtessa Ermessenda, el bisbe de Girona, entre altres
nobles de la regió, varen encomaCARTULARI 39

Durant tota la Baixa Edat Mitjana, el castell va estar custodiat permanentment per un oﬁcial, castlà, que a part
de tenir-ne cura, era l’encarregat de cobrar la majoria de
les rendes en espècies que pagaven els pagesos, d’organitzar les obres anuals de manteniment que havien de realitzar els pagesos al castell i les guaites en temps de
guerres. Com a contrapartida, els pagesos tenien dret a
refugiar-s’hi.

Una de les façanes del castell restaurada. Foto:Glòria Jara

nar el castell al monestir de Sant Feliu de Guíxols amb la
intenció de custodiar-lo i de protegir el litoral proper de
les incursions sarraïnes. Posteriorment, el castell va ser
possessió dels senyors de Pals ﬁns que Riembau de Basella va morir sense ﬁlls i el va deixar, el 1132, al Capítol de
la Seu de Girona.

Actualment el castell de Castell d’Aro ha recuperat el nom
de Benedormiens, però no ha pogut ser restaurat tal com
era a l’època medieval. Malauradament, a la segona meitat del segle XV va ser cremat i derruït, tal vegada, per
gent d’armes, concretament a la primera revolta remença
que va coincidir, en part, amb la guerra civil catalana
(1462-1472). Tot i així es coneix l’arquitectura del castell,
anterior a la seva destrucció perquè l’any 1417 el paborde
Joan Gabriel va encarregar una avaluació de l’estat del
castell a Antoni Roca, prevere del Capítol de la Seu, el
qual va necessitar el consell de Pere Xiprer, fuster i mestre
de cases de Girona i de Pere Terrats, mestre de cases de
Castell d’Aro.
Gràcies a aquest document se sap que després del portal
d’entrada, dins dels murs defensius, hi havia el pati d’armes, que a la vegada era l’espai que distribuïa les altres
dependències del castell. Un d’aquests àmbits era el graner, que ocupava dues “cases” o cambres, on s’hi guardaven les rendes de cereals del domini de la Pabordia. Al
voltant del pati d’armes també hi havia el celler, lloc on
s’hi emmagatzemava el raïm i el vi dels pagesos; els estables per al bestiar i una “casa”, a l’esquerra de l’entrada
del castell, de la qual es desconeix la utilitat. Pel que
sembla, també hi havia un corredor on els pagesos propis
de la Pabordia de la Vall d’Aro es refugiaven en cas de perill. Un privilegi que es concedia al senyor del castell consistia en recollir els habitants de les poblacions que no
tenien cap mitjà de defensa en cas de ser atacades, a canvi d’uns serveis. Encara que no se sap del cert amb quin
material van construir aquestes dependències, se suposa
Actual entrada al castel, restaurat com
a sala d’exposicions. Foto: Glòria Jara
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Imatge actual del castell vista des de la plaça de l’Església.
Foto: Glòria Jara

que els estables estaven fets amb fusta i les altres estances, de pedra o de tàpia, ja que en l’esmentada avaluació
es veu la necessitat de reparar algunes parets del castell
amb gavetes de calç i capes de guix.
El pati central també comunicava amb l’àrea noble de la
fortiﬁcació, formada per dos pisos. Entre les estances de
la noblesa hi havia la “cambra baixa”, la del castlà. També
hi havia una habitació que utilitzava el paborde de Juliol
quan visitava la Pabordia d’Aro. Aquesta cambra tenia almenys tres ﬁnestres, una mirava cap a l’entrada de la fortiﬁcació. De la mateixa cambra hi havia una escala, amb
dues ﬁnestres, una mirava cap a la capella de Santa Maria, ediﬁci que estava annexionat i que portava ﬁns al pis
de dalt, on hi havia una altra cambra, la
qual tenia un terrat que comunicava amb
l’exterior.
Al voltant de les parets de la fortiﬁcació
hi havia diversos elements de defensa.
Pràcticament en tot el seu voltant hi havia un fossat, excavat a la roca, amb
trams de ﬁns a sis metres d‘amplada i
tres de profunditat. Un pont de dimensions reduïdes –un coll d’ampolla, ja que
hi podien passar pocs atacants juntspermetia creuar el fossat i no comunicava directament amb la porta del castell
sinó que et portava a una rampa estreta
que hi havia al voltant de les parets del
castell i que accedia a la porta del castell
després d’un sobtat angle de noranta
graus. D’aquesta manera els possibles
atacants que passaven per la rampa po-

dien ser atacats fàcilment pels defensors a través de les
espitlleres o des de dalt de les parets. Segons els experts,
tot plegat es tractava d’una bona estratègia defensiva.

L’ALTAR DE SANTA
MARIA DE LA CAPELLA
DE CASTELL D’ARO
A ﬁnals de l’Edat Mitjana, concretament al segle XV, es
va abolir la servitud i els mals usos després de les revoltes
Imatge actual de l’interior de l’església
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L’església i el castell, dos ediﬁcis que a hores d’ara
continuen annexionats. Foto: Glòria Jara

que van originar els remences. Però malauradament,
l’any 1481 el rei Ferran II, que necessitava un subsidi que
li havien de concedir les Corts, va cedir a les seves demandes i va aprovar la constitució “Com per lo Senyor”,
la qual derogava la “Sentència Interlocutòria” i, per tant,
va tornar a instaurar els mals usos.
La senyoria territorial es basava en els drets que tenien
els senyors feudals de la propietat sobre la terra. És a dir,
els senyors cobraven censos i prestacions als pagesos remences que les treballaven. A Castell d’Aro hi havia el
senyor Altar de Santa Maria de la capella de Castell d’Aro,
el qual també compartia amb l’Almoina del Pa i es partien les rendes al 21% i 79% respectivament. Era un altar
amb beneﬁcis instituïts i hi havia un clergue que en feia
el servei. Aquest clergue, al 1402 era Ponç Descamps.
Tenia petits dominis territorials que explotaven com si
fos un senyor feudal, és a dir, cobrava censos, lluïsmes,
agrers i els seus tinents estaven sotmesos a la servitud.
Al 1400 l’Altar posseïa els masos Bertran, Mallensa, Riembau i Samir mentre que els masos que l’Altar compartia
amb l’Almoina del Pa eren 6: Calvell, Esteve, Motgera,
Ramon, Vilar i Viu. A començaments del 1470, el clergue
de l’Altar de Santa Maria de Castell d’Aro, Joan Puig,
també ho era del beneﬁci de l’Altar de Santa Maria de
l’església parroquial de Santa Cristina, mentre que al
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Imatge actual de l’església de Santa Maria
de Castell d’Aro. Foto: Glòria Jara

Façana del castell que mira a migdia, amb el fossat. Foto: Glòria Jara

1512 Jeroni Bruguera, a part d’aquests dos Altars, també
feia de prevere a la Bisbal.

LA PABORDIA D’ARO

Es té documentat el primer pacta dels mals usos, datat
al setembre de 1482. Antoni Pruners, prevere beneﬁciat a
l’Altar de Santa Maria de Castell d’Aro, en vida, va redimir
a Pere Guerau Riembau i al seu mas conegut amb el nom
Riembau les servituds (“dictus mansus non sit ascrictus
nec tenetis ad redempcionem hominum et mulierum et
earum servitutum”). Ho va fer, segons sembla, amb les
mateixes condicions en què la Pabordia d’Aro havia enfranquit els seus homes propis de la parròquia de Santa
Cristina. El preu d’aquesta redempció temporal del mas
Riembau va ser de 132 sous. A ﬁnals del mateix any, el
monestir de Sant Feliu de Guíxols va signar el mateix
pacte amb 19 masos de la parròquia de Santa Cristina.
Pel que sembla, el pacte entre el tinent del mas Riembau
i el prevere, mentre visqués, consistia en què l’esmentat
Altar no reclamaria cap mal ús ni al tinent ni als seus ﬁlls.
Els hereus del mas quedaven fora de la redempció com a
mesura de salvaguardar els drets de l’Altar en el futur, és
a dir, l’altar de Santa Maria de Castell d’Aro renunciava a
qualsevol dret sobre ﬁrmes d’espoli degudes ﬁns aquells
moments, però, a canvi d’aquesta redempció temporal,
el tinent del mas Riembau va haver de pagar l’import que
s’ha citat anteriorment.

La Pabordia de Juliol, després de l’abat del monestir de
Sant Feliu de Guíxols, era la segona senyoria més important de tota la Vall d’Aro. Es va crear com a institució a la
segona meitat del segle XII després que el Capítol de la
Catedral de Girona realitzés una reforma administrativa
de les seves possessions, dividint-les en pabordies. Aquesta reorganització pretenia millorar la gestió dels
seus grans dominis, fraccionant-los a nivell territorial per
facilitar-ne el control. A cada pabordia se li assignava un
canonge o un prevere de la Catedral, un paborde, amb
l’objectiu d’administrar totes les propietats.
Centrant-nos en la Pabordia de Juliol, tenia la missió de
mantenir el Capítol de la Catedral durant el mes de juliol
a partir de les rendes que donaven les seves propietats.
L’any 1444 la Pabordia de Juliol va haver de proporcionar
durant tot el mes de juliol el pa, el vi i l’escudella per a
56 persones. Entre elles hi havia el bisbe, tots els canonges i preveres del capítol i alguns dels seus servents i oﬁcials. A més a més, el paborde havia d’aportar el vi que
es necessitaria per a totes les misses que es celebrarien
en el transcurs del mes. En total, va ser un cost de 3.858
sous i 5 diners. Per altra banda, cada any, per Nadal, els
habitants de la Pabordia de Juliol havien de pagar censos
en diners i en espècies. Se sap que Joan Besart pagava pel
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El fossat que mira cap
a migdia i que va ser
descobert després
de la restauració.
Foto: Glòria Jara

Les primeres cases que
van formar el petit
nucli de població.
Entre les cases i la
capella hi havia el
fossat que envoltava
el castell i la capella.
Foto: Glòria Jara

Imatge del castell
i de l’església
de Castell d’Aro.
Foto: Glòria Jara

seu “hospicium cum cortale ei contiguo”, per una “area
cum quadam bassia” i per un “patium sive cassale” un
cens de 10 diners i a l’Almoina del Pa de la Seu havia de
lliurar dues gallines. Joan Torrelles, teixidor de draps de
lli i de llana, pagava cada any a la Pabordia un cens de 5
diners i mig per un “hospicium” i un “patium terre”. Joan
Saguer al 1478 per “duas domos contiguas cum quodam
casale sive patio eisdem contiguo” pagava dues gallines.
Eren quantitats petites i no solien canviar amb el pas dels
anys però la Pabordia tenia el dret de rebre lluïsmes en
les compravendes.
Gran part de les possessions de la Pabordia de Juliol, o
també Pabordia d’Aro, es concentraven en les cinc parròquies de la Vall d’Aro, és a dir, Santa Cristina d’Aro, la més
extensa, Santa Maria de Fenals, Santa Maria de Bell·lloc,
Santa Agnès de Solius i Sant Martí de Romanyà, tot i que
també tenia altres propietats fora de l’àmbit geogràﬁc de
la Vall d’Aro. Les propietats i els drets de la Pabordia d’Aro
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provenien majoritàriament de les donacions que els reis
francs van fer al bisbe i a la Seu de Girona al segle IX.
Aquests drets senyorials a ﬁnals de l’Edat Mitjana consistien en una cerimònia de presa de possessió del domini. El setembre de 1417 va morir el paborde de Juliol,
Ramon Badia, àlies Barraca, i el bisbe i el Capítol de la
Catedral van procedir a l’elecció de Joan Gabriel Pavia
com a nou paborde.
El 28 del mateix mes, Joan Gabriel va anar a prendre possessió de la Pabordia al castell de Benedormiens, el castell d’Aro, l’epicentre de les propietats del seu domini i el
lloc on es congregaven les rendes recaptades. El cerimonial es va iniciar un cop el nou paborde es va trobar a les
portes del castell. Un delegat del bisbe va agafar el paborde per la mà dreta i el va acompanyar ﬁns a l’interior
del castell. Posteriorment, l’oﬁcial que s’ocupava del castell li va entregar les claus. Acte seguit, el nou paborde
va obrir i tancar les portes com a símbol de propietat.

CASTELL D’ARO A LA POSTERIORITAT
Després, el paborde va ser dirigit al graner del castell i li
van omplir les dues mans de gra, primer de forment i després d’ordi, com a símbol de possessió de les collites de
cereals. Seguidament, va ser portat al celler, també del
castell, on hi havia els raïms i el vi i va obrir i tancar les
portes, també com a símbol de propietat. Per acabar, el
paborde va sortir al pati i va manar a l’oﬁcial del castell
que toqués el corn per convocar els 28 remences propietaris de masos de les parròquies de la Vall d’Aro i que li
rendissin homenatge de ﬁdelitat i de servitud.
Tot i que la majoria d’ediﬁcis del nucli de Castell d’Aro
pertanyien a la Pabordia de Juliol, senyora del castell, hi
havia 4 ediﬁcis de l’Altar de Sant Joan. Aquests ediﬁcis limitaven a migdia amb el fossat que envoltava el castell i
la capella. L’Altar tenia aquests ediﬁcis en forma d’emﬁteusi i tenia un rendiment a partir dels censos anuals i de
lluïsmes.

No va ser ﬁns a l’any 1691 que la capella annexionada al
castell va esdevenir parròquia. Amb el pas dels anys i dels
segles l’àmbit geogràﬁc de la Universitat de Vall d’Aro va
estar format pels nuclis de població de Santa Cristina
d’Aro, Castell d’Aro, Fenals d’Aro, Bell·lloc d’Aro, Romanyà
de la Selva i Solius.
L‘any 1858, les parròquies de Santa Cristina d’Aro, Bell·lloc d’Aro, Romanyà de la Selva i Solius es varen segregar
del municipi conegut amb el nom de Vall d’Aro per formar el de Santa Cristina d’Aro, mentre que Castell d’Aro
va esdevenir cap del municipi de Castell d’Aro, amb Fenals d’Aro com a nucli de població secundari. Però arran
del creixement turístic que va rebre Platja d’Aro, el barri
mariner de Fenals d’Aro, als anys 60 del segle passat, Castell d’Aro va perdre la capitalitat de municipi per quedar
relegat, juntament amb S’Agaró, com a pobles de l’actual
municipi de Castell-Platja d’Aro. C
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Personatge històric

JOAN DE
FIVELLER
EL BARCELONÍ QUE ES
VA ENFRONTAR AL REI
Per Joana Tarín

A

la façana neoclàssica de l´Ajuntament de Barcelona hi ha dues
estàtues que presideixen l´entrada a la casa de la ciutat, una
és la del Rei Jaume i l'altra la de
Joan de Fiveller. Va ser esculpida per en Josep Bover i Mas, i inaugurada el
dia 6 de juny de 1844 per la Reina Isabel II.
En Fiveller pertanyia a un dels llinatges més
destacats del patriciat urbà de la Barcelona
de l´Edat Mitjana. Fou cinc vegades conseller
entre els anys 1406 i 1427 i conseller en Cap
en el periode 1418-19 i 1427-28.
En els anys 1407-08 patronejà una de les galeres que la ciutat de Barcelona va trametre a
Avinyó per traslladar el Papa Benet XIII a Cotlliure. L’any 1408 Fivaller formà part de la comissió que sol·licità al Rei Martí l´Humà que
designés un successor pel cas de morir sense
ﬁlls. L´any 1412, mort el Rei, el Comte de Foix
va intentar apoderar-se de Catalunya. El conseller Joan de Fiveller es va posar al cap de les
tropes del Consell de Cent i va atacar el Castell de Rosanes on era el Comte de Foix. Va
fortiﬁcar Martorell i va expulsar els francesos
del territori. Aquesta gesta li va donar notorietat i va ser estimat per tothom.
Elegit pel Compromís de Casp, en Ferran
d´Antequera va ser l´escollit per regnar i en
Fiveller per reconèixer-lo com a Rei li va fer
jurar els Usatges de Barcelona, cosa que va fer
en Ferran encara que no de bon grat.
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Joan Fiveller exigeix a Ferran d’Antequera que pagui el Vegtigal,
impost de la carn. Quadre de Ramon Tusquets, 1885

Passat un temps el Rei es va negar a pagar un impost
sobre la carn, que cobrava el Consell a manera d´arbitri
de consum, el Vectigal, que era un impost indirecte que
gravava diferents activitats, en particular la circulació de
mercaderies, i es feia córrer el rumor d’un fet que el Rei
es negava a admetre: que el Consell cobrés impostos deixant aquest privilegi a la Corona i que empresonaria o
faria tallar el cap a qui fos necessari.
Assabentat de tot això, en Fiveller es va vestir de negre,
ell i els seus patges, i vestits de dol van recórrer els carrers
de Barcelona des de la Casa de la Ciutat al Palau Reial,
on va demanar de veure el Rei. Quan el Rei el va rebre en
Fiveller li va dir:
"Vinc com a conseller de Barcelona a demanar-vos que
compliu com a bon Rei el vostre compromís de respectar
les lleis de la Ciutat"
"No és vergonyós que un Rei hagi de pagar impostos als
seus súbdits?" Li va preguntar el Rei.
"Vergonyós seria que un Rei faltés als juraments que va
fer quan va ocupar el tron. No oblideu que vàreu jurar
els Usatges de Barcelona i no voldríem ser governats per
un Rei que no compleix els seus juraments"
El Rei li va dir, "sabeu Fiveller que per aquestes paraules
us puc fer tallar el cap?"
I en Fiveller li va respondre "sabeu
Senyor que per una decapitació com
aquesta s'alçaria el poble de Barcelona disposat cada home a morir
per aconseguir justícia i no tindríeu
prou botxins per tants caps?"

Compilació dels Usatges de Barcelona, i de les Constitucions,
Capítols, Actes de Cort i altres Lleis de Catalunya. (1413)

Diuen que el Rei va cridar als seus
consellers entre els que hi havia Guillem Ramon de Montcada, Gerard de
Cervelló i Bernat de Cabrera, i aquests li van dir que cedís per salvar
la Corona i en beneﬁci de la pau, i el
Rei va consentir en pagar els impostos corresponents.
S'ha volgut encarnar en aquest personatge la reacció de l'esperit democràtic davant l'autoritat monàrquica.
Durant el seu últim mandat com a
conseller en Cap, descobrí una deu
a la serra de Collserola mentre practicava la cacera i feu portar-ne l'aigua ﬁns a la font de Sant Just, considerada una de les fonts més antigues de la Ciutat. C

Font de Sant Just. Antigament brollaba
l’aigua per la boca de les tres carassess
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SANT JORDI
PATRÓ DE C ATALUNYA I
DELS ORDES DE CAVALLERIA
Catalunya, des dels seus orígens com a nació, en temps dels seus
primers comtes, tenim constància de la presència de Sant Jordi.
L’any 1032 l’abat Oliva, (abat de Ripoll, Cuixa i Montserrat, i bisbe
de Vic) una de les ﬁgures més emblemàtiques de la història dels
catalans, consagrava a Sant Jordi un altar del seu monestir de Santa
Maria de Ripoll. Aquest fet, sense voler-lo mitiﬁcar, legitima que
Catalunya avui pugui aﬁrmar que l’estima al sant no és recent, fruit de la voluntat de crear símbols i mites per reforçar l’esperit catalanista, pròpia del moviment de la Renaixença.

A

Catalunya troba Sant Jordi a les seves arrels, coincidint amb el naixement polític
com a poble, com a nació.
No es pot entendre per què la ﬁgura de Sant Jordi ha estat sempre present en la
història dels catalans sense parlar de la intervenció decisiva dels monarques
entre els segles XII i XV, sobretot de Pere I el Catòlic, Jaume I, Jaume II, Pere III,
Joan I Alfons IV. L’estima que professen al sant té unes
característiques que vénen condicionades pel context sociopolític: viuen l’etapa de formació i constitució de la
nació, sota el pes que té en la societat l’Estament militar
i amb els costums que són propis de l’edat mitjana. Però,
com a homes de govern que són i amb la inﬂuència que
com a tals exerceixen, difonen aquesta estima per tots
els Països Catalans i l’escampen per la Mediterrània en
l’època de l’expansió. C

Sant Jordi al món
Segells de correus

Reproducció de
l’article que es
va publicar en
el Cartulari de
la 1a edició del
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