
Francesc Jaubert de Paçà
(Ceret 1785 – Perpinyà 1856)

Francesc Jaubert de Paçà és una de les grans
personalitats rosselloneses. Membre corres-
ponent de l’Institut de França, advocat, ar -
queòleg, dibuixant, fou estudiós i historiador
de l’agronomia, especialment de les irriga-
cions –Voyage en Espagne dans les années
1816, 1817, 1818, 1819, ou Recherches sur les
arrosages (París, 1823), Recherches sur les
arrosages chez les peuples anciens (París,
1846)–, va escriure la primera monografia
moderna sobre Empúries (Notice historique
sur la ville et le comté d’Empurias, 1823, cin-
quanta anys abans de l’obra de Botet i Sisó) i
la primera història moderna de la llengua i la
literatura catalanes (les Recherches histori-
ques sur la langue catalane, París, 1824),
entre moltes altres obres.
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RECERQUES HISTÒRIQUES I 
GEOGRÀFIQUES SOBRE LA MUNTANYA 
DE ROSES I EL CAP DE CREUS

Amb la intenció de proporcionar als navegants un mapa
més fidel de la costa del cap de Creus, Jaubert de Paçà va
travessar l’Albera i va recórrer tota la zona a peu i en barca
(Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, Portbou, Sant
Pere de Rodes, el castell de Quermançó…), testimoni atent
i erudit de la vida de l’època, interessat per la geografia 
física i humana, per la geologia i la història, per l’agricul-
tura i l’economia del país. El resultat van ser aquestes
Recerques històriques i geogràfiques sobre la muntanya de
Roses i el cap de Creus (1833), que oferim en versió catalana.
Es tracta d’un suggestiu exercici de descripció geogràfica i
història local, en la línia del viatge il·lustrat, capdavanter
per a l’època en què fou escrit, una obra encara poc cone-
guda però d’un gran interès. 



NOTA DEL TRADUCTOR

Hem conservat dins el text català la numeració
de les pàgines de l’edició francesa per facilitar
possibles comparacions. 

Per contribuir a donar un cert gust d’època
hem fet servir exclusivament el passat simple,
que era l’usat pels autors cultes del segle xix
(Verdaguer, la traducció de Lo Nou Testament de
J. M. Prat…), i els plurals en -scs i -sts (boscs,
capitosts).    

Hem mirat de defugir la traducció sistemàtica
de terroir per terrer i reservar aquest mot per al
significat de «terreny amb unes característiques
geològiques i geogràfiques homogènies per al
cultiu agrícola, especialment utilitzat per la vin-
ya». En altres casos hem usat terreny, territori,
rodal… 

A la pàgina 115, on deia «le joli vallon de Lavall»
(pàgina 94 de l’original), hem traduït per «la
vall graciosa de Santa Creu», d’acord amb el
sentit que li suposem. 

Altres aspectes de la traducció (manteniment
de les formes de tractament franceses i espan-
yoles davant dels cognoms, traducció dels
noms de reis, reines i prínceps catalans, ús
abusiu per part de Jaubert de certs mots genè-
rics, errors gràfics evidents en topònims i noms
propis, topònims discutits…) els comentem en
nota a peu de pàgina en els llocs corresponents.
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PRESENTACIÓ
magda casamitjana i aguilà

L’any 2008, amb motiu de la celebració del bicentenari de la Guerra del

Francès, l’Ajuntament de Roses va estrenar la col·lecció “Biblioteca de Res-

cat” reeditant la novel·la històrica Sunyer metges, pare i fill, obra d’August Pi-

Sunyer. Amb aquesta reedició es pretenia revaloritzar i posar novament a

l’abast del públic en general una obra que, malgrat el seu interès literari i la

seva rellevància com a font descriptiva d’un aspecte fonamental de la histò-

ria de Roses, era de molt difícil accés per la seva especificitat i antiguitat.

La voluntat, però, no es limitava a aquesta única reedició. La idea de fons era

la d’aprofitar aquest fet per crear una plataforma que permetés a l’Ajunta-

ment aplegar, de forma ordenada i progressiva, i posar a disposició de tot-

hom l’antiga producció literària o científica referida a Roses i a algunes

qüestions de caire més general, però sempre en relació directa amb aspec-

tes que conformen la història o l’actualitat del nostre municipi. En definiti-

va, hi havia la voluntat d’anar disposant de cada cop més eines que ens

permetessin ampliar el corpus de coneixement sobre la nostra vila.

Dos anys després, i amb la reedició traduïda i comentada de les Recerques his-

tòriques, geogràfiques sobre la muntanya de Roses i el cap de Creus, de Jaubert de

Paçà, que ara teniu a les mans, podem sentir-nos orgullosos que això no

hagi quedat en una simple voluntat, sinó que hàgim estat capaços de conti-

nuar fent camí posant novament a l’abast de tothom, i per primer cop en

llengua catalana, una obra que esdevé una de les primeres referències cien-

tífiques en la descripció i l’anàlisi de Roses, en particular, i de la serra de

Rodes i el cap de Creus, en general. L’autor, un erudit rossellonès, utilitza el

viatge per cercar les bases naturalistes, històriques i socials del que es podria

considerar una sotscomarca, la del cap de Creus. Al mateix temps, el lector

podrà comprovar quins eren els límits de l’estat de coneixements a les aca-
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balles del primer terç del segle XIX sobre el territori en el qual vivim. En tot

cas, és una aventura que, pensem, calia compartir en l’actualitat.

Per últim, deixeu-me dir que, difícilment, la producció d’aquest llibre hagués

estat possible fora de l’àmbit d’actuació de l’Administració. Sense una volun-

tat de servei públic –la mateixa que ens impulsa a tots els ajuntaments a ofe-

rir serveis culturals als ciutadans malgrat que no sigui la nostra obligació

competencial–, aquest llibre mai s’hagués publicat. Dins la lògica del mer-

cat, és evident que es tractaria d’un mal negoci i, per tant, no tindria cap sen-

tit fer-lo. Però les administracions mantenen com a funció principal, i sovint

en oposició a aquesta lògica, garantir la provisió de serveis públics de qua-

litat al conjunt de la ciutadania. I l’accés a la cultura, sens dubte, n’és un de

cabdal.

Magda Casamitjana i Aguilà | Alcaldessa de Roses
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A cura de Pep Vila 
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PRÒLEG
josep maria barris, xènia berta, enric prat i pep vila 

El propòsit que ens ha portat a editar aquesta versió catalana de les

Recherches historiques et géographiques sur la montagne de Roses et le cap
de Creus, publicat a París l’any 1833 per l’erudit i historiador rossellonès,
membre corresponent de l’Institut de França, Francesc Jaubert de Paçà, és

el d’oferir als estudiosos i lectors interessats una font historiogràfica fins ara

gairebé desconeguda i tanmateix important per conèixer millor la geografia

física i humana d’aquesta zona de l’Alt Empordà. 

Mogut pel seu interès per la figura i l’obra d’aquest erudit, la impor-

tància del qual no deixa de créixer a mesura que la seva obra es divulga, Pep

Vila en va poder adquirir fa uns anys en el mercat del llibre de vell francès

dues obres dedicades a la nostra comarca, la Notice historique sur la ville et
le comté d’Empurias (París, 1823) i les Recherches historiques sur Roses et
le Cap de Creus (París, 1833). Juntament amb altres historiadors i filòlegs,
ha estudiat i donat a conèixer aquestes obres i les que Jaubert va dedicar a

la llengua catalana.1 Del seu exemplar de la monografia sobre Roses i el cap

de Creus del 1833, l’únic de què es disposa, atès que és una obra inexistent

a les nostres biblioteques,2 en va preparar una edició facsímil,3 a partir de la

qual s’ha fet aquesta traducció, publicada amb el patrocini de l’Ajuntament

de Roses. 

El desencadenant concret de l’obra que presentem, com ho explica

l’autor a la «Introducció», va ser el fet que el cap de Creus no disposava

encara d’una representació cartogràfica prou exacta, i que això suposava un

perill constant per als navegants rossellonesos que s’acostaven a aquestes

contrades per motius comercials. Després de consultar tots els mapes de la

zona disponibles a l’època, francesos i espanyols, i de fer-ne la descripció i

la crítica, es proposà de publicar-ne un de propi, malgrat que les autoritats

no li permetien utilitzar els instruments d’observació més moderns, reser-
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vats, per motius de seguretat (militar), als topògrafs de l’exèrcit espanyol.

Per compensar-ho, va recórrer a peu o va resseguir en barca tots els racons

que esmenta a la seva obra. També corregí la posició del cap de Creus i de

Roses que donaven els autors anteriors. I portat per la seva curiositat i els

seus múltiples coneixements de caràcter erudit, amb l’auxili de fonts carto-

gràfiques, literàries, geogràfiques i històriques de què disposava a la seva

gran biblioteca, va aprofitar l’ocasió per ampliar l’abast de la recerca fins a

oferir una visió panoràmica dels més diversos aspectes del país, en la seva

història i en el seu present.

FRANCESC JAUME JAUBERT DE PAÇÀ

Francesc Jaubert de Paçà (1785-1856), baró de Paçà, va trobar en la

família benestant un ambient propici que li va permetre fer estudis civils i

militars a París. Després d’obtenir diversos càrrecs oficials, que li augura-

ven un gran futur en l’administració francesa –auditor al Consell d’Estat

(1806) amb només 21 anys, sotsprefecte de Perpinyà (1813) en temps de la

Restauració–, i d’haver participat activament en la vida política del seu

temps, va haver de tornar a Paçà per administrar les propietats familiars. Hi

aplegà una gran biblioteca, que rebia les més diverses publicacions científi-

ques de l’època i col·leccionava llibres i manuscrits antics, que juntament

amb la correspondència que va mantenir amb altres erudits i historiadors

els seus hereus encara conserven al monestir de Paçà, on Jaubert és enter-

rat. Va ser membre de diverses societats històriques de gran renom, entre

les quals destaquen l’Académie des Sciences de París, l’Institut de França,

la Société Linnéenne, la Sociedad Económica de Amigos del País de Valèn-

cia, etc. Membre del Consell General dels Pirineus Orientals (1830-1856),

en serà president del 1848 al 1852. Amic de Prosper Mérimée, sembla que

li va proporcionar els punts de partida anecdòtics tant per a La Vénus d’Ille
(és a dir, d’Illa del Riberal) com per a Carmen. Fou remarcable com a juris-
ta, agrònom i historiador.
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La seva obra més coneguda és el Voyage en Espagne dans les années
1816, 1817, 1818, 1819, ou recherches sur les arrosages (París, 1823), que
recull les seves experiències de quan va ser enviat pel ministeri de l’Interior

francès a estudiar els sistemes d’irrigació catalans i valencians per tal d’adap -

tar-ne a França legislacions i costums.4 L’interès per l’agronomia el va portar

a estudiar els sistemes de conreus de les cultures asiàtiques i àrabs. La seva

extensa obra en quatre volums, Recherches sur les arrosages chez les peu-
ples anciens (París, 1846), és el primer i únic intent d’establir una història
universal de les irrigacions, i encara va ser reeditada fa pocs anys per la

Comissió Internacional de les Irrigacions i el Drenatge (Nova Delhi, 1981).5

També va ser col·laborador dels Voyages pittoresques et romantiques de l’an-
cienne France, on va escriure la part dedicada a les llegendes ros selloneses,
que ell mateix va il·lustrar. Cal recordar que de jove havia rebut el títol d’ar-

tista i havia estat escollit per estudiar dibuix amb el pintor David. Contri buint

amb la versió catalana de la paràbola del fill pròdig en una enquesta sobre les

llengües de França, allà on altres col·laboradors es referien al parlar local res-

pectiu amb la denominació de patois, ell precisa que tradueix «en langue
catalane».6 Particular interès té per a nosaltres el seu treball sobre la història

i la situació social de la llengua catalana en un moment tan decisiu com és el

primer terç del segle XIX, i en el qual mostra un extens coneixement de les

fonts, les Recherches historiques sur la langue catalane (1824), publicada a
les  Mémories de la Société Royale des Antiquaires de France, ja que es trac-
ta de la primera història moderna de la llengua i la literatura catalanes. 

Com veiem, la seva és una producció molt extensa, escrita amb una

aguda percepció, gran erudició i coneixement directe dels temes estudiats.

Caldria valorar-la des d’una doble perspectiva. D’una banda, sembla evident

que la producció de Francesc Jaubert de Paçà rep la clara influència del cor-

rent de la Il·lustració prerevolucionària, sobretot pel que fa a la vocació enci-

clopèdica de les Recherches historiques…; i d’una manera més general, per
la necessitat de dotar les seves anàlisis de mètode científic, l’amplitud

«renaixentista» de les seves àrees de coneixement o, fins i tot, per la tria
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conscient de temes i interessos. Ara bé, constatada aquesta primera influèn-

 cia, caldria interrogar-se si, realment, Jaubert era un il·lustrat «sencer». 

Aquesta obra s’inscriuria, objectivament, per forma i cronologia,

dins de la historiografia del Romanticisme. Tanmateix, Jaubert mostra altres

influències que podrien confondre el lector, com la marcada absència del

caràcter polític que se suposa en els historiadors d’aquest període. Ara bé,

pel que fa als trets més característics del corrent romàntic, s’hi observa un

estil narratiu colorista, farcit de referències a les intencions i els caràcters

dels personatges que apareixen en el relat. El lloc destacat que ocupa la his-

tòria medieval també apuntaria cap a aquesta tendència de pensament, ja

que Jaubert, a més, dedica un extens capítol a Sant Pere de Rodes, el monu-

ment medieval més emblemàtic, amb consideracions personals sobre el seu

esplendor i la seva decadència. Malgrat això, mostrar l’antiguitat amb una

perspectiva heroica seria propi de la historiografia anterior a la Revolució

Francesa. Jaubert no fa una lectura crítica de les fonts, però es probable que

un dels seus referents sigui Edward Gibbon, ja que aquest va tenir una enor-

me influència en el desenvolupament de la historiografia del moment. L’ús

exclusiu de les fonts històriques per construir el relat i l’adopció del concepte

de civilització mostrarien aquesta probable influència.7

LITERATURA DE VIATGES8

Tot i que des del 1659, a causa del  Tractat dels Pirineus, la serrala-

da pirinenca de la qual forma part l’Alt Empordà feia de frontera estatal

entre dues parts de Catalunya, Jaubert de Paçà, que coneixia molt bé la his-

tòria, la llengua i els costums d’una banda i l’altra de l’Albera, es va despla-

çar sovint des del Rosselló fins a les comarques empordaneses per conèixer

de primera mà unes terres germanes.

Després de les invasions napoleòniques i de les primeres revoltes

contra el règim constitucional, quan s’apaivagaren les tensions polítiques,
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el restabliment del comerç i del contacte amb l’exterior va afavorir una rela-

tiva millora de les vies de comunicació. Llavors, foren molts els viatgers que

inspirats pel romanticisme literari i pictòric visitaren el nostre país en cer-

ca d’un exotisme i un pintoresquisme que imaginaven com a gairebé afri-

cans. Entre ells hi havia també doctes estudiosos becats per institucions

científiques, integrants de comissions culturals que es desplaçaven per

inventariar i descriure costums i monuments, la flora i la fauna, etc. La

impremta va fer prosperar l’edició de guies, mapes, relats de viatge, que

embadalien els lectors europeus amb realitats exòtiques.9 L’Alt Empordà fou

una zona privilegiada, per la qual entraren la majoria dels viatgers.10 Se sap

que Jaubert coneixia les obres de referència de Jean-François, baró de Bour-

going (1748-1811) i d’Alexandre de Laborde (1773-1842), molt apreciades en

aquell moment, i que en va estudiar els itineraris. L’hispanista Foulché-Del-

bosc que, entre altres quefers, es va dedicar a inventariar els relats de viat-

gers, constatava que dels 858 relats fitxats, 644 corresponien al segle XIX,

l’època del màxim apogeu d’aquest tipus de relacions escrites, obra de lite-

rats, militars, comerciants, ambaixadors, historiadors, etc. 

Entre aquests, destaquen les figures de dos rossellonesos, que

moguts per un passat i una història comuna, coneixedors del català parlat i

escrit, retrobaven les seves arrels en unes realitats que per a ells no eren pas

tan exòtiques, encara que viatjar en aquella època sempre comportava un

risc i una aventura, perquè els tràmits duaners eren atzarosos,11 el sistema

de transports en diligència, afiançat a les nostres comarques des del 1820,

oferia poques comoditats, i persistien el ressentiment i la desconfiança

envers els estrangers,  els francesos en particular. Un és Francesc Aragó

(Estagell, 1786 – París, 1853), científic i astrònom de fama mundial, que va

recórrer el País Valencià i Mallorca, Palamós, Roses,12 etc. La invasió napo-

leònica ja el va sorprendre a Mallorca, on demanà el seu internament al cas-

tell de Bellver abans que l’acusessin d’espia i de servir interessos francesos.

El seu coneixement del català l’ajudà a superar malentesos i situacions com-

promeses, ja que el poble estava profundament irritat per les maldats come-
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ses per les tropes napoleòniques. L’altre és Jaubert de Paçà, que amb el

suport d’erudits locals i una bona coneixença de les fonts històriques, escriu

sobre Catalunya i el País Valencià. Jaubert és, per exemple, un dels primers

erudits13 que criden l’atenció sobre la importància d’Empúries, a la qual

dedicarà una monografia primerenca, redactada el 1818 i que veurà la llum

el 1824, gairebé un segle abans que fos excavada per la Junta de Museus de

Barcelona (1907), treballs impulsats per Puig i Cadafalch. Jaubert coneixia

el passat d’Empúries a través de la lectura de les obres de Jeroni Pujades,

Pèire de Marca i Feliu de la Penya. Va ser el primer d’escriure’n un petit

tractat, acompanyat d’un plànol topogràfic. Les publicacions que Jaubert de

Paçà fa de la realitat catalana a París, publicades per la Société Royale des

Antiquaires de France, ajuden a divulgar l’especificitat catalana entre els cer-

cles més influents de la intel·lectualitat parisenca. També s’ha de dir, en

honor a la veritat, que des de 1833 la Societat Agrícola, Científica i Literària

de Perpinyà, de la qual Jaubert és un dels fundadors, afavoria la redacció de

treballs de recerca local, alguns de gran volada, sobre diversos aspectes de

les dues bandes de l’Albera. Jaubert encarna com pocs l’esperit d’aquells

excursionistes científics que a la fi del segle XIX van prendre tanta impor-

tància al Principat. 

Quan hom llegeix el llibre de Jaubert preocupat per com situava el

passat empordanès en el seu context, el seu marc geològic i humà, pot ser

que recordi dos publicistes de les nostres comarques de l’època de la Renai-

xença, dos representats de l’anomenada escola de Girona: Joaquim Botet i

Sisó i Josep Pella i Forgas que, cinquanta anys després de Jaubert, van fer

recerca positivista sobre Empúries i l’Empordà, sobre les diverses ocupa-

cions que van patir aquestes comarques, sempre en el context de fer present

el passat per acostar-lo a la reivindicació romàntica que propiciava la pri-

mera Renaixença. Botet, que va publicar una extensa monografia sobre el

tema emporità, va ser premiat per l’Academia de la Historia de Madrid. Pella

i Forgas, autor de la monumental Historia del Ampurdán que encara es lle-
geix amb interès, tampoc no fou, com Jaubert, un historiador professional.
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A més de ser un destacat jurista i polític, va tenir temps d’analitzar la deca-

dència de l’Empordà, que atribuïa a una pèrdua de les llibertats, en ésser

també un escenari constant de guerres i misèries.  

D’altra banda, Jaubert pertany també a unes generacions d’erudits,

arxivers i historiadors rossellonesos, entre els quals citem Pere Puiggarí

(1768-1854), D. M. J. Henry (1778-1850), Josep Tastú (1787-1849), Francesc

Cambouliu (1820-1869), Juli Bernat Alart (1824-1880), Pere Vidal (1848-

1929), que tot i la seva formació i adscripció cultural i política franceses i del

fet d’escriure en francès les seves recerques, mai no perderen de vista la

catalanitat del seu país, tant des del punt de vista cultural com lingüístic. A

la seva època, la transmissió oral de la llengua catalana al Rosselló encara

no s’havia aturat. Això els permetia estudiar la realitat catalana de primera

mà i en els documents originals. En els seus respectius camps d’estudi,

retrobaren en els documents i en la pràctica d’arxiu molts punts de refe-

rència per comprendre el passat comú, i els seus treballs encara avui ens fan

servei. Quan en 1819 Jaubert va visitar Catalunya i el País València, en una

tartana, va deixar escrit a la relació del viatge: «la connaissance de l’idiome

catalan m’évitait de rester étranger aux incidents vulgaires de la route».14

LES RECERQUES HISTÒRIQUES I GEOGRÀFIQUES 
SOBRE LA MUNTANYA DE ROSES I EL CAP DE CREUS

Pierre Vilar, profund coneixedor de la realitat catalana, quan va

escriure el seu estudi Catalunya dins l’Espanya moderna15 el va iniciar amb
la descripció del marc geogràfic. Referint-se al cap de Creus, el golf de Roses

i la Costa Brava, Vilar fa notar que són indrets feréstecs i el seu determinis-

me geogràfic li inspirà uns comentaris que impliquen l’assumpció de tot un

passat humà. Jaubert i Vilar, des d’òptiques molt allunyades, descriuen

aquests espais, on diverses cultures han deixat l’empremta del seu dina-

misme històric, abans que el turisme i l’explotació del medi els transformés:
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«Aquests indrets avui envaïts, banalitzats, fa cinquanta anys semblaven

abandonats, però plens d’originalitat humana i de records històrics. Les

comunitats de pescadors de cap de Creus (Cadaqués, el Port de la Selva)

vivien d’esquena a l’aspre interior de llur minúscula península; la costa bai-

xa de l’enfonsament empordanès (golf de Roses) presentava vestigis dels

ports grecs, Rhode i Emporion, colònia massaliota on Escipió desembarcà». 

Jaubert de Paçà va publicar la relació del seu viatge per terres de l’Alt

Empordà quan tenia 49 anys. Ens consta que a l’edat de 17 anys va fer el seu

primer viatge a Barcelona. Diverses vegades havia recorregut les comarques

gironines travessant el Portús per traslladar-se a Catalunya o al País Valen-

cià. Es queixa que les autoritats espanyoles, per motius polítics i estratègics,

no li havien donat gaire facilitats per fer una acurada observació sobre el ter-

reny. Les guerres de 1794 i 1808 havien remogut arreu de Catalunya el pòsit

d’un arrelat sentiment antifrancès. En aquella època la cartografia militar i

civil francesa era molt més avançada que l’espanyola. Tot llegint la col·lecció

d’atles i plànols de ciutats de Girona (segles XVII-XX),16 hom s’adona de la

importància estratègica que fins a la Guerra del Francès van tenir les viles i

ports fortificats de Roses, Port de la Seva, Cadaqués, etc. La cartografia d’a-

questes poblacions i recintes militars, unes obres importants d’enginyeria,

permet moltes lectures. Amb la invasió en 1823 dels Cent mil Fills de Sant

Lluís, per restaurar a Espanya la monarquia absoluta de Ferran VII, s’alcen

molts plànols i s’escriuen informes que ajudaran al mariscal Moncey a pene-

trar el país amb el quart cos de l’Exèrcit dels Pirineus.

En el text tracta fonamentalment d’aspectes geogràfics i de compo-

sició geològica del cap de Creus, però també fa un un repàs a la història de

l’Empordà a través de les fonts antigues i literàries que coneix. Ens dóna una

visió històrica i humana sintetitzada de l’evolució dels pobladors de Roses,

Empúries i el Cap de Creus des de temps molt reculats, més enllà d’un

resum d’altres llibres.17 Són terres de trànsit, amb vestigis arqueològics i de

civilització dels pobles indigets, foceus, cartaginesos, romans, gots, àrabs i
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francs. Se serveix de les fonts clàssiques, epigràfiques i literàries per docu-

mentar, sobretot, un passat grec i romà molt important. Destaca la hipotè-

tica fundació de Rhode, l’ocupació d’Empúries amb un doble passat grec i

romà. Més endavant passa revista a l’ocupació de la muntanya de la serra de

Rodes, l’establiment del monestir de Santa Maria, la incorporació del com-

tat d’Empúries a la corona d’Aragó. Del segle XVI són els atacs i saqueigs

constants de pirates. Amb el govern de la casa d’Àustria s’inicien les obres

per a la fortificació i defensa de la vila de Roses, i la presència de torres i cas-

tells de defensa,18 fortificacions militars al llarg del territori. Geogràficament

parlant, la serra de Rodes acull unes muntanyes coronades pel puig Pení, el

puig de l’Àliga i el Puig Alt, que li confereixen una gran singularitat paisat-

gística. Dóna valor al que representen els rius Muga i Fluvià en aquesta oro-

grafia tan accidentada. Són moltes les pàgines que dedica a explicar els

setges francesos que Roses va patir al segle XVII.19 Els passos de frontera

també permetien la comunicació entre l’Empordà i el Rosselló quan Perpinyà,

amb la seva indústria de draps, era la segona ciutat del país. 

Pel que fa als dominis marítims, Jaubert descriu l’ecosistema del

litoral, la seva riquesa geològica, els seus entrants i perfils ben retallats, el

paratges naturals que tenen el mar com a horitzó, enumera i descriu les

cales paradisíaques de Roses, Cadaqués, Portlligat i Cap de Creus, abans que

el turisme i la massificació hi fes estralls. El golf de Roses s’estén des de cap

Norfeu,20 topònim de clar ressò grec, fins a les illes Medes. Jaubert subratlla

l’escassa presència humana, els pocs masos que es troben en aquells camins

ramaders dels interiors que van de Roses a Cadaqués,21 i del cap de Creus

fins a Cadaqués i Llançà, que viuen dels productes del bosc, l’agricultura i

la ramaderia i exploten velles pedreres, i que fabriquen un vi dolç22 excels, i

que feia competència al xerès andalús que s’exportava a Anglaterra.23 La zona

interior del cap de Creus era a la seva època un territori de pas caracteritzat

per un poblament dispers del qual encara s’observen múltiples restes. El

domini eclesiàstic del monestir de Sant Pere de Rodes va afavorir l’agricul-

tura, amb la corresponent desforestació. A la fi del segle XVIII Francisco de
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Zamora ja observava la poca quantitat d’arbres grans que hi havia en el tra-

jecte que va del Port de la Selva fins a Bufadors.24

El text de Jaubert també és molt ric en noms de lloc, topònims a

vegades desfigurats per una grafia afrancesada. Segons Jaubert, el puig 

Pení, que ell grafia Paní, «rappelle le culte du dieu Pan»,25 divinitat dels pas-
tors i dels ramats en la mitologia grega. Les condicions del territori i les

fonts de l’ època, algunes poc fiables, propicien també el relat d’una terra

mítica, llegendària, amb romanalles d’antigues creences, amb un rerefons

de déus i divinitats paganes. La majoria d’aquests materials els extreu de

vells cartularis recollits per Pèire de Marca, publicats en el seu llibre Marca
Hispanica sive limes hispanicus (1688).26 Així, per exemple, quan descriu
el monestir de Sant Pere de Rodes, el considera una fundació dels rodis,

subs tituïda dotze segles després pel proselitisme cristià, que hi va fer edifi-

car un altre temple en record de sant Pau Sergi, apòstol de la Gàl·lia nar bo-

nesa i deixeble del primer sant Pau. També segons aquestes fonts provinents

de vells cronicons, no sempre contrastats, l’actual cap de Creus ja fou cone-

gut pels grecs amb el nom de «promontoire d’Aphrodite, et des Romains

sous celui de Vénus ou des Pyrénées».27 Més tard, els cristians l’anomena-

ren Caput Crucis, perquè diverses creus s’alçaven sobre el lloc. Avui en dia

es creu que aquest topònim indicava el punt geogràfic d’encontre entre la

Mar d’Amunt i la Mar d’Avall. En un altre punt de la memòria es refereix al

camí d’Anníbal, vora la muntanya de Montgó28 (mons Jovis) on, segons la
tradició, aquest militar cartaginès hi va fer un camí que davallava des 

d’aquells terrenys escarpats fins al pla emporità, i que a l’època medieval es

deia Scalas Annibalis. De fet relaciona aquest topònim amb la presència, no
gaire lluny, de la vila de l’Escala o Scala. 

No té sentit subratllar, ara i aquí, l’abundància de fonts escrites, clàs-

siques i modernes que maneja amb desimboltura, algunes anotades a peu

de pàgina: Aviè, Estrabó, Titus Livi, Plini, Desclot, Francesc Diago, Zurita,

Pèire de Marca, Pujades, Esteve de Corbera, Noailles, Finestres, fins arribar
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a Capmany, que revela la seva voluntat d’estar al dia.29 Al llarg del text tro-

bem referències geogràfiques que mostren els diferents nivells d’aprofun-

diment del seu esforç. Jaubert descriu les formes de vida i d’explotació rural,

explicant-nos, com en qualsevol investigació geogràfica avançada, la combi-

nació de sòls, terrasses i muntanyes.

A través de la història i la geografia explica les colonitzacions ibèri-

ques de l’Empordà; la presència, en un espai no massa distant, de dues colò-

nies gregues: Empúries i Rhode. Després de descriure el procés de

feudalització, amb el seu corresponent declivi, passa revista –a voltes amb

errors de datació i/o de comprensió dels diversos fenòmens històrics que

reporta– a la lenta incorporació del país a la corona espanyola. Castelló havia

estat capital del comtat d’Empúries fins al segle XIV. A poc a poc, iniciarà una

llarga decadència fins que la capitalitat és assumida per Figueres. De Castelló,

situada a l’oest de Roses, sobre un tossal que domina la riba esquerra de la

Muga, en recorda l’estany amb el seu grau i qualifica la vila d’agrícola, domi-

nadora d’un ric territori. Roses manté una clara interdependència funcional

amb Castelló fins al segle XV. La vila tingué una gran importància estratègica

i militar, 30 i per això sovintegen els saqueigs i les invasions del territori, pro-

piciades perquè la seva badia fou des de molt antic un reconegut port natural.

Jaubert narra les vicissituds de la vila durant el regnat de Pere II el Gran (1276-

1285), amb la invasió l’any 1285 de Felip III de França, l’Ardit.31 El segle XVI

marca la transformació de la vila, amb la construcció de la fortalesa renaixen-

tista a la Ciutadella.32 Segueixen el setge de Roses de 1645, la Pau dels Pirineus,

la capitulació de la Ciutadella en 1693, assetjada per Noailles, governador 

del Rosselló (1678-1682), el tractat de Rijswijk (1697), amb la devolució de la

plaça, i la pèrdua de les llibertats de Catalunya amb la guerra de Successió.33

Un altre capítol interessant del llibre és el que dedica al monestir de

Sant Pere de Rodes, d’orígens incerts, suposadament edificat sobre un antic

temple de Venus, del qual traça la història fins que la comunitat es va tras-

lladar a Vila-sacra (1798). Jaubert va visitar-lo abans que comencessin les
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grans depredacions, iniciades en 1835, i encara va poder admirar algun ele-

ment de la portalada principal de l’església, atribuïda al mestre de Cabes tany,

avui perduda. Tot i això, s’esgarrifa de veure dintre les voltes del cenobi tom-

bes obertes, capitells mutilats, blocs de marbre mig colgats, etc. Recordem

que el museu Frederic Marès de Barcelona conserva un fragment en mar-

bre de l’anomenada Aparició de Jesús als seus deixebles, del darrer quart del
segle XII, del mestre de Cabestany.34 En tot cas, ara el treball de Jaubert es

pot incorporar a la molta bibliografia existent sobre aquest cenobi, i és inte-

ressant per documentar-ne el procés de depredació.  

Per a un agrònom com Jaubert, les referències a les produccions

agrícoles d’aquesta àrea havien de ser també molt importants. La minva del

comerç i dels intercanvis que Roses i Cadaqués mantenien amb altres ports

de la Mediterrània i d’Amèrica són considerats com a factors desencade-

nants de la decadència d’aquest territori, quan encara la fil·loxera no havia

fet acte de presència i la vinya, que era el conreu dominant, gairebé un

monocultiu, tenyia tot el paisatge. El territori de la Selva produïa un vi d’una

varietat de cep i de raïm anomenat lledoner (a França, grenache).35 A Cada-
qués, poble aïllat de la resta de la comarca, que en 1840 comptava 2.787

habitants, el contraban, l’elaboració de vi i aiguardent, la construcció de

bótes, el comerç derivat de la salaó de la sardina, la tonyina o el salmó ocu-

pen un bon nombre de persones. Remarca la importància que tenen les

badies de Cadaqués i de Portlligat. A la contrada de la Selva hi havia quinze

fàbriques productores d’olives salades, collides dels vells oliverars de la

zona. Les terrasses de les valls de Llançà són remarcables per la riquesa dels

vinyers, que els pagesos laboriosos i perseverants asseguraven, abans que la

fil·loxera arruïnés aquest conreu. Destaca també la importància de l’elabo-

ració de l’oli. En canvi, dedica ben poca atenció a la pesca, al seu valor eco-

nòmic i a les tradicions que hi anaven lligades. Tota aquesta zona tenia una

activitat marítima remarcable. Sabem que cap a la fi del XVIII alguns pobles,

com Cadaqués, la Selva i Roses, havien tingut grans augments de població,

un senyal inequívoc de prosperitat econòmica.36
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Ara bé, el viatger rossellonès és molt pessimista sobre el futur de

Roses i les viles de l’àrea del cap de Creus. El seu periple s’efectua, precisa-

ment, després dels estralls de la Guerra Gran i dels flagells de les invasions

napoleòniques, quan les conseqüències de la devastació són encara ben visi-

bles. Roses n’és un bon exemple, amb la complicada situació social i eco-

nòmica per la qual travessa: «Després de tants setges i calamitats; al cap de

vint-i-un segles d’existència, la vila de Roses, reduïda en extensió i en pobla-

ció, privada d’influència marítima i del seu comerç, sense ciutadella ni

muralles, no era res més que una vila catalana de tercera classe». Aquesta

percepció és corroborada pels testimonis coetanis, extremadament insis-

tents a l’hora de descriure les dificultats per redreçar la situació.37 Anys des-

prés de les vicissituds bèl·liques, moltes propietats urbanes restaven encara

ensorrades, fet que comprometia, d’una banda, la recuperació demogràfica

de les poblacions i, de l’altra, la disponibilitat financera destinada a la inver-

sió econòmica, atesa la necessitat general de recórrer al préstec i a l’endeu-

tament de les famílies. En aquest punt la documentació notarial és un fidel

reflex de l’embranzida del mercat creditici. El resultat és evident: la xarxa

urbana de Roses presenta un estat lamentable als ulls del viatger nord-cata-

là: «Cinc o sis carrers enfangats; unes quantes cases modestes, massa sovint

simples barraques; una esglesiola; un camp pelat, sense ombra ni jardins;

això és tot el que resta d’una vila poderosa, el nom de la qual figura tan

sovint en la història de la península». Més matisat es mostra Jaubert a l’ho-

ra de valorar l’estat veïnal de Cadaqués que, malgrat la davallada de l’activi-

tat comercial, plenament constatada (i sentenciada amb un lapidari «la

marina de Cadaqués, tan poderosa en altres èpoques»), troba millor que el

de Roses: « Allò que és evident és que, malgrat el desànim de la gent i les

queixes del comerç, les cases de Cadaqués tenen un aspecte de netedat i

benestar que fa honor a l’activitat dels seus habitants».

La situació de crisi econòmica que viuen Roses i les altres pobla-

cions de la zona, agreujada per un seguit de males collites que conduïren a

situacions prou desesperades,38 té el seu corol·lari més diàfan en la caiguda
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de l’activitat comercial marítima. Jaubert, atent, ho explicita amb tota crue-

sa: «Ja no és pas a Roses que el comerç va a cercar els productes d’Amèrica

i les mercaderies del Mediterrani. D’aquella llarga prosperitat comercial, 

d’aquella població marítima, no en resten més que uns quants patrons, vells

testimonis d’una puixança decaiguda, i uns quants pescadors». Només la

tenacitat i el bon ofici dels habitants de poblacions com la Selva, el Port de

la Selva o Llançà permeteren a Jaubert destacar la riquesa que hom genera-

va gràcies a la vinya i l’olivera, omnipresents, origen de la relativa situació

de benestar, sobretot de les poblacions més petites. Amb tot, la represa

demogràfica de Roses, bastida com al segle XVIII a partir de l’acollida d’im-

migrants,39 serà limitada i tímida. Tanmateix, sovint el creixement d’uns,

encara que petit, suposarà la reducció dels altres, com és el cas de la conti-

nuació del tradicional procés de traspàs d’efectius humans de la Selva cap a

Roses. Els 1.952 habitants del cens de Floridablanca40 de 1787 es convertei-

xen en 2.315 habitants el 1833,41 encara que el famós diccionari de Pascual

Madoz42 tornava a reduir la xifra, uns anys després (1840), a 1.948 habitants.

En definitiva, la mateixa situació que 50 anys endarrere. Tal vegada, Jaubert

va ser capaç de percebre que en aquest nou retrocés demogràfic alguna cosa

hi devia a tenir a veure el clima d’inestabilitat política que comportava la ten-

sa i violenta construcció de l’edifici liberal espanyol.43 A l’extrem contrari,

cal consignar l’evolució de Llançà, que sembla haver sortit més ben parada

de les guerres napoleòniques. Així, el cens de Floridablanca del 1787 comp-

tabilitzava 1.044 habitants, que es duplicaven amb escreix just després de la

visita de Jaubert: 2.288 el 1840, segons Madoz.44 En tot cas, i malgrat les

desviacions de dades, l’estructura econòmica de Llançà sembla resistir

millor els efectes de la crisi que no pas Roses o Cadaqués, tal vegada més

castigades per la davallada de l’activitat comercial.

Jaubert, doncs, viatjà a la zona del cap de Creus en el moment final

–i potser per això mateix de màxima decadència de Roses– d’un llarg perío-

de de crisi econòmica i demogràfica. A partir de la dècada posterior al 1840,

però, l’escenari econòmic, liderat per la represa del sector comercial, torna-
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rà a canviar, propiciant la consolidació d’un model econòmic i, de retruc,

urbà, plenament inserit en els nous avatars del segle XIX.45 En tot cas, l’anà-

lisi econòmica de Jaubert es basa estrictament en la seva experiència direc-

ta, i per tant esdevé una font primària d’informació sobre la situació de les

poblacions visitades. La seva valoració de la situació econòmica és la d’un

bon coneixedor de la realitat agronòmica del seu moment històric, encara

que no sigui l’objectiu primordial de les seves observacions.  

A TALL DE CONCLUSIÓ 

Naturalment, les referències a l’obra podrien ser molt més àmplies

i matisades, situades adequadament en el context de la historiografia empor-

danesa de l’època, de la qual ja posseïm un marc que posa al dia l’estat de la

qüestió.46 Jaubert, que a pesar del seu enciclopedisme acull també més d’u-

na invenció erudita, passa revista a vint-i-cinc segles d’història, sense obli-

dar la problemàtica de la pèrdua de llibertats catalanes en 1715, després de

la unió forçosa amb els castellans; o de la Guerra Gran i de les seqüeles de

la Revolució Francesa en aquestes terres, que destrueix els lligams de famí-

lia (borbònica) que unien la part francesa de Catalunya i l’espanyola. Tam-

poc s’oblida de la «memorable guerra d’Indepèndencia», dels setges que va

patir Roses, ocupada pels francesos, que sotmeteren aquest punt molt for-

tificat a un règim militar estricte. La seva visió històrica s’atura amb les pri-

meres insurreccions carlines i les experiències revolucionàries de 1820-1823.

Jaubert s’adona que el camí imparable de la civilització, que la descoberta

de nous mons i nous mercats ha deixat en un segon pla la serra de Roses,

una vegada ha perdut la seva importància comercial i militar i la seva mari-

na. Els naturals del país, ocupats a sobreviure després de la guerra contra la

França napoleònica, ignorants del seu patrimoni, tampoc n’aprecien els tre-

sors que conté. 
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NOTES

1  Brígida Payrou i Pep Vila, «un manuscrit inèdit de F. Jaubert de Paçà: Noti-

ce sur la langue catalane (1833)», Llengua i literatura, 3 (1988-1989); Enric

Prat i Pep Vila, «F. Jaubert de Paçà i les seves Recherches historiques sur la

langue catalane (1831)», dins El Segle Romàntic: Actes del Col·loqui sobre

el Romanticisme (Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Víctor Balaguer, 1997), pp.

337-364; Enric Prat i Pep Vila, «F. Jaubert de Paçà i les seves “recherches

historiques sur la langue catalane” (1824)» [versió ampliada i corregida de

l’article anterior], pròleg a l’edició facsímil de les Recherches historiques sur

la langue catalane (1824) (Perpinyà, trabucaire, 2000); Josep Maria Nolla

i  Pep Vila, «Notice historique sur la ville et le comté d’Empurias», Annals

de l’nstitut d’Estudis Gironins, 41 (2000), pp. 419-530.

2  l’any 1996, arnald PluJà (Estudi del cap de Creus. La Costa. Diccionari

toponímic, etimològic i geogràfic) dedica una entrada a Jaubert (p. 183: «…El

text consta d’interessants descripcions orogràfiques, geològiques i un mapa

absolutament imaginari i alterat del cap de Creus, però amb suggestiu con-

tingut toponímic. Cal considerar-lo com un precursor modern de l’excursio-

nisme científic») i dóna les gràcies (p. 331) a François Garnier, bibliotecari a

la Sorbona, per haver localitzat el llibre de Jaubert i el seu mapa (reproduït a

les pp. 184-185 del llibre de Plujà).

3 Francesc JauBErt dE Paçà, Recherches historiques et géographiques…, Edi-

ció i pròleg a cura de Pep Vila (Girona, institut d’Estudis Gironins – asso-

ciació d’Estudis rossellonesos, 2007).

4  Sobre aquest tema en concret, es poden completar les informacions a l’Enci-

clopèdia Catalana:

<http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NdCHEC=0034379&BatE=Francesc%20

Jaume%20Jaubert%20de%20Pa%E7%E0>
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5  «un ouvrage à proprement parler extraordinaire de Jaubert de Passa a été

exhumé de plus de 130 ans d’oubli quasi total: extraordinaire car Recherches

sur les arrosages chez les peuples anciens est la première tentative de réali-

ser une histoire universelle des irrigations et, à notre connaissance, la seule

encore rédigée de nos jours en France et ailleurs», deia roland darves-Bor-

noz, President de la Comissió internacional de les irrigacions i del drenatge,

amb motiu de la reedició d’aquesta obra.

6  Es tracta de l’enquesta proposada per Coquebert de Montbret (Mémoires de

la Société Royale des Antiquaires de France, 1824, p. 507). Vegeu Georges

J. CoSta, Atlas linguistique «Sacaze» des confins catalano-languedociens

(Sant Esteve, Société des Professeurs de Catalan, 1986).

7  Sobre la historiografia del període, vegeu Josep FoNtaNa, La història dels

homes (Barcelona, Crítica, 2000), pp. 117-121 i 123-141; i Jean Maurice

BizièrE i Pierre VaySSièrE, Histoire et historiens: Antiquité, Moyen Âge,

France moderne et contemporaine (París, Hachette, 1995), pp. 126-135.

8  És imprescindible la consulta de l’abundant bibliografia científica existent a

hores d’ara: Bartolomé et lucile BENNaSSar, Le voyage en Espagne: Antholo-

gie des voyagers français et francophones du xvie au xixe siècles (París, robert

lafont, 1998); Manolo MorENo CHaCóN, viatgers a Figueres segles xv-xix

(Quaderns d’Història de Figueres, ajuntament de Figueres, 1995). Entre les fonts

clàssiques, cal destacar: alexandre de laBordE, itinéraire descriptif de l´Espa -

gne, vol. i (París, Chez H. Nicolle, 1808); Francisco de zaMora, Diario de los

viajes hechos en Cataluña. viatge per l’Empordà (Barcelona, Curial, 1973), pp.

352-353; Bernardo ESPiNalt GarCía, Atlante Español ó Descripción General

de todo el reyno de España (Madrid, imprenta de antonio Fernández, 1781).

9  Molts d’aquests treballs es complementen amb litografies, ja que a principis

del segle xix es popularitzà aquest invent, fet per l’austríac Senefelder l’any

1796. aquest procediment d’estampació consistia a imprimir a partir d’un
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dibuix fet sobre una pedra calcària, que permetia ser reutilitzada moltes vega-

des. El gravat amb burí o aiguafort sobre una placa de coure era un procediment més

elitista i car, per tant la innovació va fer augmentar con siderablement el nombre de lli-

bres de viatges impresos que contenien vistes gravades.

10 aquest és el cas, per exemple, de richard Ford, viatger anglès que en 1845 va

editar a londres un manual per viatjar per Espanya, després de recórrer milers

de quilòmetres a cavall per tota la Península. l’editorial madrilenya turner va

traduir l’any 1983 el capítol que fa referència a Catalunya: Manual para viaje-

ros por Cataluña y lectores en casa. En aquest llibre explica la ruta de Figue-

res a roses, feta dotze anys després que Jaubert hagués editat la seva obra.

11 Ford va deixar escrita aquesta nota sobre el seu pas per la frontera de la Jon-

quera: «aquí está la aduana española; los aduaneros, adiestrados por el pun-

tillismo de sus colegas franceses, son severos a menos que se tenga el sentido

común de ablandarles por eso de que más ablanda dinero que palabras de

caballero, y pocos de ellos encontrarán en su ánimo la fuerza de resistir a un

dólar insinuante» (Ford, Manual…, p. 115).  

12 Sobre la seva estada a roses: François araGo, «Histoire de ma jeunesse», a

œuvres Complètes (París, Gihe et J. Baudry, 1854), vol. i, pp. 49-64; Josep

M. BarriS, Roses o la recerca de la zona grisa (roses, ajuntament de roses,

2008), pp. 223-224.

13 Hom pot recordar també la figura de Francesc Maranges i Juli (l’Escala, 1837

– Madrid, 1872), un dels primers excavadors d’Empúries.

14 «la coneixença de l’idioma català em va evitar de quedar al marge dels inci-

dents vulgars del trajecte» (a Jacques SaQuEr, «Souvenirs du voyage de 1819

en Espagne», Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orienta-

les, 106 (1998), p. 126. El mateix Jaubert explica que a la seva infància «j’igno-

rais complètement la langue française et j’avoue même que j’avais contre elle
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d’assez vives repugnances» [ignorava completament la llengua francesa i con-

fesso fins i tot que em produïa una forta aversió] (Georges CoSta, Atlas..., 

p. 205).

15 Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna: recerques sobre els fonaments

econòmics de les estructures nacionals (Barcelona, Edicions 62, 1964-1968).

16 Catàleg de plànols de les ciutats de Girona des del segle xvi al xx (Girona,

Col·legi d’arquitectes de Catalunya i diputació de Girona, 1994).

17 Bernardo ESPiNalt i GarCía, en un dels volums de la seva obra Atlante Espa-

ñol, descripción general, geográfica, cronológica e histórica de Espanya, por

reinos y provincias… (Madrid, imprenta de antonio Fernández, 1781), dedi-

ca sengles articles a descriure roses, Castelló d’Empúries, Cadaqués, entre

d’altres poblacions. Entre 1846 i 1850, Pascual Madoz (1806-1870), capda-

vanter de l’estadística a Espanya, publicarà el seu famós Diccionario-estadís -

tico histórico de Espanya y sus posessiones de ultramar, en el qual també

recull una bona informació sobre la província de Girona. l’obra de Pascual

Madoz, Diccionario-esta dístico histórico de Espanya y sus posessiones de

ultramar (Establecimiento tipográfico de P. Madoz y l. Sagasti, Madrid)

consta de setze volums i en els articles dedicats a les poblacions portuàries,

com ara roses (vol. xiii, pp. 570-573) i Cadaqués (vol. V, pp. 111-113),

incorpora taules amb dades referents a la duana.  

18 Pablo de la FuENtE, Les fortificacions reials del golf de Roses en l´època

moderna (roses, ajuntament de roses, 1998).

19 Sobre el segle xVii a roses, consulteu Narciso díaz roMañaCH, Roses, una

vila amb història (roses, ajuntament de roses, 1991), pp. 77-92.

20 Josep Maria daCoSta, Roses, l’elecció natural (Barcelona, lunwerg, 1998),

pp. 17-19.
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21 Joan raBEll, Els masos de Roses (Girona, dalmau Carles Pla, 1991).

22 «C’est le lladoner des catalans, appelé ailleurs grenache» (p. 63).

23 Vilar, Catalunya dins…, vol. iii, p. 359-360.

24 Francisco de zaMora, Diario de los viajes…, p. 348.

25 «recorda el culte al deu Pan».  

26 Marca Hispanica sive Limes Hispanicus: hoc est Geographica description

regionum quae in Catalonia continentur & in Comitatu Ruscinonensi va ser

publicada de forma pòstuma el 1688 per Étienne Baluze, l’editor i secretari

de Pèire de Marca. l’últim volum de l’obra va ser afegit per Baluze abans de

la publicació, probablement a partir de materials aplegats per Marca.  

27 «promontori d’afrodita, i pels romans conegut amb el nom de Venus o dels

Pirineus».

28 Jaubert utilitza el topònim Montjoi per referir-se a Montgó, muntanya situada

al terme de l’Escala. 

29 lluís BuSCató, La colònia grega de Rhode (Figueres, Brau Edicions, 1999),

pp 53-72

30 Pablo de la FuENtE, «una petita roses per una gran estratègia», dins A la

frontera de l’imperi: Guerra i societat a Roses, 1773-1833 (roses, ajunta-

ment de roses, 2009), p. 26.

31 Vegeu JauBErt dE Paçà, «Expédition du roi de France Philippe le Hardi en

Catalogne. Chronique Catalane, 1839», France départementale. Revue de la

Province, 6 (1839); també, Francesc CaNEt, Roses, 1285, consolidació de
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Catalunya:  Història i manipulació política (roses, ajuntament de roses,

1995).

32 Pere GiFrE, a «la roses fora muralles. Els inicis de la roses moderna, 1645-

1693», A la frontera de l’imperi: Guerra i societat a Roses, 1773-1833

(roses, ajuntament de roses, 2009), pp. 36-46, considera que el període és

ple de dificultats però que a mesura que el segle xVii avança hi ha una recu-

peració i un redreçament de la situació produïda pel setge del 1645.

33 díaz roMañaCH, Roses…, p. 93. 

34 Vegeu la monografia d’immaculada lorÉS, El monestir de Sant Pere de

Rodes (Barcelona, universitat autònoma de Barcelona, 2002).  

35 Jaubert de Paçà ja havia dedicat un treball als vins del rosselló: «recherches

sur les vins du roussillon», Bulletin de la Société d’Agriculture, Arts et Com-

merce des Pyrénées Orientales, 7 (1822), pp. 268-275. 

36 Sobre el cas de roses i la seva població a finals del segle xViii, vegeu Josep

Maria BarriS i Bàrbara SCHMitt, «Guerra i societat a roses entre 1773 i

1833», dins A la frontera de l’imperi…, pp. 50-93. 

37 BarriS & SCHMitt, «Guerra i societat», especialment les pp. 73-83.

38 És exemplar el «robatori oficial» de blat que s’explica a BarriS & SCHMitt,

«Guerra i societat…», p. 74.

39 Encara que amb diferències, sobretot pel que fa a les poblacions emissores.

les viles litorals substitueixen en bona mesura els efectius demogràfics pro-

vinents de les zones prepirinenca i pririnenca (BarriS & SCHMitt, «Guerra i

societat», pp. 76-78).
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40 Josep iGlÉSiaS (ed.), El cens del Comte de Floridablanca, 1787 (Part de

Catalunya) (Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1970), vol. ii.

41 Joseph BErGNES dE laS CaSaS, Diccionario geográfico universal (Barcelona,

imprenta de José torner, 1833), tom Viii, pp. 305-307.

42 Pascual Madoz, entrada «rosas» en el Diccionario geográfico-estadístico-

his tórico de España y sus posesiones de ultramar (Madrid, 1849), tom xii,

p. 276.

43 BarriS, Roses.., pp. 225-230; BarriS & SCHMitt, «Guerra i societat..», pp. 81-83.

44 Pascual Madoz, entrada «llansá» en el Diccionario…, vol. xii (edició fac-

símil: Barcelona, Curial, 1985), vol. ii, p. 95. En tot cas, sembla una quanti-

ficació una mica excessiva, sobretot perquè segons altres fonts no passaven

dels 1.736 habitants el 1842 (Font: arxiu Municipal de llançà, sèrie 4.1.6.

rectificació del padró d’habitants).

45 Jaume SaNtaló, «roses, 1875-1975: del model comercial a la revolució

turística», dins Josep M. BarriS i ruSEt, Joan FalGuEraS i Jaume SaNtaló,

Roses, 1875-1975: del model comercial a la revolució turística (roses, ajun-

tament de roses, 2001), pp. 10-19.

46 Ens referim a les Actes de les Jornades d’Història de l’Empordà. Homenat-

ge a J. Pella i Forgas, a cura de Joan BoadaS (Girona, Patronat Eiximenis,

diputació de Girona, 1987). 

47 Com que la bibliografia de Jaubert de Paçà és molt extensa, només esmen-

tem els treballs relacionats amb el llibre objecte d’aquest estudi o referits a

aspectes de la cultura catalana. El lector interessat a aprofundir en la seva

vida i la seva obra pot consultar els treballs del seu biògraf Jacques Saquer.
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detall de la primera edició
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LIBRAIRIE-GIDE,
Rue Saint-Marc, no 23,
1833.

A. PIHAN DE LA FOREST,
Impressor de la Cort de Cassació
Rue des Noyers, no 37.
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Recerques històriques 
i geogràfiques sobre 
la muntanya de 
Roses i el cap de Creus
per
M.1 JAUBERT DE PASSA,
corresponent de l’Institut

«És per disminuir aquests perills que hem publicat aquesta
memòria i el mapa del cap.»
(Conclusió.)

CONTÉ UN MAPA. 

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:31  Página 55



contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 56



contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 57



58

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
R

es
ca

t

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 58



INTRODUCCIÓ                     

La muntanya de Roses i el cap de Creus, ben coneguts pels nave-

gants, apareixen representats de manera molt inexacta en els mapes fran-

cesos i espanyols. Aquesta negligència en un punt geogràfic de tanta

importància té a vegades uns resultats tan deplorables per al comerç que

m’ha semblat que un traçat més exacte d’una costa veïna de França tindria

una certa utilitat. En emprendre aquest treball he considerat que calia que

hi afegís recerques històriques i geogràfiques sobre aquesta muntanya i la

costa que en depèn.

Malgrat totes les recerques que m’havia imposat, he d’admetre que

el meu mapa encara manca, des del punt de vista geogràfic, d’aquella ||6||

exactitud rigorosa, d’aquella precisió de detall que l’estat actual de la ciència

permet d’exigir, però que no és possible obtenir sense instruments d’obser-

vació per a l’ús dels quals cal l’autorització del govern espanyol.2 Per tant,

queda reservat a la península ser la primera de publicar un mapa detallat i

del tot exacte del cap de Creus. No són pas bons geògrafs allò que manca a

la pàtria de l’almirall Mazarredo. Podria ser, fins i tot, que els manuscrits

inèdits de l’almirall Tofiño, o els del general d’enginyeria Escofet contin guin

tots els elements del mapa que jo miro de suplir de manera provisional.3

D’altra banda, que se’m permeti d’observar, per excusar petits errors que la

brúixola d’un enginyer podria assenyalar, que una exploració de la munta-

nya de Roses no està pas mancada de fatigues i privacions, i que tanmateix

m’he imposat com a regla escriure només d’allò que he vist i, en la mesura

del possible, mesurat. He visitat a peu o en una fràgil embarcació tots els

cims, totes les torrenteres, totes les cales i tots els esculls. He travessat aques-

ta petita contrada en tots els sentits, per estudiar-ne més bé la configuració

i les distàncies respectives. Durant aquests múltiples recorreguts no he dei-

xat d’anotar tot allò que m’ha semblat que mereixia ser anotat des del punt

de vista geognòstic, amb la intenció de desvetllar en algun savi el desig d’em-

prendre una exploració que enriquiria la geognosi amb nous coneixements.
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Tinc, doncs, ||7|| l’esperança que aquesta memòria no manqui d’interès i

que, mentre no n’hi hagi cap de millor, els navegants atribuiran algun valor

a un mapa que pretén assenyalar uns perills que molts altres mapes dissi-

mulen.      

No vull acabar sense indicar els materials que he consultat. 

D’ençà dels mapes, estimables per a l’època que en veié la publica-

ció, de Josep Aparici i de don Francisco de Garma, els errors de longitud res-

pecte al cap de Creus han augmentat encara en 13′. Constantment, en

aquells mapes o en els que els imitaren, el cap hi té una forma truncada, o

bé deformada cap al sud, de manera que els vaixells el veien sorgir molt més

a l’est del punt on el geògraf s’havia obstinat a col·locar-lo.

A Don Tomás López li correspon el mèrit rar de ser el primer a

publicar (1792) un atles detallat de la península; però, com que treballava

per compte propi i sense el necessari suport del govern, massa sovint copià

sense corregir-los els errors consagrats pels mapes provincials.     

Don Isidoro de Antillón, en la seva Geografía astronómica, obra

excel·lent i per desgràcia massa concisa, atribueix a Roses la longitud E 6° 

53′ 21″;4 però en un altre lloc diu que el meridià de Madrid (que passa pel

Seminario de Nobles), es troba a 6° 3′ 23″ a l’oest del meridià de París. ||8||

Roses estaria, per tant, a 0° 49′ 58″ a l’est del meridià de París. Segons els

càlculs de M. Méchain, aquesta vila és a 0° 47′ 30″. Per tant, encara hi ha un

error de 2′ 18″ en els càlculs d’Antillón, pel que fa a la longitud de Roses.5

L’almirall don Vicente Tofiño, les campanyes hidrogràfiques del

qual per les costes d’Espanya des del 1783 fins al 1787 tingueren uns resul-

tats tan preciosos per a la ciència nàutica, i l’almirall don José Mazarredo,

que corregí i enriquí amb les seves observacions les belles cartes marines

de Tofiño, tanmateix no determinaren pas amb prou rigorosa exactitud la

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 60



61

B
iblioteca de R

escat

posició del cap ni la de Roses. I a més, aquests mapes han esdevingut exces-

sivament rars. 

El general d’enginyeria Escofet,6 nadiu de Cadaqués, on se’n venera el

nom, i uns quants oficials de la marina espanyola emprengueren una sèrie d’ob-

servacions astronòmiques amb les quals pogueren rectificar la longitud del cap. 

Però és als treballs de M. Méchain, i als càlculs a què es lliurà per

prolongar el meridià de París fins a les illes Balears, que devem l’apreciació

exacta de les longituds i les latituds de Roses i del cap. De les observacions

astronòmiques de M. Méchain i dels seus mesuraments trigonomètrics, en

resulta que Tofiño situava Roses 3′ 20″ massa a l’oest i que el cap havia de

ser desplaçat en l’atles marítim uns 3′ 40″ més a l’est. ||9|| Antillón indica

aquestes dues rectificacions, però oblida d’introduir la de Roses en la taula

amb què acaba la seva Geografía astronómica. 

Els treballs científics de M. Méchain són coneguts i apreciats pels

geògrafs espanyols; tanmateix, els petits errors de Tofiño i, cosa més deplo-

rable, els molt més antics d’Aparici i de Garma, han trobat contínuament

copistes, no tan sols a la península sinó també a França.

El mapa publicat a París l’any 1823 per E. Collin7 situa el cap de

Creus gairebé 11′massa a l’est del meridià de París. El mapa, molt més apre-

ciable i molt més exacte des de tants punts de vista, que els editors MM.8

Malo publicaren igualment a París el mateix any, atribueix a Roses, en rela-

ció amb el cap, una latitud de prop de 3′massa al sud. Això és el que expli-

ca la forma mutilada del cap, situat, ben erròniament, gairebé a la mateixa

longitud que Cadaqués i la punta Norfeu. I finalment, en aquest mapa el cap

és encara més de 8′ massa a l’est. 

El bonic mapa publicat l’any 1824 pel coronel Bory-de-Saint-Vin-

cent,9 excel·lent pel que fa a la topografia física d’Espanya, ofereix a més, des
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d’altres punts de vista, nombroses i útils correccions. Roses i el cap hi són

situats amb més exactitud. Tanmateix, Roses, però sobretot Llançà10 i la Sel-

va són massa al sud en relació amb el cap; la punta Norfeu és massa a l’est,

igual que el port de Cadaqués; ||10|| també el perímetre de la muntanya de

Roses hi reprodueix encara la forma truncada del mapa de Garma. 

El Diccionario geográfico universal, publicat en castellà però a París,

assigna al cap la següent posició: latitud N 42° 19′; longitud E 48′. Aques-

tes indicacions són inexactes.11

El tinent coronel don Ramón Indar també publicà a Barcelona, l’any

1824, un gran mapa de Catalunya, en quatre fulls, el luxe del qual no arriba

a dissimular les seves massa nombroses imperfeccions. Consultar aquesta

obra és recular al segle XVI.12

El mapa provincial de Desnos, publicat l’any 1772, i el del departa-

ment dels Pirineus Orientals, extrets de l’Atles nacional publicat l’any 1790,

ofereixen les mateixes imperfeccions, tant pel que fa al traçat del litoral com

en la posició geogràfica dels punts principals de la muntanya de Roses.

Finalment, per acabar aquest examen, vet aquí les posicions reals

del cap i de Roses tal com les he extretes de la Connaissance des Temps 13 i

de les cartes marines del Dipòsit de Toló:14

latitud . . . .  42° 19′ 35″ N.

Cap de Creus ..    

longitud . . .  1°  00′ 35″ E.

latitud . . . .  42° 18′ 00″ N.

Roses . . . . . .           

longitud . . .   0° 47′ 30″ E. 
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Amb elements tan positius, encara faltava calcular la llargada d’un grau de

longitud a 42° 19′ 35″ de latitud. Considerant, d’acord amb ||11|| M. Pouillet

(Éléments de Physique, edició 1832), 

el radi de l’equador igual....................................................6.376.984 metres;

el radi del paral·lel, a la latitud de 42° 18′, igual a ........... 4.716.616 metres;
________________

el de 42° 20′ igual a ...........................................................4.714.117 metres,

el radi mitjà en aquesta latitud serà de: ........................... 4.715.366 metres.
________________

El valor mitjà d’un grau de longitud, en aquesta latitud mitjana,

serà, doncs, de 82.316 metres.

Si busquem en metres la diferència de longitud entre Roses i el cap,

trobarem, que a 13′ 15″ corresponen 17.949 metres, menyspreant-ne una

petita fracció. Aquesta serà, doncs, la distància geogràfica des del cap fins a

Roses. La diferència de latitud és de 1′ 35″, o d’uns 2.930 metres.

La muntanya de Roses presenta la forma d’un triangle d’uns 14.700

metres de base que se sosté sobre Roses i Llançà i un costat del qual, el que

uneix els punts ja coneguts del cap i de Roses, fa 17.949 metres, o 4 llegües

de 25 al grau, menyspreant-ne una petita fracció.15

||12||

§ I. TOPOGRAFIA FÍSICA DE LA MUNTANYA DE ROSES.

La rica conca empordanesa acaba a l’est a la muntanya de Roses; pel

costat nord, la serralada dels Pirineus la separa de França; la part d’aquest

massís conegut com l’Albera o les Alberes i compresa entre el coll de la

Bellaguarda i el coll més oriental de Banyuls, l’embelleix una vasta cortina

de verdor. Entre l’Albera i la muntanya de Roses hi ha un llarg turó que va
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de nord a sud, forma la part superior de la conca i la separa del mar. Pel cos-

tat oest, els cims solitaris de la Mare de Déu del Mont, del Bassegoda i del

Fau mostren els seus grans escarpaments. Davant d’aquests puigs s’estén

un vast bosc d’oliveres que cobreix els turons de Figueres i en dibuixa els

contorns. Per damunt de tots aquests cims, i molt lluny darrere seu, s’ele-

ven la muntanya del Montseny i les blanques piràmides del Canigó. Pel cos-

tat del migdia i a la riba dreta del Fluvià, hi ha els turons argilosos de

Bàscara i els cims volcànics del Montgó (Mons Jovis), rosegats pel mar a la

seva mateixa base.   

Vista des de Figueres, o dels turons situats al darrere d’aquesta vila,

la muntanya de Roses dibuixa la seva forma piramidal davant d’un cel sem-

pre blau. El puig de Sant Salvador, amb les seves antigues fortificacions, aca-

ba ||13|| de manera pintoresca aquestes llargues crestes16 de ràpids pendents,

en les quals es distingeixen els estrats fistonats d’esquist argilós que suc-

ceeixen a les masses granítiques. El puig de l’Àliga es difumina a l’esquerra,

des de la Dona Morta, i al seu darrere s’eleva, gairebé tant com el puig de

Sant Salvador, el puig Pení, el primer que distingeixen les embarcacions que

naveguen al sud del cap. Els cultius penetren en els flancs de la muntanya de

Roses i n’adornen les formes abruptes; però la mà de l’home ha estat impo-

tent per aconseguir l’aclimatació en certes torrenteres i a tocar del cap.

Dues rieres, el Fluvià i la Muga, ennoblides pels romans amb el

nom de rius, travessen la conca de l’Empordà en la direcció d’oest a est i es

precipiten al mar; el primer, en la costa d’Empúries, el segon, a tocar de

Roses. Però les aigües de la Muga queden aturades i es consumeixen a l’es-

tany de Castelló cada vegada que el grau (de gradus) o canal de comunica-

ció de l’estany amb el mar arriba a quedar obstruït. Aquests dipòsits de

sediments, arrossegats anualment, eleven, certament, el terreny; però abans

d’arribar a un nivell superior al de les fortes crescudes, les vores de l’estany

es tornen pantanoses i la seva proximitat de Roses ofereix inconvenients

greus per a la salubritat pública.17
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La vila de Castelló, veïna de l’estany al qual donà nom a l’Edat Mit-

jana, està edificada, ||14|| a l’oest de Roses, sobre un turó18 que domina la

riba esquerra de la Muga. Aquesta vila és agrícola i domina un ric terrer.  

Roses està situada a la vora del mar, al fons del golf del mateix nom,

a la dreta de l’estany de Castelló; darrere seu, un vast pla granític que s’es-

tén en suaus pendents fins al peu de l’Albera, i a l’esquerra, uns cims abrup-

tes, els peus dels quals ja banya el mar. Aquests cims no són res més que el

desenvolupament d’un dels contraforts de la muntanya de Roses. És aquí

on acaben la plana i el sòl fèrtil però sense ombres de l’Empordà.

La muntanya de Roses, per la seva altura i el seu aïllament, domina

tota la contrada, i cobreix amb la seva enorme massa una superfície de vuit

llegües quadrades.19 El cim més elevat és el de Sant Salvador, coronat per les

ruïnes d’una antiga fortalesa. Prop seu, a la cara nord, s’hi edificà el cèlebre

monestir de Rodes. D’aquell cim en surten diversos contraforts.

El primer, que no és pas el més elevat, es dirigeix cap al nord, i amb

el nom de Santa Helena es prolonga fins a la platja de Llançà; un altre pren

la direcció oest, es divideix i cobreix amb les seves ramificacions la gorja de

la Valleta, el castell de Quermançó i el poble de Vilajuïga.

El contrafort del sud-oest, d’on ha desaparegut l’antic bosc de Sant

Romà, baixa ràpidament cap a la plana de l’Empordà i resguarda ||15|| dels

vents del nord el poble de Palau-saverdera.

El coll de Vinya Vella, el més important de tots, baixa corrent en

direcció sud, dominant, a l’esquerra, la vall encaixonada de la Selva de Dalt,

i a la dreta, la fèrtil vall de Palau; s’eleva de nou a la distància d’una llegua

geogràfica, i forma en un colze, a la dreta, el puig de l’Àliga. Des d’aquest

cim, i des del mig de Vinya Vella, davallen paral·leles dues elevacions secun-

dàries cultivades pels vinyaters. Una altra, situada en el vessant oposat al de

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 65



66

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
R

es
ca

t

Vinya Vella, s’estén fins al port de la Selva.

Entre el contrafort de Santa Helena i el que acabem de descriure, hi

ha un tercer puig, menys elevat, menys extens, completament cultivat mal-

grat la rapidesa dels seus pendents, i que s’eixampla i acaba perdent-se en

el mar al fons de l’ansa de la Selva. Porta el nom de Dijous.

Tornem al contrafort de Vinya Vella. A partir del colze format pel

puig de l’Àliga canvia de nom, gira bruscament cap a l’esquerra, corre en

direcció est, s’enfila dues vegades per formar, en ràpid pendent, els pics dels

Bufadors i del Puig Alt;20 baixa per fi i acaba perdent-se en els grans penya-

segats del cap de Creus.

El coll de la Dona Morta està situat en el colze del puig de l’Àliga i

domina les ramificacions al peu de les quals es troba Roses. ||16||

De dreta i esquerra de la cresta central, que divideix el promontori

en dues parts, en surten dues de secundàries, sovint perpendiculars a l’eix

central; les quals, tan aviat amagades sota la vinya i l’olivera com sota este-

pes, brugueres i fins i tot pins, o bé esquinçades i barrancoses, davallen més

o menys ràpidament cap al mar. Les de la cara nord són: el coll de la Dona

Morta, que es deté molt abans d’arribar al port de la Selva; el puig dels Bufa-

dors, els pendents més suaus del qual són generalment cultivats; i acaba en

els penya-segats situats a la dreta del port de la Selva; la cresta de Mas Cre-

mat, paral·lela a la darrera; la de Puig Alt, igualment paral·lela a les altres

dues, que cobreix amb les seves garrigues i les seves roques ferruginoses

una terra estèril, la costa solitària de Tudela. Finalment, una última cresta

més petita s’expandeix i es ramifica en acostar-se al cap de Creus i forma la

petita ansa de Culip.21

En la cara sud, les crestes secundàries són més nombroses. La pri-

mera, que surt del colze del puig de l’Àliga, es dirigeix cap al sud i forma en
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les seves nombroses ramificacions diverses cales i la petita vall del mas Marés,

que un ràpid pendent separa del mar. Del coll de la Dona Morta, en surt una

altra branca, que s’eixampla en acostar-se a la costa i forma el cap Norfeu, amb

les seves cales veïnes. Els caps de Montjoi i Pelosa són els més remarcables. 

||17|| Del puig dels Bufadors, situat a la cresta central, entre el puig

del mateix nom i el de la Dona Morta, en surt, en direcció sud, una cresta

que s’enfila ràpidament i acaba en un pendent no menys ràpid a la cala Jón-

cols,22 d’una banda, i de l’altra, en les puntes esquerpes i perilloses de Tor-

rentbò i Cala Nans.23 Aquesta cresta, més considerable que les altres i més

elevada, s’anomena muntanya del Pení, i el seu punt culminant és el puig

Pení.24 Al peu d’aquesta cresta, en el seu vessant oriental, hi ha el port i la

vila de Cadaqués. Una rica vall coberta de vinyes i moles d’oliveres separa

la vila del coll dels Bufadors. El cap Cala Nans, situat a l’entrada de la rada,

és a tres quarts de llegua de distància de l’església parroquial, que corona

amb el seu campanar un turó al fons del port.

La cresta meridional, formada pel puig dels Bufadors, resguarda, a

l’est, la vall de Cadaqués. De primer abrupta i tallada en amfiteatre, aquesta

cresta davalla tot seguit en suaus pendents fins als illots que oculten la bate-

ria del port al davant del cap Cala Nans.

Del Puig Alt en surt una altra cresta que acaba a la punta Jonquet.

Entre aquesta i la dels Bufadors, d’altres contraforts davallen de la cresta

central i formen l’antic port de Port-Lligat i la cala Alqueria. Diversos illots

protegeixen Port-Lligat dels vents d’est i de sud, però l’escassa ||18|| profun-

ditat de les aigües tan sols permet que hi accedeixin barques de pescadors.

El cim cònic del Puig Alt és el darrer punt de referència que cerca

el navegant quan dobla el cap. Més a l’est, les crestes perden aviat les seves

arestes. De fet es tracta només de la darrera prolongació d’una muntanya

els flancs de la qual són desgarrats per fondos barrancs que baixen fins al
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mar, sense aigua corrent, sense vegetació ni pendents accessibles, i amb el

més trist i més amenaçador dels aspectes. Penya-segats abruptes, cales d’ai-

gües profundes i agitades, roques arruïnades per la tempesta, omplen de

tristesa aquesta porció de la costa i n’allunyen el navegant.

La cala Jugadora penetra profundament en els flancs del cap, i

només una llenca de terra la separa de la cala oposada de Culip, o més aviat

una cadena de roques, constantment rosegada pel mar. Aquest pas estret

uneix el cap amb el continent. Les illes veïnes de la Massa d’Or25 i s’Encalla-

dora formaven part, sense cap dubte, del petit mamelló del cap abans que

les destruccions que es produeixen constantment en aquesta costa no les

haguessin separat. Les ruïnes d’una torre, antigament fortificada i que ser-

via de far, dominen aquest cap i porten els senyals evidents del llamp que

en mutilà el cim i dels projectils enemics que en separen la base. Després

d’haver-la destruït, les potències estrangeres ||19|| potser haurien d’haver-se

afanyat encara més a refer per compte propi no pas una torre d’observació

o una talaia sinó un far que guiï els vaixells mercants i els allunyi d’una costa

de naufragis freqüents.26 Perquè Espanya no hi perdé res amb la canonada

que enderrocà la torre del cap de Creus, i a tocar del cap hi ha gent a l’espe-

ra d’un naufragi per poder-hi especular.27

Nou viles o pobles s’han establert als flancs de la muntanya de

Roses. Però els terrers de Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga depenen molt més

de la conca de l’Empordà. El veïnat de la Valleta28 és al mig d’una gorja, a

l’oest dominada a l’entrada per les ruïnes de l’antic castell de Quermançó, i

que surt per l’est a la platja de Llançà. Cadaqués, la Selva de Dalt i la de Baix29

i Llançà, honrades amb el nom de vila, depenen essencialment de la mun-

tanya de Roses. Una vintena de masos, darrers vestigis dels alous que l’esglé-

sia de Rodes recollí dels fidels de l’Edat Mitjana, i que alienà suc cessivament

i amb reserves per uns altres alous més productius, es troben disseminades

pels diversos punts d’aquesta contrada susceptibles de ser cultivats o que

permeten la pastura.
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§ II. COLÒNIA DE RHODE I VILA DE ROSES.30

La història assenyala els celtibers com el poble més antic del nord

de la península; ||20|| es dividien en diverses tribus.31 La dels indigets o indi-

ketes32 ocupava la plana de l’Empordà, fins a Girona, Palamós i Besalú. Fest

Aviè confirma els geògrafs antics amb els versos següents: 

Post quæ recumbit littus indigeticum

Pyrenæ ad usque prominentis verticem.33

Així doncs, els indigets eren els encarregats de defensar una fron-

tera vulnerable en diversos punts i vora la qual s’aplegava un altre poble

guerrer i a vegades conqueridor.34

Seguint l’enginyosa hipòtesi de M. Bory-de-Saint-Vincent, la penín-

sula hauria format antigament part del continent africà, i la destrucció del

mont Calp, obrint una nova eixida a les aigües de la Mediterrània, hauria

eixugat el braç de mar que, a la conca Aquitana, separava les Gàl·lies 

d’Ibèria. Després d’aquesta conquesta del continent europeu en terres atlàn-

tiques, els celtes haurien envaït el nord de la península i, units aviat amb els

ibers, haurien format aquella nació poderosa i guerrera que fou la primera

a merèixer i obtenir un nom conservat per la història.

Fossin com fossin tant aquell cataclisme físic ||21|| conservat en la

memòria per la mitologia com l’origen dels celtibers, els indigets, que la

seva situació geogràfica havia convertit per força en guerrers, es dedicaren

també amb èxit al cultiu de la terra, a  criar bestiar de llana i cavalls.35 Les

muntanyes estaven cobertes de pins, faigs, roures i altres espècies boscanes.

Els turons tenien formes arrodonides sota boscs d’ullastres.36 Regaven les

valls rieres abundoses de peixos i la plana es cobria anyalment de collites o

era dedicada a la pastura de ramats. 
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En tot poble guerrer, la defensa sovint és tan freqüent com l’atac.

Per tant, també els indigets tenien un gran nombre de places fortificades.37

La vila d’Indica,38 bastida sobre una petita eminència i entre un dels tres bra-

ços del Ter39 i el riu Alba, avui el Fluvià,40 era la capital de la contrada indi-

geta. ||22|| Al nord d’Indica, vora el riu anomenat Tichis per Plini41 i per Pere

de Marca,42 hi havia la vila fortificada de Càstul.43 Aquestes dues viles pro-

tegien la contrada i, en cas de derrota, facilitaven la retirada. L’estany de

Ton,44 a tocar de Càstul, tenia aleshores tres illes, que les sedimentacions del

Tichis uniren al continent a partir del segle XII.45

La tribu dels indigets era poderosa pel seu nombre, per la seva posi-

ció, per la riquesa del seu terrer, per la proximitat del mar, per la pesca i per

la seva indústria.46 Mentre que la civilització seguia entre els indigetes un

curs lent però progressiu, els pobles de l’orient, dividits entre ells, àvids de

glòria i de riqueses, dirigien l’esguard a contrades llunyanes. Els fenicis,

mariners experimentats, foren els primers d’aparèixer en el golf cèltic.

Durant un cert temps allò fou un secret d’estat i un secret comercial. Però

els rodis, que també s’havien fet poderosos, s’aventuraren cap a la Trimà-

cria47 i descobriren finalment el secret de Tir.48 Aviat, una flota de Rodes

franquejà l’estret, resseguí el mar Lígur, es mostrà als pobles de raça celta i,

doblant el promontori dels Pirineus, vingué a desembarcar a la platja de

Càstul.49 Aquesta aparició alarmà els indigets; però tranquil·litzats aviat per

l’actitud pacífica dels estrangers, els permeteren ||23|| d’acampar a la costa.

El comerç no tardà a subjugar uns homes que les armes no haurien pogut

sotmetre; i la colònia de Rhode s’alçà pacíficament gràcies a les riqueses

comercials de què era l’única dipositària.50

Aquestes expedicions marítimes, de les quals Rodes no féu cap mis-

teri, obrint a les nacions rivals de l’arxipèlag una ruta desconeguda, acaba-

ren tenint un gran resultat. La civilització d’orient penetrà a occident de

manera pacífica; il·lustrà una gran nació, projectà al lluny els seus reflexos,

i la seva influència fou tan poderosa que Grècia, sorpresa, acordà per pri-
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mera vegada als pobles ibèrics un lloc en els seus annals. Els historiadors

catalans situen la fundació de la nova Rodes l’any 910 abans de J.C.51

Els rodis, satisfets d’un comerç que a canvi de productes orientals

els proporcionava tot l’or celtiber,52 van limitar prudentment la seva ambició

a protegir la seva colònia de qualsevol atac,53 sense immiscir-se mai en les

guerres intestines ni en l’actuació dels caps celtibers. Primer feble i tímida

enmig d’una nació guerrera, però aviat reforçada pels nombrosos emigrants

que les disputes gregues i l’esquer de les ||24|| riqueses atreien cap a la costa

celtibera, la nova Rodes, que alguns autors anomenen Rodope, Rodas o Rhode,

no tardà a prosperar.54 Malgrat la llunyania, es governava d’acord amb el

règim insular de la metròpoli, de la qual conservà els costums, les lleis i la

cultura.

Mentre que en aquestes mars llunyanes els rodis no tenien altres

rivals que els vaixells de Tir, un altre poble, que ja havia fundat la Focea de

les Gàl·lies,55 es presentà en el golf d’Indica i proposà un comerç de con-

currència que els indigets semblaven poc disposats a acceptar. Això era 

cap a l’any 822 abans de J.C. Hagueren de negociar per desembarcar i 

tornar a negociar per poder-se establir sobre la roca que formava una petita

illa davant d’Indica.56 Aquesta nova colònia rebé el nom d’Empòrium

(Εμποριον), és a dir, mercat.57 Sense aigua ni terra ni vegetació, el comerç

ho proporcionava tot. Més tard, reclamaren un racó de terra en el continent,

i, després de moltes negatives, els foceus pogueren abandonar la roca de

Paleòpolis i bastir la nova vila d’Empúries a la costa d’Indica. Això fou cap

a l’any 550.58 Alertada per una llarga resistència, la colònia focea mirà de for-

tificar-se. Una muralla, custodiada amb cura per uns magistrats, separava

les dues viles, i aquesta unió, ||25|| única en la història, de dos pobles defen-

sats per un mateix recinte, separats per la desconfiança, per costums i llen-

gües diferents,59 existí durant diversos segles, i no cessà fins davant la veu

victoriosa de Juli Cèsar.60 Des de l’origen, Empúries, sostinguda per la metrò-

poli de Marsella, provà de rivalitzar amb Rhode.61 Ho aconseguí sens dubte,
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perquè el seu port podia resguardar vaixells de guerra amb molta més segu-

retat que la platja de Rhode.62 Però aquesta era més àmplia;63 no tenia altres

límits que les vores pantanoses de l’estany de Ton i les Roques Tononites,

és a dir, els darrers contraforts de la muntanya de Roses. Aquestes denomi-

nacions ibèriques, que anirem trobant fins que l’Edat Mitjana vingui a muti-

lar-ho o a condemnar-ho tot a l’oblit, són esmentades per Fest Aviè en els

versos següents:

Stagnum inde Toni, montium in radicibus,

Tononitæque attollitur rupis jugum.

Per quæ sonorus volvit æquor spumeum

Anystus amnis, et salum flucto secat.64

L’Anystus, ja ho hem dit, és la Muga. Amb el temps, els rodis

pogueren creure’s els legítims posseïdors de la contrada que els celtibers els

havien permès d’habitar. Un temple dedicat a Venus i bastit sobre les roques

tononites féu present per primera vegada als grecs d’occident la ||26|| majes-

tuosa elegància i la situació sempre pintoresca dels temples d’orient.65 Un

altre temple, dedicat a Diana, s’alçà sobre un mamelló situat al nord de la

vila.66 Aleshores la nova Rhode tingué tots els drets i tot l’esplendor d’una

colònia poderosa. Prosperà malgrat la rivalitat entre les colònies gregues i

potser a causa d’aquesta rivalitat. La seva situació al fons del golf; la seva pro-

ximitat al promontori pirenaic, tan difícil de doblar per als navegants; la fer-

tilitat de les contrades veïnes; l’espart, de què es valgueren els grecs i els

sicilians per reemplaçar el cordam de cànem;67 els boscs ufanosos, les

mines i els rics vellons dels Pirineus, tot contribuïa a donar a Rhode una

importància comercial que protegí la seva independència68 un cop la metrò-

poli hagué perdut totes les colònies.69

Els indigets, familiaritzats amb el luxe i els costums d’orient, n’adop-

taren les arts, que ells practicaren amb lloable emulació; però això no s’es-

devingué pas a Rhode ni pel sacrifici de la seva llibertat. La vila veïna de
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Càstul recollí durant molt de temps en el seu recinte tots aquells a qui el

comerç i l’atractiu d’una civilització més veloç feien acostar-se als estrangers.

Aquesta vila, per la seva bona situació agrícola, convenia a un poble més

aviat guerrer que no pas navegant o comerciant. Per a aquest, els grecs de

Rhode foren uns auxiliars útils però mai ||27|| uns veïns perillosos. Càstul

comandava a la plana emporitana i vigilava els passos dels Pirineus, men-

tre que Rhode dominava en un golf on mai cap nau celtibera no havia des-

plegat les veles.70

El comerç, durant molt de temps limitat a l’intercanvi de productes,

es féu més extens i més segur des del moment que els celtibers conegueren

l’ús de la moneda.71 Guiats pels seus aliats, excavaren la terra, i amb els

metalls abundants que en sabien extreure adquirien a baix preu productes

i teixits que estaven únicament en mans dels estrangers. Aleshores les

riqueses metàl·liques de les muntanyes de Bassegoda i de Mondava72 foren

explotades amb més mètode i més economia. Això féu augmentar ràpida-

ment en l’arxipèlag grec la massa de moneda. Aquest nou mitjà d’intercan-

vi, lluny d’empobrir Ibèria, en protegí la indústria i la civilització.

És de doldre que la història no ens hagi transmès més que nocions

incompletes i encara prou disperses sobre aquesta època tan remarcable de

l’aliança entre els celtibers i els pobles orientals.73 La mirada de l’observador

s’entreté de bon grat en els primers esforços d’una nació aïllada molt de

temps i a qui el contacte amb una civilització més avançada encomana de

sobte un pas més ràpid. Aquesta aliança, es miri com es miri, tingué resul-

tats útils a tota Ibèria. Primer els rodis, els foceus i els samis tingueren el

monopoli del ||28|| comerç, acceptant-ne tots els riscs i totes les oportuni-

tats. Però Celtibèria no tardà a tenir navegants indígenes. Com els seus

guies, afrontaren la tempesta, i per la seva constància, els seus esforços i els

seus progressos, la pàtria ibèrica s’alçà fins al rang de potència marítima i

s’hi sabé mantenir. Cartago se’n sentí gelosa; Cartago, que tampoc era més

que una colònia de tiris proscrits.74 Els seus vaixells abordaren les costes
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meridionals d’Ibèria i, amb el pretext del comerç, en freqüentaren tots els

paratges. Aviat aquesta nació poderosa i àvida s’infiltrà en totes les transac-

cions i oferí la seva assistència a qui volgué acceptar-la. Cobrí la península

de cases, factories, temples i fortaleses.75 Calgué lluitar per frenar pretensions

injustes; tornar a lluitar per fer efectius els tractats; i les flotes cartagineses

no portaren res més que soldats a Ibèria, com a càstig per la seva hospitalitat.

Enmig de guerres civils, Grècia havia oblidat el camí de les colònies;

i aquestes, separades de les seves metròpolis, s’aliaren amb Marsella, que

des d’aleshores exercí una gran influència en la política i les empreses dels

grecs occidentals.76 Aquest resultat intimidà Cartago però només en para-

litzà momentàniament els atacs. Aviat Rhode fou amenaçada. Sense suport

per part dels pobles veïns i no podent trobar a Empúries més que una aju-

da insuficient contra les ||29|| flotes i els exèrcits enemics que aquestes

escampaven a voluntat per totes les ribes, hagué de suportar-ne el jou, i el

seu comerç quedà subordinat al caprici dels sufets.77

La primera guerra púnica, que esclatà al segle IV abans de l’era cris-

tiana, alliberà Espanya dels seus vencedors i retornà a les viles gregues una

part de la seva independència i de la seva prosperitat.78

Amb la retirada dels cartaginesos, la metròpoli de Marsella recobrà

una part de la seva influència sobre les colònies. Arribaren ambaixadors en

nom seu a invocar records antics i a tornar a unir els interessos que la con-

questa havia separat. Rhode i Empúries adoptaren les lleis de Marsella i con-

solidaren una nova confederació.79 Aquestes lleis modificaren l’antiga

administració de la colònia ròdia.80 Un senat de quinze ancians tenia el

poder suprem: vetllava per l’observació de les lleis, el manteniment del cul-

te i la prosperitat de la colònia. Tres senadors, delegats pel senat, s’encarre-

gaven del govern; però en cas de circumstàncies difícils reunien els seus

col·legues i deliberaven amb ells. Foren instituïdes noves festes religioses;

imposts sobre els mobles, els vestits i les reunions domèstiques serviren per
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moderar el luxe i per mantenir una mena d’igualtat aparent en la petita

república. ||30|| El dot de les dones fou regulat; sota cap pretext no podia

superar les cent peces d’or. Per una llei especial, les dones tenien prohibit

beure vi, i una sola contravenció bastava per deshonrar-les. Dos baiards ser-

vien per transportar tots els morts, sense cap excepció; un era per als

esclaus, l’altre per a les persones lliures. La música i el cant formaven part

dels funerals; però les representacions escèniques estaven prohibides per

immorals. No es toleraven els mandrosos ni els homes que es negaven a tre-

ballar; encara menys aquells que amb pretext religiós pidolaven i s’aprofi-

taven de les ciutats. Si un esclau afranquit deixava de reconèixer el seu antic

amo, aquest el podia reclamar fins a tres vegades i fer-lo tornar a la servitud.

En un lloc públic hi havia dipositada una certa quantitat de verí que es dis-

tribuïa als que projectaven el suïcidi, només que haguessin fet saber als

magistrats quins eren els motius que els feien la vida incòmoda. Entre

aquests motius, s’esmenten els següents: una llarga malaltia, una pobresa

extrema, la por de no poder evitar un gran desastre, i en darrer lloc una

vellesa massa prolongada. Els estrangers tenien prohibit presentar-se armats

a la vila.

Aquestes lleis d’origen oriental regiren aviat a Dénia i a Sagunt. Des

d’aleshores, les colònies gregues no foren en realitat més que dependències

més o ||31|| menys pròsperes de la metròpoli de Marsella, de la qual n’ha-

gueren d’acceptar la política i l’aliança amb Roma. Aquesta conseqüència

inevitable no ha estat prou remarcada pels historiadors.

Mentre que el senat romà, protegit i secundat per la nova Focea dels

gals, donava a conèixer gradualment el seu nom, el seu poder i les seves pro-

postes als pobles de la celtibèria, els cartaginesos, que els tractats havien

mantingut allunyats,81 no havien pas renunciat a les seves antigues posses-

sions i als tresors que la victòria i el comerç havien fet afluir a Cartago en

una època més venturosa. L’any 237 abans de J.C., Amílcar envaí de nou la

Bètica i devastà una extensa contrada que aviat esdevingué la seva tomba.
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Asdrúbal, més prudent i sobretot més afortunat, subjugà una part de la Cel-

tibèria, i a la tornada fundà Cartagena.82

Els emporitans o indigets de la costa, alarmats per aquest èxit, mal

aconsellats pel seu odi contra Cartago, sens dubte també incitats pels magis-

trats de Marsella, reberen el funest present d’obtenir la protecció de Roma.83

El senat intervingué, doncs, per primera vegada en els afers d’Ibèria amb el

pretext de protegir els nous aliats. Envià ambaixadors a Àfrica i al general

cartaginès, invitant-lo a respectar el límit de l’Ebre, al nord del qual hi havia

les tribus celtiberes. Asdrúbal morí assassinat i el jove Anníbal el succeí cap

a l’any 220. Setze anys de ||32|| combats havien proporcionat a aquest geni

extraordinari una experiència molt per sobre de la seva edat. Les seves bri-

llants qualitats, l’avantatge immens de poder-se dir espanyol per part de

mare, n’afavoriren les primeres empreses. Aviat la ruïna de Sagunt provocà

el ressentiment de Roma, car la seva aliança ja havia franquejat l’Ebre; però

mentre el senat encara deliberava, Anníbal, al capdavant de cent mil homes,

s’havia posat en marxa cap a Itàlia. Aquest exèrcit, reclutat entre les nacions

vençudes, acabava d’arribar a les ribes del Ter, que defensaven els indigets,

esperonats pels grecs de Rhode i d’Empúries. El aliats de Roma hagueren

de cedir. Anníbal travessà el Ter, franquejà la muntanya de Montgó (Mons
Jovis), obrint-se camí pels pendents escarpats84 i acampà a la conca empo-

ritana. Rhode claudicà sota la llei del vencedor i la flota cartaginesa es pogué

arredossar al golf.85

Els celtibers no saberen aprofitar les circumstàncies i combatre per

la llibertat contra dos pobles que es barallaven per sotmetre’ls. Aviat Gneu

Escipió aparegué a la costa i desembarcà a ||33|| Empúries. Amb les seves

maneres afalagadores, la rapidesa de les seves evolucions navals i per mitjà

de negociacions, restaurà el poder de Roma, molt decaigut després de la

ruïna de Sagunt. Rhode acollí Escipió com a aliat, sense sospitar que es pro-

curava un amo. Més tard, secundà el jove Publi Escipió, que, venjant la

memòria del seu pare i del seu oncle, foragità els cartaginesos a Àfrica.86
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Aleshores Celtibèria fou lliure, però Roma pesava al seu damunt, i

el jou aviat esdevingué intolerable.87 M. P. Cató, desembarcant a Rhode amb

la missió de sotmetre els rebels, s’apoderà del castell, després d’una vigoro-

sa resistència, i comandà com a amo i senyor en una vila que no havia

demanat a Roma res més que una aliança. Rhode s’aconsolà amb el comerç

de la pèrdua d’independència; però veié envaït diverses vegades el seu petit

territori i les seves riqueses saquejades en les lluites obstinades que es pro-

duïren entre els procònsols i la bel·licosa Celtibèria. Càstul i Empúries no

tingueren pas un destí millor.88 Les insurreccions dels indigets es reproduïen

amb el mínim pretext. Foren aliats de Sertori, i aquest capitost intrèpid

només trobà amics a la ciutat de Càstul. Rhode, empesa per l’esperit de

resistència, cregué per un instant que havia combatut per la seva indepen-

dència. Una única població gosà restar aliada de Roma. El ferro i la flama

destruïren Girissena, i la seva petita tribu quedà abocada ||34|| a la infàmia.

Garriguella, situada en el vessant oest de la muntanya de Roses, assenyala

la situació de la ciutat celtibera.89 Les legions romanes franquejaren els con-

gosts dels Pirineus, malgrat l’heroica resistència dels emporitans, i tot tornà

a quedar sota el seu jou.90

Més endavant, Cèsar vingué a Espanya a cercar els darrers oponents

al seu domini.91 Ja pressentia que per ser amo del món calia ser-ho d’Espanya.92

Rhode i Empúries no gosaren aquesta vegada intentar cap resistència; les

seves platges eren sempre cobertes d’aquelles flotes romanes que escam-

paven per les costes celtiberes les legions destinades a subjugar o a conser-

var tan bella contrada.

La presència dels romans a la vila agrícola i guerrera de Càstul ha

quedat fora de dubte per les ruïnes antigues que l’arada excava diàriament

i per les inscripcions següents, conservades en el convent dels franciscans

de Castelló:93
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GEN

CASTVL…………

PRO. SALV……

P.   C.  LÆLI……….    

L.  F.  GEM………

V.      L.    S………

votum    libens   solvet94

||35||

D. M. S.

L. TVSCVS. CAST. VL.

GN.  F.  OPT.

hic  situs  est   

AN.  XXX.  H. S. E.

JVLIA. FELIS

SOROR.  F.  C.  S.  T.  T.  L. 

sit   tibi  terra  levis95

En temps dels emperadors, el comerç de les antigues colònies gre-

gues, respectat en les lleis municipals, conservava les aparences de la seva

antiga llibertat. Les riqueses d’Ibèria, abans d’entrar en el golf Cèltic, aflu-

ïen primer al port de Rhode. Per tant, aquesta vila i la vila d’Empúries eren

uns grans rebosts imprescindibles al poder romà.96

A l’època d’Adrià, Quint Egnaci, favorit d’aquest príncep, féu un

noble ús de la seva gran fortuna dotant Rhode, la seva vila natal, de diversos

monuments.97 Agraïda, la seva pàtria li erigí una estàtua eqüestre, amb la

inscripció següent, recollida per Feliu de la Peña, historiador català.98 L’an-

tiquari Ciríac99 afirma haver vist al seu temps tant la inscripció com les res-

tes de l’estàtua.100
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||36||

Q. EGNATVLO. Q. F. EQVO. PVB. DONATO. AB.

ÆLIO. HADRIANO. CÆSARE. NERVÆ. TRAIANI.

F. RODENSES. OB. PLVRIMAM. LIBERALITATEM.

ET. MULTA. IN. REMP. SVAM. BENE. FACTA.

EQVESTREM. E. MARMORE. STATVAM. PRO. ÆDE.

MINERVÆ. IN. MAGNA. AREA. EI. CONSTITVERE.101

Quan l’imperi romà fou envaït pels pobles del nord, Rhode, amb les

seves riqueses comercials, fou la presa dels primers bàrbars que travessa-

ren els Pirineus, i no es tornà a alçar de les seves ruïnes fins que el reis de

raça visigòtica, apreciant els beneficis de la civilització, hagueren canviat l’es-

pasa pel ceptre.102 Rhode continuà tenint aleshores per rival la vila veïna

d’Empúries, la qual tenia una situació marítima i militar que n’afavorí la

recuperació. Aquesta vila fou seu episcopal des de principis del segle VI fins

l’any 714.103 Els reis visigots hi visqueren a vegades i es complagueren a 

fer-hi grans obres per compensar-la de totes les pèrdues que havia sofert.104

Rhode, menys afavorida, continuà essent una vila comercial i una platja visi-

tada pels navegants; però sempre amb una població que no omplia el recin-

te de l’antiga colònia.105

||37|| Els grecs, els cartaginesos i els romans, amb les seves exigèn-

cies, lleis i costums, havien deixat empremtes profundes en el règim repu-

blicà i en el codi, d’origen insular, de la Rhode occidental. Un codi nou,

format per una barreja entre les lleis estrangeres i les lleis visigòtiques,

reemplaçà l’antic;106 i el comerç, sotmès a unes noves regles, obligat a actuar

a favor d’uns altres interessos, d’un abast polític més limitat, ja no fou més

que un modest cabotatge. Les riqueses colonials de Rhode havien desapa-

regut, al mateix temps que la seva independència i els seus arsenals.107

La invasió dels moros encara resultà més fatal per a la marina cel-

tibera: les ciutats desaparegueren entre les flames; els homes, sota l’espasa;
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i els temples, sota el martell del proselitisme mahometà. La contrada empo-

ritana ja no fou més que una vasta solitud on jeien les ruïnes de Rhode i

d’Empúries.108 Tot desaparegué, fins i tot els noms antics.109

Però finalment els bàrbars meridionals, tan subjugats com els bàr-

bars del nord per la bellesa del clima, la fertilitat de la terra i unes riqueses

conquistades amb tanta facilitat, volgueren ocupar la terra on no havien fet

més que acampar.

La petita vila de Roses s’alçà sobre els antics fonaments de Rhode.

Les flotes morisques vingueren al seu torn a arrecerar-se en els mateixos

llocs que havien visitat successivament Anníbal, els Escipions, Cató, ||38||

Sertori, Cèsar i els successors d’Ataülf. De Roses sortien flotilles amb inten-

ció de recórrer la costa occitànica i desolar els pobles francs. Aquesta ambi-

ció de conquerir i subjugar, aquesta set de pillatge, la necessitat, que es

manifestà aviat, de defensar una frontera en tants punts vulnerable, foren

útils a Roses i a Empúries, que les mateixes causes havien fet ressorgir de

les ruïnes de l’antiga Empòrion. Castelló d’Empúries tardà més a alçar-se a

l’emplaçament de Càstul; però l’estany Ton, descurat i sense comunicació

permanent amb el mar, inundà una part de la conca tononita i esdevingué

un focus de miasmes pestilents per als pocs individus estalvis de l’espasa.110

Durant les lluites que sostingueren amb tant de coratge Carles Mar-

tell i el seu successor Pipí, Roses es trobà exposada a més d’una calamitat.111

Tan aviat franca com mora, tenia sempre per amo un vencedor exigent i

massa sovint bàrbar, el caprici i la voluntat del qual eren les úniques lleis.

Carlemany en sabé més, de concebre i efectuar la conquesta; però, distret

per Itàlia i Alemanya, no féu més que traçar el camí per al seu fill Lluís 

d’Aquitània. Aquest príncep travessa els Pirineus Orientals i res no es resis-

teix a les seves armes. Combat com a croat al capdavant d’un exèrcit pode-

rós; ||39|| Barcelona es rendeix l’any 782, i el rei moro Gomir retorna a la

vida privada i mor com a vassall del rei d’Aquitània. El vencedor distribueix
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generosament la seva conquesta entre nou capitosts de raça franca. Aquests

seran la soca d’on sortiran les cases il·lustres de Montcada, Pinós, Matapla-

na,112 Cervera, Cervelló, Alemany, Anglesola, Ribelles i Erill.113

Rhode, tan poderosa a l’antiguitat, tan útil per a la política romana,

després de tantes invasions i desastres, després d’haver pertangut a vint

amos en l’espai d’un segle, correspongué a un noble croat. El seu rodal, divi-

dit per Carlemany, es convertí en el patrimoni d’uns quants guerrers, i aviat

de l’Església.114 Liberic i Asinari, senyors del castell de Ton, el donaren al

monestir de Sant Quirze. Carles el Calb confirmà aquesta donació l’any 845.

De manera que, en aquesta època, el castrum de Ton,115 aixecat de les seves

ruïnes, tornava a dominar el golf de Roses i la part més arrecerada de la plat-

ja; però ja no protegia el golf, car la indústria havia abandonat les seves ribes.

Arribà un moment en què els guerrers de raça franca sentiren al

seu torn la influència del clima i d’aquella activitat dels moros que extreia

de la terra riqueses inexhauribles. La feudalitat moderà la seva rudesa i les

seves exigències; el poble obtingué alguns drets i les antigues llibertats del

codi visigòtic tornaren a ser invocades.116 La indústria, ||40|| encoratjada per

aquestes, semblà com si es despertés d’un llarg son. Noves barques solca-

ren aleshores el golf; una generació més activa poblà la platja emporitana i

Roses es cregué convidada a nous destins. La seva rival i aliada havia perdut

el bisbe, els palaus, les muralles i els habitants. D’Empúries, només en que-

dava un port abandonat i obstruït per la sorra; però el nom havia sobrevis-

cut a tantes calamitats. Havia correspost en herència a un comte que aviat

esdevindria un senyor poderós.117

Mentre que l’activitat agrícola civilitzava el vencedor, el moros, enca-

ra amos de Mallorca, aparegueren a les costes i les devastaren.118 Aquestes

invasions freqüents, fent dependre la defensa d’un element poc familiar,

retornaren a Roses una part de la seva potència marítima. El seus vaixells

foren els primers a plantar cara a l’enemic, i a vegades l’anaren a buscar fins
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a les mars de Còrsega. El port d’Empúries tingué també les seves flotilles,

perquè els comtes només podien conservar el feu si es feien càrrec de defen-

sar-lo. Però en aquestes noves lluites, i amb les exigències dels senyors feu-

dals de l’antiga Celtibèria, era més per combatre que per comerciar que

Roses tenia drassanes i arsenals.119 La indústria semblava tenir una única

finalitat, les necessitats de guerra; igual que aquesta només tenia un resul-

tat, el poder dels senyors. Allò que aquests adquirien fàcilment, amb la

mateixa facilitat ho donaven, i l’Església estava sempre a punt per recollir

els dons. Per això, a partir del segle onzè, ||41|| l’estany de Ton, anomenat ja

de Castelló, amb les seves illes i els masos veïns; els alous limítrofs de

Roses, fundats amb les vil·les romanes, fins a les ruïnes de les antigues for-

taleses, tot pertanyia al monestir de Rodes.120 Ramon Jauzbert, vescomte de

Roses,121 féu homenatge del seu feu al comte de Barcelona, Ramon Beren-

guer, l’any 1068.

La història guarda silenci sobre el destí de Roses al llarg de més de

tres segles.122 Cap a l’any 1282, aquesta vila apareix tot d’una amb un recin-

te fortificat,123 un castell i una flota, en el moment que Felip l’Ardit envaí

Catalunya. Feia molt de temps que Empúries havia desaparegut per sempre

sota l’espasa dels normands, i els seus habitants havien anat a refugiar-se a

Castelló. El comte Alaric i els seus successors ja no tingueren d’aleshores

ençà cap més port que el de Roses.124

Mentre que Felip l’Ardit, amo de l’Empordà per la defecció d’alguns

senyors catalans, amenaçava Girona, Guillaume de Lodève, el seu almirall,

atacà Roses, i lliurà aquesta vila al pillatge i al foc.125 Quan s’hagué cansat de

sembrar el pànic per la costa catalana, de saquejar i incendiar els petits ports

de Sant Feliu, Lloret, Blanes i Tossa, l’almirall tornà a entrar dins del port de

Roses, on havia situat els magatzems de l’exèrcit.

L’almirall de Barcelona, Ramon Marquet, i el seu col·lega Beren-

 guer Mallol, aprofitant aquest respir, ||42|| ataquen les galeres franceses126 i
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en capturen trenta, al mateix temps que Roger de Llúria, amb una flota de

cinquanta veles calabreses i sicilianes, es presentava davant de Roses. Els

seus soldats travessen sense esforç les muralles desmantellades; sorprenen

la guarnició enmig de les celebracions i, un cop s’han apoderat de la vila i de

la flota francesa, fan presoner Guillaume de Lodève, que aviat presentaran

com a espectacle als habitants de Barcelona. El castell es rendí l’endemà.127

La pèrdua dels magatzems, la penúria i les fortes calors obligaren

Felip a retirar-se. Tornà a França en una llitera i morí sense descendència,

empaitat pel seu enemic personal, Pere d’Aragó, i amb tota la humiliació

d’una derrota que el deixava contínuament exposat als perills de la captivi-

tat. Mor a Perpinyà el 2 d’octubre, havent perdut un magnífic exèrcit, més

per les malalties que pel ferro enemic.

Roses, després de la partença de Llúria, havia tornat a caure en

poder dels francesos, però ja no era més que ruïnes. El comte d’Empúries,

envoltat d’una noblesa valerosa, vingué a recobrar-la, i empaitant l’enemic

fins a la frontera, sembrà la muntanya de Roses i les fraus dels Pirineus d’ar-

mes i cadàvers.128

Els reis d’Aragó, advertits pels perills de la ||43|| invasió de Felip, i

massa prudents per considerar com a mitjà de defensa una malaltia pesti-

lent que els catalans, més crèduls, atribuïen a sant Narcís, patró de Girona,

sentiren la necessitat de reconstruir Roses i de considerar aquesta vila com

un emplaçament militar i un baluard capaç de resistir en cas d’invasió.

Aviat Roses es desenvolupà en semicercle al llarg de la platja. Tin-

gué un arsenal, vaixells de guerra, una ciutadella,129 un castell i un recinte

fortificat.130 Naus de mercaderies construïdes a les seves drassanes visitaven

tots els ports del Mediterrani i del Mar Negre, i es deixaven veure sovint a

l’Oceà. Bastaren uns pocs anys per portar la marina catalana i la del Rosse-

lló al seu esclat més brillant.131 El geni d’aquests dos pobles, molt de temps
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captiu sota el règim feudal però de mica en mica alliberat pel règim muni-

cipal132 i per l’habilitat d’aquells prínceps,133 es lliurava amb ardor a les

empreses comercials i les expedicions marítimes, les úniques que conve-

nien a la seva activitat i a la seva independència. 

Un esdeveniment memorable que tingué lloc en els primers anys

del segle següent, i quan els cors encara estaven commoguts per la glorio-

sa defensa ||44|| de Catalunya, revelà molt millor a Europa la potència marí-

tima dels reis aragonesos i la intrepidesa dels seus mariners. Quatre

capitosts il·lustres, després d’haver defensat gloriosament el drets de don

Pere I (III d’Aragó) i dels seus dos fills, Jaume i Frederic, al tron de Sicília,

havien ofert els seus serveis a l’emperador Andrònic, a canvi de grans pro-

meses.134 A les seves ordres, una flota catalana escampà per la costa bizan-

tina un exèrcit d’aventurers catalans o aragonesos,135 més temibles per la

seva audàcia que pel seu nombre. Després d’una llarga sèrie de gestes, per-

fídies i rivalitats, les restes d’aquest exèrcit s’apoderaren dels ducats d’Ate-

nes i de Neopàtria; i es dividiren un cop més per portar la glòria de les seves

armes fins al fons d’Orient.

En aquesta expedició novel·lesca, que Cortés i Pizarro saberen reno-

vellar més tard amb aventurers reclutats a Espanya, la marina de Roses hi era

representada amb honor. Ens plau seguir-ne els detalls en la història tan ben

escrita del comte de Montcada, en els relats ingenus de l’historiador Munta-

ner, un dels caps d’aquesta expedició, i també en els historiadors bizantins.

La guerra, durant molt de temps fatal per al comerç emporità, afa-

vorí aquest cop les seves relacions amb l’Orient i li obrí antigues vies comer-

cials.136 ||45|| Noves riqueses afluïren aviat a la costa de Catalunya, però els

pobles o viles veïns, Cotlliure, Portvendres, Llançà, Cadaqués, l’Escala, Pala-

mós, Lloret i Sant Feliu, tot i ser habitats per mariners, mai no veieren sor-

tir dels seus ports flotes tan nombroses, tan ben equipades ni més valeroses

que les de Roses. El cronista Muntaner, amb l’enèrgica concisió de la llen-
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gua catalana, i el savi Capmany han descrit amb cura l’activitat comercial de

Roses i la seva potència marítima.137

Durant el llarg regnat de Pere IV, el nord de Catalunya es veié invo-

lucrat en la revolta del comte d’Empúries; però després d’alguns fracassos,

Roses i Castelló s’afanyaren a sotmetre’s per apaivagar el vencedor de

Mallorca.138 D’altres rebel·lions, a vegades originades en la mateixa família

reial, enterboliren els regnats dels reis Joan, Martí i Alfons, però Roses fou

tractada sempre amb consideració; car la marina militar mai no deixà de ser

necessària a uns prínceps que la guerra o l’ambició conduïa fins a Itàlia, Sar-

denya i Sicília. Mai no tingueren les ciutats de Roses i Barcelona almiralls

més hàbils ni mariners més intrèpids. Del seu port sortien les flotes més

temibles i més ben equipades; i en aquests mateixos ports el comerç marí-

tim tenia els seus grans magatzems.

Durant el regnat de Joan II, la llarga revolta dels catalans fou fatal

per al comerç i a la marina de ||46|| Roses. El comtat de l’Empordà, engres-

cat per uns quants caps ambiciosos, havia pres les armes i havia expulsat els

oficials del rei. Pere de Rocabertí, capità general d’aquell comtat, envaí amb

un cos d’exèrcit la muntanya de Roses, incendià la Selva, intimidà els empo-

ritans amb el seus rigors i la rapidesa de les seves maniobres, i restablí l’or-

dre, mentre la guerra civil continuava desolant Catalunya.139

L’interès pels infortunis del comte de Viana fou més aviat el pretext

que la causa d’aquesta gran insurrecció.140 L’obstinació dels catalans, que

s’havia estès fins a les classes més baixes, revelava un ferment antic i una

gran desconfiança en el poder. La cort havia comès greus atemptats contra

els privilegis de la província, i entre ella i el poble l’odi ja ni provava de dis-

fressar-se. Els revoltats degollaren els partidaris de l’aragonès, proclamaren

la república i arribaren fins a assetjar la reina a Girona. La corona fou ofer-

ta a don Pedro, conestable de Portugal, i a la seva mort el bon rei René d’An-

jou fou nomenat rei d’Aragó i comte de Barcelona.141
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L’any 1467, Jean, duc de Lorena, envaí Catalunya com a lloctinent

general del rei René, el seu pare; assetjà i prengué Roses, s’apoderà de tota

la costa, i arribà fins a Barcelona per gaudir amb transport d’una reialesa

efímera.

||47|| 

La reina d’Aragó, contra la qual els ànims estaven particularment

exaltats, sabé ennoblir la seva conducta amb el seu valor. Seguida pel seu

fillet, l’infant don Ferran, i algunes tropes que li havien restat fidels, es pre-

sentà davant de Roses, prengué per assalt aquesta vila i n’arrasà les fortifi-

cacions;142 i per l’habilitat de la seva maniobra, forçà el duc de Lorena a

aixecar el setge de Girona. Roses i Castelló foren recuperats i els francesos

provaren d’establir els seus quarters d’hivern a l’Empordà; però aviat els

aclapararen noves adversitats. Encalçats sense treva per la reina, foragitats

fins al Rosselló, el príncep de Lorena replegà com pogué el seu exèrcit

entorn de l’ensenya reial, on hauria pogut inscriure la divisa del conestable

de Portugal: Pena por alegría. El coratge de la reina Joana Enríquez sostin-

gué el vell rei Joan II, aleshores cec, i en preparà el triomf.

El jove infant, ferit a la presa de Roses, anunciava ja les grans qua-

litats que més tard el distingirien i li donarien la corona d’Espanya, que els

reis de Castella havien intentat en va de conquerir. La reina, després d’ha-

ver fet tant per sotmetre els catalans, no arribà a veure el final de la revolta.

Morí a Tarragona el 13 de febrer del 1468.

L’any següent, ajudada per Tannegui du Châtel, governador del Ros-

selló, el duc de Lorena envaí per darrera vegada l’Empordà. ||48|| S’apoderà

de Roses, de Girona, i a la fi morí a Barcelona, l’any 1470, aclaparat d’enuigs

i desenganyat de la victòria. El seu fill, el duc de Calàbria, intentà en va con-

servar la corona que se li acabava d’escapar al seu pare. Al cap de dos anys

de marxes forçades, de fracassos i retirades, tot just acabava de refugiar-se

al seu torn a Barcelona, quan el rei Joan, ajudat per mariners de Roses i de
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Cadaqués, féu bloquejar el port, mentre que l’exèrcit de terra tenia acorra-

lada la guarnició.143 Una capitulació honorable posà fi a la guerra i restituí

la senyoria de Roses a les corts catalanes. L’infant Ferran fou àmpliament

recompensat per la pèrdua d’aquest feu i del comtat d’Empúries. Succeí al

seu pare l’any 1479.

La marina catalana i la de Roses en particular secundaren el rei Fer-

ran quan es proposà expulsar els moros d’Espanya i en totes les seves expedi-

cions marítimes. Carles V, el seu successor, hagué de recórrer contínuament

als ports de Roses i de Barcelona en les lluites obstinades que el sol·licitaven

contínuament a Itàlia.144 Però la seva exigència, que atemperaven oportuna-

ment algunes gràcies reials, distragué els pensaments de les operacions

comercials a les ribes del Mar Negre. Les galeres de Roses deixaren de fer-se

presents en el port de Teodòsia.

Felip II era encara infant quan s’embarcà ||49|| a Roses amb l’elit

de la noblesa,145 i navegà cap a Gènova per trobar-se amb son pare, que es

creia que estava greument malalt.

Durant els regnats massa exalçats de Carles V i Felip II, la guerra

empobrí el comerç i el port de Roses, fortificat l’any 1576,146 fou més visitat

per les galeres que pels vaixells mercants.

El regnat de Felip III fou perjudicial per a la marina espanyola. La

seva decadència hauria estat ben ràpida si en aquesta època l’activitat dels

catalans, constreta a l’interior, no s’hagués dirigit cap al comerç amb les

Amèriques.147 Travessant l’oceà en fràgils vaixells, els mariners de Roses i

de Cadaqués es feren remarcar per la seva activitat, els seus coneixements

nàutics i l’èxit de les seves empreses. Visitaren la immensa costa situada al

sud de les Antilles, i al seu torn també fundaren colònies i s’alçaren, pel

comerç de les seves factories, al rang de metròpoli.148
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Felip IV tingué la desgràcia de dipositar la seva confiança en el com-

te-duc d’Olivares. Des de feia temps els favorits i els cortesans governaven

Espanya. Un exèrcit de 18.000 homes, emplaçat a la frontera per observar

el príncep de Condé, es lliurà als excessos més deplorables. Els catalans se’n

venjaren amb assassinats i castigaren la cort amb la revolta. Es proclamà la

república, i quan Roses, ||50|| irritada i impacient, ja cridava l’enemic, els

castellans vingueren a refugiar-se rere les seves muralles. Richelieu enco-

ratjava i enfortia la revolta; Lluís XIII, amb la seva presència, li donava un

poderós suport; i Roses era assetjada pel mariscal de Praslin149 quan la vila

de Barcelona ja obeïa a un virrei francès.150 Després d’una coratjosa defensa,

don Diego Cavallero,151 forçat per una esquadra francesa que el privava de

tot socors, capitulà al cap de quaranta-nou dies de trinxera oberta i d’haver

causat la pèrdua de vuit mil enemics.152 Hom s’afanyà a reparar les fortifi-

cacions de Roses; però abans que presentessin un estat respectable, don

Joan d’Àustria, fill natural de Felip IV, vingué a atacar aquesta plaça i se n’a-

poderà l’any 1652. Aquesta pèrdua afligí França, car l’exèrcit necessitava el

port de Roses per aprovisionar-se i per assegurar la comunicació amb el Ros-

selló.153 Els francesos se’n tornaren a apoderar l’any següent, ajudats per uns

quants caps dels revoltats. El rei d’Espanya fou compensat d’aquesta pèrdua

per la rendició de Barcelona i la pacificació d’una part de la província. La llui-

ta es prolongà tanmateix durant uns quants anys, i l’Empordà, ocupat per

dos amos, en patí molt.154 Roses, privada de les seves relacions comercials,

sotmesa a França, que li imposava la seva ||51|| política, veié minvar ràpida-

ment la seva indústria i la seva puixança marítima. El tractat de 1639 resti-

tuí aquesta plaça a Espanya.155

Amb la pau, Roses no trigà gens a reprendre les seves expedicions

d’Amèrica; però aquest nou impuls d’una indústria que podia esdevenir

molt poderosa quedà paralitzat de nou per la represa de les hostilitats.156 Els

francesos reaparegueren a Catalunya i Roses fou la primera plaça de què

s’intentaren apoderar. Les fortificacions es trobaven en mal estat. El valor

suplí els mitjans de defensa, i els vells ferments de revolta presents a Cata-
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lunya no tingueren aquesta vegada cap influència en la guarnició d’una vila

a la possessió de la qual els dos exèrcits atribuïen el més gran valor. El trac-

tat de Nimega retornà la pau l’any 1678. Deu anys més tard, Catalunya era

envaïda de nou. Aquests atacs tan freqüents obligaven Espanya a mantenir

un exèrcit a la frontera i la privaven de mitjans d’efectuar útils distraccions

en altres bandes.157 Això era el que pretenia Lluís XIV. Fou per dissimular

millor el seus projectes sobre els Països Baixos i el Piemont que havia donat

l’ordre d’assetjar Roses.158 Carles II, malgrat la feblesa del seu govern, havia

comprès la importància d’aquesta plaça i l’havia fortificada amb cura.

Amples fossats unien el castell de la Trinitat amb la vila i la ciutadella, i al

davant d’aquesta línia de defensa hi havia diversos revellins que protegien

els ||52|| accessos a la plaça.159 La invasió començà el 28 de maig de l’any

1693, i l’exèrcit francès es presentà davant de Roses mentre que l’almirall

d’Estrées, amb una esquadra de 21 navilis de línia i 36 galeres, bloquejava

la rada.160 Al principi, unes pluges extraordinàries dificultaren l’operació. El

mariscal de Noailles es decidí a atacar pel cantó de la muntanya. L’exèrcit

desplegà molta constància i intrepidesa. Al cap de nou dies de cavar trinxe-

ra, la sapa havia arruïnat fins a tal punt les fortificacions que hagueren de

capitular. El governador don Gabriel Quiñones, successor de don Pere Rubí,

mortalment ferit, sortí per la bretxa al capdavant de 1.500 homes. El castell

de la Trinitat capitulà l’endemà. Aquest èxit inesperat causà consternació a

tota Catalunya. Es temia per Girona. Per calmar els ànims, el general Qui-

ñones fou empresonat. 

Noailles es preocupà primer de tot de reparar les fortificacions de

Roses. Hi afegí algunes obres noves, entre d’altres un revellí, per impedir

un desembarcament entre la vila i el castell i per dominar per darrere el bar-

ranc de Puig de l’Àliga. Calgué desenrunar els carrers i treballar intensa-

ment per retirar les immundícies. La vila ja no era la Rhode grega ni tan sols

la Roses del segle XV. Quan les governa un príncep inepte i valetudinari, la

prosperitat de les viles, com la de l’Estat, decau ràpidament. Noailles no esta-

va pas tan ocupat a disposar la seva conquesta per fer-ne una plaça forta que

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 89



90

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
R

es
ca

t

no es pogués preparar ||53|| al mateix temps per rebutjar el duc de Medina

Sidònia en cas que vingués a amenaçar les seves línies. Però aquest virrei es

trobava mancat d’energia. Unes calorades excessives i mortals forçaren aviat

els dos exèrcits a retirar-se cap als seus acantonaments. L’any següent, l’al-

mirall Tourville vingué a Roses a conferenciar amb el mariscal per imple-

mentar a la costa catalana un pla de conquesta dictat per Lluís XIV.

Després de deu anys de guerres desastroses en el petit territori de

l’Empordà, el tractat de Rijswijk (de l’any 1697) restituí Roses a Espanya,

però el testament de Carles II en compensà França.

La guerra de Successió fou llarga i sagnant.161 Catalunya, tan mal

disposada aleshores envers els prínceps de la casa d’Àustria, tan sovint revol-

tada contra ells, es pronuncià a favor seu162 i rebutjà els Borbons, a qui tan

sovint havia implorat com a aliats o com a protectors. L’any 1705 tingué lloc

un alçament davant la proximitat de la flota anglesa que portava l’Arxiduc, i

es lliuraren totes les places fortes, amb les excepcions de Cervera i Roses.

Aquesta coratjosa resistència, enmig de l’entusiasme general en sentit con-

trari, no deixà de tenir importància per al destí d’Espanya. Diverses vegades

la fidelitat castellana trobà un asil a l’Empordà, i és de Roses que partien 

els aprovisionaments per als bàndols aliats a la ||54|| causa de Felip V. No és

pas que uns quants traïdors no haguessin treballat sordament els ànims;163

però Noailles canvià la guarnició de Roses i avituallà la plaça amb dos rics

combois.

La batalla d’Almansa, l’any següent, no intimidà gens els catalans.

Vingueren en massa a envair l’Empordà i bloquejar Roses. Foren rebutjats

fins més enllà del Ter per uns quants batallons, comandats per Noailles. La

feblesa del seu exèrcit no permeté al mariscal d’anar més lluny. Sense Roses

no s’hauria pogut conservar l’Empordà i el Rosselló s’hauria convertit en el

camp de batalla d’aquella guerra d’extermini.164
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Després de dotze anys de lluita, Felip V havia aconseguit assegurar-se

la corona d’Espanya, i Roses es distingí per la seva coratjosa fidelitat. La paci-

ficació de Catalunya no tingué lloc fins a l’any 1715, dos anys després d’ha-

ver-se signat la pau. Aquesta llarga resistència fou poc compresa a Europa.

Els catalans, d’ençà del regnat de Carles V i de la seva unió amb els caste-

llans, perdien cada any algun privilegi. Això suposava perpètues causes d’ir-

ritació que els empenyien sovint a la revolta. Persuadits que Felip V

heretaria les prevencions castellanes i estaria dominat pel desig de fer

homogènies les diverses parts del seu regne, s’oferiren a l’Arxiduc, i quan

aquest se n’hagué anat tornaren a intentar la república. No s’avergonyiren

ni de pidolar el suport de la porta otomana. ||55|| Encegats per l’odi, domi-

nats per recances inútils, no cediren fins després d’una espantosa lluita,

havent-se ofert successivament a Anglaterra, a l’emperador i a Portugal.165

La Revolució Francesa trencà violentament els llaços de família que

unien Espanya amb França.166 Carles IV, no havent-la pogut prevenir, mirà de

venjar la mort de Lluís XVI.167 Però el seu exèrcit, després d’uns quants èxits,

hagué d’evacuar el Rosselló i replegar-se a Catalunya. Don Andrés de Torres,

amb una guarnició de 10.000 homes, lliurà Figueres i deixà Roses exposada

a tots els perills d’un setge. Don José de Urrutia, tercer successor de Ricar-

dos, s’acabava de retirar a la riba dreta del Ter. Roses sucumbí l’any 1795, des-

prés d’un setge de 70 dies.168 El tractat de Basilea aviat posà fi a la guerra. 

Durant la memorable guerra de la independència,169 el famós lord

Cochrane170 s’havia apoderat de Roses, i amb aquest agosarat cop de mà,

despertà força resistències. El general Reille arribà a Catalunya amb la mis-

sió expressa de part de l’emperador de prendre Roses amb un destacament.

Aquest setge fou llarg, penós i amb el greu inconvenient d’empobrir l’exèr-

cit francès, obligant-lo a actuar en diversos punts a la vegada.

Més tard, quan els atzars de la guerra feren tornar a França el

mariscal Suchet, es donà i s’executà l’ordre de volar les fortificacions de

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 91



92

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
R

es
ca

t

Roses.171 Fou en va que l’alcalde supliqués en nom dels habitants ||56|| i

objectés el perill que suposava una destrucció que es podia estendre a la

vila;172 calgué resignar-s’hi, i tant la ciutadella de Carles V com el castell de

la Trinitat foren barrinats i desaparegueren sota un munt de runes.

Després de tants setges i calamitats; al cap de vint-i-un segles d’exis tèn-

cia, la vila de Roses, reduïda en extensió i en població, privada d’influència marí-

tima i del seu comerç, sense ciutadella ni muralles, no era res més que una vila

catalana de tercera classe. I encara d’altres infortunis amenaçaven la seva exis-

tència. Quan la lluita inevitable entre els reialistes i els constitucionalistes sac-

sejà de nou la vella Espanya i armà els bàndols, l’Empordà esdevingué un cop

més el teatre d’una guerra acarnissada.173 Vencedors i vençuts tenien un inter-

ès poderós a acostar-se a França, que sempre fou l’aliada d’un dels bàndols.

En els primers temps de la insurrecció reialista, Roses fou defensada

per les milícies constitucionalistes, a les ordres del brigadier Lloberes.174 Un cop

implantada la regència d’Urgell, Tomàs Costa, de malnom Misses, soldat des-

conegut per l’exèrcit però home àvid de poder i ple de resolució, envaí diverses

vegades l’Empordà; sublevant, reclutant i castigant en les seves incursions aven-

tureres sense por de l’enemic; sense creure en el perill però reculant sense ver-

gonya, perquè per ||57|| a ell l’èxit ho ennobliria tot. En una de les seves

incursions caigué Castelló; Roses evità els perills d’una visita. Lloberes, amb

una ardida marxa, agafà Misses per sorpresa i l’expulsà de l’Empordà.

Don Tomàs Costa, a qui la guerra acabava de dotar amb un títol

nobiliari, fou impel·lit de nou, el febrer del 1823, al davant de les muralles

de Roses per la necessitat de queviures. Foragitat per Milans, estava con-

demnat als atzars d’una derrota completa, quan l’exèrcit francès envaí Cata-

lunya. El 21 d’abril es rendí Roses i uns mesos més tard, Cadis i Barcelona. 

La victòria havia legitimat el grau militar de don Tomàs Costa, i el

brigadier Misses, com encara li diuen els catalans, fou nomenat governador
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de Roses.175 Des d’aleshores, aquesta vila s’ha enfonsat en el silenci, abatuda

sobre les seves pròpies ruïnes. És cert que encara figura en el tauler dels plà-

nols de guerra; però, ¿pot conservar aquest nom una ciutadella desmante-

llada, on cada dia pasturen ramats de xais i cabres, una roca coberta pels

enderrocs del castell que abans hi dominava? Encara es diu el port de Roses,

com si l’àmplia platja amb unes quantes cases al fons fos digna d’aquest

nom; com si el llatzaret fos res més que una barraca incapaç d’acollir la tri-

pulació d’una sola barca; quan la platja està deserta, les drassanes han des-

aparegut, els magatzems són buits, la destrucció completa de les casernes

ha deixat el governador sense guarnició i l’arada ||58|| remou cada dia el ter-

reny on abans hi havia les bateries i anivella els fossats.176

Ja no és pas a Roses que el comerç va a cercar els productes d’Amèrica

i les mercaderies del Mediterrani. D’aquella llarga prosperitat comercial, 

d’aquella població marítima, no en resten més que uns quants patrons, vells

testimonis d’una puixança decaiguda, i uns quants pescadors. L’agricultura s’ha

encarregat d’acollir i nodrir tots aquells a qui no espanta la monotonia dels seus

treballs. A les roques tononites i als grans barrancs que les envolten, cada dia hi

treballen i hi planten vinyes els descendents d’aquells mariners intrèpids que

antany hom trobava en tots els ports d’Europa i d’Amèrica. Cinc o sis carrers

enfangats; unes quantes cases modestes, massa sovint simples barraques; una

esglesiola; un camp pelat, sense ombra ni jardins; això és tot el que resta d’una

vila poderosa, el nom de la qual figura tan sovint en la història de la península.177

Els productes agrícoles de l’Empordà encara troben sortida en les

barques de l’Escala i en les que arriben a Roses. Cinc o sis negociants són

prou per cobrir les necessitats i les exigències del comerç.

Segons Méchain i la Connaissance des temps, Roses està situada a

42° 18′ 0″ de latitud i 0° 47′ 30″ E de longitud. Aquesta darrera calculada

sobre el meridià de París i segons l’antiga divisió de l’equador en 360 parts.

||59||
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§ III. DE ROSES A CADAQUÉS.

Diversos camins, practicables només amb mules, condueixen de

Roses a Cadaqués. El més freqüentat passa per la petita vall del Puig de 

l’Àliga, segueix pel coll de la Dona Morta i va a desembocar a la vall del puig

dels Bufadors. Els transports d’aliments i mercaderies es fan únicament per

mar.178

Un camí més agradable és el que serpenteja per l’estreta vall del

mas Marés i va a unir-se amb la de la Dona Morta, darrere el puig Pení, des-

prés d’haver dominat molt de temps la costa i les nombroses cales que la

cenyeixen. A mesura que el viatger s’enfila cap als punts culminants de la

vall i s’acosta al mas Romà,179 les elevacions secundàries mostren els seus

flancs lacerats i àrids o ràpids pendents coberts de vinya. Al peu d’aquests

massissos de sarments o de roques granítiques que travessen la terra i mul-

tipliquen els contrasts, apareix contínuament el mar, amb la seva amplitud,

la seva superfície argentada pels vents i els esculls que en voregen les ribes.

Dotze cales retallen la costa de Roses a Cadaqués.180 Les de Canye-

lles, situades a l’est i darrere el fortí o castell de la Trinitat, han abrigat a

vegades fragates. Les de Lladó i de Murtra, accessibles als vaixells, només

són remarcables pel bell marbre ||60|| estatuari blanc que s’extreu de la seva

riba.181 Aquestes pedreres, negligides durant molt de temps, pertanyen a don

Joaquim de Romà,182 l’activa indústria del qual i els nobles sacrificis que s’im-

posa per alliberar la seva pàtria d’un tribut envers Itàlia honoren un nom ja

prou il·lustre. Aquest marbre forma una poderosa capa sobreposada al gra-

nit i presenta en les seves ramificacions varietats precioses per a l’estatuari

i l’arquitecte. El govern en protegeix l’explotació imposant drets elevats sobre

els marbres estrangers.

La cala Rostella es perd, per dir-ho així, en la gran depressió de la

costa que forma la cala Montjoi. Aquí acaba el terreny granític i comença
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l’esquist argilós, amb els seus estrats irregulars i les seves taules verdoses,

groguenques o platejades, amb les seves làmines plegades, ondulades i mat-

xucades; amb els seus pics angulosos i calcinats pel sol; amb tots els acci-

dents, en fi, que caracteritzen aquesta roca en la serralada dels Pirineus

Orientals. 

La vall de Montjoi, que un cultiu perseverant disputa a l’esterilitat, 

s’eleva fins al coll de la Dona Morta. La torre de Montjoi,183 vell mas habitat per

un pobre pagès, domina una part de la vall. En el revers del turó, a l’est del

mas, hi ha una poderosa capa d’un calcari lamel·lar blavós, de fractura exfo-

liable, que conté vetes, taques, vapors d’un gris blanquinós. Aquesta capa està

interposada en l’esquist argilós, ||61|| que esdevé esquist micaci, aluminós o

grafit. Aquest marbre s’explota amb l’aspecte i els blocs que produeix l’atzar

en els estrats irregulars de la capa; precipitats sense cap mena de precaució al

fons de la vall, són carregats a la riba i portats a Roses, a cal seu propietari, don

Ferran Arola.184 Aquesta explotació no adquirirà una certa importància fins que

no sigui feta amb més cura i no s’hagi renunciat a l’ús de la pólvora.185

La cala Pelosa es troba adossada a la precedent. La vinya s’eleva en

amfiteatre entorn de la seva riba, i uns sarments vigorosos mesclen el seu

fullatge amb les atzavares i les figueres de moro (Cactus opuntia) que coro-

nen el penya-segat fins a la cala Guixera.186 Aquí, la costa adquireix de sobte

un aspecte més torturat i salvatge.

El cap Norfeu187 no és més que una roca elevada i separada del con-

tinent per un munt d’illots i de roques agudes, entremig de les quals pene-

tren ardidament les embarcacions, a petició del viatger o bé quan un

contrabandista es veu amenaçat pels guardacostes.188 L’esquist argilós, de

fulls de color de plom, amb estrats grogosos i travessats per filons d’espat,

de blocs angulosos i massissos, forma aquí grans penya-segats que donen

a aquest sector del cap un aspecte molt pintoresc. Unes coves189 aparentment

poc accessibles penetren en els flancs de la muntanya, des de la Pelosa fins
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a Norfeu, i l’alum que filtra de la volta es precipita al sòl i forma ||62|| unes

capes mòbils, que esperen encara un fabricant.

El cap Norfeu està dominat per una torre.190 La vinya, únic cultiu

possible en un terreny tan profundament entretallat, s’escampa pel cap i en

dibuixa tots els contorns fins a ocupar el més petit racó de terra abordable,

al cim mateix dels penya-segats. Entre el sòl cultivat i el mar no hi ha més

que horribles precipicis i capes inexhauribles d’esquist aluminós. 

La cala Jóncols penetra profundament en la muntanya i la seva platja

rep contínuament nous sediments, arrossegats pel torrent de Riera,191 que

baixa del puig Pení. Aquest és el límit entre el rodals de Roses i de Cada-

qués. Els penya-segats d’aquesta cala són més baixos, d’aspecte menys

esquerp, i la vinya desplega a vegades els seus llargs sarments sobre la

mateixa roca que mullen les ones durant la tempesta. 

L’esquist de Jóncols presenta formes retorçades i els seus prims

estrats, negrosos i grisosos, ofereixen tots els accidents d’un llibre amb els

fulls matxucats o aplastats però que encara conservessin entre ells una

mena de paral·lelisme. En aquest esquist laminat i retorçat de cent mane-

res, les aigües del mar no paren d’excavar-hi coves, remarcables per les eflo-

rescències d’alum, que ningú no aprofita. 

La cala Figuera192 és petita i d’un terreny semblant al de cala Jóncols.

La cala de Torrentbò193 és més àmplia i més encaixonada. Rep un petit ||63|| tor-

rent que baixa del pujol de sa Cruïlla, que depèn del mont Pení, amb les aigües

tenyides d’un ocre groc que els habitants de Cadaqués utilitzen per emblan-

quinar les cases. Hi ha també en aquesta torrentera altres ocres més compac-

tes, de magnesi, blavosos o d’un vermell fosc, que la indústria ignora. Aquests

dipòsits d’ocre cobreixen l’esquist argilós intermediari i s’amaguen sota els

pàmpols de les vinyes, presents pertot on ha pogut arribar la mà de l’home. La

roca esquistosa només apareix amb els caràcters de la de Jóncols. 
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A la torrentera de Torrentbò hi ha un forn de calç alimentat pels

còdols calcaris que els vaixells van a buscar a la costa oposada de l’Escala. La

rajoleria que hi ha a tocar del forn fou abandonada quan comprovaren que

els ocres alteraven els materials.

Una única varietat de vinya es cultiva en tota la porció de costa que

acabem de descriure, és el lledoner dels catalans, en altres llocs anomenat

garnatxa. És prou sabut que els vins dolços que provenen d’aquesta varietat

són molt apreciats. 

Sortint de Torrentbò cal doblar dues puntes abans d’entrar a la cala

Crostonet.194 Aquesta només té de remarcable la capa de sulfat de barita que

hi ha a la torrentera del mateix nom.

Tota aquesta porció de costa està coberta de grans taules d’esquist

argilós que presenten la forma de ||64|| paral·lelepípede d’angles oblics. La

regularitat amb què els estrats s’exfolien dóna als pendents que recobreix

l’esquist el seu aspecte escalonat. Res més trist i més monòton que aquesta

costa inculta i desèrtica; les barques temen navegar-hi per poc que els vents

agitin el mar i els grans vaixells l’eviten encara que les seves aigües siguin

profundes. Pobres d’aquells a qui la tempesta sorprèn a les seves ribes o s’hi

veuen empesos; no es troba ni un sol recer, ni un sol refugi, al peu dels

penya-segats compresos entre la punta Figueres i el cap Cala Nans.195

Una bella badia separa Cala Nans de les terres baixes de Portlligat:

és la de Cadaqués. Sense cap obstacle a la seva entrada, la riba és abordable

a partir del moment que s’és a l’alçada de la bateria. Mentre que les brises

del mar empenyen ràpidament la barca cap a Cadaqués, el paisatge s’ei-

xampla i l’amfiteatre de turons que envolta la badia ofereix des dels seus

ràpids pendents un mantell de verdor, amb matisos que contrasten agrada-

blement amb el blau de l’atmosfera i el del mar. A l’esquerra hi ha el puig

Pení, ricament cultivat; al davant, la petita vall dels Bufadors, dominada pel
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puig del mateix nom; a la dreta, un turó arbrat d’olivera, la qual, unida aquí

amb la vinya, va a perdre’s al revellí que hi ha a l’entrada de la badia. Al

davant de la vall s’eleva sobre un massís rocós la bonica vila de Cadaqués,

amb les seves cases emblanquinades, el seu ram de màstils arran de la riba,

els seus cellers ||65|| subterranis banyats pel mar fins a la mateixa porta.

Hom desembarca a la platja, ja que aquí no hi ha ni moll ni escullera.

§ IV. VILA I RODAL DE CADAQUÉS.

La vila de Cadaqués és molt antiga.196 La seva fundació s’atribueix als

grecs,197 que trobaven recer en el seu port tot esperant vents favorables per

doblar el cap de Creus.198 En aquella època reculada, Cadaqués, simple lloc

de refugi, tenia molt poca importància, ja que els escriptors llatins no l’es-

menten mai. Després de l’expulsió dels moros, és a dir, cap a la fi del segle

vuitè, aquesta vila figura, per primera vegada, en la relació manuscrita del

trasllat de les relíquies dels sants Abdó i Senén, feta per Arnulf, abat del

monestir d’Arles, al Rosselló. Aquestes relíquies, vingudes de Roma, desem-

barcaren a Cadaqués, o Cap-de-quers, segons la relació en pergamí citada

per Baluze a l’apèndix de Marca Hispanica.199

El port i la vila (oppidum) de Kadachers són mencionats també en

l’acta de donació de l’any 1030, feta pel comte Gausfred, del Rosselló, al

monestir de Rodes.200 L’any 1228, l’abat Pons ||66|| cedí el delme sobre les

barques de Cadachers i altres ports al comte d’Empúries. No és fins després

de la unió del comtat de Barcelona amb la corona d’Aragó que el port de

Cadaquers adquireix definitivament un lloc en la història de Catalunya. 

Un cop Roger de Llúria hagué destruït la flota francesa en el port

de Roses,201 no  trigà gens a presentar-se davant del de Cadaqués, encara ocu-

pat pels francesos. Les forces eren insuficients per oposar-li resistència.

Roger atacà, prengué la vila i el castell, s’apoderà d’un vaixell del duc de Bra-

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 98



99

B
iblioteca de R

escat

bant que duia la soldada i el tresor de l’exèrcit. Aquesta pèrdua resultà irre-

parable per a Felip l’Ardit, que, privat ara de socors i de l’última via de comu-

nicació amb França, ordenà la retirada en un moment de l’any  criminal per

als soldats. En aquesta època (any 1281)202 el castell ocupava el cim del

mamelló que domina la rada i protegia la vila mercantil que s’estenia a la

dreta sobre les roques i a l’esquerra sobre la platja que proporcionava mate-

rial de construcció. L’església parroquial es trobava dins el recinte del cas-

tell; però aquell antic recinte desaparegué, i d’aleshores ençà uns quants

carrers estrets i sinuosos tenen diverses sortides al camp aprofitant algunes

rampes tallades en la roca. És sobre aquest mamelló on cal buscar els vesti-

gis de la vila vella; el comerç, enemic dels entrebancs, era més lliure al peu

del mamelló, amb fortificacions que oferien protecció suficient en cas  ||67||

d’atac. A mesura que la seguretat augmentà, la vila s’estengué per tot el ves-

sant del turó, a l’esquerra del castell. Els agricultors s’establiren preferent-

ment a la vall; el comerç s’atansà a la platja. Unes quantes cases,

atrevidament construïdes sobre les puntes prominents dels esculls, acollien

els embarcadors que donaven sortida als grans cellers on es guardaven els

deliciosos vins de Cadaqués. El temps ha respectat aquest útil repartiment

del territori entre la indústria agrícola i el comerç, i el castell, avui ple de

bretxes per totes bandes, encara domina la rada i pot defensar la vila en cas

de necessitat, però mai amenaçar-la.203

Cadaqués ha patit constantment el mateix destí de Roses. Tant la

seva prosperitat com els seus contratemps daten de les mateixes èpoques.

La possessió d’una era insuficient mentre no s’ocupava l’altra i el seu port

quedava obert a l’enemic.

L’any 1469, el duc de Lorena i el seu lloctinent Tannegui du Châtel

acabaven d’apoderar-se de tot l’Empordà, fins a Girona. Negligiren apode-

rar-se de Cadaqués, que, partidari del rei Joan II, desolava amb les seves

petites embarcacions una part de la costa catalana i amenaçava el comerç de

Barcelona. ¡Preneu Cadaqués!, li escrigueren els magistrats d’aquesta ciu-
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tat a l’almirall francès, comte de Campobasso; car els semblava, afegeix Zurita,

com si tinguessin el dit a l’ull.204

||68|| A l’època de Felip II, les fortificacions de Cadaqués ja es tro-

baven en mal estat, i els pirates moriscs havien intentat diversos desem-

barcs.205 L’any 1576, la vila i el port foren posats en estat de defensa. També

fou reparada la torre del cap de Creus, que servia de talaia206 o punt d’ob-

servació per als habitants de Cadaqués.207

Aquesta vila resistí molt de temps als intents de França d’apoderar-se

d’aquesta important plaça durant la llarga insurrecció dels catalans contra

Felip IV. L’any 1655, cap a finals del mes de maig, diversos vaixells de guer-

ra es presenten davant de Cadaqués i amenacen de bombardejar-la, al

mateix temps que un escamot de tropa apareix pels colls de l’entorn i ame-

naça la vila perquè resisteixi. Però ja era massa tard; els habitants capitula-

ren el 1er de juny.208

Cadaqués hagué de sofrir molt en les guerres posteriors; però el

comerç reparava cada vegada totes les pèrdues. La separació de les Amèri-

ques i la guerra de la Independència resultaren fatals per a aquesta vila, i els

seus mariners, habituats a una vida activa i perillosa, es planyen d’un estat

de coses que els condemna al repòs i a les privacions. En aquests darrers

temps resistiren sols i sense cap derrota a les columnes reialistes que els

intentaren ||69|| envair; però en prendre les armes pensaven que lluitaven

per la llibertat del comerç i no pas per defensar les exigències d’un partit. Es

diu que avui, privats de mitjans regulars de traficar, la seva activitat s’exer-

cita secretament en el contraban pel Mediterrani, sense tenir en compte a

qui perjudica. En efecte, per a una població de prop de 2.000 ànimes, aglo-

merada i aïllada sobre el flanc d’una muntanya, lluny del pla i sobre roques,

amb un bon port i una bella posició comercial, l’únic mitjà de subsistència

possible és negociar. A part d’això, només resten el contraban per als més

actius, la pesca i l’agricultura per als altres. Aquesta darrera no manca pas
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d’importància en el sòl antany inculte de Cadaqués. La vinya cobreix vastes

superfícies i l’olivera forma un immens bosquet darrere la vila. Les mans

dels treballadors han netejat i plantat tot el terreny que permetia ser plan-

tat, sense tenir gens en compte el benefici que podria produir aquest treball

llarg i penós. De Cadaqués es pot dir que és terra allò que manca al cultiva-

dor i no pas braços a la terra. L’oli que es cull en el seu terrer és molt valo-

rat, perquè s’obté de dues varietats d’olives pròpies de climes càlids i

desconegudes a la resta de l’Empordà. El vi és la collita més valuosa i més

important. Arriba fins a Anglaterra, després d’haver rebut a Porto o a Jersey

una denominació portuguesa. El cep més comú i més estimat és el lledoner

o garnatxa.209

||70|| La marina de Cadaqués,210 tan poderosa en altres èpoques, ara

es compon tan sols de 30 barques, amb una capacitat d’entre 40 i 100

bocois. És ben cert que avui dia no se’n compten pas més de 500 en tota la

costa catalana. És ben poca cosa per a una província que havia arribat a tenir

més de 2.000 barques de comerç i que, en temps de guerra, feia sortir dels

ports militars de Roses, Cadaqués, Palamós i Barcelona unes flotes podero-

ses i temibles. El port de Cadaqués el visiten xabecs, faluques i bergantins.

Les tartanes, una altra mena de vaixell català, s’aturen a una certa distància

de la platja. En diverses ocasions han ancorat fragates angleses al mig de la

badia. 

Cadaqués manté relacions comercials amb Gibraltar, Barcelona,

Marsella, Livorno, Malta i uns quants ports intermedis. Tant els seus èxits

efímers com els seus freqüents contratemps, tot és un misteri. Allò que és

evident és que, malgrat el desànim de la gent i les queixes del comerç, les

cases de Cadaqués tenen un aspecte de netedat i benestar que fa honor a

l’activitat dels seus habitants. Les teules són de terra cuita, malgrat que l’es-

quist tegular faci de fonament a la vila i que aquesta roca, amb les modifi-

cacions que li són pròpies, constitueixi el terreny de l’entorn. 
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El puig i el coll dels Bufadors deuen aquesta denominació al bufar

impetuós del vent del nord, que només es fa sentir en aquest punt de tot el

rodal ||71|| de Cadaqués, però amb una violència extrema. 

El Pení recorda el culte del déu Pan,211 i aquesta denominació prové

del mateix poble que consagrà a Venus els punts principals de la muntanya

de Roses. I encara hi ha a les Alberes el coll de Panissars, esmentat per M.

Petit Radel212 en una sàvia dissertació.   

§ V. EXCURSIÓ AL CAP DE CREUS.

A l’est de Cadaqués hi ha el vell Portlligat, constantment obstruït

pels al·luvions però que encara ofereix refugi en el seu recinte a les embar-

cacions sorpreses per la tempesta. Un turó baix i en bona part cultivat el

separa de la rada. 

Un camí de conreu, traçat entre vinyes i pel costat sud del Puig Alt,

ressegueix penosament totes les sinuositats i totes les aspereses del terreny.

És l’única via de comunicació entre Cadaqués i el cap de Creus. Fins a la cala

Jonquet, aquest vessant està adornat per bosquets d’oliveres; però més enllà

d’aquest límit una temperatura més irregular oposa un obstacle invencible

al cultiu d’aquests arbres. La vinya, més robusta, avança encara per l’est, i

arriba fins a la torrentera de cala Bona. Aquí, la naturalesa reprèn els seus

drets. L’exposició al sud ja no és suficient per permetre la vegetació. Els

vents d’est, massa humits, s’hi oposen contínuament; i el sòl, abandonat pel

||72|| cultivador, arruïnat per les tempestes, amb prou feines s’amaga sota

uns quants arbusts.

L’esquist argilós213, amb les seves modificacions, les seves colora-

cions variades i els seus reflexos daurats, bronzejats o platejats, els seus

nuclis de quars infinitament matisats, forma el terreny de Portlligat i de les
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cales Alqueria, Jonquet, Guillola i Bona. Aquesta roca passa més ràpidament

a esquist micaci en arribar a la petita cala Torta i a la cresta abrupta de Juga-

dora. La cala del mateix nom està profundament encaixonada en els flancs

de la muntanya i les seves aigües negroses bramen de seguida que bufa

vent, fent més trista aquella solitud.

A partir de cala Jugadora, la roca granítica reemplaça l’esquist mica-

ci; però amb uns accidents tan variats, uns caràcters tan uniformes, unes

semblances tan evidents, que hom no pot evitar de considerar-la com una

anomalia de les roques micàcies i atribuir a totes dues el mateix origen.

Aquest granit és compacte, de gra gruixut, amb cristalls amorfs de feldspat

blanc i quars grisós. La turmalina, de cristalls petitíssims escampats per tota

la pasta, i la mica hi abunden. Aquesta a vegades és bronzejada però molt

més sovint argentada, i aleshores les seves amples làmines, superposades

com els fulls d’un llibre, desprenen un esclat viu i atreuen l’atenció del nave-

gant. Tot el gran penya-segat de Jugadora, ferit contínuament per l’acció de

les aigües, deu a la mica el seu color de plata.

||73|| La costa del cap és d’accés difícil i sovint impossible, excavada

per les ones i tallada a pic; els seus cims, coberts tan sols per una mica

d’herba, dominen espantosos precipicis; i el mar, amb grans profunditats,

s’agita incansable a les cales Fredosa i Culip.214

El cap, amb la seva base ennegrida per l’esquist, les roques calcina-

des pels elements, els flancs cavernosos, queda separat del continent per 

la cresta de roques que separa Jugadora de Culip. Una torre antiga, restes

d’una talaia que probablement succeí a un far grec, corona el cim del cap.215

Als seus peus, el mar no para de bramar, penetrant dins la profunda caver-

na de l’Infern.

Al davant del cap, l’escull de Massa d’Or i el més acostat i més

extens de Maria Blanca, o s’Encalladora, mostren les seves arestes nues i
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groguenques sota l’escuma que borbolleja entorn i regalima per la seva

superfície.

El cap de Creus fou conegut pels grecs amb el nom de promontori

d’Afrodita, i pels romans amb el de promontori de Venus o dels Pirineus.216

Quan el proselitisme dels cristians mirà de destruir fins i tot les denomi-

nacions que recordaven els cultes proscrits, elevaren una creu sobre el pro-

montori, anomenat des d’aleshores Caput Crucis, o cap de la Creu, i en

català ||74|| cap de Creus, perquè, en efecte, al principi hi hagué diverses

creus al cim del cap. Els arxius de Sant Pere de Rodes217 conserven un diplo-

ma del regnat d’Hug, rei de França, de l’any 990, que confirma l’origen 

d’aquesta darrera denominació.218

Al darrere del cap, a la costa nord, hi ha la cala profundament encai-

xonada de Culip. L’envolten grans penya-segats d’esquist micaci, tallats a

plom i inaccessibles, i ofereix, malgrat la profunditat de les aigües, un peri-

llós refugi al vaixell a qui el vent del sud impedeix d’avançar. ¡Pobre d’ell si

mentre s’hi està arrecerat es posa a bufar el vent del nord! Empresonat en

una cassola sense sortida per seguir el vent, està condemnat al naufragi i la

seva tripulació té poques possibilitats de salvació.219

La porció de costa que s’estén des de Culip fins a la punta Galladera

és d’una solitud espantosa; sense vegetació, sense aigua corrent, sense platja

i batuda incessantment per les ones. Profundes torrenteres solquen aquests

flancs, recullen aigües pluvials i les aboquen al mar per ràpids pendents eri-

çats de roques. Aquestes ribes, turmentades per la tempesta, ofereixen arreu

la imatge de la destrucció, tant si hom s’enfila als punts culminants com si

buscant algun pas estret s’acosta, amb prou esforç, a les múltiples calanques

on les ones no paren de giravoltar. Aquesta costa, anomenada Tudela, ||75||

és temuda pels navegants i naufragis freqüents justifiquen la necessitat de

doblar el cap mantenint-se’n a distància per evitar el perill inevitable que

suposa un canvi brusc del vent. 
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La costa de Tudela mereix l’atenció dels geognostes per la naturalesa

de les seves roques, les seves anomalies i l’ordre de superposició que hi ha entre

elles.220 L’esquist micaci és la roca dominant; la seva fractura és granelluda en

sentit transversal; les plaques són d’un gris fosc o negroses i impregnades 

d’abundants làmines de mica grogosa i bronzejada. El quars blanc, en forma

de granets, es troba disseminat en la massa d’aquesta roca. A vegades, com a

Culip, aquest esquist és grogós, amb plecs, recaragolat, ondulat; treu foc en un

foguer, i es troba interposat entre altres estrats negrosos, carburats i menys tor-

turats. Les làmines de mica hi són excessivament petites però molt abundants.

L’esquist del cap és d’un bru pàl·lid, molt laminat i freqüentment tenyit d’òxids

de ferro. És més negrós en la cara nord, menys micaci a la costa sud; però

aquestes anomalies freqüents indiquen més aviat la influència de causes acci-

dentals en el moment de la cristal·lització que no pas una formació diversa.

La sal marina, que satura el vent de mar, corrou, excava i arruïna

constantment les capes micàcies de Tudela. Aquestes formen penya-segats

abruptes, masses colossals i isolades a la seva base, ||76|| superfícies ondu-

lades per l’acció de les ones, cavernes ombrívoles i eriçades d’aspereses. Ni

traça de vegetació, cap criptògama ni tan sols a les parts més favorablement

exposades.221 Sovint un viarany vorejat de nuclis de quars hialí ofereix un

pas inesperat que no sospitàvem que existia. 

Però allò que dóna a aquesta costa inhòspita un caràcter particular

des del punt de vista geognòstic és que el granit estigui sobreposat a l’es-

quist micaci. Aquest granit és d’un gra molt gruixut; abunda en cristalls

amorfs de feldspat blanc, de quars i turmalina, i conté un excés de mica.

Aquest últim mineral passa sovint a l’estat de talc, o bé les seves amples

làmines, bronzejades, negroses, groguenques o platejades reflecteixen viva-

ment la llum. Sens dubte aquesta roca formava un ampli estrat superposat

a l’esquist micaci abans que les destruccions que perpètuament actuen a la

costa de Tudela no l’haguessin arruïnat en algunes parts i dividit en altres

en una infinitat de peces massisses que arriben a tenir fins a 200 metres
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cúbics. La tonalitat grogosa d’aquestes masses contrasta amb el color més

fosc de l’esquist, sobretot si les aigües del mar, regirades per la tempesta,

arriben a mullar la superfície d’aquesta darrera roca. Bells cristalls de tur-

malina negra, com petits cables llançats sobre la roca, travessen el granit i

destaquen intensament sobre una tonalitat falba o grogosa.

Aquest granit superposat s’estén des de Galladera ||77|| fins a Fre-

dosa, doblant el cap; forma també els esculls de s’Encalladora i la Massa

d’Or. Unes vetes granítiques, que a vegades surten de la roca superior, pene-

tren com arrels en la roca micàcia.

Per tant aquestes dues roques són contemporànies, i de fet diferei-

xen només perquè en el granit l’agregat s’ha format amb materials poc divi-

dits i en l’esquist els minerals han quedat triturats i pastats abans de la

cristal·lització. En aquest darrer abunda la mica, variant els colors i l’am-

plada de les làmines; en l’altre, el feldspat i el quars. No podem classificar,

doncs, les roques del cap de Creus entre les primitives, ja que l’esquist argi-

lós, l’esquist micaci i el granit que constitueixen aquest terreny pertanyen a

la mateixa formació i que les roques només difereixen entre elles per la pro-

porció dels mateixos elements constituents o l’absència d’algun d’ells.

Des de la punta Galladera fins al cap Gros, prop de la Selva, l’esquist

micaci esdevé esquist argilós i en constitueix el terreny. Les cales Prona, 

Bordiaó,222 Tavellera223 i Cativa cenyeixen aquesta porció de costa. La vege-

tació i algunes filagarses de cultius recreen la vista fins al barranc de Sant

Baldiri,224 que és el límit oriental de la vinya pel que fa al terrer de la Selva.

Els dos masos de Rabassers de Dalt i Rabassers de Baix, reclosos en

una petitíssima vall al ||78|| darrere de Tudela, ofereixen tan sols collites

mesquines a la constància del pagès català. El mas superior (de Dalt) està

edificat sobre una capa d’esquist vetejat. Aquesta roca ja fou descrita per M.

de Charpentier.225
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Aquí apareix calç carbonatada per primera vegada en la cara nord

del cap de Creus, però encara només de manera accidental. És més abun-

dant a la Birba, un altre mas que el gran barranc de Puig Alt separa dels

Rabassers. La indústria agrícola opera aquí en un terreny més productiu. La

platja és més accessible, el terreny menys barrancós i uns quants arbres

adornen les ribes d’un torrent que té la seva deu en un bosc de pins (Pinus
pinaster),226 darrer vestigi d’un bosc que les insurreccions catalanes, més que

no pas les construccions marítimes, contribuïren a destruir.227 Al nord de la

Birba i sobre del mamelló d’esquist argilós que domina cala Prona hi ha una

poderosa capa de calcari lamel·lar, de fractura exfoliable, blanc o amb venes,

tacat, vetejat de mil maneres per un calcari carburat i blavós. Sovint lleugers

vapors envolten els nuclis que s’han format i després, condensant-se a poc

a poc, formen zones paral·leles sobre un fons d’un blanc esclatant.

El calcari de la Birba sembla pertànyer a una formació més extensa

que s’amaga sota l’esquist argilós i es deixa veure diverses vegades abans

d’arribar al coll dels Bufadors. La pedrera superior, ||79|| oberta en aquesta

capa a la cara nord del puig dels Bufadors, presenta un calcari granellut,

diversament acolorit per carboni transformat en grafit i travessat per vetes

irregulars d’espat calcari o d’un calcari rosat impregnat de quars blanc, de

grans molt fins. Un esquist argilós, de reflexos rogencs i que conté cristall

de ferro sulfurós, recobreix aquesta pedrera.

Dos masos, els Obertins, són els únics refugis que s’ofereixen al

viatger a qui la tempesta sorprengui entre la Selva i Cadaqués. El turó de

Sant Baldiri, d’extensos flancs, està tot cobert de vinyes. Una rampa ràpida,

cavada en esquist argilós acolorit pel ferro i envernissat per la mica, condu-

eix per entre bells vinyers fins al port de la Selva. 
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§ VI. VILA I PORT DE LA SELVA.228

El port de la Selva es troba situat a la sortida de dues petites valls

que baixen, una del coll de la Dona Morta i l’altra del puig de Sant Salvador

i de la cresta de Vinya Vella. Els al·luvions dels torrents que s’escolen en

aquestes valls s’acumulen contínuament al fons del port. Aquest queda pro-

tegit dels vents de l’est per un turó poc elevat que dominen dues bateries,

però els vents del nord hi penetren sense cap obstacle i fan que ancorar-hi

resulti poc segur. Les ||80|| fragates arriben fàcilment fins al mig del port o

més aviat a la petita rada de la Selva, malgrat les sedimentacions.  

Els primers navegants que visitaren aquesta costa, intimidats pels

cops de vent, tan freqüents en el golf Cèltic, degueren atribuir una gran

importància a la proximitat del port, que els permetia esperar vents més

favorables per doblar el cap. Els romans donaren a aquesta contrada el nom

de Silva, perquè aleshores un bosc229 d’ullastres, pins i lledoners (Celtis aus-
tralis) en cobria tota la superfície. Els catalans alteraren la denominació lla-

tina i la silva romana ja s’anomena selva en les actes del segle X. Aquesta

petita vila s’estenia probablement fins a la torre romana o far situat sobre el

mamelló que separa el port de la vall de Sant Salvador.230 Les necessitats del

comerç i els perills de la navegació feren fundar una segona vila, que mal-

grat tantes guerres desastroses i tantes lluites nacionals encara subsisteix a

l’esquerra de l’entrada de la rada. Només hi habiten mariners; però cap d’ells

és estrany als treballs agrícoles ni sobretot al cultiu de la vinya. La vila alta

(la Selva de Dalt), situada a la vall i a mitja llegua de la vila baixa (la Selva de

Mar),231 ||81|| és més poblada i resta al marge de les especulacions comer-

cials.

El terrer de la Selva produeix un vi excel·lent, que s’obté d’un cep

anomenat lledoner, a França grenache. Uns quants horts establerts costo-

sament  sobre la sorra del port; un ric vinyer; bosquets d’oliveres dissemi-

nats per les faldes arrecerades, un clima sa i comunicacions freqüents 
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i fàcils per terra, encara més fàcils per mar, fan que l’estada a la Selva de Mar

resulti agradable.232

Els flancs del turó, per fora i a dreta del port, contenen prop de les

bateries un poderós banc de granit, explotat en la construcció urbana. 

La Selva de Dalt, que sembla la ciutat antiga, de quan el port pene-

trava més endins de la vall, es troba a les vores d’un torrent les aigües del

qual són utilitzades per irrigar terres i per elaborar olis. Encaixonada entre

dos turons, aquesta petita vila consta només d’un carrer llarg, el més bell

ornament del qual és l’església parroquial.233 La Selva no mereix el nom de

vila ni pel nombre d’habitants ni per l’extensió, però té a favor seu records

antics; i a més, la indústria agrícola hi és tan perfeccionada, d’uns resultats

tan apreciats pel comerç, que hom no se sent disposat a contestar-li un títol

sota la protecció del qual, d’altra banda, es troben franquícies locals i lleis

municipals.234

Quinze factories elaboren durant uns quants mesos ||82|| de l’any

les olives recollides en el terrer de la Selva de Dalt. Un bosc d’oliveres

cobreix el puig escarpat de Dijous (que forma el costat meridional de la vall

de Sant Salvador o de la Selva), el costat oposat o septentrional i la major

part del fons de la vall. Aquests arbres s’hi fan baixos, tofuts i molt produc-

tius; no se’ls fumiga mai. Entre les rengles d’oliveres s’hi cultiva sempre la

vinya, a qualsevol cost. La roca d’esquist que constitueix el terreny i travessa

sovint la prima capa de terra llaurable no representa pas un obstacle a la

vegetació. Les arrels penetren ràpidament a les escretlles, eviten les roques

i, resguardades de les influències massa immediates de l’atmosfera i sobre-

tot de la sequedat, proporcionen collites que arriben a dos mil hectolitres

d’oli. La collita de vi sobrepassa sovint els setze mil hectolitres. La collita de

cereals és insuficient; es calcula en uns mil hectolitres. La de plantes llegu-

minoses és insignificant, però el comerç la supleix fàcilment.
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Les olives se salen al mes d’octubre, quan ja han agafat un color

negre. Aquesta pràctica és bastant general en tot l’Empordà. A la Selva de

Mar les feines són més variades. El mariner navega quan fa bon temps i

cava damunt la roca quan l’estació és desfavorable. Com en el cas de Cada-

qués, a l’habitant de la Selva se l’acusa de fer contraban; si més no, la seva

situació l’hi convida. Però en tot cas, això no ha pas estat causa de corrup-

ció. La seva activitat en la pesca ||83|| i el cabotatge, la dedicació de tots els

moments perduts al cultiu d’un vast vinyer; la importància de la salaó, que

va a vendre anualment a Bellcaire235 o que reparteix per la costa catalana; el

seu desdeny pel luxe i la seva indiferència per tot allò que s’allunya de les

necessitats ordinàries de la vida, àmpliament satisfetes, escampen el ben-

estar entre un gran nombre de famílies i allunyen la misèria d’aquest petit

port de mar. Els mariners del Rosselló són menys afortunats en les seves

operacions i la rivalitat que existeix entre ells i els de la Selva no actua com

un estímul ni té cap utilitat per a França. 

§ VII. MONESTIR DE SANT PERE DE RODES.236

Els rodis, amos de la muntanya, elevaren un temple a Venus a la cara

nord i al peu del cim principal. El navegant el distingia, com un far, molt

abans de doblar el promontori,237 i els guardians del temple eren els primers

a assenyalar al mar en la distància els vaixells que venien de la metròpoli.

Mentre la colònia de Rhode anà prosperant, aquest primer monu-

ment de l’arquitectura grega sobre la costa ibèrica veié com el seu recinte

s’engrandia i s’embellia i creixia en anomenada. Donà nom a tota aquesta

porció de costa. Hi hagué el port de Venus (Portus Veneris), avui Portven-

dres; el puig de Venus, ||84|| avui puig de Sant Salvador; i el cap de Venus o

promontori d’Afrodita, avui cap de Creus. D’altres divinitats subalternes pro-

tegiren determinades localitats. Cadaqués adoptà el culte de Pan, amb el seu

rústic altar i les seves Lupercals. Diverses denominacions recorden encara
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aquest culte i tradueixen noms que degueren fer esverar el papa Benet VI i

el comte Gausfred de Rosselló.238

Després de dotze segles de prosperitat, un nou culte vingué a subs -

tituir les ficcions mitològiques, a atacar sense treva tots els vells records i a

destruir els monuments destinats a perpetuar-los. El temple d’Afrodita s’es-

fondrà, destruït per la mà del temps o pel proselitisme cristià. La història no

diu res d’aquesta decadència, i la barbàrie de l’Edat Mitjana llançà un vel

sobre les tradicions antigues. Algunes velles llegendes ens informen vaga-

ment de l’erecció d’un altre temple que tingué també els seus dotze segles

de prosperitat i que avui no és més que un munt de ruïnes. Analitzem

aquestes llegendes, ja que els pergamins corcats que les contenen han estat

les úniques guies dels historiadors i els antiquaris catalans.239

Sant Pau Sergi, apòstol de la Gàl·lia narbonesa i deixeble del primer

sant Pau, vingué a Catalunya i durant dos anys no tingué altre asil que una

||85|| cova situada a la muntanya de Roses.240 Comença la seva missió; aban-

dona la cova i les bardisses n’obstrueixen l’entrada i allunyen els pastors 

d’aquesta solitud. En temps de l’emperador Focas,241 cap a l’any 609, els

sacerdots Fèlix Pons i Epicini transporten a Espanya, per ordre de Bonifaci

IV, les relíquies de sant Pere, de santa Concòrdia i de sant Moderat. Desem-

barquen a la costa nord del cap de Creus; però, preocupats per la seguretat

del dipòsit que se’ls ha confiat i per l’èxit del seu missatge, busquen un refu-

gi; troben la cova i l’altar rústic de sant Pau, hi dipositen les relíquies i se

n’allunyen. Hi tornen al cap d’un temps i moren com a anacoretes al costat

de les santes relíquies. D’altres cenobites els succeeixen i, gràcies al fervor

i a la caritat dels fidels, s’eleva un monestir entorn de la cova, que esdevé

capella subterrània. Això és el que ens diu la llegenda.242 Però si fos verídica

caldria suposar que el temple de Venus ja era destruït a l’època de Neró, època

de la predicació de sant Pau Sergi, cosa poc probable. És més natural supo-

sar que els primers cristians, proscrivint el culte de Venus i enderrocant el

temple rodi, s’afanyaren, aquí com en tants altres llocs, a substituir-lo pel
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seu propi culte, a fi de donar a la devoció popular un nou objecte i una nova

creença, sense contrariar-la ni ferir-la gaire. Això és almenys el que passà amb

el temple de Venus, a Montserrat, en temps de l’emperador Felip, l’any 253.

||86|| 

Fos com fos, un petit monestir dedicat a sant Pere ja existia cap a

l’any 650 a l’emplaçament del temple de la Venus pirinenca.243 Els moros

l’enderrocaren en el moment de la invasió. Però aquest lloc havia estat con-

sagrat per la religió; estava lligat a antics records; el poble hi tornà i amb ell

uns quants religiosos. En temps de Carlemany, un gran recinte envoltat de

torres ja anunciava el poder senyorial de l’abat de Sant Pere de Rhode, o

Rodas, com ja començava escriure’s.

Aviat aquest monestir, posat sota la regla de sant Benet, esdevingué

un dels més importants de la Marca Hispànica per les seves riqueses i per

l’extensió dels seus dominis. Tassi,244 monjo de Sant Pere i cavaller il·lustre

abans d’entrar al claustre, es desplaçà a Aquitania, l’any 943, a veure el rei

Lluís d’Ultramar,245 i en va obtenir que el monestir fos posat sota la protec-

ció reial. Això significava aconseguir una independència absoluta. Noves

concessions, nous llegats, anaren augmentant els ingressos i el crèdit de 

l’abat de Sant Pere.246 L’any 947, Guisad, bisbe d’Urgell,247 féu do a l’església

de Rodes del feu d’Osseja a Cerdanya. Aquest mateix any el monjo Tassi

sol·licità i obtingué l’afranquiment del monestir ||87|| de la seva antiga

dependència248 i de tota subordinació envers l’abat Acfred i el monestir de

Sant Esteve i sant Policarp de Banyoles,249 a Catalunya. Aquesta carta posà fi

a llargues disputes que les riqueses adquirides pels dos monestirs feien

insuportables per als catalans; però a l’abat de Sant Pere li mancava encara

una darrera i poderosa garantia perquè la seva independència esdevingués

irrevocable. La sol·licità a Roma i l’obtingué el mateix Tassi, que sembla

haver estat en aquesta època, amb el modest títol de monjo, el veritable cap

del monestir. La comunitat havia volgut posar-lo al capdavant, però a causa

del seu obstinat refús, nomenà el seu fill Hildesind, que més tard seria tam-
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bé bisbe d’Elna. Tassi morí l’any 958 i fou enterrat prop de l’altar principal.

Un epitafi consagrà el record de les seves virtuts i dels seus serveis. 

Hildesind seguí els passos del seu pare. El comte Gausfred de Ros-

selló i el seu fill Sunyer, bisbe d’Elna, feren donació al monestir de Rodes

del dret de pesca a l’estany de Castelló250 i a les tres illes veïnes, avui ano-

menades les Medes. Aquestes illes són unes roques abruptes ja esmentades

pels geògrafs antics. Fest Aviè ens en proporciona una descripció en vers.

El nom de Medes ve de Meta;251 era el límit situat a ||88|| l’extrem de l’arena,252

contra el qual els carros corrien perill d’estavellar-se. Efectivament, les

roques de les Medes dificulten la navegació a la costa de Torroella253 i ocul-

ten la desembocadura del Ter.254 Els anglesos, a les ordres de lord Cochrane,

aconseguiren fortificar una d’aquestes illes durant la Guerra de la Indepen-

dència. Per tant, la seva possessió tenia una certa importància per a l’abat de

Sant Pere de Rodes. 

L’any 974, el mateix comte Gausfred i el seu fill Sunyer feren la

important donació al monestir d’un vast territori, amb els masos i els alous

que contenia, a més dels drets de pesca i de caça. Aquestes terres es troben

situades entre la vall de Llançà, al nord; la punta Tavellera o barranc de sant

Baldiri, a l’est; la cresta de Vinya Vella i el puig de Sant Salvador, a l’oest.

Dins d’aquests límits, que d’altres concessions modificaren més tard, hi

havia compresos els castells de Miralias255 i de Filmera,256 i l’antiga fortalesa

de Verdaria o Viridaria, les torres de la qual coronaven el puig de Sant Sal-

vador, antigament Podium Veneris. La possessió d’aquesta fortalesa, al peu

de la qual hi ha el monestir, completava el feu de l’abat de Rodes.257 Des 

d’aleshores, aquest dominà un vast territori que poblava, cultivava o explo-

tava al seu grat, i en el qual cap justícia, cap altre poder no tenia el dret d’in-

tervenir ni de penetrar sense el seu assentiment. Aquesta donació i les

anteriors foren confirmades per la butlla del papa Benet VI, a petició de 

l’abat ||89|| Hildesind,258 que a més obtingué situar el monestir i totes les

seves possessions sota la protecció immediata de la Santa Seu. Aquesta but-
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lla, que és de l’any 974, concedeix als monjos el dret d’elegir lliurement el

seu abat, un cop mort Hildesind. Aquest dret, un cop adquirit, esdevingué

una norma immutable davant de totes les temptatives del poder; i des 

d’aleshores l’abat gaudí del rang i els honors de bisbe sense que ningú gosés

discutir-ho.

L’any 979, a petició del mateix Hildesind,259 que mentrestant havia

afegit als seus títols el de bisbe d’Elna, el papa Benet VII posà novament el

monestir i totes les seves dependències sota la protecció de la Santa Seu i

dels apòstols sant Pere i sant Pau. Aquesta segona butlla260 no tan sols con-

firmava les antigues possessions sinó també totes les que la liberalitat dels

catalans havia prodigat després de Benet VI. Per posar aquesta garantia a

recer de tota falsa interpretació s’hi diu que la butlla inclou tot allò que 

l’abat posseeix o pugui adquirir, des de Narbona fins als confins d’Espanya.

Tot just Hildesind s’acabava d’assegurar la protecció de Roma quan

tornà a sol·licitar la del rei de França. En aquesta època reculada, l’Església

cercava el suport dels prínceps per resistir millor a les pretensions hostils

d’un veí obstinat, i aquest ajut mai no li era refusat, car anava preparant 

l’emancipació de l’autoritat reial.261 Hlotari o ||90|| Lotari, per disposició de

l’any 982, confirmà i garantí tots els feus i totes les dependències del

monestir, que consistien en aquesta època en diversos castells, dos estanys,

una gran extensió de costa, amb dret de pesca, diversos masos a la muntanya

de Roses, sis esglésies parroquials, vint-i-sis feus en el comtat de Peralada,

cinc feus i dos estanys en el comtat d’Empúries, quatre feus o alous en el

comtat de Besalú, un mas i quatre alous en el comtat de Girona, dos alous

en el comtat de Barcelona, un feu i dos masos en el comtat d’Osona (Vic),

un mas a Cardona, dues esglésies amb les seves dependències a l’Alta Cata-

lunya, dos feus en el comtat de Cerdanya, un altre al Conflent, onze esglé-

sies parroquials amb els alous que en depenien, en el comtat de Rosselló,

dues esglésies i diversos alous en el comtat de Fenollet, i finalment dues

cases a Narbona. A aquestes vastes possessions cal afegir-hi la major part
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de la muntanya de Rodes, que en aquella època era més boscosa, les alma-

draves situades a l’entrada dels estanys de Castelló i diversos ports o cales

freqüentats pels pescadors.

D’altres donacions vingueren a enriquir encara més l’abat de sant

Pere, que continuava essent el bisbe Hildesind.262 Una butlla de Joan XV

confirmà l’any 990 la inviolabilitat d’aquestes noves adquisicions.

L’any 1008, Guislabert, comte del Rosselló, i ||91|| Hug, comte d’Em-

púries, feren donació de diversos alous i del delme reservat per Gausfred

sobre l’estany de Castelló.

Per a un monestir tan ricament dotat i visitat per una gran afluèn-

cia de pelegrins,263 l’església s’havia fet massa petita. Hildesind posà els

fonaments d’un gran edifici, que el seu successor Petroni264 s’encarregà de

continuar. L’any 1022, la nova església fou consagrada i després ben aviat

enriquida pels fidels. 

Cap a la mateixa època, l’abat Petroni escrigué a Benet VIII per

reprimir les pretensions d’alguns bisbes, per denunciar el menyspreu que

havia demostrat Guillem, comte de Besalú per les excomunions de la Santa

Seu i per obtenir que aquest darrer fos castigat amb la confiscació d’uns

quants alous, en benefici del monestir. El comte Hug d’Empúries també fou

denunciat, però amb més miraments; l’abat es limità a sol·licitar contra ell

una simple admonició. Aquesta moderació aparent era una advertència, i

fou entesa. Hug, intimidat, massa feble per exposar-se a les censures de la

Santa Seu, féu donació a Petroni de tota la costa de Rodes265 compresa entre

el barranc de Sant Baldiri, límit oriental de la donació de Gausfred, i la cala

Jungues o Júnguls, avui Junkos.266 Entre aquests límits hi havia els ports

||92|| o cales de Port Llong o Tudela, de Culip, de cap de Creus o Jugadora,

de Portlligat, de Kadachers267 i molts d’altres, grans o petits, que seria massa

llarg d’enumerar, diu la donació. L’interior del cap, incloent-hi el Puig Alt,
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les terres incultes dels Bufadors i de Pení també en formaven part. Hug

només exceptuà de la donació el bosc de Sant Romà, que tampoc no restà

gaire temps separat del feu cedit.

Si es dóna un cop d’ull al mapa, hom es convencerà de la impor-

tància de l’acta que provocaren les censures de l’Església i que convertí el

monestir en únic i indiscutit posseïdor de tot el cap.

Gràcies a la seva afortunada posició, el desenvolupament industrial

fou ràpid a la costa de Rodes. La pesca, la caça, el pasturatge de xais, l’ex-

plotació de boscs i pedreres afavoriren l’augment de la població. L’agricul-

tura, artigant i plantant, i la indústria, elaborant certs productes, donaren

gran valor a unes terres incultes; i el cabotatge, satisfent totes les necessitats

vitals, encoratjà tots els esforços.

Ponç, comte d’Empúries, intentà debades contestar la donació del

comte Hug, el seu pare.268 L’abat Pere Dalmau guanyà el procés l’any 1044;

però es valgué de la victòria ||93|| amb moderació. La reconciliació fou com-

pleta en ser nomenat Pere, fill del comte Ponç, abat de Rodes. El comte i la

comtessa Adelaida cediren aleshores al monestir el bosc de Sant Romà, tan

vivament desitjat.269

L’any 1092, l’abat Manfred, a qui l’abat de Banyoles contestava certs

feus,270 fou ratificat en la seva possessió per judici arbitral. Aquest fou el dar-

rer atac que intentaren els abats de Banyoles.

Des del final del segle XI, els abats de Sant Pere figuren honrosa-

ment en els annals de Catalunya i el seu nom apareix de manera constant

en les cartes i en les assemblees polítiques. Es veu com van adquirint un

rang distingit en els concilis provincials o en els consells dels prínceps ara-

gonesos. Com a caps d’una gran comunitat i com a posseïdors de feus tenen

dret a seure a les corts catalanes. La seva fidelitat, que mai no defallí, desta-
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cà contra Felip l’Ardit i durant les guerres civils que tan perillosament somo-

gueren l’Alta Catalunya.271

Els prínceps castellans, tement-se sempre una insurrecció catalana,

afalagaren els abats de Rodes i saberen fer-se’ls seus per mitjà de donacions,

favors personals i fins i tot pelegrinant a l’antic monestir. 

Tot just la casa de Borbó hagué pres possessió ||94|| del tron espanyol,

esclatà la insurrecció. A pertot hom corria a les armes. L’abat de Rodes, més

ben aconsellat que els nobles catalans, afavorí activament Felip V. En fou

àmpliament recompensat.272

Llargs anys de pau permeteren al monestir i al poderós prelat que

el governava de gaudir sense inquietud de les seves riqueses i de la seva

influència territorial. Però la guerra de 1793 portà a l’Empordà tots els perills

que comporta una invasió. El monestir fou saquejat i el seu vast recinte ser-

ví de fortalesa. El tractat de Basilea n’allunyà l’exèrcit francès, però els mon-

jos s’ho prengueren amb calma a l’hora de tornar al monestir. Massa

riqueses els havien estovat i acostat a la societat. La solitud de Sant Pere de

Rodes se’ls havia fet insuportable. Aquest vast i magnífic edifici, que ocul-

tava en els seus fonaments els últims vestigis del temple de Venus, l’antic

bosquet d’oms amb la seva ombra deliciosa i la seva font sagrada,el cim pin-

toresc de Sant Salvador, amb la carena onejant de Santa Helena, la immen-

sitat del mar, que orla i sapa incessantment l’extensa costa, la vall graciosa

de Santa Creu i les riques vinyes situades al peu del monestir, aquell pano -

rama encantador que des de l’esplanada i els horts suspesos de l’abat s’es-

tén al lluny per la costa gal·la i que captivà tan vivament els navegants rodis,

en fi, tot allò que anima la solitud i predisposa a misterioses inspiracions,

||95|| ara resultava totalment mancat d’encant i d’atractiu. Els monjos pro-

curaren a qualsevol preu abandonar Sant Pere i acostar-se més a Figueres.

L’abat Hildesind, amb el seu règim claustral, els seus costums austers i la

seva eloqüència evangèlica, ja no estava representat en el monestir. El seu
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nom i la seva llegenda estaven oblidats en la pols dels arxius. Ja feia molt de

temps que els seus successors havien trobat massa penós haver de servir la par-

ròquia de la Selva, malgrat ser tan a la vora del monestir. N’havien delegat la

càrrega a un capellà dotat mesquinament a canvi de cedir-li un terç de les pri-

mícies de la parròquia, és a dir, d’una trenta-tresena part dels fruits recollits. Vet

aquí perquè el capellà de la Selva avui dia rep com a rendes uns 500 hectolitres

d’excel·lent vi, a més d’una participació força considerable en oli, grans i fruits.

Agents del monestir es desplaçaren a Madrid per objectar a la cort

que, en cas de guerra, les grans i belles construccions de Sant Pere perme-

tien que un cos enemic s’hi fortifiqués i li oferien una posició excel·lent tant

per a la invasió com per a la retirada. La cort els cregué, car tenia presents

els perills de la darrera guerra, i n’hi hagué que s’exclamaren ben fort per

l’escàndol que suposava un temple exposat a les profanacions i al pillatge.273

Obtingueren el permís. Ben aviat el martell i les barrinades enderrocaren

l’antic edifici. Els materials foren posats a la venda, el bosquet abatut. Els

monjos, abandonant la ||96|| muntanya, s’afanyaren a fundar un nou

monestir en el poble de Vila-sacra, a la plana de l’Empordà. Però no tenien

pas intenció de quedar-s’hi. Fins aleshores havien parlat en nom de l’Estat

i de la religió, ara gosaren parlar en nom propi. La cort es tornà a mostrar

tolerant i l’abat de Sant Pere de Rodes fou autoritzat a reconstruir el mones-

tir a Figueres. Les fundacions de Vila-sacra, que ocupen inútilment un vast

espai, foren al seu torn abandonades. En un gran recinte tancat, sis o set

enormes casalots embellits amb terrasses i parterres i completament aïllats

estan habitats pel mateix nombre de monjos, que despenen a voluntat les

rendes que correspondrien a una gran comunitat. ¿N’estan contents, de la

seva sort? Ens permetem de dubtar-ho, car es diu que ja demanen poder

abandonar Figueres i anar a establir-se a Barcelona, de tan carregosa com

els resulta la solitud. Un cop fet aquest pas, li costarà ben poc al govern

espanyol, em penso, secularitzar una comunitat que ha provocat ella matei-

xa les reformes i que ha renunciat a la força dels seus antics records. A Bar-

celona res no defensarà els monjos de Rodes, un nom que ja ha perdut tota
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la seva màgia, de l’escepticisme del segle i les necessitats imperioses de la

corona.274 La religió té tot un altre vigor dalt de les roques que la veieren néi-

xer i prop de la cova que li serví de refugi.       

Més de 30 anys han transcorregut d’ençà que l’abat ||97|| de Rodes

abandonà la seva esplèndida solitud. I tanmateix, l’església, amb la seva bella

nau i el seu pòrtic, el claustre, els patis interiors i exteriors, les terrasses,

alçades amb tant d’esforç per embellir el palau abacial i dominar majestuo-

sament el golf de Lleó, tot allò que la mà de l’home no ha abatut, complint
ordres, resta encara en peu. Unes sòlides ruïnes donen testimoni de la pre-

visió dels fundadors i la liberalitat dels fidels de l’Edat Mitjana.275 El viatger

no pot aventurar-se sense sentir-se commogut sota les voltes entreobertes,

dins els vasts soterranis que el menen al panteó de l’Església i el retornen

per conductes secrets al claustre, als corredors i a les terrasses. Els seus peus

trepitgen involuntàriament les restes de tombes violades i s’enfonsen en

una capa de pols que potser s’aixecà en els dies de destrucció dels sepulcres

de Tassi, d’Hildesind, de Petroni i de Dalmau. Pertot hi ha baixos relleus i

capitells mutilats, amples lloses que algú cobrí d’inscripcions pomposes,

blocs de marbre d’una blancor enlluernadora que testimonia la seva antiga

destinació. Un immens pòrtic, sobrecarregat de cisellats i protegit per la vol-

ta d’un vast peristil, decora encara l’entrada de l’església. Per admirar i dibui-

xar aquesta darrera producció del cisell gòtic, mireu de no situar-vos sobre

el bloc de marbre que jau ignominiosament als vostres peus i que la mà des-

tructora oblidà ||98|| d’enretirar. Havia estat el Crist de Rodes.276 Vuit segles

d’adoració s’havien escolat abans que aquesta imatge venerada fos lliurada

a la profanació pels seus rics custodis. Respectem la religió, fins i tot en les

seves mateixes ruïnes.

Enmig dels sentiments de tristor i de les variades impressions que

assalten el viatger mentre explora les ruïnes de Sant Pere, aquest remarca,

amb una certa sorpresa, la religiosa discreció de l’habitant de la Selva, sem-

pre a punt per lloar l’opulència del monestir, la riquesa de les seves grans
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sales decorades amb arabescs, de les seves galeries exteriors, d’on han des-

aparegut els vitralls, i sempre mut quan les preguntes indiscretes haurien

provocat revelacions sobre les causes de tanta ruïna, de les quals es plany en

secret. La gravetat de la seva mirada us adverteix bé prou que la religió, pro-

fanada en el seu antic santuari, ha trobat un darrer asil en el cor del vostre

guia. Només quan en sigueu fora, ben lluny de la cova de sant Pau, us reve-

larà com aquells monjos, estovats per les riqueses, a qui l’esperit del segle

féu abandonar el refectori, separà i isolà, feren enderrocar el monestir de

Sant Pere de Rodes, traint així voluntàriament i sense cap respecte per als

fidels, la intenció d’uns quants milers de fundadors.

||99|| 

§ VIII. PARRÒQUIA DE LLANÇÀ.277

Un camí practicat al peu de les vinyes que cobreixen per la banda

del mar les nombroses ramificacions de la cresta Santa Helena, condueix de

la Selva al poble de Llançà, al cap de dues hores de camí. El mar rosega cons-

tantment aquesta porció de costa i les ones desgasten i brunyeixen les

roques esquistoses al cim de les quals els passos del viatger o les peülles dels

muls han traçat amples solcs.

Segons M. de Marca,278 els foceus de Marsella fundaren la colònia de

Lància279 per tenir un darrer refugi contra els cops de vent tan perillosos al

cap de Creus. Aquesta colònia participà de l’abundància i les riqueses comer-

cials de la metròpoli gal·la. Estava situada als límits del territori sordicè,280 i

en temps dels romans gaudia del dret de ciutat o capital de la contrada.

In Sordiceni cespitis confinis

Quondam Pyrenæ (ad) latera civitas ditis laris

Stetisse fertur; hicque Massiliæ incolæ

Negotiorum sæpe versabant vices.281
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Cinc grans barrancs que davallen del cim de Sant Quirze separen

Llançà de la costa gal·la. Es precipiten al mar per ràpids pendents ||100|| i

donen un aspecte solitari i estèril a la costa de Portbou.282

Els foceus, sortint de Portvendres (Portus Veneris),283 situat a quatre

llegües al nord de Lància, podien atènyer, costejant i a pesar de la violència

dels vents del sud, la nova colònia; però quan, venint del sud, havien doblat

el promontori d’Afrodita, si el vent del nord era massa impetuós, per evitar

haver-s’hi d’enfrontar, amb risc de naufragar a la costa, els ports de Silva i

Lància tenien una situació idònia per resguardar les naus a l’espera d’un

vent més favorable.284 En cas de necessitat, el port de Lància evitava haver

de doblar el cap, ja que els productes emporitans hi podien arribar fàcilment

per la Valleta i que la mateixa via s’obria als productes importats pels vai-

xells grecs.285

Les mateixes causes que afavoriren el comerç de Lància en temps

dels foceus, dels cartaginesos, dels romans, dels gots, salvaren la colònia de

les destruccions de l’Edat Mitjana. Erigits en feu per Carlemany o el seu suc-

cessor, que féu encara més conquestes que ell a la Marca d’Espanya, la vall

i el port de Llançà (dit en idioma català) foren donats al monestir de Rodes.

La donació del comte Gausfred de Rosselló ja l’esmenta.286

El papa Joan XV confirmà, a favor del monestir, la possessió de l’es-

glésia parroquial de ||101|| Llançà,287 amb delmes i altres drets. Des d’aquesta

època, la colònia compartí el destí del monestir, i amb ell prosperà o patí els

atzars de la guerra. Però almenys després de cada època calamitosa, i lamen-

tablement aquestes foren freqüents a Catalunya, l’agricultura i el comerç

compensaven les pèrdues i creaven nous recursos.

La vall de Llançà és remarcable per la forma pintoresca de les mun-

tanyes que la dominen i per la riquesa dels seus vinyers. Aquests en cobrei-

xen tots els flancs, costa amunt i costa avall, i només s’aturen al llit dels
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torrents o al peu mateix de les roques agudes que en dibuixen tots els punts

culminants. Els mil matisos i les taques porpres dels pàmpols contrasten

amb els tons pàl·lids de l’olivera, tan abundant en aquests vinyers. Defensat

per les parets de les feixes que cobreixen tots els pendents,288 el cep s’enfila

pels barrancs més abruptes, arriba molt per damunt del límit de l’olivera i

emmarca el cim dels penya-segats que el mar rosega incansable i cobreix

d’escuma. Pertot la mà del cultivador català ha deixat mostres de la seva per-

severant indústria i els seus esforços són recompensats per la collita d’un vi

generós, intensament acolorit, i que Anglaterra consumeix, després, però,

d’haver-li imposat una denominació portuguesa. La collita d’oli, tot i ser més

incerta, sovint és ||102|| prou important. Ocupa un gran nombre de braços

en una època de l’any en què les altres feines ja han acabat o s’han hagut de

suspendre.289

Aquesta riquesa agrícola290 no continua pas més enllà de la vall de

Llançà. Al nord de la platja, crestes lacerades i profundament entretallades

es prolonguen fins al cap Cervera, límit d’Espanya. Més enllà del cap hi ha

el fort francès de Banyuls; més ençà, el poblet de Colera i el veïnat de Port-

bou,291 habitat per uns quants pescadors.292

El port de Llançà queda protegit dels vents de l’est i del sud per una

punta on acaba, eixamplant-se, la cresta de Santa Helena. Però els vents del

nord fan que ancorar-hi sigui poc segur i les seves aigües no són prou pro-

fundes per permetre que els vaixells grans s’apropin a la costa. Aquesta

només la visiten tartanes, faluques i altres barques de transport. Les roques

aluminoses, que formen els darrers contraforts del cap o punta de Llançà,

aviat seran explotades i prometen una rica explotació d’alum que ara a Espanya

no existeix.
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§ IX. LA VALLETA293 I CASTELL DE QUERMANÇÓ.

A poca distància a l’oest de Llançà, la vall s’estreny. Una ramificació

de la cresta de Santa Helena s’acosta, eixamplant-se, a les costes menys

abruptes que davallen del cim de ||103|| sant Quirze i de Garriguella. Una

vall estreta, sinuosa i regada per un torrent massa sovint eixut, mena, al cap

de dues hores de camí, a dalt d’una rampa que va a sortir sobre la conca de

l’Empordà. El bonic poblet de la Valleta, amb les seves cases emblanquina-

des, està situat en aquesta vall i al centre d’un vast vinyer.

Enlloc no desplega la muntanya de Roses pendents més ràpids,

crestes més abruptes, xaragalls més profunds, que els de la Valleta. La roca

granítica que forma el nucli d’aquesta muntanya es presenta aquí amb totes

les anomalies que la caracteritzen en els darrers contraforts dels Pirineus.

Tan aviat compacte, acolorit de rosa pel feldspat, com talcós per modificació

de la mica, el granit ofereix pel camí superfícies brunyides per l’oxidació o

polides per les peülles de les mules; tan aviat blanquinosa, exfoliada, farci-

da de làmines de mica argentina, com disgregada i formant estrats sorrencs,

aquesta roca passa freqüentment i a través de modificacions brusques o

insensibles a esquist micaci, que la cobreix en força punts. Aquest pas d’una

roca a l’altra prové d’una causa accidental qualsevol, que en danyà la cris-

tal·lització després que s’hagués format la capa granítica. L’esquist micaci,

de làmines vernissades, amb reflexos argentats, passa al seu torn a esquist

argilós a través de matisos sovint insensibles. Però, pertot on abunda, aques-

ta darrera ||104|| roca cobreix els punts culminants, i les seves amples llo-

ses, els seus estrats ferruginosos, contrasten amb els blocs arrodonits de

granit i les tonalitats més acolorides de la vinya i l’olivera. 

Sobre aquests ràpids pendents entorn de les masses granítiques, la

mà de l’home ha aconseguit a còpia de paciència fer-hi arrelar una vegeta-

ció més o menys activa. La vinya s’esmuny en totes direccions, s’enfila fins

als llocs més degradats per la tempesta, deixant enrere l’olivera i la figuera.
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El clima o el roc nu són els únics límits d’aquest industriós i admirable cul-

tiu. Sobre els tossals més terrosos i sobretot més accessibles de l’altre ves-

sant de la vall, la vinya, més ben exposada a les influències solars, produeix

collites més abundants. 

El poble de la Valleta, limitat tanmateix als únics productes de la

vinya i de l’olivera, presenta un aspecte que revela el seu benestar. El secret

de la seva prosperitat agrícola es troba en l’activitat dels seus habitants i en

la petita carretera comercial per on els vins i els olis que produeix es poden

vendre fàcilment.

A l’entrada de la Valleta, pel costat de l’Empordà, i dalt d’un petit

mamelló, hi ha les ruïnes de l’antic castell de Quermançó.294 A l’Edat Mitjana

el posseïdor d’aquesta castellania era un dels principals senyors catalans.295

Les seves rivalitats amb els senyors de Cabrera, de Requesens, de Rocabertí

i de Capmany pertorbaren la tranquil·litat de l’Empordà, ||105|| i els analis-

tes no han pas desdenyat de conservar-ne el record. En Jaume, rei de Mallorca

i aliat de Felip l’Ardit, s’apoderà del castell de Quermançó abans d’envair

l’Alta Catalunya i de penetrar en els estats d’Alfons d’Aragó, enemic i nebot

seu. Més tard, la reunió de diverses corones en una de sola permeté als nous

reis de Castella de subjugar i abatre successivament tots els petits poders

que la feudalitat havia disseminat per Catalunya. Quermançó, diverses vega-

des desmantellat o destruït, cada vegada refet, sucumbí sense glòria en les

guerres civils que desolaren aquesta contrada durant el regne de Joan II. Les

seves ruïnes, que cobreixen el mamelló, avui serveixen com a molt per legi-

timar un títol va, que acabà confonent-se amb mil d’altres en els pergamins

d’un noble castellà. 

Des de l’esplanada de Quermançó la vista s’estén per la plana de

l’Empordà. El poble de Vilajuïga, o Villa dels Jueus, apareix a l’esquerra al

peu de la cresta de Sant Romà, amb els seus murs grisencs, uns voltants

desguarnits d’arbres i les seves vinyes. El poble de Pau està situat al peu del
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vessant oposat d’aquesta cresta i alineat amb ella. Més enllà d’una segona

cresta més ben cultivada, hi ha el poble de Palau-saverdera. A la dreta hi ha

uns rics vessants que dissimulen la petita vila de Garriguella. En aquests

nous terrers, el cultiu de la vinya també s’hi fa ||106|| present, i potser enca-

ra hi resulta més productiu que en els de Llançà, la Selva i Cadaqués. 
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§ X. CONCLUSIÓ.

Considerada des del punt de vista agrícola, la muntanya de Roses

mereix l’atenció dels agrònoms per la indústria pacient i assenyada dels seus

habitants. La vinya és incontestablement el cultiu dominant.296 Cobreix exten-

sos paratges, i no s’atura, per la banda est, fins al barranc de Sant Baldiri i a

la cala Torta. Es pot avaluar la quantitat de vi recollit a la Valleta, Llançà, la

Selva, Cadaqués i Roses, sense comptar els pobles de Palau, Pau i Vilajuïga,

que semblen pertànyer més aviat a la conca empordanesa, en uns 90.000

hectolitres.297 Aquest vi, provinent generalment d’un cep conegut amb el

nom de garnatxa, és intensament acolorit, licorós i molt apreciat.

L’olivera es barreja amb la vinya en totes les exposicions favorables

al seu cultiu. Menys robusta que aquesta, s’allunya de les vores del mar, i el

seu fullatge cendrós adorna rarament les roques ferruginoses que en coro-

nen les altures. La collita d’olives comença al desembre o al gener, s’allarga

fins molt tard, i fins avui dia s’ha negligit de separar-ne les diverses varie-

tats. La seva elaboració es fa amb mitjans incomplets, en una estació poc

favorable i amb una pèrdua notable en la qualitat i ||107|| en la mà d’obra.

Tot se sacrifica a la quantitat. En els terrers que hem citat la collita d’oli 

s’avalua en uns 5.000 hectolitres. Els altres productes de la terra són insu-

ficients per a les necessitats de la població. El taronger i el llimoner adornen

uns quants jardins de la Selva, Roses i Cadaqués, però no constitueixen pas

una font d’ingressos. S’hi confiten una gran quantitat d’olives, que es des-

tinen al comerç, junt amb figues i panses. 

Es diu que a vegades els vins massa pàl·lids destinats a ser embar-

cats són acolorits amb caparrós i fusta de campetx dissolts en aiguardent.

Se’ls enforteix en el moment de la collita amb most o vi concentrat i amb

guix tamisat, que es tira al raïm durant el trepig.298 Una pràctica bastant

generalitzada és la de rentar amb aigua de mar els bocois que el transpor-

taran, per purificar-los.
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Des del punt de vista comercial, la muntanya de Roses ha perdut

una part de la seva importància. En altres temps el comerç amb les Amèri-

ques i el cabotatge eren el recurs d’una població habituada als perills de la

navegació; avui, els vaixells es podreixen en els ports i ja no són reempla-

çats: els escassos que encara poden resistir el mar serveixen per al transport

de vins i d’uns quants productes locals i estrangers. Els ports de Livorno,

Gènova, Marsella i Cadis són ||108|| gairebé els únics visitats pels vaixells de

Cadaqués. Es diu que el contraban és el recurs més productiu per als mari-

ners del cap; de tota manera, les seves operacions, tant a favor com en con-

tra dels interessos de França, són sempre molt circumscrites. 

La fabricació d’aiguardents i de bótes, la salaó de sardines, tonyina

i salmó, i l’expedició d’aquests diversos productes, ocupen un petit nombre

de cases de comerç.

Considerats en la seva constitució geognòstica, el cap i la seva roda-

lia mereixen l’atenció dels savis. Les nombroses anomalies del granit, que a

més es converteix en diversos punts en esquist micaci, i aquest en esquist

argilós, fan retrocedir aquestes roques entre les formacions intermèdies, i

això ens fa pensar que les roques pirenaiques, malgrat l’abundància de

gneis, pòrfirs, diabases i eurites, ja no poden ser classificades entre els ter-

renys primitius. La superposició del granit a l’esquist farcit de mica i negrós

de la costa de Tudela només es pot concebre admetent una abundant cola-

da d’elements granítics en el moment en què s’aixecaren els esquists.

Aquest sediment, provinent d’una roca inferior, que una causa poderosa i

accidental feia desplaçar sobre l’esquist, sembla, avui, un cop l’acció erosi-

va dels elements n’ha atacat la massa i n’ha aïllat certes parts, una formació

posterior a l’esquist micaci; molt ||109|| probablement aquest s’ha sobrepo-
sat al granit, encara que sembli inferior. ¿No podria ser que fos el cap de

Creus, molt més que no pas el cap de Cervera, el veritable extrem oriental

de l’eix dels Pirineus?299 Aquesta qüestió geològica no la podem pas resoldre

aquí, però indicant-la voldria cridar l’atenció dels savis viatgers.
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Finalment, considerada des del punt de vista històric i en relació amb

l’arqueologia, la muntanya de Roses és un dels punts més interessants de la cos-

ta ibèrica. Visitada successivament pels celtes, els rodis, els cartaginesos, els

romans, els gots, les hordes aràbigues i la raça franca, el seu destí ha estat sem-

pre patir els infortunis inseparables de la invasió i d’una dominació més o

menys prolongada. Cada poble ha deixat en aquesta contrada les traces del seu

pas: els uns en la llengua i les denominacions locals, els altres en l’activitat indus-

trial, els treballs agrícoles i els costums. Ruïnes modernes apilades sobre ruïnes

antigues fan recordar contínuament altres pobles, desapareguts per sempre de

l’escena política.300 El culte d’un sant ha succeït al de Pan, però el paganisme

encara perviu i el mont Pení ha rebutjat adoptar un patró cristià.301 El propi Príap

s’amaga en una denominació l’origen de la qual es busca en va, però el poble,

quan anomena la roca cònica de les Medes302 i un dels cims secundaris de la

||110|| muntanya, somriu involuntàriament, sense sospitar que perpetua les res-

tes d’un culte que els seus avantpassats proscrigueren. L’antic culte ibèric pro-

fundament arrelat en els costums ha llegat també mil pràctiques supersticioses,

que el cristianisme combaté durant molt de temps però ha acabat tolerant. El

poble concilia com pot els preceptes de l’Església amb les pràctiques que per a

ell encara són una religió. En la cova on el capellà cristià oblidà de posar-hi un

sant, el vilatà hi situa una fada, una bruixa o un mal esperit. La seva fe en la

màgia és robusta, perquè comença al bressol i no s’acaba fins a la tomba.

La civilització, en el seu curs ràpid i progressiu cap a occident, ha des-

plaçat les riqueses industrials i els centres d’interès dels estudis científics. Totes

les ribes europees han estat explorades, mesurades i dibuixades. La muntanya

de Roses, com que la tenim massa a la vora, ha estat oblidada. Continua essent

perillosa per al navegant, un cop privada d’importància comercial i militar i de

la seva marina. Rebutjats per una legislació poc harmònica amb el progrés de la

civilització, els mariners estrangers doblen el cap, sovint en temps ||111|| poc pro-

pici, o bé erren per costes mal explorades, a més de mal dibuixades, i fèrtils en

naufragis. És per disminuir aquests perills que hem publicat aquesta memòria

i el mapa del cap. 
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NOTES

1 La M. correspon a Monsieur ‘el senyor’. Hem conservat tant el tractament

francès com el de don que aplica als noms espanyols. 

2 Durant el segle XIX, la cartografia es revela com una eina molt útil per a

l’administració i l’ordenament del territori. A Espanya aquesta pràctica que-

da sota control estatal i són els militars els que la duen a terme. Sobre el de -

senvolupament de la cartografia, vegeu Francesc NADAL i Luis URTEAGA,

«Cartografía y Estado: los mapas topográficos nacionales y la estadística ter-

ritorial en el siglo XIX», Geo-Crítica, 88 (Barcelona, Universitat de Barcelona,

1990), pp. 7-93.

3 Al llarg dels segles XVII i XVIII, la navegació de cabotatge era la més usual

en el Mediterrani i, per tant, la cartografia portolana continuava essent l’eina

predilecta dels navegants; la navegació astronòmica, en canvi, gaudia de

gran reputació per als viatges d’ultramar. Vegeu M. A. SELLÉS, Navegación
astronómica en la España del siglo XVIII (Madrid, UNED, 1992). 

4 Antillón: Geografía astronómica, 2ª edició in fol., XXI, p. 473. (N. de l’Ori-
ginal.)

5 Cal assenyalar que França havia liderat, a les darreries del segle XVIII i prin-

cipis del segle XIX, l’amidament del meridià terrestre, una tasca en la qual

havia sobresortit el seu amic el científic Francesc Aragó. En el recent volum

miscel·lani Les Arago acteurs de leur temps, Actes du colloque tenu à Per-

pignan, 12-14 novembre 2003 (Perpinyà, Archives Départamentales des

Pyrénées Orientales, 2009, 484 pp.), Suzanne DÉBARBAT, tracta d’aquesta

qüestió a l’article «Arago, les Baléares et le mètre», pp. 381-395. Sobre Aragó

i Roses, vegeu Josep M. BARRIS, Roses o la recerca de la zona grisa. Articles

1999-2008 (Roses, Ajuntament de Roses, 2008), pp. 223-224. 
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6 L’any 1779, Antoni Escofet és nomenat Governador de Roses. Durant els

anys que ocupa la plaça, hi realitza sobretot tasques d’enginyer. Els infor-

mes que envia als seus superiors aborden les problemàtiques defensives del

territori i del cap de Creus. Vegeu Firmo FERRER, El general de Cadaqués
(Barcelona, Sirpus, 2006), pp. 83-85.

7 Es tracta, creiem, de la Carte des royaumes de l’Espagne et de Portugal où
l’on a marqué les routes de poste.

8 MM.: per Messieurs ‘els senyors’. 

9 El mapa de BORY-DE-SAINT-VINCENT i Jean-Baptiste GENEVIÈVE MARCELLIN va

ser publicat l’any 1823 –un any abans del que assenyala Jaubert–, dins la

Guide du voyageur en Espagne, editada a París per L. Janet.

10 Llançà: corregim Plausa, que suposem error per Llansa.   

11 Es refereix al diccionari de Conrad MALTE-BRUN, Diccionario Geográfico
Universal (París, Mame et Delaunay-Vallé, 1928).

12 No és fins al segle XVIII que es creen els primers centres d’estudis cientí-

fics relacionats amb la cartografia espanyola. Anteriorment, la monarquia

suplia la manca de cartògrafs i cosmògrafs amb estrangers, sobretot portu-

guesos. El primer mapa científic de les costes és el que elabora l’almirall

Tofiño. Tot i les imprecisions que menciona Jaubert, va ser vigent fins ben

entrat el segle XX. Vegeu Carmen LITER, Francisca SANCHIS i Ana HERRERO,

La geografía entre los siglos XVII y XVIII (Madrid, Akal, 1996), p. 19.

13 Almanac astronòmic que es publicava des de l’any 1679, convertit en alma-

nac nàutic a partir del 1759 i durant la vida de Jaubert; contenia la posició dels

cossos celestes al llarg de l’any perquè servissin d’orientació als navegants.

Pierre Méchain, a qui Jaubert cita diverses vegades, hi va publicar la tercera
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versió ampliada del catàleg de nebuloses, cúmuls i cometes (1781) de Char-

les Messier.

14 El Dépôt de Toulon (Dépôt des Cartes et Plans de la Marine. Bibliothèque

de la Marine à Toulon) va ser creat a principis del segle XIX i aplega un

important fons de llibres, periòdics, mapes i manuscrits relacionats amb la

història local i marítima, les ciències, la literatura i els viatges. 

15 Una llegua terrestre de 25 al grau equival a:        4,444 m 444.

Un grau de latitud equival a:                               111,111 m

Un minut, id. id.:                                                     1,851 m 185.

(N. de l’Original.)

16 Jaubert abusa de denominacions imprecises, en concret pic (per ‘pic’,

‘cim’, ‘puig’, ‘coll’), crête (‘cresta’, ‘cim’, ‘puig’, ‘pic’, ‘coll’, ‘carena’, ‘massís’,

‘serra’… –fins i tot ‘serralada’: la crête des Pyrénées, diu), coude ‘colze’ (en

sentit orogràfic…) i mamelon ‘mamelló’. Hem mantingut colze i mamelló
sempre que ell els utilitza. Pel que fa a pic, hem mirat de donar a cada acci-

dent orogràfic concret l’apel·latiu (puig, coll…) que li és habitual en català.

En el cas de crête, mentre que els diccionaris francesos només recullen com

a sinònims arête, cime, dent, faîte, haut, hauteur, pic, saillie, sommet, que

es poden reduir als sentits de ‘cim’, ‘carena’ i ‘línia de falla’, l’abast semàn-

tic que li dóna Jaubert és tan ampli i tan vague que sovint costa de saber a

què refereix. Quan escriu la crête des Pyrénées o la crête des Albères podem

traduir-ho per la serralada dels Pirineus o el massís de l’Albera, però en

molts casos usa crête sense cap nom propi concret que ens orienti. Per tant,

hem optat per deixar-hi cresta, malgrat que aquest mot imprecís té en cata-

là un significat més restringit que en francès (i molt més que en el francès

de Jaubert). 

17 Francesc Sunyer i Bordes i el seu fill Tomàs Sunyer Llobera, ambdós met-

ges, fan interessants aportacions sobre salubritat i epidèmies d’origen palú-
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dic a finals del segle XVIII. Vegeu: Salvador CAÑIGUERAL I FOLCARÀ et alii,
Homes de ciència empordanesos (Figueres, Carles Vallès, 1985), p. 140; i

«Un metge del divuit. Francesc Sunyer Bordes», dins BARRIS, Roses…, pp.

197-200. Una visió novel·lada d’aquests científics es troba a l’obra d’August

PI-SUNYER, Sunyer metges, pare i fill (Mèxic D.F., Xaloc, 1957, 306 pp.), de

la qual hi ha una reedició (2008), publicada per l’Ajuntament de Roses dins

la col·lecció «Biblioteca de Rescat».                           

18 El nucli bàsic de Castelló d’Empúries s’estableix sobre el puig Salner, però

ja al segle XI s’expandeix cap als turons circumdants: els pujols de l’Erama-

la i el Mercadal. Vegeu Albert COMPTE, Castelló d’Empúries: el centre histò-
ric, Empuriabrava, aiguamolls de l’Empordà (Figueres, Ajuntament de

Castelló d’Empúries, 1995), pp. 20-21. 

19 Sobre el fet aparentment sorprenent que Jaubert parli encara de llegües,

tinguem en compte el que diu Suzanne Débarbat: «…Arago connaîtra, pen-

dant toute sa carrière ou presque, deux ensembles pour les poids et mesu-

res avec, par exemple, un mètre de 100 cm et un mètre de trois pieds (le

pied vaut 32.5 cm) […], dans ses publications, il emploiera aussi bien des

mètres que des toises, des kilomètres que des lieues» (DÉBARBAT, «Arago,

les Baléares…», dins Les Arago acteurs…, pp. 381-382). Tot i que França

adopta el sistema mètric decimal l’any 1806, no és fins al 1837 que el Parla-

ment francès prohibeix les antigues mesures, però hi continuarà havent una

forta resistència a l’ús de les noves (encara l’any 1846, Victor Hugo qualifi-

cava el sistema mètric decimal d’«argot légal»).  

20 Es refereix al Puig Alt, situat al terme de Cadaqués. 

21 Última cala abans d’arribar al cap de Creus, Culip ha estat tradicionalment

un parany per als navegants, tot i fer-se servir d’ancoratge. La seva forma

d’ansa n’ha enganyat molts, que durant un temporal pensaren poder-hi tro-

bar refugi, com ho demostren les campanyes arqueològiques que s’hi han
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dut a terme: Xavier NIETO i Xim RAURICH (coords.), Excavacions arqueolò-
giques subaquàtiques a Cala Culip. Culip IV (Monografies del CASC, 1;

Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Centre d’Arqueologia Sub-

aquàtica de Catalunya, 1998), pp. 13-14.

22 Jóncols: Jaubert escriu Junkos. 

23 Cala Nans: Jaubert escriu sempre Calamans. Segons Joan COROMINES,

Calanans prové de Carenan(t)s (del verb carenar ‘donar carena a una nau

capgirant-la per tal d’adobar-la o calafatar-la’, OnomCat, III, 183). Coromi-

nes esmenta també les pronunciacions Caranans i Calanaus, però no pas

Calamans; i encara trobem la forma Canalans a les Ordinacions de la pes-
quera de Cadaqués (Edició d’Enric PRAT, Èrika SERNA i Pep VILA, Palamós,

Fundació Promediterrània, 2006). L’actual grafia oficial, Cala Nans sembla

que es decanta per una altra possible etimologia: «Nans/nansa: Ormeig pri-

mitiu de pesca que consisteix en una gàbia enreixada de joncs, vims o canyes.

[…] Extremitat meridional de la badia cadaquesenca on es calaven moltes

nanses» (Arnald PLUJÀ, Estudi del cap de Creus. La costa. Diccionari topo-
nímic, etimològic i geogràfic, [Figueres], Edició de l’autor, 1996, p. 209; en

aquest mateix llibre, però, s’adopta sempre la grafia Calanans (menys en el

mapa de la p. 58), que evita l’ambigüitat del mot cala i no pressuposa cap

etimologia.

24 Jaubert distingeix entre la Montagne Pany i el Puig Pani o Pic Pani.  

25 Massa d’Or: aquesta és la forma del Nomenclàtor Oficial de Catalunya.

Jaubert escrivia Massadoro, i en fonts diverses hem trobat encara Massa
d’Oros, Massa d’Ors, Maça d’Oros i Maça d’Orus…  

26 El far del cap de Creus va ser construït l’any 1853. A causa de les condi-

cions climàtiques extremes a què es troba sotmès el territori, els costos de 

l’obra van ser elevats. S’hi accedia per mar, i no va ser fins l’any 1907 que es
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construí la carretera actual. Vegeu David MORÉ, Fars i senyals marítims (Qua-

derns de la Revista de Girona, 128; Girona, Diputació de Girona, 2007), pp.

54-55. 

27 Sobre el naufragis al cap de Creus, cal consultar l’obra d’Enric TRILLA, Nau-
fragis a la mar de l’Alt Empordà (Figueres, Brau Edicions, 2007, reedició).

28 Tot i que actualment és un veïnat del municipi de Llançà i té uns 13 habi-

tants (segons Municat, <www.gencat.cat/municat/>), al segle XVII la Valleta

era una parròquia, amb batlle propi, depenent de Santa Eulàlia de Garri-

guella. Més endavant, amb la creació de Colera, s’inscriurà dins del seu ter-

me, i no és fins a les darreries del segle XIX que passarà a formar part de

Llançà. Vegeu Arnald PLUJÀ, «Llançà al segle XVII (I)», La Farella, 9 (Llançà,

agost 1999), pp. 19-21.

29 Es refereix a les localitats de Selva de Mar (de Dalt) i el Port de la Selva (de

Baix), anomenades així fins l’any 1781, moment en què el Port s’indepen-

ditzà administrativament (Arnald PLUJÀ, «La muntanya de Sant Baldiri», La
Farella, 7 (Llançà, agost 1998), pp. 10-12). 

30 El cap de Creus és un territori sembrat de dòlmens i megàlits prehistòrics.

Jaubert no en fa cap esment, però és lògic si es considera que als seus ulls

aquestes restes no eren l’expressió de cap civilització. Vegeu Josep TARRÚS,

Poblats, dòlmens i menhirs: els grups megalítics de l’Albera, serra de Rodes
i cap de Creus (Girona, Diputació de Girona, 2002).

31 Abans dels ibers, diverses poblacions van ocupar el territori de l’actual

Empordà. Enriqueta PONS explica el desenvolupament d’aquests poblaments

estables preindigetes a Pobles de muntanya, pobles d’aigua al Pirineu orien-
tal (1100-650 aC) (Roses, Ajuntament de Roses, 2000).

32 Estrabó, llibre III, els anomena indicetes; Ptolomeu, endigetes; Plini i
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Arrià, indigetes; Esteve de Bizanci, indicetes. Aquest darrer escriptor atri-

bueix l’origen d’aquesta denominació a la vila d’Indica, capital de la contra-

da. (N. de l’Original.)

33 «Después de lo cual se recuesta el litoral Indicético hasta el vértice del cabo

Pirineo», en traducció de Martín ALMAGRO, Las fuentes escritas referentes
a Ampurias (Monografías Ampuritanas, 1; Barcelona, 1951),  p. 17.

34 Aquesta afirmació i totes les que Jaubert fa sobre els pobles ibers i celti-

bers són actualment insostenibles. Les últimes tesis sobre aquestes pobla-

cions del nord utilitzen termes com migració per causes climàtiques,

culturització i formació de la cultura mailhaciana (PONS, Pobles…, p. 173).

Durant el procés d’iberització del nord-est català, es daten amb seguretat els

hàbitats d’Ullastret, contemporanis de la fundació de la Neàpolis emporita-

na, cap a mig segle VI aC. Amb la fortificació del puig de Sant Andreu, al

darrer quart del segle VI, es consolidaria el poder polític i militar de l’em-

plaçament indígena. Vegeu Aurora MARTÍN, «El territori de l’Empordà des

d’inici de l’Edat del Ferro al moment de la fundació de Rhode», dins Anna

M. PUIG i Aurora MARTÍN (coords.), La colònia grega de Rhode (Roses, Alt
Empordà) (Sèrie monogràfica, 23; Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya,

2006). 

35 Els ibers eren principalment productors de cereals. L’economia es desen-

volupà a través de la gestió i distribució de l’excedent. Vegeu Enriqueta PONS

(dir.), Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà): Un complex arqueològic 
d’època ibèrica (excavacions 1900-1998) (Sèrie monogràfica, 21; Girona,

Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2002), p. 590. 

36 Segons els estudis dels tàxons del jaciment de Mas Castellar, el paisatge a

la plana durant període ibèric devia estar compost per alzinars en zones

eixutes i rouredes en les obagues. El pi roig hi penetrà, però és una espècie

de muntanya. També hi ha presència d’arboç i bruc. Vegeu M. Teresa ROS i
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Raquel PIQUÉ, «El paisatge de Mas Castellar entre els segles VI a II aC: ava-

luació de les dades antracològiques», dins PONS, Mas Castellar…, pp. 47-54.

37 Una de les característiques de l’urbanisme ibèric és la priorització de llocs

aturonats per a la  implantació de poblats, centres des dels quals s’estructu-

rarà socioeconòmicament el territori. Aquests oppida es mantindran fins a

principis del s. IV aC. Vegeu Aurora MARTÍN i Rosa PLANA, Territori polític i
territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental (Monografies

d’Ullastret, 2; Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2001), pp. 41-45.

38 Jaubert, en el plànol que publica a l’obra que dedica a Empúries, situa Indi-

ca allà on es trobava la ciutat romana. Les excavacions a Sant Martí d’Em-

púries han posat al descobert restes d’un establiment indígena de finals del

segle VII aC, però se’n desconeix la dimensió, ja que els nivells arqueològics

estan malmesos a causa de l’ocupació continuada del lloc. No hi ha prou

indicis per relacionar les restes amb la Indica de què parlen les fonts clàs-

siques. Vegeu Xavier AQUILUÉ (dir.), Intervencions arqueològiques a Sant
Martí d’Empúries (1994-1996): De l’assentament precolonial a l’Empúries
actual (Monografies Emporitanes, 9; Girona, Museu d’Arqueologia de Cata-

lunya-Empúries, 1999).

39 El Ter, o el Tezerus de l’Edat Mitjana, és el Bætulo de Pomponi Mela; pas-

sa per Girona. La tradició vol que Trajà, nascut a Espanya, i després d’ell els

reis gots, haguessin fet desviar cap a Torroella de Montgrí el braç del Ter que

travessava l’extrem oriental de la conca empordanesa. El riu situat al nord

d’Indica és anomenat Alba per Plini, Sambroca per Ptolomeu, Clodianus
per Pomponi Mela, geògraf espanyol, i pels autors del Baix Imperi, i Fluvià

pels geògrafs moderns. El Tichis de Plini és el Sambuca i l’Anystus de l’E-

dat Mitjana; avui és la Muga. – Plini: llibre III, cap. III – Pomponi Mela: lli-

bre II, cap. VI. (N. de l’Original.). 
Sobre la transformació del paisatge a la zona del Baix Ter, és d’interès l’es-

tudi de M. BOSCH, R. CONGOST, P. GIFRE, E. SAGUER i X. SOLDEVILLA, «Diná-
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mica social y transformaciones ambientales. El Baix Ter, 1300-1950», dins

A. SABIO i I. IRIARTE (eds.), La construcción histórica del paisaje agrario en
España y Cuba (Madrid, Catarat, 2003), pp. 91-108. 

40 Vegeu: Pelayo NEGRE PASTELL, «Los nombres primitivos de los ríos Muga,

Fluviá y Ter: Contribución al estudio de la geografía antigua de Cataluña»,

Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 1 (1946). 

41 Plini: llibre III, cap. III. (N. de l’Original.) 

42 Marca Hispanica: col. 178, núm. 10. (N. de l’Original.) 

43 «Alguns autors volgueren identificar Castulo, localitat on eren situats

diversos episodis de la Segona Guerra Púnica i que avui sabem que corres-

pon a la ciutat andalusa de Linares, amb la vila de Castelló d’Empúries. I,

per sustentar aquesta opinió, a banda de la semblança entre els topònims,

recorregueren també a la falsificació d’inscripcions. En aquesta tendència

cal recordar l’historiador i jurista català Jeroni Pujades (1568-1635), que tre-

ballava com a assessor dels comtes d’Empúries i que residia, per tant, a Cas-

telló d’Empúries, capital del comtat. Doncs bé, a la seva coneguda Crònica
del Principat de Cathalunya, publicada el 1609, Pujades reprodueix un

parell d’inscripcions falses (CIL II, 428* i 429*). En ambdues inscripcions,

que segons Pujades havien estat trobades a Castelló d’Empúries, apareix la

referència abreujada al topònim Castulo. La motivació és prou clara: avalar

que Castelló d’Empúries era la seu d’una ciutat romana de nom Castulo i

magnificar, d’aquesta manera, la noblesa i antiguitat de la capital del com-

tat d’Empúries.» (Xavier ESPLUGA, «Falsificar una inscripció», Catalunya
Recerca, 4, octubre 2003.) . 
La recerca arqueològica actual admet la possibilitat d’una ocupació romana

a Castelló d’Empúries. Les restes trobades de moment mostren freqüenta-

cions durant aquest període, però es desconeix tant el calibre d’aquesta ocu-

pació com el nom del lloc. Evidentment, no es tracta del Càstul de què parla
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Jaubert. Vegeu Anna M. PUIG, «Presència de restes romanes a Castelló», a

El Salner. Butlletí del grup cultural Comtat d’Empúries, 1998, pp. 13-25. 

44 «Stagnum Toni. El mot grec tonos, derivat del verb teino, estendre, signi-

fica extensió o plana extensa. L’estany de la plana és sens dubte l’estany de

Castelló, tot advertint que en temps de la descripció de l’Ora maritima i més

encara en el temps dels periples grecs, abastava des de les estribacions del

Montgrí fins a la serra de Verdera»; «Rupes tononita. La Pedra de Tonon és

Pera-lada. El mot medieval Petra-lata, pedra extensa, significa exactament el

mateix que rupes tononita. Els documents més antics anomenaven Perala-

da amb la grafia Castro Tolon, la qual sembla una reminiscència del Tonon

d’Avienus.» (Jaume MARQUÈS I CASANOVAS, «El litoral català vist en l’anti-

gor», Faventia, vol. 3, núm. 2, 1981.) 

45 Marca: Apèndix, títols 89, 117, 130, 140. (N. de l’Original)

46 Sobre l’ús del mot indústria i derivats al llarg del llibre, potser no està de

més fer presents aquestes observacions de Joan Coromines: «El significat

antic és merament abstracte i dit de l’home (o d’alguns animals), entorn de

la idea de ‘enginy, traça, habilitat’. […] Aquesta accepció ha estat molt pre-

dominant fins ben recentment, car fins i tot els nostres diccionaris del segle

XIX no en registraven encara d’altra. […] La tendència cap a l’accepció moder-

na ‘obra industrial, activitat humana encaminada a produir riquesa, espe-

cialment transformant matèries i fabricant objectes’ […] és una aplicació

neològica que es propagà sobretot des d’Anglaterra…» (DECat, IV, 848b). 

47 Trimàcria: l’illa de Sicília. 

48 El primer contacte fenici al nord-est de Catalunya es detecta, als nuclis de

població empordanesos, a la segona meitat del s. VII aC, a l’inici de l’Edat del

Ferro. Els etruscs i grecs arribaran a finals d’aquest segle (MARTÍN, El territori…,

p. 22).
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49 Jaubert dóna per vàlid el text d’Estrabó i suposa que la colònia de Rhode és

la més antiga, fruit de la primer contacte dels rodis amb el terrirori. La recer-

ca arqueològica ha permès descartar aquesta hipòtesi i situar les restes gre-

gues més antigues a Empúries, la fundació de la qual seria del segon quart

del segle VI aC i la fase d’ocupació més arcaica entre 580 i 560 aC (AQUILUÉ,

Intervencions…, p. 282), mentre que la de Roses se situaria a partir del pri-

mer quart del segle IV aC (PUIG & MARTÍN, La colònia…, p. 612). Els colons

d’ambdues provindrien de Massàlia, colònia focea, en dos moments dife-

rents. Per tant, no eren rodis. Les diverses tesis les exposa María José PENA a

«Fuentes literarias sobre la colonia griega de Rhode (Iberia)» (PUIG & MAR-

TÍN, La colònia…, pp. 41-52).

50 La fundació de la colònia de Rhode s’hauria d’entendre més aviat com l’in-

tent de recuperació del mercat nord-empordanès per part de Massàlia, per

posar límit a l’expansió comercial d’Empúries, que se n’havia deslligat com-

pletament (MARTÍN, El territori…, pp. 26-28). Aquesta segona colònia focea

s’estableix en un territori favorable, sota control del poblat ibèric de Perala-

da, amb qui cerca establir certa simbiosi que afavoreixi l’intercanvi per poder

fer la competència directa a Empúries. A aquesta tesi, Anna M. Puig hi afe-

geix la hipòtesi de l’emigració de població del nucli original cap a la colònia

durant el període d’expansió d’aquesta. L’afirmació es fonamenta en la coin-

cidència de la fase de decadència i l’abandó de l’oppida de Peralada amb la

creació del barri hel·lenístic (PUIG & MARTÍN, La colònia…, pp. 615- 619).  

51 Pujades: Crònica de Catalunya: llibre II, cap. IV; fol. 325. (Nota de l’Original.)

52 Els grecs van establir-se a Empúries atrets per una altra mena d’or: el

cereal. Encara que s’interessin en altres recursos, com ara els metalls (Joa-

quín RUIZ DE ARBULO & Ricardo MAR, Ampurias romana: Historia, arqui-
tectura y arqueología, Sabadell, Ausa, 1993, pp. 126-128), l’únic motiu per

mantenir el comerç durant tres segles és el comerç de l’excedent de cereal

(PONS, Mas Castellar…, p. 540).
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53 Esteve de Corbera: Cataluña ilustrada, llibre II, cap. II. Fol. 161. (N. de 
l’Original.)

54 La prosperitat de Rhode durant el segle III aC té a veure amb l’inici del pro-

cés d’independització  respecte de Massàlia i a la ràpida inserció de la nova

colònia dins de les rutes comercials, ateses les seves bones condicions com

a port (PUIG & MARTÍN, La colònia…, p. 615). 

55 La Focea de les Gàl·lies és Massàlia (Marsella). L’ordre que Jaubert utilitza

per datar les fundacions de les colònies gregues es basa en les fonts escri-

tes conegudes a l’època; per tant, no es correspon amb les hipòtesis que con-

templen les investigacions més recents. 

56 Esteve de Corbera: llibre II, cap. XV, fol. 174. (N. de l’Original.). Van ser

els foceus els fundadors de  Massàlia, no pas els rodis. Focea fou una ciutat

de la Jònia grega, a l’Àsia menor. Abans que els grecs s’establissin a Empú-

ries, la comunitat indígena ja havia establert contactes comercials amb altres

pobles, com ara fenicis i etruscs, segons mostren les excavacions arqueolò-

giques dutes a terme a Sant Martí d’Empúries (AQUILUÉ, Intervencions…,

pp. 181-186).

57 Estrabó: llibre III, fol. 465. – Titus Livi: llibre XXXIV, cap. VIII. (N. de 
l’Original.)

58 Puig i Cadafalch és qui dóna el nom de Neàpolis a aquest segon assenta-

ment grec a terra ferma (AQUILUÉ, Intervencions…, p.13). La data del 550 aC

donada per Estrabó (Geografia, III. 4, 8) coincideix amb les dades arqueo-

lògiques, que situarien la fundació d’aquest nucli cap a la meitat del segle

VI aC (AQUILUÉ, Intervencions…, p. 482).

59 Aquesta descripció, Jaubert l’extreu de les fonts clàssiques que parlen d’Em-

púries. Entre elles destaca la de Titus Livi a Ad Urbe Condita, una de les des-
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cripcions antigues més extenses de la ciutat (ALMAGRO, Las fuentes…, p. 47-

51). Respecte a la muralla, les fonts arqueològiques encara no presenten prou

indicis que en demostrin l’existència. 

60 Fa referència a la unificació de les dues ciutats, la grega i la romana, en el

municipium Emporiae, que apareix tant en monedes com en fonts escrites

des de l’època de l’emperador August. El procés comença amb la deductio
de veterans de la batalla de Munda el 45 aC a Empúries (AQUILUÉ, Inter-
vencions…, pp. 13-14).

61 Va ser al revés. En el moment fundacional de Rhode, Empúries controla-

va la xarxa comercial del territori. Vegeu la nota 49.

62 Les fonts arqueològiques confirmen la utilització de Rhode com a lloc

d’ancoratge. D’acord amb el nombre de fragments ceràmics recuperats

durant el seguiment de les obres de l’estació de bombeig de Roses, la utilit-

zació del lloc comença al segle V aC i decau al s. II aC; no torna a recuperar-

se fins al I dC i remunta durant els segles II i III dC, per decaure altre cop als

segles IV i V. Vegeu Cèsar CARRERAS i Marcel PUJOL, «L’ancoratge i el port de

Rhode (Roses, Alt Empordà)», a Empúries, 53 (2002), pp. 131-154.)

63 Marca: llibre II, cap. XVII, núm. 1. – Pomp. Mela: llibre II, cap. VI. (N. de
l’Original.)

64 En traducció de Jaume Marquès i Casanovas: «Prest ve l’estany de Ton /

al peu de les muntanyes, d’on emergeix el cim / de Pedra de Tonon, per on

el riu Anyst / remou l’aigua escumosa amb gran remor i el fluix retalla

aquell salanc». 

65 Més endavant Jaubert ubica aquest temple sota Sant Pere de Rodes; per

ara, la seva localització continua incerta. 
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66 D’aquest altre temple, també se’n desconeix la ubicació. Es creu que

podria trobar-se sota els fonaments de Santa Maria de Roses. Els treballs

arqueològics duts a terme en el turó informen sobre la construcció d’un

gran edifici, segurament de caràcter públic, durant el segle III aC; tanmateix,

no es disposa de prou elements que confirmin que es tracta d’un temple

(PUIG & MARTÍN, La colònia…, p. 615).

67 Estrabó: llibre III. – Marca: llibre II, cap. XIX, col. 180, núm. 2.  (N. de 
l’Original.)

68 A l’antiguitat, l’emissió de moneda és símbol de la independència econò-

mica del centre emissor. Rhode probablement va aconseguir el context his-

tòric i econòmic necessari per obrir la seca durant el pas del segle IV al III

aC. Es coneixen diverses encunyacions de la dracma de Roses (vegeu Mar-

ta CAMPO, «La moneda de Rhode: Producció i circulació», dins PUIG & MAR-

TÍN, La colònia…, pp. 582-583). Un estat de la qüestió es troba a Lluís

BUSCATÓ SOMOZA, La colònia grega de Rhode (Roses, Ajuntament de Roses

– Brau Edicions, 1999), pp.133-163.

69 La concepció que té Jaubert d’una colònia és la del seu temps. A l’anti-

guitat, en canvi, era un emplaçament comercial en estreta relació amb la

metròpoli. En el cas de Rhode, la independència vindria del desinterès pro-

gressiu de Massàlia pel mercat ibèric, en favor de les rutes d’intercanvi amb

Roma (segons PUIG & MARTÍN, La colònia…, p. 615). Com a ciutat indepen-

dent, emet moneda, s’insereix en les rutes púniques i Xavier Nieto creu pos-

sible que en aquest moment Rhode canviés la seva categoria de port

secundari per la de principal (Xavier NIETO, «Le commerce de cabotage et de

redistribution», a La navigation dans l’Antiquité, Ais de Provença, Édisud,

1997, p. 154; BUSCATÓ SOMOZA, La colònia…, pp. 115-123). 

70 Com hem vist a la nota 43, la referència a Càstul és només fruit d’una mis-

tificació de Jeroni Pujades, i no es tenen dades arqueològiques per afirmar
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que a Castelló d’Empúries hi hagués un emplaçament d’aquestes caracte-

rístiques. El poblat de Peralada s’avindria més amb aquesta descripció, enca-

ra que tingués un caràcter més comercial que defensiu. Tal com diu PUIG a

les conclusions de La colònia…: «El principal element de comerç són els

excedents de cereals, en el qual segur que juga un paper destacat l’oppida
de Peralada» (p. 614). Sobre el poblat ibèric de Peralada, vegeu Joan LLINÀS

et alii, La Peralada ibèrica i medieval segons l’arqueologia. Les excavacions
de 1989 a 1995 (Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos, 1998).

71 Els ibers coneixen la moneda pel contacte amb els mercaders grecs i

púnics. Aquesta no era una forma de canvi habitual ni una mesura de valor

per als indígenes, que van adoptar-ne l’ús de forma progressiva, a mesura

que valoraven els productes manufacturats de luxe. Vegeu Marta CAMPO

(dir.), Els ibers, cultura i moneda (Barcelona, Museu Nacional d’Art de Cata-

lunya, 2009).  

72 La mina de Mondava podria estar localitzada, almenys si ens refiem del

nom, molt a la vora del puig de la Creu de Montdavà, prop de Maçanet de

Cabrenys. El mapa de recursos minerals del nord-est català editat per Joa-

quín RUIZ DE ARBULO i Ricardo MAR (Ampurias romana…, p. 127), ho cor-

robora, ja que hi situa una zona minera, de la qual s’extreien coure, ferro,

plata i plom. Es desconeix quins materials s’extreien de Mondava. 

73 L’arqueologia i les diferents disciplines que se’n deriven han fet que actu-

alment es tinguin més dades sobre la cultura ibèrica i per tant, un coneixe-

ment més aproximat del que mostra Jaubert. Però la seva escriptura encara

no ha estat desxifrada. Per conèixer l’evolució dels estudis sobre la llengua

ibèrica, cal consultar la tesi doctoral de Noemí MONCUNILL, Lèxic d’inscrip-
cions ibèriques (1991-2006) (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007). 

74 Cartago es va enfrontar en diverses ocasions als romans, que van acabar

destruint-la. La història de la fundació de la colònia fenícia i el seu desen-
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volupament fins a l’incendi final es coneix a través d’obres fortament vicia-

des d’elements proromans (José Manuel ROLDÁN, Historia de Roma. I: La
República romana, Madrid, Editorial Cátedra, 1981, p. 163). Jaubert es val

exclusivament d’aquestes fonts indirectes i adopta contínuament els judicis

de valor fets pels romans sobre la noblesa dels cartaginesos.  

75 Sobre la colonització fenícia a la península, cal consultar María Eugenia

AUBET, Tiro y las colonias de Occidente (Barcelona, Crítica, 1997). Pel que

fa la presència dels cartaginesos al sud de la Bètica, després de ser vençuts

pels romans durant la primera Guerra púnica, la família Barca hagué de cer-

car nous mercats que els compensessin de la pèrdua de Sicília i de la possi-

bilitat de comerciar a Orient. 

76 Esteve de Corbera: llibre II, cap. XV. (N. de l’Original.).
Tanmateix, aquesta hipòtesi es troba desmentida en la nota que tracta de la

fundació de Rhode.

77 sufet: magistrat fenici o cartaginès. 

78 La primera Guerra Púnica va tenir lloc entre els anys 264 i 241 aC. Des-

prés de 23 anys de conflictes se signà la pau entre Roma i Cartago, amb la

condició que el púnics abandonessin Sicília. Aquests van desplaçar el seu

interès cap a la península Ibèrica, com ho demostra l’enèrgica intervenció del

237 aC (ROLDÁN, Historia de Roma…, pp. 172-194).  

79 Segons Apià, Roma signà el 226 aC un tractat amb Cartago que assegu-

rava la «llibertat i autonomia de les colònies gregues hispanes». Empúries

està present en l’ambaixada que envien les colònies gregues a Roma i dóna

suport a Massàlia i a l’aliança amb Roma, ja que la vigilància de la costa ibè-

rica no es podria haver fet sense la seva col·laboració (RUIZ DE ARBULO &

MAR, Ampurias romana…, pp. 145-146).

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 146



147

B
iblioteca de R

escat

80 Pujades: llibre II, cap. XVI. (N. de l’Original.)

81 Jaubert fa referència als pactes diplomàtics entre cartaginesos i romans

sobre àrees d’influència i expansió del seu interès principal: el comerç. 

82 Sobre el desenvolupament de la campanya d’Amílcar i, posteriorment,

Asdrúbal, vegeu Gabriel ROSSELLÓ, Cartago y la II Guerra Púnica (Oviedo,

Septem Ediciones, 2006), pp. 138-143. D’altra banda, la fundació de Carta-

gena probablement obeeix a les enormes possibilitats de l’emplaçament (ROS-

SELLÓ, Cartago…, p. 145). 

83 L’augment de les activitats púniques al sud de la península devia interfe-

rir amb els interessos econòmics de Massàlia. Es creu que la implicació de

Roma hauria estat a petició de l’establiment foceu, aliat seu (ROLDÁN, His-
toria de Roma…, p. 229).

84 Aquesta muntanya, o més aviat la rampa en la qual Anníbal practicà un

camí, i la costa adjacent portaven durant l’Edat mitjana el nom de Scalas
Annibalis. A prop hi ha la petita vila de l’Escala. Al vessant sud de Montgó

hi ha la vila de Torroella de Montgrí, a la riba esquerra del Ter. Marca: llibre

II, cap. XVII. (N. de l’Original.) 

85 No hi ha cap prova que Rhode caigués en mans dels cartaginesos ni que

Anníbal passés per l’Empordà de camí cap a Roma. Tot i així, Gneu Cor neli

Escipió fa servir el port d’Empúries, aliat de Massàlia, com a posició base

des d’on conquerir el territori (ROSSELLÓ, Cartago…, p. 176). Per altra banda,

es detecten diversos treballs i condicionaments d’elements defensius d’aquest

període que podrien estar relacionats amb els fets de la Segona Guerra 

Púnica (AQUILUÉ, Intervencions…, pp. 345-346). 

86 En el seu relat del desembarcament de Gneu Corneli Escipió a Empúries, 

l’any 218 aC, Jaubert utilitza com a font Titus Livi. Durant el conflicte es
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documenta un augment considerable de moneda emporitana encunyada.

Villaronga atribueix als romans l’ús de la seca per finançar la guerra. Els car-

taginesos van ser expulsats de la península el 206 aC. Vegeu Leandre VILLA-

RONGA, La plata emporitana de la segona guerra púnica, final del segle III aC
(Complements d’Acta numismàtica, 8; Barcelona, Societat Catalana d’Estu-

dis Numismàtics, IEC, 2003), pp. 122-123.

87 La victòria de Roma a la Segona Guerra Púnica probablement comportà la

reorganització del territori. Es creu que la voluntat romana de fiscalitzar les

terres va provocar un enfrontament directe amb els indígenes. Vegeu Pere

GIFRE (coord.), Història de l’Alt Empordà (Girona, Diputació de Girona,

2000), p. 184.

88 El 197 aC es produeix una sublevació de la població indígena contra les

noves mesures imposades pels romans a causa de la incorporació del terri-

tori com a província romana. La seva resistència obliga Roma el 195 aC a

intervenir amb els cònsols, un dels quals era Marc Porci Cató (RUIZ DE

ARBULO & MAR, Ampurias romana…, p. 149-151). Gràcies a les noves dades

aportades per l’arqueologia, les hipòtesis actuals disten molt de la interpre-

tació que fa Jaubert de les fonts clàssiques. La intervenció de Cató suposarà

la fi de Rhode, igual que la dels poblats ibèrics de la zona; a Empúries, en

canvi, els indígenes rebran un tracte més benigne per part dels romans, que

deu indicar que s’havien rendit (PUIG & MARTÍN, La colònia…, pp. 619-620).

89 Les restes d’aquest centre ibèric de producció i explotació agrícola es tro-

ben a Garriguella de Baix. Actualment l’emplaçament rep el nom de Geri-

senda. 

90 Sal·lusti menciona l’arribada a Empúries de Pompeu el 77 aC, on hiverna

després de la campanya contra Sertori (Roger MARCET i Enric SANMARTÍ,

Empúries, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1989, p. 30). El triomf de

Pompeu sobre Sertori dóna per acabades les revoltes indígenes. En com-
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memoració de la victòria s’erigí un monument d’influència hel·lenística al

coll de Panissars. La intervenció arqueològica va posar al descobert unes

rases de fonamentació que podrien correspondre-hi (Josep M. NOLLA, «Els

Trofeus de Pompeu», a GIFRE (coord.), Història de l’Alt…, pp. 209-212).

91 Sobre el possible establiment de colons a Empúries, fruit de la deductio
de Cèsar, i el debat sobre l’estatut jurídic de l’establiment, vegeu Rosa PLANA

i María José PENA, «Ampurias: Cuestiones agrarias y jurídicas de finales de

la República», a Studia Historica. Historia Antigua, vols. 13-14 (1995-96),

pp. 89-104.

92 Els autors clàssics recolliren aquest interès per Hispània fent descripcions

de totes les riqueses que posseïa. Cal destacar que els romans ja havien

començat a explotar-les abans de la plena conquesta (José María BLÁZQUEZ,

«La Hispania en época de Augusto vista por los escritores contemporáneos.

Estabén y Trogo Pompeyo», Gerión, 24 (2006), pp. 237-249).

93 Les dues inscripcions que Jaubert reprodueix a continuació són les CIL II,

428* i 429* de què s’ha parlat en la nota sobre les falsificacions de Jeroni

Pujades. 

94 Finestres: Sylloge inscriptionum Romanarum in Catalaunia: classis I, fol.

III. Pujades: llibre III, cap. LVII. Nota. Aquesta inscripció està gravada en

una columna funerària aparedada a l’antic dormitori del convent. (N. de 
l’Original.)
Anna M. Puig la tradueix com «Al Geni de Castulioni, Caius Laelius Gele-

llus, fill de Luci, ho va posar per la seva salut» i la interpreta com una ofrena

al déu Geni, protector de la família (PUIG, Presència…, p. 17) 

95 Finestres: class. VI, fol. 256. González: Concil., pàg. 66. Nota. Aquesta ins-

cripció figurava en una columna funerària trobada en el barranc de Martell,

prop de Càstul. (N. de l’Original.). 
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La segona làpida, Puig la transcriu: «Als déus Mans. Aquí reposa Lucius

Tuscus Optatus de Castuloni, fill de Gneus, de 30 anys d’edat. Es va encar-

regar de fer-ho la seva germana Júlia. Que el pes de la terra et sigui lleu»

(PUIG, Presència…, p. 18). 

96 Contràriament al que creu Jaubert, la decadència d’Empúries comença en

època imperial, amb el desplaçament dels centres econòmics i polítics a cau-

sa de la nova ruta per l’estret de Bonifaci, canvi que beneficià d’altres empla-

çaments, com Barcino o Tarraco. Empúries intentà millorar els serveis de la

civitas, però la seva modèstia evidencia el mal moment econòmic (MARCET

& SANMARTÍ, Empúries…, p. 31). Pel que fa a la dicotomia entre la ciutat gre-

ga i la ciutat romana, deixa de tenir sentit amb la formació del municipium
Emporiæ, en època d’August (MARCET & SANMARTÍ, Empúries…, p. 121). En

el cas de Rhode, les fonts arqueològiques contradiuen la hipòtesi de Jaubert,

ja que sembla que el nucli va ser abandonat en aquesta època. Durant la Bai-

xa República i l’Imperi, hi ha indicis d’una colonització agrícola del camp,

encara que no es disposa de prou dades per confirmar-ho. Vegeu C. DÍAZ,

H. PALOU i A. M. PUIG, La Ciutadella de Roses (Quaderns de la Revista de

Girona, 77; Girona, Diputació de Girona, 2004), pp. 20-21.

97 La Rhode del Baix Imperi no és una ciutat i no s’ha trobat cap indici

arqueològic de l’evergetisme de Quint Egnaci (sobre aquest període, vegeu

La Ciutadella…, pp. 22-23). Tot i això, entre els romans les donacions eren

una pràctica cultural i de prestigi, cosa que permet admetre una acció aïlla-

da, no documentada, d’aquest príncep. De l’evergetisme, en tracta en pro-

funditat Paul VEYNE a Le pain et le cirque: Sociologie historique d’un
pluralisme politique (París, Seuil, 1976).

98 Llibre VI, cap. IX. (N. de l’Original.)

99 Ciriaco d’Ancona o de Pizzicolli (Ancona 1391 - Cremona 1452), «huma-

nista, epigrafista i comerciant» i col·leccionista (GEC).  
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100 Morales: in antiq. C. de Rodope. (N. de l’Original.). 
No localitzada, tot i que el fragment d’una estàtua –probablement eqüestre– 

de grans dimensions trobat casualment a la badia de Roses podria fer pen-

sar que es tractés de la de Quint Egnaci, que formava part del mobiliari

públic de Rhode. Malauradament, el mal estat en què es troba la peça no

permet cap mena d’identificació.  

101 Aquesta inscripció apareix transcrita de manera diferent en Finestres. (N.
de l’Original.)

102 Aquí Jaubert fa referència als pobles gots provinents de la zona del baix

Vístula. La creació al sud de la Gàl·lia del regne got de Tolosa, l’any 418, farà

que ben aviat el nord-est de Catalunya quedi integrat dins el seu radi d’ac-

ció, a partir de l’any 475. Però el domini visigot no va pas suposar un tren-

cament amb el món romà del Baix Imperi, a causa de diversos factors, un

dels quals era l’escassa incidència demogràfica dels gots (GIFRE, Història de
l’Alt…, pp. 235-241). 

103 Els bisbats empordanesos de Roses i Empúries es troben documentats a

partir del segle V dC, però la manca de dades més antigues no indica que no

s’haguessin constituït amb anterioritat. La primera notícia de Roses consta

en una inscripció sepulcral del segle V a les catacumbes de Siracusa, enca-

ra que hi ha hipòtesis que la fan més antiga (GIFRE, Història de l’Alt…, pp.

241-244); en canvi, el bisbat d’Empúries es creà no gaire lluny del 516 dC,

data de celebració del concili provincial de Tarragona en què participà el pre-

lat Paulus, Bisbe d’Empúries (MARCET & SANMARTÍ, Empúries…, p. 173).

104 Les intervencions d’urgència dutes a terme a l’oest de la ciutat romana

d’Empúries l’any 1992 van localitzar un poblament visigot que posaria en

qüestió la suposada decadència i el progressiu abandó de la Palaiapolis (Joan

LLINÀS, Susanna MANZANO, Anna M. PUIG i Xavier ROCAS, «Noves dades

sobre el poblament d’època visigoda a Empúries: resultats de l’excavació
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d’urgència a la carretera de Sant Martí», Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins, 33 (1994), pp. 189-204). Josep M. Nolla també posa en dubte la lectu-

ra clàssica de la decadència d’Empúries en època tardoantiga i reinterpreta

les dades com un procés d’adaptació de la ciutat a la nova situació (J. M.

NOLLA, «Ampurias en la Antigüedad Tardía: Una nueva perspectiva», 

Archivo Español de Arqueología, 66 (1993), pp. 207-224). 

105 Les excavacions a la Ciutadella han revelat que durant el període visigot

(segles V i VI dC) Roses probablement va esdevenir, de nou, un centre

comercial d’intensa activitat. Però durant el segle VII el nucli és abandonat

de forma sobtada, i segons Pere de Palol és probable que Roses visqués

directament l’aixecament del dux Paulus contra la monarquia toledana. La

conversió del lloc en necròpolis es produirà de forma immediata (vegeu

Anna M. PUIG, Carme CARRASCAL, Gema VIEYRA i Mireia TEIXIDOR, «La

Roses d’època visigòtica en el subsòl de la Ciutadella (Alt Empordà): Darre-

res investigacions», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 37 (1996-97),

pp. 1022). Existeix un altre nucli poblacional d’època visigoda a Roses, el

puig de les Muralles, situat al cim del Puig Rom. De moment s’ignora la rela-

ció entre els dos nuclis, encara que al segle VII es documenta un grup demo-

gràfic potent al castre. L’anàlisi de les dades existents sobre el poblat es troba

a la monografia de Pere de PALOL, El castrum del Puig de les Muralles de Puig
Rom (Roses, Alt Empordà) (Sèrie monogràfica, 22; Girona, Museu d’Arqueo-

logia de Catalunya, 2004). Jaubert probablement desconeixia l’existència 

d’aquest poblat visigot, ja que no hi fa cap referència.

106 Es tracta del Liber Iudiciorum. Anscari M. MUNDÓ fa un índex dels textos

més antics conservats i n’exposa el contingut a «Els manuscrits del Liber Iudi-
ciorum de les comarques gironines», Estudi General, 5-6 (1986), pp. 77-86.

107 En període visigot, Roses és anomenada Roda o Rodas. El debat historio-

gràfic a propòsit de l’existència d’una seca a la Roses visigoda es troba a Pere

de PALOL, El castrum…, pp.101-103.
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108 L’ocupació musulmana de l’Empordà fou breu però segurament devasta-

dora, a causa del seu interès estratègic, encara que les dades arqueològiques

són escasses. Sobre el pas dels musulmans es pot consultar el capítol que

hi dedica la Història de l’Alt Empordà, pp. 249-254.

109 La tardoantiguitat ha estat vista pels investigadors durant molts anys com

una etapa «fosca i decadent», per la manca de fonts documentals per al seu

estudi. Narcís AMICH fa una síntesi de la historiografia existent sobre aquest

període a Les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d’època tar-
doantiga (segles IV-VII) (Girona, Institut d’Estudis Gironins, 2006), pp. 31-

38. Sobre el desacord existent entre historiadors pel que fa a la societat

hispanogoda, Josep M. SALRACH i Mercè AVENTÍN n’exposen les principals

tesis a Conèixer la Història de Catalunya. Dels orígens al segle XII, vol. I

(Barcelona, Vicens Vives, 1985), p. 9.

110 L’estany de Castelló desapareix de forma definitiva pels volts del 1850. Josep

Colls situa l’origen d’aquest dessecament en un canvi en el curs del riu Muga

durant el segle XVI (Josep COLLS, «La transformació de la plana empordanesa en

els períodes medieval i modern. El cas de Castelló d’Empúries», Actes del Con-
grés «El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa (Figueres,
20-22 octubre 2006)», vol. II, Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos, 2007,

vol. II, pp. 355-364). Sobre el canvi físic de la plana i la línia de costa i com ha

afectat el poblament, vegeu Ramon BUXÓ, «Paleoecologia i geomorfologia del

territori de l’Empordà: algunes consideracions», Empúries, 54 (2005), pp. 9-11. 

111 Franc. Diago: Hist. de los C. de Barcelona, llibre I, cap. XIX, fol. 48, edi-

ció de 1603. (N. de l’Original.)

112 Mataplana: corregim Montaplana. 

113 La historiografia recent, encapçalada per Ramon Abadal, posa en dubte

l’expressió Marca Hispànica, entesa com una entitat geogràfica sense signi-
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ficació jurídica i politicoadministrativa. Sobre l’ofensiva i el domini carolin-

gi, vegeu SALRACH & AVENTÍN, Conèixer…, pp. 12-41. 

114 A causa de la manca de documentació històrica i arqueològica, Marcel Pujol

no assegura que hi hagués una continuïtat de poblament entre la ciutat roma-

na i visigòtica de Rodæ i la medieval de Roses. L’autor parla d’un buit pobla-

cional entre aquestes èpoques, ja que la construcció del monestir no assegura

que existís població establerta. Tanmateix, caldrà veure quines conclusions

s’extreuen de les excavacions que s’han fet recentment per poder determinar

amb exactitud les característiques del poblament en aquell període. De

moment, vegeu Marcel PUJOL, La vila de Roses (segles XIV-XVI) (Figueres, Brau

Edicions, 1997), p. 47. 

115 L’emplaçament on se situava el poblat ibèric va romandre desocupat a les

èpoques romana i visigoda. És amb la reorganització carolíngia, durant el

decurs del segle VIII, que el turó és tornat a ocupar i fortificat (LLINÀS et alii,
La Peralada…, p. 89). Joan BADIA també descriu l’origen i evolució del nucli

medieval de Peralada a L’arquitectura medieval de l’Empordà. II-A. Alt
Empordà (Girona, Diputació Provincial de Girona, 1978), pp. 321-348.

116 Segons Pierre Bonassie, el feudalisme és un sistema social que es basava

en la confiscació dels beneficis del treball camperol, que eren redistribuïts

en el si de la classe dominant. Els sistema es garantia mitjançant una xarxa

de dependència i de gratificacions, el vassallatge i els feus (Pierre BONASSIE,

Vocabulario básico de la historia medieval, Barcelona, Crítica, 31988, p. 95).

Jaubert probablement es refereix al procés de feudalització, quan els francs

estableixen el règim d’aprisió, fonamentat en el dret visigòtic. Sobre la feu-

dalització de l’Alt Empordà, GIFRE, Història de l’Alt…, pp. 255-278. 

117 Sobre l’extensió i la cronologia del comtat d’Empúries, vegeu Jordi BOLÒS

I MASCLANS i Víctor HURTADO, Atles dels comtats d’Empúries i Peralada
(780-991) (Barcelona, Rafael Dalmau, 1999). 
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118 Segons Marcel PUJOL (La vila…, p. 48), Roses i l’Empordà van ser sotmesos

de forma intermitent a ràtzies musulmanes, com la d’Al-Hakem del 797 dC. 

119 Marcel PUJOL explica la puixança marítima del comtat d’Empúries durant

els seus primers anys i la consideració que rebia com a emplaçament naval

de primer ordre per part dels francs, a «Roses, el port del comtat d’Empú-

ries (segles VIII-XV)», dins Programa de la Festa Major de Roses (Figueres,

Ajuntament de Roses, 1993, 4 folis sense paginar). 

120 Sobre les diverses etapes del monestir de Sant Pere de Rodes, vegeu el tre-

ball d’Immaculada LORÉS, El monestir de Sant Pere de Rodes (Barcelona,

Universitat Autònoma de Barcelona, 2002). Joan BADIA fa una descripció

tant de l’arquitectura del monestir com dels elements decoratius a L’arqui-
tectura medieval…, pp. 47-114, 118-128, 134-144, 578-579, 582-594 i 596-598.

Finalment, Sònia MASMARTÍ, a Sant Pere de Rodes, lloc de pelegrinatge (Bar-

celona, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 2009), reflecteix

la importància del pelegrinatge al lloc des de temps antics i en ressegueix

l’evolució. 

121 Cal prevenir que no ha existit mai un vescomtat de Roses. Sembla que

Jaubert es refereix a l’abat Ramon, sobre la identitat del qual s’haurien de

consultar les investigacions d’Hug PALOU a Jurisdiccions i privilegis a la vila
de Roses: orígens de la jurisdicció compartida. Segles X a XVI. Estudi dels
documents (UAB, Treball de recerca, inèdit, 1989), pp. 76-79. També és

interessant la referència a l’abat Ramon Gausbert continguda a Josep M.

MARQUÈS PLANAGUMÀ, El cartoral de Santa Maria de Roses (segles X-XIII)
(Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986), doc. 35, p. 58.

122 Hug PALOU, a Jurisdiccions…, fa el buidatge i el consegüent estudi de les

fonts documentals referents a la vila de Roses des del segle X fins al XVI. A

les hipòtesis de treball, s’hi inclouen altres nuclis poblacionals anteriors a

la vila, com ara la Garriga i la vall de Montjoi. 
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123 Tot i que les fonts documentals parlen de l’existència d’una fortificació a

Roses al principi del segle XIII, els treballs arqueològics en els llenços de lle-

vant i migdia no han permès trobar cap indici estratigràfic que confirmi

aquesta cronologia (Anna M. PUIG, Marcel PUJOL, Gemma VIEYRA i Carme

CARRASCAL, «Els recintes emmurallats de la vila medieval de Roses», Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 27 (1994), pp. 25-26). Les referències

documentals es troben a PALOU, Jurisdiccions…, p. 82, i a MARQUÉS, El car-
toral…, doc. 87, pp. 100-102. Sobre l’evolució urbana de Roses i el seu des-

envolupament defensiu, vegeu PUJOL, La vila…, pp. 47-58.

124 Sobre el port medieval de Roses, vegeu el treball de PUJOL, La vila…, pp.

70-71, i l’article del mateix autor citat anteriorment.

125 Marca: Gesta Comit. Barcin., cap. XXVIII, fol. 566. (N. de l’Original.)

126 Marcello: Crisis de Cataluña, part. II, cap. V, § III –– Capmany: t. I, llibre

II, fol. 59. (N. de l’Original.)

127 Fancesc CANET narra aquest episodi a Roses, 1285: Consolidació de Cata-
lunya. Història i manipulació històrica (Roses, Ajuntament de Roses, 1995).

128 Es tracta de Ponç V, comte d’Empúries del 1277 al 1313. El seu regnat es

considera l’inici del procés que va concloure amb la fi de la dinastia d’Em-

púries l’any 1325. Sobre la crisi del poder comtal, vegeu GIFRE, Història de
l’Alt…, pp. 309-313. Per a un dels episodis més escabrosos de la història polí-

tica de la dinastia emporitana, vegeu Pep VILA, «Un text autèntic: El procés

contra el comte d’Empúries per pecat de sodomia», Annals de l’Institut d’Es-
tudis Gironins, 46 (2005), pp. 481-489.

129 Les reformes que tingueren lloc a Roses al segle XIV no consistiren en la

construcció de la Ciutadella, bastida a partir de l’any 1544, sinó que respon-

gueren a un creixement urbà probablement plantejat pel comte d’Empúries.
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En tot cas, cal relacionar el creixement urbà de Roses amb la seva participa-

ció en el procés d’expansió de la corona catalanoaragonesa pel Mediterrani

(PUIG et alii, «L’evolució urbana de l’antic solar de la vila medieval de Roses»,

Annals d’Estudis Empordanesos, 28 (1995), pp. 41-69; PUJOL, La vila…, pp.

58-88).

130 Capmany: Memor. de Barcel., t. I, cp. V. (N. de l’Original.)

131 Marcel Pujol descriu el port de Roses segons el capbreu del 1500 (PUJOL, 

La vila…, pp. 86-88).

132 Sobre el règim municipal de Roses, es poden resseguir les diferents juris-

diccions a què va pertànyer la vila a través de les investigacions d’Hug PALOU

(Jurisdiccions…), que aprofundeix en el seu origen, i de Pere GIFRE, que cen-

tra la recerca en el segle XVII, a «La Roses fora muralles: Els inicis de la

Roses moderna, 1645-1693», dins Josep M. BARRIS i Jaume SANTALÓ

(coords.), A la frontera de l’imperi: Guerra i societat a Roses, 1773-1833
(Roses, Ajuntament de Roses, 2009), pp. 36-47.

133 Don Jacme II, rei d’Aragó; poderoso en la mar, diu l’historiador Montca-

da, cap. I, fol. 13. (N. de l’Original.).

134 Zurita: Anal. de Aragón, part. I, llibre VI, cap. I. (N. de l’Original.)

135 Montcada: Exped. de los Catal. y Arag., cap. V. (N. de l’Original.)

136 Durant l’Edat Mitjana, els ports altempordanesos comerciaren principal-

ment amb els grans centres de Catalunya, Provença, la costa occidental 

d’Itàlia i les illes de Mallorca, Còrsega i Sardenya, però Hug Palou conside-

ra que no formaven part de les grans rutes mediterrànies (PALOU, «El

comerç marítim i les seves infraestructures», dins GIFRE, Història de l’Alt…,

pp. 323- 330).
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137 Ramon Muntaner, en el capítol CXXII de la seva Crònica, descriu el port

de Roses com «qui és lo mellor port de Catalunya e el major, que tot lo navi-

li que fet és hi poria estar» (Les quatre grans cròniques, pròlegs i notes de

Ferran SOLDEVILA, Biblioteca Perenne, Barcelona, Selecta, 1971, p. 780).

138 La revolta emporitana transcorregué durant el regnat de Pere III el Ceri-

moniós (Jaubert l’anomena pel seu títol aragonès, és a dir, Pere IV). El resul-

tat de les disputes fou la incorporació del comtat a la corona catalanoaragonesa

el 1386.

139 Zurita: part. II, llibre XVII, cap. LII. (N. de l’Original.)

140 Sobre el desenvolupament de l’anomenada Guerra Civil Catalana a l’Em-

pordà, vegeu GIFRE, Història de l’Alt…, pp. 338-340. Santiago SOBREQUÉS i

Jaume SOBREQUÉS tracten el conflicte amb més detall a La guerra civil cata-
lana del segle XV, 2 vols. (Barcelona, Edicions 62, 21987).

141 Ascargorta: t. II, cap. XLIII. – Sanz: Comp. de la hist. de Esp., llibre CIV,

cap. VII.  (N. de l’Original.) 

142 No està documentat l’arrasament de les fortificacions a finals del segle XV.

Segons l’Enciclopèdia Catalana, tot i els intents reialistes, Roses no pogué

ser assaltada el 1466 per les tropes comandades per la reina i lloctinent Joa-

na Enríquez. El 1472, Joan II accedí a la plaça fàcilment i en féu el centre

d’operacions de la campanya contra els francesos, que en aquell moment

ocupaven el Rosselló. 

Vegeu <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0056864>.

143 Ascargorta: t. II, cap. XLIII. –– Zurita: part. II, llibre XVIII, cap. XLIV. 

(N. de l’Original.)

144 Pablo de la FUENTE desenvolupa els motius pels quals Roses era conside-
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rada una posició estratègica al Mediterrani a Les fortificacions reials del golf
de Roses en l’època moderna (Figueres, Brau Edicions, 1998), pp.19-26.

145 Sanz: t. VI, llibre XVII, cap. IX. (N. de l’Original.)

146 De fet, segons Marcel Pujol, el port ja havia estat fortificat anteriorment

(PUJOL, La vila…, p. 77). Durant el segle XVI, els atacs pirates foren habituals

a la costa empordanesa, majoritàriament protagonitzats per turcs, com des-

taquen DÍAZ & PALOU & PUIG, La Ciutadella…, pp. 60-61. És bàsica la con-

sulta de Jaume NOGUER i Agustí ALCOBERRO, Pirates, corsaris i torres de
moros (Palafrugell, Diputació de Girona i Ajuntament de Palafrugell, 1998,

Quaderns de Palafrugell, 1); i, pel que fa a Roses, de J. M. BARRIS, «Roses,

capital del Magrib del Nord», a Roses o la recerca…, pp. 59-60.

147 Carlos Martínez Shaw afirma que no és fins a finals del segle XVII que agents

catalans comercien amb Amèrica a través d’armadors gaditans, a causa del

monopoli del port de Cadis, i suposa que l’actitud dels comerciants catalans fou

el motor del desenvolupament d’un mercat lliure (Carlos MARTÍNEZ SHAW, Cata-
luña en la carrera de Indias 1680-1752, Barcelona, Crítica, 1981, pp. 72-148). L’ex-

pansió del comerç de Catalunya amb Amèrica durant el segle següent la relata

Frederic RAHOLA a Comercio de Catalunya com América en el siglo XVIII (Bar-

celona, 1931).

148 El paper rosinc en el comerç americà ens és força desconegut. A l’arxiu

municipal de Roses hi ha indicis d’activitat migratòria en els registres 

de quintes i en els llibres d’actes del segle XIX, que podrien ser el punt de

partida d’un treball al respecte. Alguns dels que emigraren apareixen 

biografiats al Diccionari dels catalans a Amèrica: Contribució a un inventa-
ri biogràfic, toponímic i temàtic (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992,

4 vols.).

149 Mme. de Noailles, t. I, p. 215. (N. de l’Original.)
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150 Sobre el setge de Roses del 1645, vegeu l’article de Marià BAIG, «La vila de

Roses en els segles XVI i XVII», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,

21 (1988), pp. 135-206. Narciso DÍAZ –a Roses, una vila amb historia (Roses,

Ajuntament de Roses, 1992), pp. 82-86– exposa els antecedents i els prin-

cipals moments del setge, a més de les seves conseqüències. Pablo de la

FUENTE també hi dedica un capítol a Les fortificacions…, pp. 334-354. D’al-

tra banda, durant les obres d’eixamplament de la carretera C-260 es va loca-

litzar un cementiri de soldats francesos a la zona del Salatar; els detalls es

troben a Anna M. PUIG, Memòria d’excavació. Seguiment arqueològic del
desdoblament de la carretera C-260 a l’entrada del terme municipal de
Roses (Alt Empordà) (Centre d’Informació i Documentació del Patrimoni

Cultural, 2004).  

151 En grafia de l’època.

152 El setge començà el 27 de març del 1645. (N. de l’Original.)

153 Ascargorta: cap. 40. (N. de l’Original.)

154 Sobre les conseqüències d’aquest episodi bèl·lic, vegeu GIFRE, Història de
l’Alt…, pp. 388 i 389; i sobre els seus efectes en l’àmbit econòmic local, Pere

GIFRE, «Universitats endeutades i fiscalitat comunitària: Les universitats del

Comtat d’Empúries, 1659-1705», Recerques, 33 (1996), pp. 53-75. 

155 Jaubert s’equivoca en la data: el Tractat dels Pirineus és del 1659. Una de

les seves conseqüències fou el desplaçament de la frontera, i per tant  el can-

vi de context socioeconòmic de les localitats afectades. Albert COMPTE i Enric

JUAN descriuen la Jonquera d’abans de ser localitat fronterera a «Una visió

de la Jonquera i els jonquerencs en els anys immediatament anteriors al

tractat dels Pirineus (primera meitat del segle XVII)», Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 19 (1986), pp. 39-88.  
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156 El context socioeconòmic de finals del XVII es pot trobar igualment a l’ar-

ticle de Pere GIFRE, «Universitats…», pp. 53-75.

157 Sobre la presència de l’exèrcit a la frontera i les incursions franceses,

vegeu GIFRE, Història de l’Alt…, pp. 393- 397.

158 Mém. de Noailles: t. II, liv. II, p. 123 i següents. (N. de l’Original.)

159 Pel que fa a la construcció de la Ciutadella, les diferents actuacions i el

sistema de defensa costaner de la plaça de Roses, vegeu l’obra de Pablo de

la FUENTE, Les fortificacions…

160 Basant-se en l’anàlisi de les fonts, Pablo de la FUENTE qualifica de «des-

astre militar» l’actuació de les forces espanyoles en el conflicte (Les fortifi-
cacions…, p. 357). Narciso DÍAZ, Roses…, p. 90, destaca les principals gestes

de l’enfrontament, mentre que una visió contemporània de la caiguda de

Roses el 1693 es troba en els escrits de Fèlix Domènech. Vegeu Pere GIFRE

i Xavier TORRES (eds.), Treballs y destitxas que àn succeït en lo present prin-
cipat de Chatalunya y en particular a nostre bisbat de Gerona (1674-1700)
(Col·lecció Documents, 2; Girona, Associació d’Història Rural de les Comar-

ques Gironines, 2001), pp. 91-95.

161 Joaquim ALBAREDA i Joan ESCULIES repassen aquest episodi a 1714: La
guerra de Successió (Barcelona, Pòrtic, 2008). Sobre la revolta austriacista,

vegeu Josep Maria TORRAS, Felip V contra Catalunya (Barcelona, Rafael Dal-

mau, 2005).

162 Ascargorta: cap. XLV. –– Mém. de Noailles: t. I, p. 123. (N. de l’Original.)

163 Roses es decantà per Felip d’Anjou durant el conflicte successori, a diferèn-

cia de la major part de Catalunya, que es posicionava a favor de l’arxiduc Carles

(DÍAZ, Roses, una vila…, p. 85; GIFRE, La Roses fora muralles…, pp. 36-47).
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164 En descriure així la Guerra de Successió, és evident que Jaubert avança

fets posteriors al 1714, a partir de l’experiència del segle XVIII.

165 La lectura del conflicte que fa Jaubert respon al punt de vista francès. A

més, no esmenta que un cop signada la pau (els Tractats d’Utrecht i Rastatt,

1713-1714), els Decrets de Nova Planta van penalitzar el suport de la Corona

d’Aragó a l’arxiduc Carles i van introduir una nova organització territorial a

l’imperi hispànic, eliminant qualsevol possibilitat d’autogovern. Sobre les

conseqüències de les reformes borbòniques en l’administració del munici-

pi, vegeu les magnífiques aportacions olotines de Miquel PUIG REIXACH a

«El Règim Municipal d’Olot al segle XVIII», Estudis Històrics de la Garrot-
xa, 1 (2004), pp. 51-94, i a «El govern de la cosa pública. L’Ajuntament 

d’Olot i els seus homes, de 1760 a 1793», Annals del Patronat d’Estudis His-
tòrics d’Olot i Comarca, 16 (2005), pp. 23-92.  

166 Sembla extraordinari que Jaubert no dediqui cap ratlla al segle XVIII, mal-

grat que fou un període fonamental en el creixement urbà i social de Roses

i posà les bases de l’actual població (vegeu J. M. BARRIS i Jaume SANTALÓ, A
la frontera de l’imperi: Guerra i societat a Roses, 1773-1833, Roses, Ajunta-

ment de Roses, 2009, pp. 50-93).

167 El llibre de Sebastián de JESÚS NAZARENO, Carácter español: Elogio del
valor inmortal de la guarnición de la plaza de Roses (Barcelona, Oficina de

Carlos Gibert i Tutó, 1795), és una mostra de la literatura propagandística

reaccionària, que aprofita el setge per fer un elogi dels valors de l’Antic

Règim. 

168 Narciso DÍAZ narra extensament el setge de 1795 a Roses, una vila…, pp.

97-107. Una altra visió del conflicte es troba a Ángel OSSORIO Y GALLARDO,

Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con
la República Francesa (1793-1795) (Madrid, Oliva impresor, 1913). 
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169 Vegeu Carles DÍAZ CAPMANY, Robin PEDLER i Justin REAY, El setge de Roses
de 1808: Tres visions de la Guerra del Francés (Roses, Fundació Història i

Natura – Ajuntament de Roses, 2008). Una altra visió, l’ofereix el catàleg de

l’exposició «A la frontera de l’imperi» (BARRIS & SANTALÓ, A la frontera…).

170 Militar i polític anglès (Annsfield, 1775 – Londres, 1860). Jaubert escriu

Cochram. El setge de Roses es pot seguir a partir de les seves notes a The
Autobiography of a Seaman: Thomas Alexander Cochrane (Londres, The

Lyons Press, 2000).  

171 Les fonts documentals militars franceses informen de la poca utilitat que

tenia la Ciutadella per a ells després de la Guerra del Francès. Un informe

enviat per l’inspector general de la plaça, Dejean, proposava la demolició

parcial del lloc i la conversió del baluard de Sant Joan en bateria (Ministère

de la Défense. SHAT. Archives du Génie, Château de Vincennes, Projet de
démolition de Roses, 17 maig 1813). El fons de Vincennes recull més infor-

mació de caràcter militar, com ara maniobres, correspondència i estratègies

militars durant el setge del XVIII.  

172 La Guerra del Francès va suposar la instauració d’una administració civil

napoleònica a Roses. L’alcalde al qual Jaubert fa referència era Pau Arola.

D’altra banda, la població de Roses patí intensament els efectes demogrà-

fics de l’exili (BARRIS & SANTALÓ, A la frontera…, pp. 70-73). 

173 La violència derivada de la construcció del Règim Liberal afectà intensa-

ment Roses, on a més de la destacada presència de fidels a l’Antic Règim,

s’hi detecta un actiu grup liberal. Jaubert segurament en va ser testimoni

directe durant la seva visita. Sobre el desenvolupament del règim liberal a

Roses, vegeu Josep M. BARRIS, «La construcció del règim liberal a Roses» i «Els

aigualleixos i la propietat privada», a Roses o la recerca…, pp. 227-236. BARRIS

& SANTALÓ, A la frontera…, pp. 73-83, analitzen els efectes socioeconòmics del

nou règim liberal.
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174 Mem. de la ult. guerr. de Esp., t. I, cap. III, § III. (N. de l’Original.)

175 Tomàs Costa fou governador militar de Roses. Josep FONTANA explica les

seves tàctiques de reclutament al vol. IV (p. 220) de la Història de Catalunya
(Barcelona, Edicions 62, 1983) dirigida per Pierre VILAR. La desconfiança d’en

Misses envers els liberals, l’explica Josep M. BARRIS a «La construcció del

règim liberal a Roses (I)», a Roses o la recerca…, pp. 227- 228.

176 Al llarg del segle XIX, amb l’abandó militar de la Ciutadella, s’inicià un

procés incontrolat –o, almenys, poc tutelat per les autoritats militars, que

encara n’eren propietàries– d’aprofitament dels seus recursos (pedrera, pas-

tura…). Des de la segona meitat de segle XIX, els terrenys que ocupa la for-

talesa foren objecte de diversos plans urbanístics, successivament

desestimats. N’hi ha una mostra a Josep M. BARRIS, «Roses», dins Rosa

Maria GIL i Josep MARINÉ (coords.), Miratges: 300 anys de projectes no
realitzats a les comarques gironines (Girona, Diputació de Girona, 2004),

pp. 42-45. Durant el segle XX, la Ciutadella ha tingut tota mena d’usos,

sovint de caràcter marginal, com ho reflecteixen l’exposició i el documental

Històries al marge (Ajuntament de Roses, 2010), de Toni MARTÍNEZ i Rodri-

go de la FUENTE. Finalment, pel que fa a la recerca de la Rhode grega per

part dels arqueòlegs, vegeu: Lluís BUSCATÓ, La colònia grega de Rhode
(Figueres, Brau Edicions, 1999), pp. 73-111; Lluís BUSCATÓ I SOMOZA i Lluís

PONS I PUJOL, «L’Actuació arqueològica de la comissió de monuments de

Girona al segle XIX: Emporion i Rhode», Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins, 42 (2001), pp. 483-491; Lluís BUSCATÓ I SOMOZA, «Noucentisme i

arqueologia: Emili Gandia i les excavacions arqueològiques dels anys 1916

i 1917 a Roses», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 35 (2002), pp.

11-37. 

177 Sobre la situació demogràfica de Roses durant la primera meitat del segle

XIX, vegeu Josep M. BARRIS, «Un món d’ànimes», a Roses o la recerca…, pp.

209-210; i també, BARRIS & SANTALÓ, A la frontera…, pp. 73-78.
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178 Recordem que la carretera de Cadaqués no fou construïda fins l’any 1860.

Sobre la situació de les comunicacions a Roses al llarg del segle XIX, vegeu

Josep M. BARRIS, «De Roses al món per terra, mar i aire», dins Roses o la
recerca…, pp.115-116.

179 Una descripció del mas Romà i el seu entorn es troba a Joan RABELL, Els
masos de Roses (Girona, Dalmau Carles Pla, 1991), pp. 108-109.

180 Es pot resseguir l’itinerari a través d’Arnald PLUJÀ, Estudi del cap..., pp.

27-32.

181 Sobre l’última explotació de la pedrera del Lladó, vegeu Lluís BUSCATÓ, «La

rampa de Zoeller, una interessant resta d’arqueologia industrial al terme

municipal de Roses», Què és l’arqueologia industrial? Programa de la Fes-
ta Major de Roses. Agost 2000, pp. 4 i 25. 

182 Joaquim Romà va ser un personatge destacat en l’àmbit de la mineria cata-

lana del segle XVIII. A més de les dues pedreres de Roses, explotà les mines

de carbó d’Ogassa. Està documentat que fins a l’any 1863 va residir a la Casa

Romà, al carrer de Peralada de Figueres (vegeu Inés PADROSA, Diccionari bio-
gràfic de l’Alt Empordà, Girona, Diputació de Girona, 2009, p. 724).  

183 BADIA, BOFARULL, CARRERAS i PIÑERO esmenten el mas Montjoi de Baix a

l’article «La vall de Madrigul (o vall de Montjoi)», dins Catalunya Romànica.
vol. IX. L’Empordà, II (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990), pp. 793-

794. Joan RABELL, a Els masos…, pp. 34-38, descriu el mas i el seu entorn i

en recorda els últims ocupants.  

184 Ferran Arola i Recasens fou un comerciant que exercí un paper destacat en

la vida política de Roses de principis del segle XIX. Sobre la seva activitat comer-

cial i política, com a alcalde, vegeu Josep M. BARRIS, «Ferran Arola Recasens»,

a Roses o la recerca…, pp. 237-138. Jaubert escriu Fernando Aroles.
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185 L’enginyer Heinrich Zoeller de Vissel és l’últim que explotà aquesta pedre-

ra, a principis del segle XX. Els detalls de l’interès d’aquest personatge ale-

many per establir-se a Roses i l’expectativa productiva de la mina es troben

a l’article de Josep M. BARRIS, «El marbre de Carrara a Roses», 

a Roses o la recerca…, pp. 349-350. Sobre els forns de calç associats a 

l’explotació de la pedrera de marbre, vegeu Joan RABELL a Els masos…, 

pp. 36-37.

186 Teresa FRANQUESA, a El paisatge vegetal de la península del cap de Creus
(Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1995), fa un estudi rigorós dels dife-

rents tipus de vegetació del cap, tenint en compte la influència antròpica i

la climatologia particular de certes zones, i inclou un catàleg de la flora.

187 La llegenda d’Orfeu i l’orografia del cap, les descriu Josep M. DACOSTA a

Roses: L’elecció natural (Barcelona, Lunwerg, 1998), pp. 13-20. Per als aspec-

tes geològics, vegeu: Jordi CARRERAS PLANELLS i Elena DRUGUET TANTIÑA,

Espai natural del cap de Creus. Informe geològic (Barcelona, Departament

de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 1993); Josep DURAN I CARPIN-

TERO, Itineraris geològics per la Costa Brava (Girona, Consorci de la Costa

Brava, 1989); C. MADRUEÑO, «L’espeleologia a l’Empordà», Annals de l’Ins-
titut d’Estudis Empordanesos, 21 (1988), pp. 14-31; Ll. PALLÍ, C. ROQUÉ i I.

CAPELLÀ, «Aportacions al coneixement del vulcanisme neogen de l’Alt

Empordà. Tres afloraments volcànics inèdits al terme municipal de Roses»,

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 31 (1998), pp. 11-19.

188 Antoni Escofet combaté el contraban durant la seva etapa de Governador

de Roses (1779-1789), tot i disposar de pocs mitjans econòmics (Firmo FER-

RER, El general…, p. 83-91). 

189 Al cap Norfeu s’hi practicava l’eremitisme. Joan BADIA descriu la cova de les

Ermites a L’arquitectura medieval…, vol. II-B, pp. 223. Vegeu també: Anna

Maria PUIG, «La cova de les Ermites. Un cas d’eremitisme a l’Alt Empordà»,

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 166



167

B
iblioteca de R

escat

El Pedrís. Revista cultural de l’Empordà, 20 (Figueres, octubre 1988), pp. 1, 4

i 19; i Josep M. BARRIS, «Viure sol per Déu», a Roses o la recerca…, pp. 151-152.

190 Jaubert no diu que la torre aleshores ja estava en ruïnes. Pablo de la FUEN-

TE exposa la hipòtesi de la seva destrucció durant el segle XVII a «Un exemple

d’arquitectura defensiva del litoral català en època moderna: la torre de Nor-

feu», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 26 (1993), pp. 157-174.

191 Es refereix a la Riera de Jóncols. 

192 Es tracta de la platja de sa Figuera.

193 La cala que menciona Jaubert actualment rep el nom del Racó de Tor-

rentbò. 

194 Aquesta cala caldria identificar-la amb el tros de costa d’es Crostonet,

abans d’arribar a la punta de Cala Nans.

195 Per a complementar les descripcions de Jaubert, vegeu Lluís PALLÍ i Car-

les ROQUÉ, El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements sin-
gulars (Girona, Universitat de Girona, 2009) i Miquel FORT, «Geologia del

cap de Creus», Revista de Girona, 236 (maig-juny 2006), pp. 69-73.

196 La historiografia local de Cadaqués durant una colla d’anys ha estat nodri-

da bàsicament pels treballs de Josep RAHOLA SASTRE. Cal esmentar també

els llibres de Firmo FERRER, Coses de Cadaqués: Unes escenes de la vida a
Cadaqués en un temps passat (Barcelona, Montagud Editores, 1986) i Cada-
qués des de l’arxiu (Barcelona, Montagud Editores, 1991). Un estudi histo-

ricoarquitectònic de la vila fet per Enrique Vivanco aporta dades interessants

per a noves línies d’estudi: Enrique VIVANCO, Texto y contexto en Cadaqués:
historia, teoría y práctica de la arquitectura de un pueblo singular (UPC, Tesi

doctoral, 1989).
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197 Feliu de la Peña: llibre III, cap. IV. (N. de l’Original.)

198 Josep M. Nolla i Josep Casas indiquen l’existència de restes romanes a

Cadaqués en el turó del Fondal. Es tracta d’una estació indeterminada i de

cronologia incerta, però Nolla i Casas creuen que la badia devia ser fre-

qüentada com a port i punt de sortida per a la pesca de la tonyina. Tanma-

teix, no esmenten cap mena de restes gregues. Vegeu Josep M. NOLLA i

Josep CASAS, Carta arqueològica de les comarques de Girona: El poblament
d’època romana al N.E. de Catalunya (Girona, Centre d’Investigacions

Arqueològiques, 1984), pp. 75-76.  

199 Marca: núm. 525, col. 1449, llibre I, cap. II. Llibre IV, col. 435. (N. de 
l’Original.)

200 Ibid., tít. 202, 116, llibre I, cap. IX. (N. de l’Original.)

201 En relació amb Cadaqués, Ramon Muntaner esmenta En Gras, un cada-

quesenc que hauria actuat com a espia en el conflicte (vegeu CANET, Roses,
1285…).

202 Jaubert equivoca la data: es tracta de la famosa batalla naval de les Illes

Formigues, que tingué lloc el 1285. 

203 Es refereix al castell de Sant Jaume. Les bretxes que menciona Jaubert

s’han convertit en obertures a causa de l’espoli, que va deixar el castell molt

malmès. Sobre la fortificació, vegeu Els castells catalans, vol. II (Barcelona,

Rafael Dalmau, 1969), pp. 369 i 372, i Miquel OLIVA, «Inventario de los cas-

tillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de

la provincia de Gerona», Revista de Gerona, 40 (1967), pp. 21-34.

204 «Porque les parecía que tenían el dedo en el ojo.» Zurita: Anal. de Arag.,
t. IV, part. II, llibre XVIII, cap. XXXIII, fol. 178.  (N. de l’Original.)
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205 Feliu de la Peña: llibre XIX, cap. XI. (N. de l’Original.)

206 A l’original, atalaya, en castellà. 

207 Es tractaria d’una torre medieval que va quedar destruïda per la construc-

ció del far. Vegeu BADIA, L’arquitectura medieval…, II-B, addenda, p. 546. 

208 Jaubert fa referència als atacs dels francesos que durant set anys, fins a

la pau dels Pirineus, van patir els territoris més pròxims a França. Sobre la

Guerra dels Segadors a Cadaqués, vegeu José RAHOLA, «Cadaqués en el siglo

XVII. La villa en 1640-1643, al iniciarse la llamada Guerra dels segadors»,

Revista de Girona, 25 (1963), pp. 23-32. 

209 Aquestes varietats també les esmenta Pierre VILAR a Catalunya dins de
l’Espanya moderna, v. II (Barcelona, Curial, 1979), p. 241.  

210 Per aprofundir sobre aquest tema, vegeu Gaietà RAHOLA ESCOFET i Josep

RAHOLA SASTRE, La marina mercant de Cadaqués (Girona, Dalmau Carles,

1976).

211 Aquesta etimologia errònia la imagina Jaubert a partir de la grafia Paní.
Segons Joan Coromines, Pení deriva del cèltic PENNÍNO- ‘caparró, cap

extrem’ (OnomCat, VI, 189b-190a). 

212 Louis Charles François Petit Radel (1756-1836), arqueòleg, escriptor i cler-

gue (vegeu Enciclopedia Universal Espasa-Calpe, vol. 44, p. 55). No hem

pogut identificar amb certesa l’obra a què es refereix Jaubert; amb tot, ens

atrevim a apuntar que es podria tractar de Mémoire sur divers points d’his-
toire grecque (París, Imprimerie Royale, 1827), tant per la data de publicació

com pel tema. 

213 En fer la descripció física del cap de Creus, Jaubert mostra un gran inter-
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ès per la geologia. Pel que fa a la història geològica i altres característiques

que no té en compte, vegeu M. FORT, Geologia del cap…, pp. 69-73.

214 La dificultat d’aquesta costa ha produït una riquesa arqueològica extraor-

dinària (TRILLA, Naufragis…; NIETO & RAURICH, Excavacions…).

215 MORÉ, Fars…, pp. 54-55.

216 Promontorium Aphrodisium. Prom. Veneris. Prom. Pyrenæi. Marca: lli-

bre I, cap. IX, § III. – Mela: llibre II, cap. V.  (N. de l’Original.)

217 Marca: llibre I, cap. X, núm. 3. (N. de l’Original.)

218 Enric CARRERAS estudia les primeres fonts que esmenten el cap de Creus

a «Les referències de Cadaqués i del cap de Creus segons la Marca Hispà-

nica», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 37 (2004), pp. 63-83.  

219 PLUJÀ, a Estudi…, p. 133, mostra el mapa de la cala i en fa una descripció

geològica més completa. 

220 Els treballs de Jordi CARRERAS i Elena DRUGUET sobre la geologia del lloc

han estat recollits a Estudi geològic de la zona de Tudela (entorn del Club
Méditerranée) – Parc Natural del Cap de Creus (Barcelona, Departament de

Geologia de la Universitat Autònoma, 2006). 

221 L’efecte de la tramuntana sobre la vegetació del cap de Creus és innega-

ble. Segons Teresa Franquesa, l’acció destructiva de la tramuntana s’accen-

tua al cap per l’acció corrosiva dels cristalls de sal que el vent arrossega

(FRANQUESA, El paisatge vegetal…, p. 31).

222 Segurament es refereix a Portatxó o Portaló, a cala Serena.
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223 Tavellera: és la grafia oficial, que fa derivar el nom de tavella; però la gra-

fia tradicional, Taballera, continua tenint partidaris (PLUJÀ, Estudi del cap…,

pp. 263-264). Joan COROMINES propugna Tavallera, d’acord amb la seva hipò-

tesi etimològica: *TALABARIAΩTABALIARIAΩTavallera (OnomCat, VII,

208b-210b). 

224 Sobre el nucli de Sant Baldiri i la pèrdua de la pedania i gestió pròpia,

vegeu PLUJÀ, La muntanya…, pp. 10- 12. Els aspectes arquitectònics del con-

junt els detalla Joan BADIA, «Aportacions a l’estudi del preromànic empor-

danès», Revista de Girona, 78 (1977), pp. 9-26.

225 Freiberg, 1786 – Bex, 1855. Geòleg, autor d’Essai sur la Constitution Géo-
gnostique des Pyrénées (París, 1823). Hom pot trobar-ne una nota biogràfi-

ca a Enciclopedia Universal Espasa-Calpe, vol. 17, p. 34.

226 Corregim Pinus pineaster.

227 Sobre l’efecte ecològic de la indústria naval sobre els boscos empordane-

sos, i especialment de l’Albera i de la serra de Rodes, vegeu Pablo de la FUEN-

TE, «Aigua, ciutat i territori a la Roses renaixentista», Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 35 (2002), p. 362. 

228 Sobre el Port de la Selva, la bibliografia bàsica és extremament escassa. En tot

cas, més enllà de les obres de referència general, és imprescindible la consulta

d’Estela ILLA BACHS, Marta PI VÁZQUEZ i Anna PUIG GRIESSENBERGER, El cap de
Creus: Cadaqués, Roses, el Port de la Selva i la Selva de Mar (Girona, Diputació

de Girona, 2006). Per a la Selva de Mar, vegeu Jaume QUINTANA LLAUNETA, Refe-
rències històriques de la Selva de Mar (Diputació de Girona, 1986).

229 Corpus ipsum promontorii, cautivus horrens est, nisi qua silvis vestitur.

Unde vico selvæ nomen. Marca hispan., llibre I, cap. II, núm. 5, col. 10. (N.
de l’Original.)
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230 La torre a què es refereix Jaubert probablement són les ruïnes d’una guar-

diola situada a la muntanya de les Fonts, al Port de la Selva. 

231 Va ser constituïda com a vila l’any 1787 

232 Es refereix a la carrerada de Sant Genís, el camí que tradicionalment ha

unit les poblacions de la vall de Selva de Mar amb Roses. Montserrat MATA-

RÓ, Imma OLLICH i Anna M. PUIG la descriuen a «Poblament medieval i ocu-

pació del territori als contraforts nord-occidentals del cap de Creus», dins

Actes del congrés «El paisatge, element vertebrador de la identitat empor-
danesa», vol. I (Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos, 2007), pp. 305-

306

233 L’ermita de Sant Sebastià és un temple d’origen preromànic, encara que

conserva pocs elements d’aquest període. Antigament havia estat anome-

nada de Sant Esteve i depenia de Sant Pere de Rodes. Durant el segle XVI es

va fortificar per defensar-se dels atacs pirates (BADIA, «Aportacions…», pp.

9-26; ILLA et alii, El cap de Creus…, p. 85).

234 Arnald PLUJÀ explica els canvis en la jurisdicció dels diferents nuclis de

la Selva de Mar a «La muntanya…», pp. 10-12.

235 Els mercats van esdevenir importants durant el segle XVII. Una visió sobre

la primacia del mercat de Figueres ben entrat el segle XVIII es troba a Pere

GIFRE, Història de l’Alt…, pp. 370- 375.

236 Sobre Sant Pere de Rodes, vegeu Immaculada LORÉS, El monestir de Sant
Pere de Rodes (Barcelona, Edicions de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, 2002); M. Teresa FERRER MALLOL, «Notes sobre el monestir de Sant

Pere de Rodes (1362-1410)», Miscel·lània Fort i Cogul. Història monàstica
catalana. Història del camp de Tarragona (Barcelona, Publicacions de l’Aba-

dia de Montserrat, 1984), pp. 137-175; i tres visions sobre les actuacions a
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Josep BURCH et alii, «Sant Pere de Rodes: el Pla Director», La Punxa, 17

(1993), pp. 2-17. Obres més antigues que tracten del monestir són les d’An-

toni PAPELL GARDÍ, Sant Pere de Roda (Figueres, Tipografia Ideal, 1930) i de

Joaquim GUITART FONTSERÉ, Monestir de Sant Pere de Roses (Barcelona,

Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1927). Altres publicacions trac-

ten aspectes concrets, com ara l’obra de Teresa MAROT, El Tresor de Sant
Pere de Rodes: Moneda, comerç i art a l’inici del segle XVI (Barcelona, Museu

Nacional d’Art de Catalunya, 1999); i, sobre l’abandó i l’espoli, vegeu Jaume

BARRACHINA, «L’espoli de Sant Pere de Rodes», dins Jaume BARRA CHINA; Síl-

via LLONCH; Eduard RIU-BARRERA; Pilar VÉLEZ, La fortuna d’unes obres: Sant
Pere de Rodes, del monestir al museu. Quaderns del Museu Frederic Marès,

12 (2006). Finalment, és important ressenyar que en aquest darrer hi ha

una traducció d’aquest capítol sobre Sant Pere de Rodes (Eduard RIU-BAR-

RERA, «La descripció de Sant Pere de Rodes per Francesc Jaume Jaubert de

Paçà, publicada el 1833», dins BARRACHINA et alii, La fortuna…,  pp. 69-97).      

237 Marca: llibre I, cap. III. (N. de l’Original.)

238 Marca, apèndix: Núm. 130, col. 928. – 116, col. 903. – 117, col. 906. – 140,

col. 942. (N. de l’Original.)

239 Cal remarcar que Jaubert utilitza el mot antiquari en el sentit usual al pri-

mer terç del segle XIX (vegeu Joan GANAU CASAS, Els inicis del pensament con-
servacionista en l’urbanisme català (1844-1931), Barcelona, Publicacions de

l’Abadia de Montserrat, 1997).

240 El fenomen de l’eremitisme ocupava un àrea més gran que la muntanya

de Roses. Un altre centre conegut són les Cavorques, al Port de la Selva

(BADIA et alii, «Les Cavorques», dins Catalunya Romànica. IX: Alt Empordà,

Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990, pp. 740-745). 

241 Flavi Focas, emperador de Bizanci entre el 602 i el 610.
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242 Sobre Sant Pere de Rodes hi ha multitud de llegendes, entre elles la que

explica Jaubert, que és la fundacional, encara que conté algun error respec-

te les dades que ofereix Sònia MASMARTÍ a Sant Pere de Rodes, lloc de pele-
grinatge (Barcelona, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,

Secretaria de Comerç i Turisme, 2009), pp. 16-17 i 51-54. La llegenda ha arri-

bat fins als nostres dies per la transcripció que en va fer l’any 1606 Jeroni

Pujades, autor que Jaubert coneixia i que cita en aquesta obra.

243 «Et impositum eidem Arcæ, quam occupabat “templum Veneris Pyre-

nææ”.» Marca hispan. llibre I, cap. XVI, núm. 12, fol 96. (N. de l’Original.). 
Segons Immaculada LORÉS (El monestir…, p. 25), el primer document con-

servat que fa referència a Sant Pere de Rodes és un precepte de Lluís el Tar-

tamut, de l’any 878, en el qual el rei confirma quatre cel·les al monestir de

Sant Esteve de Banyoles. Pel que fa les estructures més antigues conserva-

des i a les prospeccions fetes al territori, vegeu J. A. ADELL et alii, «Sant Pere

de Rodes (Catalunya): La cel·la i el primer monestir (s. IX-XI)», Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, 38 (1996- 97), pp. 1415-1443.

244 Marca: Apèndix: tít.  79, col. 855. (N. de l’Original.)

245 Lluís d’Ultramar: Lluís IV, rei de França entre els anys 936 i 945. 

246 La Reforma s. X 943 (N. de l’Original.)

247 Marca: tít.  82, col. 858. (N. de l’Original.)

248 Marca: tít.  83. (N. de l’Original.)

249 Es tracta en realitat dels monestirs de Sant Esteve de Banyoles i Sant Poli-

carp de Rasés (Llenguadoc), en litigi entre ells. 

250 Ibid., tít.  109, col. 892. (N. de l’Original.)
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251 Ibid., col. 174. (N. de l’Original.)

252 Es refereix a l’arena del circ romà. 

253 Torroella: Jaubert escriu Tarruella, segons la pronunciació local que encara

perviu. 

254 Sobre la desviació de la desembocadura del riu Ter, vegeu Joan BOADAS

RASET, Josep M. OLIVERAS PUIG i Xavier SUNYER BOVER, El Ter (Quaderns de

la Revista de Girona, 12; Girona, Diputació de Girona, 1987).

255 Miralias: en català, Miralles, castell en ruïnes a prop de Sant Pere de

Rodes (OLIVA, «Inventario…»).

Les restes del castell de Miralles es troben al terme de Vilajuïga, sobre la

Roca de Miralles. Vegeu també: Joan BADIA et alii, Llançà a l’època medieval
(Col·lecció Sant Silvestre, 1; Figueres, Ajuntament de Llançà – Brau Edi-

cions, 1997), on es publica una planta del castell; Josep CLAVAGUERA CANET,

Llançà (Quaderns de la Revista de Girona, 84; Girona, Diputació de Girona,

2000,), pp. 16-17.

256 Aquest topònim apareix com a límit de Sant Pere de Rodes a Raimon

ABADAL, Els diplomes carolingis a Catalunya, vol. 2 (Barcelona, Institut d’Es-

tudis Catalans, 2007, facsímil), pp. 237 i 544.

257 El monestir de Sant Pere de Rodes era a l’Edat Mitjana un gran propieta-

ri de terres. L’estudi del  capbreu del 1419, per exemple, mostra la voluntat

de refermar els seus dominis en un context de crisi (vegeu Raül PÉREZ POZA,

«Sant Pere de Rodes: un capbreu de l’any 1419», Annals de l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos, 29 (1996), pp. 101-157).

258 Marca: tít.  117, col. 906. (N. de l’Original.)
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259 Ibid., tít.  125, col. 921. (N. de l’Original.)

260 Sobre la butlla papal suposadament emesa per Urbà II, en un article

recent, Sònia MASMARTÍ presenta diversos documents que avalen la seva

inexistència. Tot fa pensar que la falsificació de la butlla va ser promoguda

durant el segle XIV per poder celebrar jubileus que asseguressin l’afluència

de pelegrins al monestir (Sònia MASMARTÍ, «El misteri de la butlla robada

de Sant Pere de Roses», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 40

(2009), pp. 201-219). 

261 La manca d’una seu episcopal pròpia probablement hauria dut als com-

tes d’Empúries a donar suport als monestirs dels seu comtat. Sobre l’ob-

tenció de la independència de Sant Pere de Rodes i la relació amb els

comtes, vegeu Raül PÉREZ, «La relació de Sant Pere de Rodes amb l’aristo-

cràcia laica als segles IX-XI», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,

33 (2000), pp. 55-95.

262 Marca: tít.  140, col. 941. (N. de l’Original.)

263 No és fins a la segona meitat del segle XII que es potencia el camí català

de Sant Jaume. Sant Pere de Rodes quedava marginat de la ruta. Probable-

ment va ser en aquest context quan es creà la llegenda fundacional, molt

semblant a la de Sant Jaume, amb la intenció de captar pelegrins (MASMAR-

TÍ, «Sant Pere…», pp. 48-51).

264 Marca: tít.  194, col. 1034. (N. de l’Original)

265 Ibid., tít. 202, col. 1042. (N. de l’Original.)

266 Per Jóncols. Segons PLUJÀ, Jóncols i Joncos corresponen a les pronun-

ciacions rosinca i cadaquesenca (Estudi del cap…, pp. 27, 186).
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267 La grafia Kadachers representa la pronunciació kadakers, és a dir, Cadaqués.

268 Marca: tít. 226, col. 1085. (N. de l’Original.)

269 Jaubert fa successives al·lusions al bosc de Sant Romà, a tocar de Vilajuï -

ga («El contrafort del sud-oest, d’on ha desaparegut l’antic bosc de Sant

Romà», p. 14 de l’original ; a la p. 105, també de l’original,  esmenta la cres-
ta de Sant Romà). Efectivament, en l’actualitat no en queda rastre i cap estu-

di esmenta la seva situació precisa. Tampoc el recorda cap topònim.

Únicament, hom troba un esment  a Joan BADIA HOMS, Monestir de Sant
Pere de Rodes, (Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1993), p. 21,  quan 

l’any 1063, en ocasió de l’ingrés com a monjo de Pere, fill dels comtes Ponç

I i Adalaisa d’Empúries, se cedeix la Selva de Sant Romà al monestir. Aques-

ta propietat anteriorment havia estat exclosa per Gausfred de la dotació del

974 i formava un enclavament dins el terme monàstic.      

270 Marca: llibre IV, col. 471. (N. de l’Original)

271 Assenyalem que Jaubert passa per alt el llarg període de decadència del

monestir, especialment a partir del segle XIV. Vegeu Miquel PUJOL CANELLES,

«Sant Pere de Rodes: Un projecte de restauració del monestir de la segona

meitat del segle XIV», Annals de Institut d’Estudis Empordanesos, 26 (1993).

272 Constatem que Jaubert fa lectures esbiaixades dels fets, i en aquesta oca-

sió torna a prendre partit pel bàndol borbònic en narrar la Guerra de Suc-

cessió. S’oblida, a més, d’esmentar que l’any 1708 el duc de Noailles

s’endugué del monestir multitud de peces, entre elles la Bíblia de Sant Pere

de Rodes. També cal tenir en compte que després del conflicte, l’any 1707,

l’abat Josep Despalau desaparegué i només hi quedaren vuit monjos (BADIA,

Monestir…, p. 24).  

273 Durant els segles XVII i XVIII el monestir va ser atacat diverses vegades pels
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francesos. Els llibres de visita de la congregació benedictina Claustral Tar-

raconense i Cesaraugustana constaten, just abans de l’abandó, l’amenaça de

ruïna del monestir (LORÉS, «El monestir…», p. 257). 

274 Efectivament, la comunitat del monestir s’extingí a Figueres l’any 1835. 

275 Immaculada LORÉS (El monestir…) tracta extensament de les diferents

fases arquitectòniques i les successives reformes.

276 A partir de la descripció dels elements decoratius trobats en les ruïnes del

monestir i altres notícies de viatgers, es pot establir una cronologia de la

seva desaparició. Jaume BARRACHINA fa un seguiment dels diferents destins

que han tingut les peces a «L’espoli de Sant Pere de Rodes: De la col·lecció

al museu», dins La fortuna…, pp. 115-142.

277 Una visió general de la història de Llançà es troba en Josep M. CLAVA-

GUERA CANET, Llançà, notes històriques (Barcelona, Ajuntament de Llançà

– Salvat, 1986).

278 Marca hispan.: llibre I, cap. X. (N. de l’Original.)

279 Sobre Lanciano, vegeu Anna PUJOL PUIGVEHÍ, El territori de Llançà a l’An-
tiguitat (Col·lecció Sant Silvestre, 3; Figueres, Ajuntament de Llançà – Brau

Edicions, 1998).  

280 Jaubert es refereix al poble preromà que ocupava el Rosselló, el dels sordons. 

281 Fest Aviè. Marca: llibre I, col. 46. (N. de l’Original.).
Martín Almagro transcriu la versió d’aquest fragment d’Aviè que fa Schul-

ten a Fontes Hispaniæ Antiquæ, vol. I (Barcelona, 1922) (ALMAGRO, Las
fuentes escritas…, p. 17: «En los confines de la tierra sordicena se cuenta que

estuvo en otros tiempos Pirene, ciutad de rico solar, pues la frecuentaban a
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menudo los Massilienses a causa de sus negocios»). Almagro ubica hipotè-

ticament Pirene a Cadaqués, Port de la Selva o a algun altre abric més al

nord, com Portvendres; però admet que podria ser tan sols una poetització

del paisatge i de la història d’aquest lloc (ALMAGRO, Las fuentes escritas…,

p. 23). 

282 Portbou: corregim Sarbou (una mica més endavant escriu Parbou). 

283 Portus Veneris: corregim Portus Vereris. 

284 De Lancia se’n saben poques coses. Josep Clavaguera esmenta la troba-

lla de diverses restes ibèriques i romanes per part de Joan Badia, que no per-

meten endevinar, però, de quin tipus d’establiment es tractava (CLAVAGUERA,

Llançà, pp. 8 i 9). En canvi, NOLLA i CASAS (Carta arqueològica…) no indi-

quen cap jaciment d’aquesta època a la zona. 

285 Pel que fa a la via romana que unia la via Domitia amb la costa, de recor-

regut encara mal conegut, Josep CLAVAGUERA indica l’existència d’un tram

ben conservat entre Madres i la Valleta (Llançà…, p. 9). Una aproximació a

les vies que travessaven el territori del nord-est de Catalunya es troba a

NOLLA & CASAS, Carta arqueològica…, pp. 52-70.

286 Sobre l’origen i evolució del nucli medieval de Llançà, vegeu BADIA et alii,
Llançà… , i també Maria Teresa FERRER MALLOL, «Llançà, senyoria del

monestir de St. Pere de Rodes en els segles XIV-XV», dins II Col·loqui d’his-
tòria del Monaquisme català (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont-

serrat, 1972), pp. 213-341.

287 Marca: tít.  140, col. 941. (N. de l’Original.)

288 Recentment, Jenar FÈLIX ha coordinat i editat el treball La pedra seca
(Figueres, Brau Edicions, 2010), on posa de manifest la importància de la
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tècnica de la pedra seca a la Catalunya rural.

289 Pierre VILAR (Catalunya…, p. 241) i Yvette BARBAZA (El paisatge humà de
la Costa Brava, Barcelona, Edicions 62, 1988, vol. I, pp. 366-369) expliquen

l’evolució del cultiu de l’olivera durant els segles XVIII i XIX. 

290 Sobre  l’activitat agrícola de Llançà al segle XIX, vegeu Jordi CURBET HEREU

(ed.), Les llibretes de memòries de Joan Serinyana (1818-1903), vinyater llan-
çanenc (Col·lecció Documents, núm. 5; Girona, Associació d’Història Rural

de les Comarques Gironines – Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG

– Documenta Universitària, 2007).

291 Portbou: Jaubert escriu Parbou. 

292 La història d’aquestes dues localitats és força recent i està condicionada

per la seva localització. Tal com narra Albert COMPTE a «Sobre els orígens i

primera expansió urbana de Portbou», Annals de l’Institut d’Estudis Empor-
danesos, 24 (1991), pp. 328-398, el motor d’expansió de Portbou foren la

construcció de l’estació de ferrocarril i la frontera. Colera, en canvi, és una

vila fundada a finals del segle XVIII. Sobre el pla de colonització, vegeu l’ar-

ticle de Marià BAIG I ALEU, «La fundació de la vila de Sant Miquel de Cole-

ra», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 20 (1987), pp. 330-373, i

Pablo de la FUENTE, La fundació de Sant Miquel de Colera: Història del nai-
xement de la Carolina empordanesa (Colera, Ajuntament de Colera, 2006).

293 Sobre la Valleta cal consultar Josep CLAVAGUERA (Llançà…, pp.12-13) i Joan

BADIA («Aportacions…», pp. 9-26); i pel que fa a la grafia i l’etimologia del

topònim, vegeu les aportacions de la revista Farella, 23 (desembre 2006). 

294 Els treballs arqueològics duts a terme al Castell de Quermançó detecten tres

fases constructives, essent la fundacional del segle X. Es daten dues reformes

posteriors, una del segle XV i una altra del segle XIX, possiblement una readap-
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tació feta per les tropes napoleòniques (Joan LLINÀS i José GARCÍA-CONSUEGRA

FLORES, «Excavacions al castell de Quermançó (Vilajuïga, Alt Empordà)», Tri-
buna d’arqueologia, 2003/4, pp. 211-220). Per a una descripció arquitectòni-

ca del castell, vegeu Joan BADIA, L’arquitectura…, vol. II-B, pp. 426-267.

295 El llinatge comtal emporità té el seu origen en la formació de la Marca

Hispànica i perdura fins avui en dia. La seva etapa d’esplendor es prolonga

fins al segle XIV. Durant la primera etapa comtal el castell de Quermançó

esdevé la seu de l’arxiu dels comtes (Antonio SÁNCHEZ, El archivo condal de
Ampurias: Historia, organización y descripción de sus fondos, Barcelona,

Columna, 1993, pp. 17-39 i 44). 

296 El 1879 arriba la fil·loxera a l’Empordà, i suposa la ruïna. El canvi de pai-

satge fou radical, ja que com diu Jaubert la vinya era el cultiu dominant. Pel

que fa l’olivera, que Jaubert menciona a continuació, se’n mantingué el con-

reu fins a les glaçades del 1956, que en varen matar la major part. Sobre 

l’evolució d’aquests cultius, vegeu Dolors ARMENGOL CUSTAL, «La agricultu-

ra en el Alto Ampurdán a mediados del siglo XIX», Annals de l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos, 19 (1979-1980), pp. 11-137. Pel que fa a les

transformacions del paisatge, vegeu Teresa FRANQUESA, El paisatge vegetal
de la península del cap de Creus (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,

1995), pp. 59-60. Un estudi de les conseqüències socioeconòmiques de la

plaga a Girona és l’article d’Enric SAGUER, «La fil·loxera i la crisi vitícola a les

comarques gironines (1879-1900)», Revista de Girona, 136 (1989). Sobre 

el cultiu de la vinya al segle XIX, són de gran interès les memòries de Joan

Serinyana (CURBET (ed.), Les llibretes…).

297 Les xifres que utilitza Jaubert sobre la producció total de vi semblen exa-

gerades. Segons Pierre Vilar, Roses tenia una producció de 2.500 pipes de

vi i 300 d’aiguardent, mentre que la producció de Llançà era més important

i arribava a les 3.500 pipes. Cadaqués i el Port de la Selva en produïen 2.500

anualment (VILAR, Catalunya…, pp. 241 i 324). Yvette Barbaza indica que una
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pipa equival a 485,38 litres i calcula l’exportació vinícola de Roses, Llançà,

Cadaqués, el Port de la Selva i Begur a finals del segle XVIII en uns 60.000

hectòlitres (BARBAZA, El paisatge humà…, p. 433). 

298 «El guix servia tant per tractar la verema abans de començar la bullida

com després, aplicat al most o al mateix vi. El seu ús era tan estès i habitu-

al –sobretot a Catalunya– que un enòleg podia dir, sense por d’exagerar, que

el viticultor català no concebia la vinificació sense l’auxili del guix.» (MANU-

EL ARDIT, Història agrària dels Països Catalans, Universitat de Barcelona,

2008, p. 422.) 

299 Els estudis posteriors han corroborat aquesta hipòtesi de Jaubert: efecti-

vament, el cap de Creus és el darrer contrafort dels Pirineus. 

300 El recinte de la Ciutadella és un exemple de superposició estratigràfica a la

zona. L’ocupació continuada d’aquest espai ha produït la destrucció parcial de

les restes d’etapes anteriors, cosa que en ocasions dificulta la interpretació de

les fases més malmeses (PUIG et alii, «L’evolució urbana…, pp. 42-59).

301 Com hem vist, Jaubert suposava que Pení (Paní) derivava del nom del déu

Pan i que, per tant, era un nom pagà que havia persistit, sense l’habitual

substitució pel nom d’un sant.  En tot cas, no sembla pas que Pení s’allunyi

d’altres exemples de sincretisme religiós. Sota la seva àrea d’influència s’hi

troba presència de cultes funeraris en les necròpolis neolìtiques i els men-

hirs de Puig Simonets documentats per Cazurro. En època  medieval va ser

una zona d’habitació eremítica. 

302 Els habitants l’anomenen Karall Bernat. Potser per Bernat, comte de

Besalú, que fou excomunicat i morí en el Roine. – Montis qui vocatur Cara-
lio, diu la carta de Lotari, any 982. – Casralio, diu el papa Joan XV, en la seva

butlla de l’any 990. Apèndix Marca: tít. 130, 140. (N. de l’Original.)
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A
Abadal, Raimon: 29, 148,170

Abdó, sant: 96

Acfred, abat: 110

Adalaisa d’Empúries: 172

Adelaida, comtessa: 114

Adell, J.A.: 29, 169

Adrià (emperador): 76, 77

Àfrica: 67, 74

Afrodita: 51, 102, 08, 109, 119

Alaric: 80

Alart, Juli Bernat: 18

Alba, riu: 68, 134

Albareda, Joaquim: 29, 156

Albera: 15, 17, 45, 61, 63, 129, 132,

166

Alcoberro, Agustí: 40, 154

Alemany: 79

Alemanya: 78

Alfons el Magnànim: 83, 122

Al-Hakem: 150 

Àliga, puig de: 20, 62, 63, 64, 87, 92

Almagro, Martín: 29, 132, 138, 173

Almansa: 88

Alqueria: 65, 101

Amèrica / Amèriques: 23, 25, 35,

44, 85, 86, 98, 125, 154, 155

Amich, Narcís: 29, 148

Amílcar: 73, 142

Ancona: 146

Andrònic, emperador: 82

Anglaterra: 20, 89, 99, 120, 136

Anglesola: 79

Anjou, René d’: 83

Anníbal: 21, 74, 78, 142, 143

Antilles: 85

Antillón, Isidoro de: 29, 58, 59, 127

Anystus: 70, 134

Aparici, Josep: 58, 59

Apià: 142

Aquilué, Xavier: 29, 134, 136, 138, 143

Aquitana, conca: 67 

Aquitània: 110

Aquitània, Lluís d’: 78

Aragó, corona d’: 20, 81, 96, 152,

153, 157

Aragó, família: 30, 127 

Aragó, F.: 16, 49, 127, 130

Ardit, Manuel: 30, 177 

Arles, monestir: 96

Armengol Custal, Dolors: 176

Arnulf: 96

Arola, Ferran: 93, 160, 161

Arola, Pau: 158

Ascargorta: 153, 154, 155, 157
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Asdrúbal: 74, 142

Àsia Menor: 138

Asinari: 79

Ataülf: 78

Atenes: 82

Aubet, María Eugenia: 30, 141

August: 31, 138, 144, 145

Àustria, casa d’: 20, 88 

Àustria, Joan d’: 86

Aventín, Mercè: 45, 148, 149

Aviè, Fest: 63, 70, 111, 135, 173

B
Badia i Homs, Joan: 149, 150, 160,

162, 166, 168, 170, 172, 174, 175

Bætulo: 134

Baig i Aleu, Marià: 30, 31, 155, 175

Balears, illes: 59

Baluze, Étienne: 51, 96

Banyuls, coll de: 61, 120 

Barbaza, Yvette: 31, 174, 176

Barcelona: 17, 19, 23, 29, 60, 78,

80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 96, 97,

99, 112, 116, 

Barcelona, comte de: 83

Barcino: 145

Barrachina, Jaume: 31, 45, 168, 173

Barris, Josep M.: 12, 31, 49, 52, 53,

127, 129, 152, 154, 157, 158, 159, 160,

161, 162

Bàscara: 62

Basilea, tractat de: 89, 115 

Bassegoda: 62, 71

Begur: 176

Bellaguarda, coll de la: 61

Bellcaire: 108

Benet VI: 109, 111, 112

Benet VII: 112

Benet VIII: 113

Bennassar, Bartolomé: 48

Bennasar, Lucile: 48

Berenguer, Ramon: 80

Bergnes de las Casas, Josep: 53 

Besalú: 28, 67, 112, 113, 177 

Betica: 141

Bíblia de Sant Pere de Rodes: 172

Birba, mas de la: 105

Bizière, Jean-Maurice: 31, 48

Blanes: 80

Blázquez, José María: 31, 144 

Boada, Joan: 31, 53, 170 

Bolòs i Masclans, Jordi: 31, 150

Bona, cala: 100, 101

Bonassie, Pierre: 32, 149, 150

Bonifaci IV: 109

Bonifaci, estret de: 145

Borbons: 26, 88, 115, 157, 172

Bordiaó (per Portaló?): 104

Bory-de-Saint-Vincent, Pierre: 32, 59,

67, 128 

Bosch, M.: 32, 134

Botet i Sisó, Joaquim: 17

Bourgoing, Jean François: 16 

Brabant, duc de: 96-97
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Bufadors: 21, 64, 65, 92, 95, 100,

105, 114

Burch, Josep: 32, 167

Buscató i Somoza, Lluís: 32, 51, 140,

159, 160

Buxó, Ramon: 32, 149

C
Cabestany, mestre de: 23

Cadaqués: 7, 19, 20, 23, 24, 25, 33,

35, 36, 37, 41, 45, 46, 50, 59, 60, 65,

66, 82, 85, 92, 94, 95, 96, 97, 98,

99, 100, 105, 108, 123, 124, 125, 127,

128, 130, 131, 160, 162, 163, 164, 165,

166, 171

Cadis: 90, 125, 154, 162

Calàbria, duc de: 89

Cala Nans: 65, 95, 131, 162

Calp: 67

Cambouliu, Francesc: 18 

Campobasso, comte de: 98

Canet, Francesc: 33, 51, 151, 163

Canigó: 62

Canyelles, cales de: 92

Cañigueral Folcara, Salvador: 33, 129 

Capellà, I.: 41, 161

Capmany, Antoni de: 22, 83, 122,

151, 152

Carall Bernat: 177

Cardona: 112

Carlemany: 78, 79, 110, 119

Carles d’Àustria, arxiduc: 88, 89, 157

Carles II: 87, 88

Carles V (Carles I): 85, 89, 90

Carles el Calb: 79

Carles Martell: 78

Carrascal, Carme: 43, 147, 151

Carreras Cèsar: 33, 139

Carreras, Enric: 83, 165

Carreras Planells, Jordi: 33, 161, 165

Cartagena: 74, 142

Cartago: 45, 71, 72, 73, 74, 141, 142,

143

Casas, Josep: 40, 163, 174

Castella: 84, 122

Castelló d’Empúries: 22, 34, 44, 50,

62, 63, 75, 78, 80, 83, 84, 90, 111, 113,

130, 135, 140, 148

Castro Tolon; 135

Càstul: 68, 71, 75, 78, 135, 140, 145 

Catalunya: 15, 17, 18, 9, 22, 26, 29,

30, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 46, 49, 50,

51, 52, 53, 60, 80, 82, 83, 84, 86, 87,

88, 89, 90, 96, 109, 110, 112, 114,

115, 119, 122, 131, 135, 136, 137, 140,

146, 148, 151, 153, 154, 156, 157, 159,

160, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 176

Cativa, cala: 104

Cavallero, Diego: 86

Cazurro, M.: 177

Celtibèria: 71, 73, 74, 75, 80

Cèltic, golf: 68, 76, 106

Cénac Moncourt, Justin: 34

Cerdanya: 110, 112
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Cervelló: 79

Cervera: 79, 88, 120, 125

Charpentier: 104

Ciriac: 76, 146

Ciutadella de Roses: 22, 24, 35, 43,

81, 87, 90, 91, 145, 147, 152, 154, 156,

158, 159, 177 

Clavaguera Canet, Josep: 34, 170,

173, 174, 175

Clodianus: 134

Cochrane, lord Thomas: 34, 89, 111,

168

Colera: 30, 120, 132, 175

Collin, E.: 59

Colls, Josep: 34, 98, 148

Compte, Albert: 34, 58, 66, 130,

156, 175

Concòrdia, santa: 109

Condé, príncep de: 86

Conflent: 112

Congost, Rosa: 32, 134

Coquebert de Montbret: 48

Corbera, Esteve de: 21, 137, 141

Coromines, Joan: 131, 136, 164, 166

Còrsega: 80, 153

Cortés, Hernán: 82

Costa, Georges J.: 48, 50

Costa, Tomàs, àlies Misses: 90, 159

Cotlliure: 82

Cremat, mas: 64

Cremona: 146 

Creu de Montdavà, puig de la: 141

Creus, cap de: 7, 12, 13, 18, 19, 20,

21, 24, 25, 27, 33, 36, 37, 39, 42, 45,

47, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 96, 98,

100, 102, 04, 105, 108, 109, 113, 118,

125, 127, 128, 130, 131, 132, 161, 162,

165, 166, 167, 176, 177

Crostonet, cala: 95, 162

Cruïlla, pujol: 94

Cuba: 134

Culip, cala: 40, 64, 66, 101, 102, 103,

113, 130 

Curbet, Jordi: 35, 175, 176 

D
Dacosta, Josep M.: 35, 50, 161

Dalmau: 117

Darves-Bornoz, Roland: 48

Débarbat, Suzanne: 127, 130

Dejean, 158

Dénia: 73

Desclot, Bernat: 21 

Desnos: 60

Despalau, abat Josep: 172 

Diago, Francesc: 21, 149

Diana: 70

Díaz Capmany, Carles: 35, 145, 154,

157, 158, 

Díaz Romañach, Narciso: 35, 50, 52,

155, 156, 158

Dijous, puig: 64, 107

Dipòsit de Toló: 60

Domènech, Fèlix: 156
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Domítia, via: 174

Dona Morta: 62, 64, 65, 92, 93, 106

Druguet, Elena: 33, 161, 165

Duran Carpintero, Josep: 35, 161

E
Ebre: 74

Elna: 111, 112

Empordà: 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

22, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 48,

53, 62, 66, 67, 80, 83, 84, 86, 88,

90, 91, 97, 99, 108, 115, 116, 121,

122, 130, 131, 132, 133, 139, 143, 147,

148, 149, 150, 153, 155, 160, 161, 162,

168, 175, 176 

Empòrion, Empòrium: 19, 32, 69,

78, 159

Empúries: 17, 19, 20, 22, 29, 31, 32,

33, 37, 38, 44, 49, 62, 69, 72, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 112, 134,

136, 137, 138, 139, 142, 143

Empúries, comte d’: 46, 81, 83, 96,

113, 114, 135, 152 

Encalladora, s’: 66, 101, 104 

Enríquez, Joana: 83, 84, 153

Epicini: 109

Eramala, pujol: 130

Erill: 79

Ermites, cova de les: 162

Escala, l’: 21, 49, 51, 82, 91, 95, 143

Escipió, Publi: 

Escipions: 19, 74, 78, 143, 

Escofet, Antoni: 57, 59, 127, 161

Esculies, Joan: 29, 156

Espanya/España: 18, 19, 29, 32, 41,

45, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 66, 72,

75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

109, 112, 119, 120, 127, 134, 158, 164 

Espinalt García, Bernardo: 48, 50

Espluga, Xavier: 35, 135

Estrabó: 21, 132, 136, 138, 139

Estrées, almirall d’: 87

Europa: 82, 89, 91

F
Falgueras, Joan: 53

Fau: 62

Felip l’Ardit: 22, 80, 81, 97, 115, 122 

Felip II: 85, 98

Felip III: 85

Felip IV: 86, 98

Felip V: 88, 89, 115, 156, 157

Felip, emperador: 110

Fèlix, Jenar: 35, 174

Fenollet: 112

Ferran (el Catòlic): 84, 85

Ferran VII: 19

Ferrer, Firmo: 35, 36, 128, 161, 162

Ferrer Mallol, Maria Teresa: 36, 167,

174

Figuera, cala sa: 94, 162

Figueres: 22, 34, 62, 89, 115, 116, 167

Figueres, punta: 95

Filmera: 111
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Finestres, Josep: 21, 145, 146

Floridablanca: 25, 53

Fluvià: 20, 40, 62, 68, 134

Fonts, muntanya de les: 167

Formigues, illes: 163

Fort, M.: 165 

Fuente, Pablo de la: 36, 41, 50, 51, 154,

155, 156, 159, 162, 166, 175 

Fuente, Rodrigo de la: 159

Focas, emperador: 109, 168

Focea: 69, 73, 137, 138

Fontana, Josep: 36, 48, 159

Ford, Richard: 49

Foulché-Delbosc, Pierre: 16 

França: 14, 22, 23, 26, 57, 59, 61, 81,

86, 88, 89, 90, 97, 98, 102, 106,

108, 112, 125, 127, 130, 164, 169

França, Institut de: 12, 13

Franquesa, Teresa: 36, 161, 165, 176

Frederic (fill de Pere I): 82

G
Gàl·lia/Gàl·lies: 21, 67, 69, 109, 137,

146

Ganau Casas, Joan: 37, 168

Gandia, Emili: 159 

García-Consuegra Flores, José: 38, 175 

Garma, Francisco de: 58, 59, 60

Garnier, François: 47

Garriguella: 75, 121, 123, 132, 144

Garrotxa: 157

Gausbert, abat Ramon: 150, 151

Gausfred, comte: 96, 109, 111, 113,

119, 172

Geneviève Marcellin, Jean-Baptiste:

32, 128

Gènova: 85, 125

Gerisenda/Girissena: 75, 144

Gibbon, Edward: 15 

Gibraltar: 99

Gifre, Pere: 32, 37, 52, 134, 143, 144,

146, 147, 150, 152, 153, 155, 156, 167

Gil, Rosa Maria: 37, .159 

Girona: 17, 19, 32, 33, 40, 50, 67, 80,

81, 83, 84, 87, 97, 112, 134, 163, 176

Gomir: 78

González: 145

Grècia: 68, 72

Gros, cap: 104

Guerra civil catalana del s. xv: 46,

83, 85, 153 

Guerra del Francès/de la Indepen-

dència: 19, 26, 35, 89, 111, 116, 158 

Guerra Gran: 24, 26, 89, 98, 111, 116

Guerres Púniques: 45, 46, 72, 135, 141,

142, 143

Guerra dels Segadors: 45, 164

Guerra de Successió: 22, 29, 88, 89,

90, 156, 157, 172 

Guillaume de Lodève: 80, 81

Guillem, comte de Besalú: 113

Guillola, cala: 101

Guisand, bisbe d’Urgell: 110

Guislabert, comte de Rosselló: 113 
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Guitart Fontseré, Joaquim: 37, 168

Guixera, cala: 93

H
Henry, D.M.J.: 18

Herrero, Ana: 37, 128

Hildesind: 110, 111, 112, 113, 115, 117

Hlotari _ Lotari

Hug, comte d’Empúries: 113, 114

Hug, rei de França: 102

Hugo, Victor: 130

Hurtado, Víctor: 31, 150

I
Ibèria: 67, 71, 72, 73, 74, 76, 136

Iglésias, Josep: 53

Illa del Riberal: 13

Illa Bachs, Estela: 37, 166, 167 

Indar, tinent coronel Ramón: 60 

Indica: 68, 69, 132, 134

Infern, cala de l’: 101 

Iriarte, I.: 32, 134

Itàlia: 74, 78, 83, 85, 92, 153

J
Jaubert de Paçà, F.: 12, 13, 14, 15, 17,

19, 27, 28, 45, 47, 51, 52, 53, 168

Jaume I: 82 

Jaume II: 152

Jauzbert, Ramon: 80 

Jersey: 99

Jesús Nazareno, Sebastián de: 157

Joan d’Àustria: 86

Joan I: 83

Joan II: 83, 84, 97, 122

Joan XV, papa: 113, 119, 177

Jóncols: 65, 94, 131, 162, 171

Jònia: 138

Jonquera, la: 34, 49, 156

Jonquet: 65, 100, 101

Juan, Enric: 34, 156

Jugadora: 66, 101, 113

Juli Cèsar: 69,75, 78, 144

L
Laborde, Alexandre de: 16, 48 

Lància/Lanciano (Llançà): 118, 119,

173, 174

Liberic: 79

Lígur, mar: 68

Linares: 135

Liter, Carmen: 37, 128

Livi, Titus: 21, 138, 143

Livorno: 99, 125

Lladó, cala: 42, 160 

Llançà: 7, 20, 23, 25, 30, 34, 36, 37, 42,

44, 60, 61, 63, 66, 82, 111, 118, 119

Llinàs, Joan: 38, 140, 147, 175

Lloberes, brigadier: 90 

Llonch, Sílvia: 31, 45, 168

Lloret: 80, 82

Lluís d’Aquitània: 78

Lluís XIII: 86

Lluís XIV: 87, 88
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Lluís XVI: 89

Lluís el Tartamut: 169

Lluís d’Ultramar: 110, 169 

Llúria, Roger de: 81, 96

López, Tomás: 58

Lorena, Jean duc de: 84, 97 

Lorés, Immaculada: 38, 52, 150, 167,

169, 172, 173, 175

Lotari: 112, 177

Lupercals: 108

M
Maçanet de Cabrenys: 141

Madoz, Pascual: 25, 50, 53

Madrid, meridià de: 58

Madres: 174

Madrueño, C.: 38, 161

Magrib: 154

Mallol, Berenguer: 80 

Mallorca: 16, 79, 83, 122, 153

Malo, editors: 59

Malta: 99

Malte-Brun, Conrad: 38, 128

Manzano, Susanna: 38, 147

Mar, Ricardo: 142, 143

Mar Negre: 81, 85

Maranges i Juli, Francesc: 49

Marca, P.: 17, 21, 51, 68, 118, 136,

139, 143, 151, 163, 165, 168, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 177

Marca Hispànica: 21, 33, 96, 110,

119, 134, 149, 165, 166, 169, 173, 175

Marcet, Roger: 38, 144, 145, 147

Mare de Déu del Mont: 62 

Marès, Museu Frederic: 23, 31, 45, 168

Marés, mas: 65, 92 

Maria Blanca (s’Encalladora): 101

Mariné, Josep: 37, 159 

Marot, Teresa: 38, 168

Marquès i Casanovas, Jaume: 38, 39,

135, 139

Marquès i Planagumà, Josep M.: 151 

Marquet, Ramon: 80

Marsella: 69, 72, 73, 74, 99, 118, 125,

137

Martell, barranc de Martell: 145

Martí, rei: 83

Martín, Aurora: 39, 43, 133, 136, 137,

139, 140, 144

Martínez, Toni: 159

Martínez-Shaw, Carlos: 39, 154 

Masmartí, Sònia: 39, 150, 169, 171

Massa d’Or: 66, 101, 104, 131

Massàlia: 136, 137, 138, 140, 142, 143

Mataplana: 149

Mataró, Montserrat: 39, 167 

Mattes, Jean: 28 

Mazarredo, José: 57, 58

Méchain: 58, 59, 91, 128

Medina Sidònia, duc de: 88

Mediterrània: 23, 39, 67, 133

Mercadal, pujol: 130

Mérimée, Prosper: 13, 28

Milans: 90 
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Miralias (Miralles): 111, 170

Misses (Tomàs Costa): 90, 159

Moderat, sant: 109

Moncey, mariscal: 19 

Moncunill, Noemí: 39, 141

Mondava: 71, 141

Mons Jovis (Montgó): 21, 62, 74 

Mont, Mare de Déu del: 62 

Montcada: 79, 82, 152, 153

Montgó: 21, 51, 62, 74, 143

Montgrí: 135

Montjoi: 51, 65, 92, 93, 151, 160

Montseny: 62

Montserrat: 110

Moré, David: 39, 131, 165 

Moreno Chacón, Manolo: 48

Muga, la: 20, 22, 40, 62, 63, 70, 134,

148

Munda, batalla de: 138

Mundó, Anscari M.: 39, 148

Muntaner, Ramon: 82, 153, 163

Murtra, cala: 92

N
Nadal, Francesc: 40, 127

Narbona: 112

Narcís, sant: 81

Neàpolis: 140

Negre Pastell, P.: 40, 134

Neopàtria: 82

Neró: 109

Nieto, Xavier: 40, 130, 140, 165 

Nimega, Tractat de: 87

Noailles, duc de: 21, 22, 87, 88, 155,

156, 157, 172 

Noguer, Jaume: 40, 154

Nolla, Josep M.: 40, 47, 144, 147, 163,

174 

Norfeu: 20, 36, 59, 60, 65, 93, 94, 162

Nova Planta, decrets de: 157

O
Obertins, masos: 105

Oceà (Atlàntic): 81, 85

Oliva, Miquel: 40, 163, 170

Olivares, comte-duc d’: 86

Oliveras Puig, Josep M.: 31, 170

Ollich, Imma: 39, 167

Osona, comtat d’: 112

Osseja: 110

Ossorio y Gallardo, Ángel: 41, 158 

P
Paçà: 13

Padrosa, Inés: 41, 160

País Valencià: 16, 17, 18, 19, 27

Països Baixos: 87 

Palamós: 16, 67, 82, 99

Palau: 63, 124

Palau-saverdera: 63, 66, 123

Paleòpolis: 69, 147

Palol, Pere de: 41, 147, 148 

Pallí, Lluís: 41, 161, 162

Palou, Hug: 35, 41, 145, 150, 151, 152,
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153, 154

Pan: 100, 108, 126, 177

Panissars, coll de: 144

Papell, Antoni: 42, 168

Parada, Martí: 179

París: 12, 13, 14, 16, 17, 54, 58, 59, 60,

91, 128, 179 

Pau: 122, 124

Pau Sergi, sant: 21, 109, 112, 118 

Paulus, dux: 147

Payrou, Brígida: 47

Pedler, Robin: 35, 158

Pedro, don conestable de Portugal:

83, 84

Pella i Forgas, Josep: 17, 42, 53

Pelosa, cala: 65, 93

Pena, María José: 42, 136, 144, 164

Pení: 20, 21, 62, 65, 92, 94, 95, 100,

114, 126, 164, 177

Penya, Feliu de la: 17, 76, 163

Peralada: 31, 38, 112, 135, 137, 140, 149,

150, 160

Pere I (III d’Aragó): 82, 153

Pere II el Gran: 22

Pere III el Cerimoniós: 153 

Pere IV: 153, 83

Pere, sant: 112

Pere Dalmau, abat: 114

Pere, abat (fill del comte Ponç): 172

Pérez Poza, Raül: 170

Perpinyà: 13, 17, 20, 81, 127

Petit Radel, L. Ch. F.: 100, 164

Petroni, abat: 113, 117

Pi Vàzquez, Marta: 37, 166 

Pi-Sunyer, August: 42, 129

Piemont: 87

Pinós: 79

Piñero: 160

Pipí: 78

Pirene: 173

Pirineus: 15, 19, 43, 51, 61, 68, 70, 71,

75, 77, 81, 102, 121, 125, 129, 132, 177 

Pirineus Orientals, departament

dels: 13, 60, 78, 93

Pirineus, Pau/Tractat dels: 22, 34, 155,

156, 164

Pizarro, Francisco de: 82

Pizzicolli: 146

Plana, M. Rosa: 39, 42, 133, 134 

Plini: 21, 68, 132, 134

Plujà, Arnald: 42, 47, 131, 132, 160,

165, 166, 167, 171 

Podium Veneris (Sant Salvador): 111

Pompeu: 144

Pomponi Mela: 134

Ponç, comte d’Empúries: 114, 152, 172 

Pons, abat: 96

Pons, Enriqueta: 43, 132, 133, 137

Pons, Fèlix: 109

Pons Pujol, Lluís: 32, 159

Port de la Selva: 7, 19, 21, 25, 37, 64,

105, 106, 127, 132, 166, 167, 168, 173,

176 

Portaló: 165
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Portatxó: 165

Portbou: 34, 119, 120, 174, 175, 

Porto: 99

Portlligat: 20, 23, 65, 95, 100, 113

Portugal: 29, 83, 84, 89, 128

Portús, el: 19

Portus Veneris (Portvendres): 108,

119, 174

Portvendres: 108

Pouillet, (M.): 61

Praslin, mariscal de: 86

Prat, Enric: 27, 28, 41, 47, 131

Prona, cala: 104, 105

Provença: 153

Puig, Anna M.: 35, 37, 38, 39, 43, 44,

133, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 145,

147, 151, 152, 154, 155, 157, 162, 166,

167

Puig, Miquel: 44, 157

Puig Alt: 20, 64, 65, 100, 105, 113,

130

Puig i Cadafalch, Josep: 17, 138

Puig de Venus (Sant Salvador): 108

Puiggarí, Pere: 18

Pujades, Jeroni: 17, 21, 135, 137, 140,

142, 144, 145, 169

Pujol Puigvehí, Anna: 44, 173

Pujol, Marcel: 33, 41, 43, 44, 139,

149, 150, 151, 152, 154

Pujol Canelles, Miquel: 44, 172

Q
Quermançó: 7, 38, 63, 66, 121, 122,

127, 175, 176

Quint Egnaci: 76, 145, 146

Quintana Llauneta, Jaume: 44, 166

Quiñones, general Gabriel: 87 

R
Rabassers de Baix, mas: 104, 105

Rabassers de Dalt, mas: 104, 105

Rabell, Joan: 44, 51, 160, 161

Rahola, Gaietà: 45, 164

Rahola, Frederic: 41, 44, 154

Rahola, Josep: 41, 45, 162, 164

Rastatt, Tractat de: 157

Raurich, Xim: 40, 130, 165

Reay, Justin: 158 

Reille, general: 89

René d’Anjou: 83, 84

Revolució Francesa: 15, 26, 89

Rhode: 7, 19, 20, 22, 32, 33, 43, 51,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 87, 108, 110, 127, 133,

136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144,

145, 146, 159

Ribelles: 79

Ricardos, general Antonio: 89

Richelieu: 86

Riera, torrent (Riera de Jóncols): 94,

162

Rijswijk, Tractat de: 22, 88

Riu-Barrera, Eduard: 31, 45, 168

contingut llibre jaubert de paça_set 2010_Maquetación 1  21/02/11  13:32  Página 195



196

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
R

es
ca

t

Roca de Miralles: 170

Rocabertí, Pere de: 83, 122

Rocas, Xavier: 38, 147

Rodope: 69, 146

Rodes: 20, 68, 69, 113, 114, 132

(veg. Sant Pere de R.)

Roger de Llúria: 81, 96

Roine, riu: 177

Roldán, José Manuel: 45, 141, 142 

Roma: 45, 73, 74, 75, 96, 110, 112, 141,

142, 143

Romà, Joaquim de: 92, 160

Romà, mas: 92, 160

Roqué, Carles: 41, 161, 162

Roques Tononites: 70, 91

Roses: 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36,

37, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53,

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,

67, 70, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,

94, 96, 97, 99, 100, 112, 121, 124,

125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 136,

139, 140, 145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167 

Rupes Tononita: 135 

Rosselló: 15, 18, 20, 22, 52, 81, 84,

86, 88, 89, 96, 108, 109, 111, 112,

113, 119, 154, 173

Rosselló, Gabriel: 45, 142, 143

Rostella, cala: 92

Rubí, Pere: 87

Ruiz de Arbulo, Joaquín: 45, 137, 141,

142, 143 

S
Sabio, A.: 32, 134 

Saguer, E.: 32, 134, 176

Sagunt: 73, 74

Sala, Ernesta: 41

Sal·lusti: 144

Salner, puig: 44, 130, 135

Salrach, Josep M.: 45, 148, 149

Sambroca: 134

Sambuca: 134

Sánchez, Antonio: 45, 176 

Sanchis, Francisca: 37, 128

Sanmartí, Enric: 38, 144, 145, 147

Sant Andreu, puig de: 133

Sant Baldiri: 42, 104, 105, 111, 113,

124, 132, 166 

Sant Esteve, monestir: 110, 167, 169

Sant Feliu de Guíxols: 80, 82

Sant Jaume, castell de: 163

Sant Jaume de Galícia: 171 

Sant Joan, baluard de: 158

Sant Martí d’Empúries: 29, 134, 138 

Sant Pere de Rodes: 7, 15, 20, 21, 22,

29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 45,

52, 63, 66, 80, 96, 102, 108, 110, 111,

114, 115, 116, 117, 118, 119, 127, 139,

150, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

172, 173, 174
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Sant Policarp, monestir: 110, 169

Sant Quirze: 79, 119, 121

Sant Romà, bosc de: 63, 114, 122, 172

Sant Salvador, puig de: 62, 63, 106,

107, 108, 111, 115

Santa Creu, vall de: 115 

Santa Helena: 63, 64, 115, 118, 120, 121

Santa Maria: 20, 39, 139, 151 

Sant Miquel de Colera: 30, 175

Santa Seu: 111, 112, 113 

Santaló, Jaume: 31, 53, 152, 157, 158,

159, 160

Sanz: 153, 154

Saquer, Jacques: 28, 49, 53

Sardenya: 83, 153

Schmitt, Bàrbara: 52, 53

Sculten, Adolf: 173

Sellés, M. A.: 45, 127

Selva: 23, 25, 37, 44, 60, 63, 64, 66,

83, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 117,

118, 123, 124, 127, 132, 166, 167, 168,
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Francesc Jaubert de Paçà
(Ceret 1785 – Perpinyà 1856)

Francesc Jaubert de Paçà és una de les grans
personalitats rosselloneses. Membre corres-
ponent de l’Institut de França, advocat, ar -
queòleg, dibuixant, fou estudiós i historiador
de l’agronomia, especialment de les irriga-
cions –Voyage en Espagne dans les années
1816, 1817, 1818, 1819, ou Recherches sur les
arrosages (París, 1823), Recherches sur les
arrosages chez les peuples anciens (París,
1846)–, va escriure la primera monografia
moderna sobre Empúries (Notice historique
sur la ville et le comté d’Empurias, 1823, cin-
quanta anys abans de l’obra de Botet i Sisó) i
la primera història moderna de la llengua i la
literatura catalanes (les Recherches histori-
ques sur la langue catalane, París, 1824),
entre moltes altres obres.
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1 Sunyer metges, pare i fill
August Pi-Sunyer

2 Recerques històriques i 
geogràfiques sobre la muntanya
de Roses i el cap de Creus
Francesc Jaubert de Paçà

RECERQUES HISTÒRIQUES I 
GEOGRÀFIQUES SOBRE LA MUNTANYA 
DE ROSES I EL CAP DE CREUS

Amb la intenció de proporcionar als navegants un mapa
més fidel de la costa del cap de Creus, Jaubert de Paçà va
travessar l’Albera i va recórrer tota la zona a peu i en barca
(Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, Portbou, Sant
Pere de Rodes, el castell de Quermançó…), testimoni atent
i erudit de la vida de l’època, interessat per la geografia 
física i humana, per la geologia i la història, per l’agricul-
tura i l’economia del país. El resultat van ser aquestes
Recerques històriques i geogràfiques sobre la muntanya de
Roses i el cap de Creus (1833), que oferim en versió catalana.
Es tracta d’un suggestiu exercici de descripció geogràfica i
història local, en la línia del viatge il·lustrat, capdavanter
per a l’època en què fou escrit, una obra encara poc cone-
guda però d’un gran interès. 




