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No abunden els materials referents a la geografia i 
economia de poblacions menors de casa nostra els segles 
x v ~  i XVII, com no siguin generalitats difícilment reduibles a 
dades quantitatives. Aixo dóna valor especial a les que es 
troben al ms. 109  de la Biblioteca Angelica de Roma, re- 
ferents a Sant Feliu de Guíxols. 

El catalogador d'aquest manuscrit no es va entretenir 
massa en fullejar els 772 folis atapeits de lletra processal, 
autenticats pels notaris Savarres i Galí de Girona, i va 
descriure'l com ((una col.lecci6 d'escriptures del convent 
agustinia de Sant Feliu de ~uíxo lsn ' .  En realitat es tracta . 

de la peca instructoria d'un plet que el 1602 oposava els 
agustins i els jurats de la vila al monestir benedictí. Els 
agustins s'havien establer a Sant Feliu el 1594, a petició 
de la vila i amb permís del bisbe Cassador. El 1598 el pre- 
lat Arévalo de Zuazo, instigat pels benedictins, els retira 
les llicencies de predicar i confessar i els expulsa2. Reli- 
giosos i jurats recorregueren a la congregació romana de 
Bisbes i Regulars, que delega la instrucció del procés en el 
bisbe de Barcelona. Aquest, per la seva banda, comissio- 
na el seu vicari general, Pau Pla, que de maig a juny del 
1602, prengué declaracions i recollí proves presentades 
pels pledejants3. Que el recull autentic de les proves ins- 
tructbries anes a parar a la biblioteca romana, no és del 
tot extrany; és annexa a la que fou casa generalícia dels 

1 H. N AR DU CCI, Catalogus codicum manuscriptorum praeter graecos 
et orientales in  Bibliotheca Angelica, olim coenobii Sancti Augustini in  Urbe, 
Roma, 1893, n.O 109. En endavant citarem aquest cddex com a ((Ms)). 

2 E. G RAH IT, Memorias y noticias para la historia de la villa de San Fe- 
l iu de Guíxols, a Asociación Literaria de Gerona, Certamen de 1873, Girona 
1874, pdgs. 178-1 87 i 300-301. Veure també E. GONZALEZ HURTEBI- 
SE, Bosquejo histdrico de la  villa de San Feliu de Guixols, San Feliu de Guí- 
xols, 1970, pdgs. 124-1 27. Una narració concisa del desenvolupament i 
final del plet, deguda al P. Alonso Cano, inclosa al Discurso generalde este 
antiquisimo casrillo y Monasterio de Sant Feliu de Guíxols (Montserrat, B i- 
blioteca, manuscrit 6), ha estat publicada per J. MASSOT I MUNTANER, 
Els abats de Sant Feliu de Guixols. Segles XVII-x,x. a Studia Monastica 13 
(1 971 ), 338-339. El P. Cano, després de posar de relleu el parentiu que hi 
havia entre I'abat de Sant Feliu, Luis de Arévalo Sedeño, i el bisbe de Gi- 
rona, Francisco Arévalo de Zuazo, i el paper decisiu que tingué en la deci- 
sió papal el rei Felip III, conclou aixi: ((Con estas nuevas letras apostólicas 
(el breu de data 23 juliol 1603) se ha acabado para siernpre este negocio 
de 10s frayles augustinos y se ha cerrado la puerta a otra qualquiera reli- 
gidn que en algún tiempo tratase de fundar casa en este termino y paro- 
chia de San Feliu de Guíxols. Y será Dios nuestro Señor servido de que se 
quieten 10s Bnimos de 10s naturales y todos vivarnos en paz y en esperan- 
za de la vida eterna.w 

3 El tribunal es constituí a la botiga d'Antoni Aixada, a S. Feliu, i tenia 
com a hores d'audi8ncia de 7 a 11  del matí i de 2 a 5 de la tarda; Ms., f. 
19. 

agustins. Amb tot, hauria estat més Iogic que quedes a 
I'arxiu de la congregació judicant; no essent així, ja pot in- 
tuir-se que el procés no seguí el camí normal fins a sen- 
tencia. 

LA VILA I LES FORTIFICACIONES 

La línia de defensa que pensaven seguir els jurats con- 
sistia en mostrar que el nou convent de Sant Feliu era una 
obra útil per a la vida religiosa del poble, mentre que I'es- 
glésia parroquial, situada a fora de la vila i exposada a les 
profanacions dels pirates, era inadequada pel culte, inco- 
moda i incapac4. Per aixo s'inclogué entre les proves del 
procés la descripció de les fortificacions de la vila, que 
contrastaven amb la indefensió del monestir. A més, es 
proposaven comprovar que el control que el monestir rei- 
vindicava sobre el capella que exercia la cura d'animes 
I'havia obtingut de Roma subreptíciament. Els monjos ac- 
ceptaren la batalla sobre el terreny que se'ls presenta- 
va, i demanaren que es visitessin també les seves fortifi- 
cacions i es prenguessin mides de tot el poble5. Així el jut- 
ge comissari hagué de visitar tots els indrets de la vila, 
acompanyat d'agrimensors que els canaven i de notaris 
que anaven prenent nota de la visita pericial. 

La muralla resulta tenir 450  canes de circuit interior. El 
camí de ronda de la mateixa feia 8,5 pams d'ample, i I'al- 
tura era de 8 canes i 7 pams, incloses les tres canes del 
talús de baix i els 11 pams de la part superior, on hi havia 
les espitlleres i merlets6. Corria a la part exterior de la mu- 
ralla un fossat de tres canes de fondo, dotat, pel cantó de 
fora, d'una paret de dues canes d'alt. S'hi obrien quatre 
portals: el de Toeda o Tueda, a orient; el de migdia, cara al 
mar; el de n'0rench a ponent i el de Girona a nord; a cada 
porta, un pont de pedra salvava el fossat7. La muralla era 
reforcada amb cinc torres quadrades, tres torres rodones i 

4 ((Articuli universitatis)), Ms., ff. 20-21. 
5 Ms, ff. 29-30 i 37-38. 
6 El procés especifica que les canes són de 8 pams; equivalen, per 

tant, a 1,5 metres. Les mides, Ms, ff. 41-42. 
7 El pont d'en Orench, camí per anar de la vila al monestir, era m i s  

llarg que els altres, ja que passava pel damunt de la riera; amidava 7 ca- 
nes de llarg per 2 d'ample. 

Aquest inventari d'armament pot confrontar-se amb el de GONZA- 
LEZ HURTEBISE, Bosquejo, pBg. 160. 



sis mitges torres, rodones també. L'armament dels murs 
consistia en un canó pedrer, fet de cescles i costelles, i un 
canó petit o ctsmeril)) a sobre el portal de Tueda; dos 
ctsmerilsn a la torrre Garava i un canó pedrer a la torre 
més proxima al portal de n'orench. 

Amidava la vila 1 15 canes i sis pams de llarg per 1 1 0  
canes d'ample. La placa major fou canada tambe; resulta 
tenir 5 0  per 25  canes. Els carrers eren; del Mur, amb 23  
cases; de Sant Pere, amb 47; de I'Hospital, amb 46; dels 
((Especiers)), amb 31; placeta, amb 10; carrer de les Vol- 
tes, amb 25; de Campllonch, amb 21, i Call, amb 7. La 
placa major era habitada per 2 6  famílies. Només una sola 
de les cases de la vila mancava d'estadants. La població 
no cabia dins del recinte i s'havia extes en dos ravals; un 
prop del portal de Tueda, amb 6 5  cases, i I'altre prop del 
monestir, amb 41  cases. En total, doncs, hi havia 236  ca- 
ses a la vila i 106  als ravals, encara que davant del jutge 
el síndic dels jurats hagués declarat que eren 245  a dintre 
la muralla i 9 8  al suburbi. La diferencia de les sumes és 
mínima, i aplicant-hi un coeficient de 5 habitants per casa 
ens donaria un total de població a I'entorn dels 1.700 ha- 
bitants. També era la manca d'espai la causa de que s'ha- 
guessin constru'it als ravals un total de 7 0  ((botigues)), o 
magatzems per a la guarda de les mercaderies. 

El jutge comissari fou invitat tambe a visitar les obres 
de defensa exterior de la muralla. Veié, doncs, el baluard 
ple de terra que hi havia a migdia, cap al mar. Feia 2 0  ca- 
nes de llarg per 7,5 d'ample; hi havia vuit canons posats 
sobre carros, tres de bronze, de 44, 33  i 12 quintars res- 
pectivament, tres de ferro colat i dos senzills, fets de ces- 
cles i costelles. Hi trobaren encara tres ctsmerils)) petits. 

El castell de Sant Elm resulta tenir 5 0  canes de circuit, 
amb quatre torres exteriors. El mur era alt 4 canes i sis 
pams, amb un gruix de 8 canes. La fortalesa estava artilla- 
da amb dos canons de bronze, de 3 3  i 2 6  auintars, ((com- 
prats per la Universitat)), com els anteriors, i dos de ferro 
colat. Es constata que la capella del sant era més antiga 
que la fortificació que la voltava8. 

La visita continua per I'hospital nou, que s'acabava de 
construir a fora de la vila per prevenir el contagi que po- 
dien portar els malalts i els que passaven la'quarentena. 
Es mediren el pati (1 0 per 7 canes) i I'edifici (1  1 per 4 ca- 
nes) i es comprova que hi havia sis llits ben equipatsg. Es 
passa a I'hospital vell, cedit als agustins com a convent, i 
es prengueren les mesures exteriors i interiors de la seva 
planta triangular. Al costat s'hi estava construint una ca- 
pella dedicada a Sant Joan Baptista, on els religiosos 
atendrien les necessitats espirituals del ve'inatlO. 

Després de constatar les distancies que hi havia des 
del portal de n'0rench a la porta de I'església parroquial 
(46  canes) i a la Porta Ferrada (9 1.5 canes), es recolliren 
dades detalladíssimes del temple i dels altars, fins al punt 
de prendre's nota del tema representat a cada una de les 
claus de volta1 l .  El jutge podria sentenciar sense cap 
mena de dubte que I'església era petita per la vila, i que 
els jurats havien demostrat prou bé amb la cura que es 

8 Ms., f. 43. Es presenta també al procés el document segons el qual 
el terreny per construir la capella de S. Elm I'havia cedit el monestir als ju- 
rats amb data de 8 d'octubre de 1452; Ms., f. 277. Vegeu GONZALEZ 
HURTEBISE, Bosquejo, pag. 98, que completa Útilmente J. BOTET Y 
SISO, Notas Hist6ricas. Reedificación de la torre de guardia y fundación jun- 
to a ella de la herrnita de S. Telmo de S. Feliu de Gu;xols, a Revista de Gero- 
na,15(1891), Bgs 1 3  

9 Ms., f. 4 fv .  
' - ' 

10 Ms., f. 44. GONZALEZ HURTEBISE, Bosquejo, pags. 124-1 33. 
11 Ms., f. 45. La visita dels altars tenia la intencid de mostrar que no 

n'hi havia cap de dedicat a S. Benet que acredites la condici6 d'església 
mon8stica. La comparació de I'inventari que ara es prengué amb el de 
141 6 que dóna GONZALEZ HURTEBISE, Bosquejo. pags. 150-1 51, per- 
metria d'establir les adquisicions fetes durant els segles xv i xvt. 

prenien de les fortificacions la seva capacitat economica 
de responsabilitzar-se del sosteniment dels agustins. Per 
nosaltres, en canvi, aquesta descripció del 1602 consti- 
tueix un document important de geografia urbana, supe- 
rior al que hauria pogut deixar qualsevol dels viatgers 
-ben pocs- que posaren per escrit les memories del seu 
pas per poblacions de les nostres comarques, i imprescin- 
dible en el seu genere, ja que les, fortificacions descrites 
foren destruides arran de fonaments I'any 1696". 

Per demostrar que els parrocuians de Sant Feliu no 
cabien a la seva església, hauria estat suficient donar-ne 
el nombre. Els jurats superabundaren en els seus informes 
i feren inserir al procés un autentit: cens; la llista de noms, 
cognoms i professió de cada cap de casa, ordenada per 
carrers13. Per les vídues s'indica la professió del marit di- 
funt. 

Es més facil d'analitzar els sectors d'activitat econo- 
mica de la vila que les classes socials de la seva població. 
Els pescadors serien en part remitgers, pero en part tam- 
bé propietaris dels seus ormeigs. La tesi del monestir és 
que I'abundancia de pescadors equival a pobresa de la 
poblaciól4. ((Mariner)) és tambe un terme socialment poc 
precís. Un habitant del carrer del Mur és alhora mariner i 
negociant; no pot pas tractar-se d'un simple ajudant de 
maniobra. Per6 la majoria dels mariners sí que serien jor- 
nalers de la deina del mar. es segur que els bracers i jor- 
nalers constituien el proletariat; es diu explicitament que 
(tels bracers, jornalers i altres sc?rvidors solen oir missa 
matinal))l5. 

Pot creure's que no s'indicaren amb precisió totes les 
professions; ens sembla que hi fe,lten carnicers, flequers i 
basters (aixo darrer, vist el nombre de mulaters). Entre els 
arrendadors d'impostos, als que ens referirem més avall, 
hi hem trobat un taberner i un terrisser, quan el cens no 
n'esmenta cap. Alguns comerciants amb botiga deuen ha- 
ver estat designats amb el generic ((mercator)). De totes 
maneres, la fesomia economica de Sant Feliu, com a vila 
que viu cara al mar, queda ben clara. A més de la pesca 
i el transport, donen vida a la pc~blació les galeres reials. 
Boters, calafats i mestres d'aixa aportaven la seva calda- 
boració a I'activitat de marina; aquesta, pero sembla que 
havia de donar feina a més de tres corders, dels quals dos 
no es dediquen plenament al seu ofici. L'artesania del ves- 
tir i calcar és important. El sector del transport ocupa una 
bona part dels mariners i el notable grup dels mulaters 
que traginen cap a Girona les mercaderies que arriben al 
port, consignades als 35 mercaders o negociants. En defi- 
nitiva, la vila és un centre de recepció i distribució; no tant 
de transformació; subratllem de nou els seus 7 0  magat- 
zems. La població deu ser una mica cosmopolita; encara 

12 GRAHIT, Memorias, cit, pags. 301-302. Podia tractar-se de les 
muralles per a la construcció de les qual:; concedí indulg6ncies el bisbe 
Monrodon el 1376; BOTET Y SISO, Notas Históricas, cit., pigs. 4-5. 

13 Ms., ff. 49-50. El tema era objecte de pol6mica entre els monjos i 
el consell municipal. Segons aquest la vil,a era eminentment comercial, i 
els freqüents tractes que s'hi feien obligaven a consultar te6legs erudits 
per a determinar-ne la licitud; ms., f. 22. Convé relacionar aquesta asser- 
ció amb el fet que llavors era provincial dels agustins el P. Miquel Salon, 
moralista molt atent a la tematica economica; vegeu J. ALIAGA, Morali- 
dad de las exacciones tributarias del Reino de Valencia en e l  siglo xvi según 
Miguel Bartolorné Salon, OSA, 11539)-1132 11, a Anthologica Annua 1 6 
(1  968), pags. 103-1 73. Els monjos benetlictins, en canvi, posaven de re- 
lleu que la majoria de gent de Sant Feliu eren pescadors, i per aixo ma- 
teix pobres i incapacos de sostenir un nou convent. 

14 Ms., f. 30. 
15 Ms., F. 57. Subratllem nosaltres. 



que al cens només hi constin dues dones ((de genere ni- 
grorum)) vídues i un capita de vaixell genovés, les galeres 
reials anirien plenes de soldadesca de I'interior de la pe- 
nínsula. 

Professions a S. Feliu, 1602 

Bracer 
Jornaler 

(laborator) 
Mariner (nauta) 
Pescador 
Boter, barriler 
Mestre d'aixa 
Fuster 
Calafat 
Ferrer 
ManyA, serraller 
Corder 
Forner 
Blanquer 
Teixidor 
Baster 
Sastre 
Sabater (sutor, 

caligarius) 
Passamaner 
Mestre de cases 
Escriptor 
Mulater (mulio) 
Mercader 
Negociant (negociator) 
Paraire 
Hostaler 
Carnicer 
Pages 
Apotecari 
Notari 
Cirurgia 
Nuncis (2), verguer, corredor 
Sacerdot 
Com it (horta tor trirremium 

Hispaniae) 
Capita de vaixell30 
Mestre d'escola 
Donzells31 
Conseller de galeres 
Sense especificar 

Raval Interior Total 

43 

18 
56 
2 1 

8 
12 
8 
8 
7 
4 
4 
2 
7 

11 
1 

13 

8 
1 
4 
1 

15 
2 7 

7 
3 
4 
2 
5 
4 
3 
6 
4 
3 

5 
7 
1 
2 
1 

1 o 

Totals 

16 Un ((et negociators. 
17 Un ((et barrilerr; un altre ((et braceriusa. 
18 Un ((et cavator)). 
19 Hi comptem també, per analogia d'ofici, un remolar. 
20 Un ((et mulio)); un altre ((et piscator)). 
21 Un ((et nauta)). 
22 Un ((et hostalerius)). 
23 Un ((et piscator)). 
24 Un ((et negociator)). 
2 5  D'ells, dos són ctcollector generalis Cathalonier. 
26 Un ((et hostaleriuss. 
27 Un ((et negociator)). 
28 Un ((et boteriuss. 
29 Un ((et mulior. 
30 Ajuntem dos patrons i cinc capitans. 
31 ES diuen respectivament Pere Albertí y Narcís Alsina. 

Hem tingut cura d'assenyalar les professions que s'e- 
xerceixen a la vila i les que es troben al raval. A fora hi ha 
la meitat dels bracers i el 60 % dels jornalers; la ma d'obra 
barata, doncs, habita al suburbi. Hi ha també la majoria 
dels ferrers i forners, dels blanquers i teixidors, dels mula- 
ters i hostalers. Ací ens inclinaríem a pensar que aquestes 
activitats podien resultar molestes o bé que necessitaven 
espais amples que no es trobaven a dintre la muralla. Els 
mercaders, negociants i professions liberals, en canvi, ha- 
biten tots a I'interior de la vila. 

La cojuntura economica era bona; els jurats presumien 
davant del jutge instructor dels canons comprats, de 
I'hospital nou i dels diners esmercarts a les muralles. L'e- 
conomia bona del comú responia a la bona marxa dels ne- 
gocis dels particulars. 

ELS COMPTES MUNICIPALS 

Els jurats havien de demostrar al jutge Pla que tenien 
dret d'imposar gabeldes i de disposar dels ingressos que 
en provenien; així podien garantir la seva solvencia en pro- 
metre una subvenció anyal per al sosteniment dels agus- 
tins. Per aixb s'al.legaren al procés les escriptures d'arren- 
dament d'impostos municipals de 1592 a 1 6 0 2 ~ ~ .  EI to- 
tal dels ingressos municipals era d'unes 2.000 lliures a 
I'any, i els impostos de referencia en constituien una bona 
part33. 

Trajectbria dels impostos, 1592-1 602 

l mpostos 1592 1595 1598 1602 

Mercaderia 
Llenya 
Fleca i pa 
Carn 
Peix 
Oli 
Sal (3 anys) 
Vi i hostalatge 
Mollatge 

L'impost de la mercaderia és el que té una puja més 
constant. D'altres presenten una trajectbria ascendent, 
per6 no rectilínia, com el de la fleca, el peix i el mollatge. 
La flexió experimentada el 1602 per la carn i el vi pot indi- 
car un canvi de conjuntura. 

L'estudi dels arrendadors no explica la trajectbria de 
les subhastes. Tres vegades es presenten arrendadors de 
fora vila; pel peix el 1602 Joan Altimir de Girona ofereix 
una puja substancial, i el mateix fa pel vi i hostalatge B. 
Estaper de Mataró el 1598. En canvi el 1602 és un foras- 
ter de Castelló d'EmpÚries que arrenda I'impost de la carn 
al 64 % del preu del darrer trienni. La presencia d'arrenda- 
dors forasters, per tant, encara que pugues ajudar a 
la puja de la recaptació, no la determinava necessaria- 
ment. 

Pel demes la majoria dels arrendadors eren del poble, i 
no sempre negociants; entre ells s'hi troben mariners i 
bracers. En aquest cas cal pensar que actuaven com a 
agents d'altres vilatans que feien fermanca per ells amb 
els seus bens davant del comú. Encara que els arrenda- 

32 Ms., ff. 1 12-205. 
33 Ms., f. 24. D'aquesta taula es despren que són incompletes les 

notícies sobre impostos que ddna GONZALEZ HURTEBISE, Basquejo, 
pags. 110-1 11. 



dors canviin quasi a cada subhasta -a excepció de la carn, 
que sembla monopolitzada pel carnicer Cateura, i de la 
mercaderia, en mans del notari Ferrer- pot sospitar-se 
que els grups económics que en darrera instancia es feien 
carrec de la recaptació no variaven gaire. Pero I'economia 
del comú de Sant Feliu era solida i en expansió. 

LA VI DA CRISTIANA 

La causa immediata del plet era un problema religiós. 
Al procés es posa de relleu la baixa de la practica religiosa 
de la població; els sagraments no es frequentaven i la 
gent era tebia i ignorant en materia de cristianisme. Natu- 
ralment, les declaracions dels jurats i dels seus testimonis 
s'han de prendre amb una certa dosi de crítica; s'aporten 
per a abonar una tesi preexistent. Per6 podia pensar-se en 
principi que el vaivé de gent forastera i I'odi (aquesta és la 
paraula de que es serveixen els jurats) envers el monestir 
que reivindicava els seus drets senyorials, havien de fo- 
mentar una mica de fredor religiosa. 

((Abans de I'edificació del convent (d'agustins), ningú 
o molt pocs freqüentaven el sagrament de \'Eucaristia 
els diumenges i dies de festa. Més encara, una sola o 
poquíssimes vegades confessaven els seus pecats i 
rebien la dita Eucaristia. I si ho feien més sovint, aixo 
no es devia a la diligencia i habilitat dels monjos, sino 
a que de vegades venien al dit poble els pares de la 
Companyia de Jesús))34. 
Els monjos afirmaven que al seu temple es celebraven 

divuit mises cada dia (dotze monjos i sis beneficiats); els 
jurats responien que eren a hores incomodes i que no 
s'ensenyava la doctrina. 

En el menyspreu de que eren objecte els monjos no hi 
influia massa que fossin castellans I'abat Sedeño, el prior, 
Salazar, i tres monjos mes, es a dir, la meitat de la comu- 
nitat; tambe la meitat dels agustins que vingueren a Sant 
Feliu portaven cognoms de més enlla de I'Ebre. ¿Eren els 
monjos poc exemplars i observants? Els jurats els acusa- 
ven de poca observanca del celibat i d'acollir bandolers; la 
reforma de la congregacio de S. Benito de Valladolid era 
recent i no era facil la relaxació35. Si els monjos portaven 
una vida personal sense tara, almenys havien empitjorat 
les seves relacions amb el poble, i no el podien atendre 
pastoralment. 

La vila, doncs, busca uns altres pastors espirituals. Els 
agustins eren coneguts a la d i o c e ~ i ~ ~ ;  els jurats degueren 
interpel4ar els habitants d'alguna de les viles sobre la ca- 

34 Ms., f. 22, traducció nostra. 
35 Per una informació rebuda a iniciativa municipal (Ms., ff. 74-100) 

constaria que el 1595 quatre monjos eren sospitosos de delictes contra el 
celibat. Dos d'ells manquen a la nomina de monjos del 1602. Les llistes 
de benedictins i agustins de Sant Feliu es troben al Ms., ff. 16 i 21 4. Els 
monjos feren incloure al procés, ff. 284-291 i 71 5 SS., les observances 
sobre alimentació resumides a GONZALEZ HURTEBISE, Bosquejo. 
pags. 122-1 23. 

36 EIS agustins s'havien establert a Girona el 1584; a Palamós el 
1568; a Torroella de Montgrí el 1396; a Castelló d'Empúries el 1525 i a 
Perelada en epoca indeterminada, perd cediren aquesta darrera casa als 
dominics el 1578. Vegeu per aixo 8. VAN LUYJK, Le monde augustinien 
du X/// au XIX siecle, Assen, 1962, pags. 60-61; Tom& de HERRERA, Alp- 
habetum Augustinianurn. Madrid, 1644; A. LUBIN, Orbis augustinianus, Pa- 
rís, l 672; Q. FERNAN DEZ, Capitulos de la Provincia de Aragdn en e l  siglo 
XVII. a Archivo Agustiniano, 62 (1978), pags. 281-343. Els jurats de Sant 
Feliu afirmaren al procés que hi havia agustins tambe a La Bisbal, Figue- 
res i Blanes. Podria haver-se tractat d'agustins recolets. per6 els desco- 
neix Andrés de S. Nicolds. Historia general de 10s religiosos descalzos del 
orden de 10s hermitarios del gran padre y doctor de la iglesia S. Augustin, 
Madrid, 1644. No hem pogut veure J. MASSOT, Compendio histdrico de 
10s Hermitaños de N. P. S. Agustin del Principado de Cataluña, Barcelona, 
1699, pero sospitem que els jurats tenien interes en presentar 
els agustins com a presents arreu al seu bisbat. 

pacitat d'ells, ja que en establir els pactes amb la nova co- 
munitat religiosa es referien a I'experiencia que aconsella- 
va afegir-hi o treure'n determinades clAusules. El 2 4  d'a- 
bri1 de 1594 se'ls cedí I'hospital vell, i la província agusti- 
niana d'Arag6 en prengué possessió el 3 0  d'agost de 
1 59537. 

Per evitar que els nous pastors espirituals del poble es 
relaxessin, se'ls posaren condicioris molt serioses; no tenir 
propietats ni cobrar pels ministeris, sinó viure de pura ca- 
ritat; dedicar-se totalment a predicar, confessar i ajudar a 
ben morir. Es recollirien almoines per fer-10s una església, 
pero les administrarien, amb el prior, un obrer dels tres 
que tindria el nou temple, i un jurat de la vila. Si els religio- 
sos arribaven a deu, un professaria llicons de filosofia per 
als nois del poble i un altre er~senyaria catecisme als 
nens38. 

L'acceptació dels agustins a Sant Feliu i la revitalitza- 
cio de la practica religiosa gr8ci1:s a la seva activitat la 
mostren indirectament dos fets. L'any mateix en que 
s'instal.laren neixien a la seva es!jlésia dugues confraries; 
de la Puríssima Sang i de Sart  Pere, immediatament 
aprovades pel prelat d i o c e s ~ ~ ~ .  I posteriorment es van 
instituint aniversaris de forma gradual, a celebrar pels fra- 
res; dos el 1595, un el 1597, un el 1598, dos el 1 59g40. 
Els santfeliuencs, doncs, preferieri els nous frares a I'hora 
de cercar qui els celebrés sufragis pels seus passats, i 
constituien alhora una base econljmica per a la seva sub- 
sistencia. El 1602 les fundacions dels agustins redituaven 
4 0  lliures cada any. No era molt, comparat amb les 3.000 
lliures de renda del monestir benedictí. Per6 era un signe 
de la satisfacció de la vila ((per CCI que dits religiosos feien 
en dita vila y poblats de aquella gran fruit y deian 10s offi- 
cis divinals y altres exercicis espirituals ab gran consolatio 
de tot lo poble))41. Tant era el desig de poder-10s conser- 
var que el consell dels vint-i-cinc: de Sant Feliu acorda el 
27  de marc de 1602 donar cent ducats de renda anyal al 
convent, o allo que manqués per aquesta quantitat mentre 
les fundacions no hi arribessin. 

La sentencia del plet fou favorable als benedictins4'. 
Com sigui, la seva peca instructbria és una font historica 
que diu molt sobre Sant Feliu de Guíxols; no I'hem exhau- 
rida ni de bon tros. 

37 Acta del consell municipal de 24 ti'abril de 1594; Ms., f. 206; pre- 
sa de possessió dels agustins, 30 agosto 1595; Ms., ff. 2 18-2 19. 

38 Vegeu el text que donem en apendix. 
39 MS., ff. 235-238. 
40 Ms.. ff. 107-1 08. 
41 Ms., f. 2 19. 
42 GONZALEZ HURTEBISE, Bosquej~?, pags. 125-1 27. 



RESUM: 

L'estudi recull una descripció de les fortificacions de la 
vila, desaparegudes el 1696, que s'havien alcat gracies a 
I'esforc del municipi. Es publica un cens de principis del s. 
XVI I ,  del que es despren la debilitat econ6mica dels habi- 
tants dels suburbis i I'estructura professional de Sant Fe- 
liu de Guíxols, on abundaven els mariners i pescadors, i on 
un nucli important de comerciants i transportistes es dedi- 
cava a I'intercanvi, mes important que I'artesania local, 
que subministrava prove'iments per a la navegació. Durant 
els anys 1592-1 602 la recaptació municipal d'impostos 
creix sensiblement. La vida religiosa es poc floreixent a 
causa de I'excés de pretensions del monestir benedictí 
sobre la vila; els monjos feren fracassar la instal.laci6 
d'una comunitat d'agustins, que havia estat invitada pel 
municipi. 

SUMMARY: 

The study makes a description of the fortificactions of 
the small town, which dissappeared in 1696 and that 
have been builded thanks to the effort of the borough. A 
census of the beginning of the XVll century is published 
and we discover the economical weakness of the inhabi- 
tants of the suburb and the professional structurs of Sant 
Feliu de Guixols, where many sailors and fishermen were, 
and an important settlement of businessmen and carriers 
made interchange which was more important than the lo- 
cal craftsmanship which supplied materials for the navi- 
gation. During the years 1592-1 602 the borough collec- 
tions of taxas grese quiet a lot. The religious life had pro- 
blems because of the lot of claims of the benedictin mo- 
nastery over the small town, the monks made the settle- 
ment of an agustin community fai1 which has been invited 
by the borough. 

Pactes entre la vila de Sant Feliu de Guixols i la Provincia 
d'Aragó dels agustins, 1594. 

Roma, Biblioteca Angelica, ms. 109, ff. 206-207. 

Lo que 10s religiosos de la orden del Padre Sanct 
Agustín an de guardar en esta vila de S. Felio de Guixols 
es el siguiente. 

Primo, que no puedan tener pleytos ante ningun tribu- 
nal por legado, limosna ni por otro alguno genero de inte- 
resse ni señorio alguno. 

Segundo, que para que mejor el primero se guarde, se 
obligan y prometen 10s dichos religiosos recoletos que de 
missa, entierros ni otro genero de trabajo no puedan pedir 
limosna alguna, antes bien ayan de dezir las missas que 
se les encomendaran y .con comodidad podran dezir, assi 
de difuntos como de devocion, por Dios y sin poder pedir 
caridad o limosna alguna, y lo propio sera de 10s entierros, 
a 10s quales se offrecen y obligan que acudiran cada y 
quando que por 10s particulares de dicha villa fueren Ila- 
mados. 

Tercero, que ajan de predicar, confessar, ajudar a bien 
morir, acompanyar a enterrar difuntos siendo llamados y 
salir aquellos cuales quier processiones que la villa les pi- 
diere, entendiendo que por el trabajo de la predicacion ni 
de 10s en este capitulo expressados no pueden por ningu- 

no dellos pedir limosna alguna, conforme esta largamente 
dicho en el proximo y precedente capitulo. 

Quarto, que 10s dichos religiosos no vajen a hazer visi- 
tas de personas particulares, salvo siendo llamados para 
consuelo de las enfermedades, esto se les enfargue muy 
de veras el prelado, pues del recogimiento nasce la per- 
feccion en la virtud. 

Quinta, que lo que se diere para la fabrica de la Isgle- 
sia o qualquiera otra obra del dicho monasterio se ponga 
en una caja con tres llaves; una tenga un jurado, otra uno 
de 10s obreros del dicho monesterio y otra el padre prior, 
de donde no se pueda sacar cosa ninguna por el edificio, 
sino a conocimiento de 10s señores jurados, obreros y 
prior, 10s quales no pueden distribuir ni gastar el dinero se 
hallara en dicha caja por ninguna otra obra pia o necessi- 
dad que se offrezca, sino es para la fabrica del dicho mo- 
nesterio y isglesia o cosas necessarias, como son orna- 
mentos por la dicha isglesia y 10s demas adherentes para 
el servicio della. 

Sexto, que 10s dichos obreros sean tres, 10s quales se 
ajan a nombrar por 10s jurados y consejeros y prior, de dos 
en dos anyos. 

Septimo, que el dia que nombraren obreros nuevos, 
den cuenta 10s viejos a 10s que entraren nuevos por sus li- 
bros de gasto y recibo delante y en presentia de 10s tres 
jurados y prior, encomendando el libro al obrero que de- 
terminaren 10s dichos jurados y consejeros. 

Octavo, y pues lo que con mas veras y mas de propo- 
sito 10s dichos religiosos professan y lo que la regla del 
Padre Sanct Augustin mas les encarga es caridad y pro- 
bresa, para que no se pierda el bien que della se alcanca, 
antes vaja de continuo cresciendo en actos de major per- 
fection, como son 10s de la humildad, conviene que vajen 
10s dichos religiosos pidiendo por amor de Dios por las 
puertas pan, vino, azeyte, pescado y todo lo necessario 
para el sustento humano. 

Nono, que para que a 10s dichos religiosos no les falte 
lo necessario, ni en las cosas de la lglesia no aja falta, se 
permite que 10s devotos en sus testamentos o en qual- 
quier otra disposicion puedan dejar alguna limosna para el 
vestuari0 de 10s dichos religiosos y para 10s ornamentos, 
calices y otras cosas necesarias de la iglesia y fabrica del 
monesterio, la qual se aja de dipositar en la arca o caja de 
la obra, de la qual se haze especial mencion en el capitulo 
quinto. 

Decimo, que siempre y quando tubieren habitacion y 
sustento para diez religiosos, ajen de tener un curso de ar- 
tes continuo, donde puedan oyr 10s hijos de la villa, porque 
el intento es que est monesterio sea seminari0 de philo- 
sophia, y que en la puerta de la isglesia ensenye un reli- 
gioso la doctrina christiana a 10s ninyos por caridad do- 
mingos y fiestas. 

Undecimo, que puedan predicar domingos y fiestas al 
officio o a cualquier otra hora que bien les viniere, salvo a 
la Coresma, que no podran en el monesterio ningun dia de 
fiesta ni entre semmana predicar a la hora que predicara 
el predicador que estuviere por la villa condusido. 

Duodecimo, que dentro de anyo y medio, contado des- 
de el dia que tomaran la posession, ajen a vestirse de re- 
coletos de dicha orden, o que puede la villa quitarles la 
casa como la tiene hoy a su voluntad, pero como quiere 
que esten en este tiempo, sean obligados a gordar y cum- 
plir todos 10s capitulos arriba s ~ r i t o s ~ ~ .  

43 El darrer capítol es canvia per acord del Consell de la vila el 20 
d'agost de 1594; ((que es cosa més convenient que 10s religiosos del mo- 
nestir de Sant Juan de I'ordre de St. Agustíde la present vila no sien reco- 
letos (...) y aco 10s ho ensenya la experiencia)); Ms, 109, f. 2 14v. 




