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PRÒLEG

L’any 2006 l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat 
de Girona amb l’objectiu de fomentar i incrementar el coneixement del passat històric del municipi. Es 
planificaren un seguit d’activitats per apropar, estudiar i difondre aquest patrimoni que s’inicià amb la 
publicació, l’any 2006, del llibre La Plana Basarda: Història i arqueologia d’un jaciment maleït, i l’exca-
vació i consolidació de l’antiga església de Santa Cristina l’any 2007. El criteri seguit era la publicació de 
les conclusions dels treballs d’excavació en sengles llibres així que el 2008 es publicà L’Església Vella de 
Santa Cristina d’Aro: Del monument tardoantic a l’església medieval i s’iniciaren els treballs d’excavació 
dels voltants de l’església de Santa Maria de Bell-lloc que estan donant interessants resultats sobre l’evo-
lució del poblament des d’època romana fins a l’edat mitjana.

Enmig d’aquests treballs quedava l’estudi del castell de la Roca de Solius que és així com s’anomenà de 
bon principi. El resultat del treball és aquest llibre que teniu a les mans i que ha de servir per reconèixer la 
importància que ha tingut al llarg dels anys, la construcció, els propietaris... però aquest llibre també ens 
permet endinsar-nos en la lluita històrica de poder entre els bisbes de Girona i el monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, alhora que fa un estudi en profunditat de la societat feudal, dels vassallatges, dels impostos que 
gravaven les transaccions, de la situació dels pagesos de remença. El llibre també recull les publicacions 
que sobre el castell de la Roca de Solius s’han fet en els darrers dos-cents anys; així, amb les descripcions 
que s’han realitzat, podem fer-nos una idea aproximada de com senyorejava i controlava la vall.

El camí que s’inicià l’any 2006 es va consolidant de mica en mica i així anem estudiant i fent conèixer el 
nostre patrimoni.

Ricard Herrero i Suñer
Alcalde
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1. EL PERQUÈ D’UN CASTELL FANTASMA

El nostre imaginari col·lectiu està farcit de tòpics sobre el món dels castells, que els situa com a escenari 
d’heroiques gestes militars o de contes de reis i princeses. En la memòria popular, els castells es conver-
teixen en fortaleses inexpugnables, en palaus luxosament decorats, o en totes dues coses alhora. El cert és 
que, més enllà dels estereotips, el nostre és un país de torres i fortaleses, tal com palesen les nombroses 
restes arquitectòniques i arqueològiques que, amb major o menor dignitat, encara s’estenen per tota la 
geografia catalana. La toponímia també n’ha conservat la traça en el nom de poblacions o barris. En trobem 
exemples propers al municipi de Castell d’Aro, la platja de Castell a Palamós o el paratge de Castellbarri 
a Calonge. Fins i tot hi ha una teoria que situa l’origen del nom Catalunya en una derivació de l’expressió 
«terra de castells».

La vall de Solius, situada al sector meridional del terme municipal de Santa Cristina d’Aro, també té el seu 
castell. El nostre, però, és un edifici modest, poc amic de l’ostentació, que no conserva torres ni fossats. 
Tampoc és perceptible el dibuix de la seva silueta al capdamunt d’un turó. Avui dia el castell de Solius o 
castell de la Roca —denominació aquesta darrera amb què sovint s’esmenta en les fonts documentals 
medievals i que caldria reivindicar com a nom més genuí— és poc més que uns quants murs de baixa 
alçada enrunats pel pas del temps. Malgrat tot, el lloc conserva encara evidències arqueològiques interes-
sants, incloent-hi, fins i tot, algun pany de paret medieval amb merlets, i no són pocs els senyals a la roca 
que ens ajuden a imaginar com devia ser la fortalesa en temps remots. La seva situació estratègica permet 
al visitant gaudir d’una impressionant panoràmica i, alhora, fer-se una idea de la importància que en el 
passat degué tenir la fortificació com a punt de vigilància, control i defensa del territori. No en va, la tra-
jectòria dels homes i les dones que van poblar la vall de Solius en el passat està estretament lligada a 
l’existència i els avatars del castell. Endinsar-se en els orígens de la Roca de Solius i en la seva història 
significa fer un viatge cap a l’edat mitjana. Certament, els mecanismes que conformaren la societat cata-
lana dels segles X-XV són d’una gran complexitat i, per això, sovint es fan difícils d’entendre des del 
present. Sense aquests mecanismes, però, no s’explicaria la presència d’un castell a Solius. Aquesta és la 
raó per la qual convindrà que ens hi aturem amb deteniment en el transcurs de les pàgines d’aquest llibre 
que tot just ara és a punt de començar. 

Probablement ha estat la timidesa amb què s’ha manifestat en les darreres centúries el que ha provocat que 
la Roca de Solius acabés camuflant-se en el paisatge de la vall fins al punt de passar força desapercebut 
entre els veïns de la comarca. El castell tampoc no ha tingut major fortuna als ulls dels viatgers inquiets 
que, a partir del segle XVIII i sobretot d’ençà del darrer quart del segle XIX, començaren a acostar-se a 
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aquestes contrades amb la voluntat de testimoniar els vestigis del nostre passat. Sovint altres indrets pro-
pers captivaren amb molta més força l’atenció d’aquests visitants il·lustrats, com testimonien les vivències 
recollides en els escrits que ens han llegat i que tindrem ocasió d’anar desgranant. Jaciments arqueològics 
com el poblat ibèric de Plana Basarda, conjunts medievals com el nucli antic de Castell d’Aro, o el mones-
tir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, amb un recinte fortificat equiparable en bona mesura a un castell, 
han eclipsat la modesta imatge de la Roca de Solius.

Vet aquí, doncs, que ens trobem davant d’una fortificació amb uns orígens molt remots i una gran signifi-
cació històrica en l’àmbit local que, paradoxalment, ha arribat fins als nostres dies sense pràcticament 
corporeïtat física ni deixar gairebé rastre en les fonts escrites. La nostra modesta intenció ha estat resseguir 
les empremtes d’aquest castell fantasma abans no s’esborrin del tot, amb la voluntat de fer visible el valor 
identitari i cultural d’aquest bé i posar-lo a l’abast tant dels cristinencs com dels visitants.

Aquest llibre ha estat escrit a tres bandes, però és deutor de la col·laboració desinteressada de diverses 
persones que hi han aportat el seu gra de sorra i a les quals volem fer palès el nostre agraïment: Bernat 
Aicart, Josep M. Auladell, Joan Badia-Homs i Revista Gavarres, Joan Blanco, Bernat de Bruguerol, Josep 
M. Cama, Joan Canadell, Maria Teresa Costa, Roser Descayre, Josep Escortell, Família Esteva-Massaguer, 
Salvador Estibalca, Germán Ferrando, Mai Ferrer, Jordi Gaitx, Anna Juanico, Josep M. Llorens, Aurora 
Martín, Lluís Palahí Grimal, Lluís Palahí Xargay, Lluís Pallí, Ricard Pelló, Carles Roqué, Nèstor Sanchiz, 
Marc Sureda, Família Vicens-Tarré. I a totes les institucions que ens han facilitat la consulta dels seus 
fons. 

No voldríem acabar aquesta presentació sense fer un darrer reconeixement, amb un desig d’esperança i 
confiança en el futur, a totes aquelles persones que, amb la seva actitud respectuosa envers la vall de Solius, 
ajuden a preservar els valors paisatgístics i culturals que encara ens ofereix aquest petit racó de món tan 
proper i llunyà alhora del brogit de la societat contemporània.
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2. EL MARC GEOGRÀFIC DE LA VALL DE SOLIUS 

La petita vall de Solius està situada al sud de la comarca del Baix Empordà, a la subcomarca de la vall 
d’Aro, dins l’ampli terme municipal de Santa Cristina d’Aro (67,77 km2). La vall d’Aro està travessada 
d’oest a est pel riu Ridaura, que té un recorregut total de vint quilòmetres. A partir del seu curs mitjà, el 
Ridaura drena la vall i la divideix en dues meitats: la del nord, limitada pels contraforts de les Gavarres, i 
la del sud, pel massís d’Ardenya, en la qual s’ubica el llogarret de Solius, uns dos quilòmetres a ponent del 
nucli de Santa Cristina d’Aro.1 Gairebé paral·lela al curs del Ridaura, hi ha l’actual carretera comarcal 
C-65, de la qual parteix la carretera local que comu-
nica amb Solius. La C-65 és avui l’eix de comuni-
cació principal des del litoral de la vall d’Aro cap a 
les comarques del Gironès i de la Selva.

Solius depèn administrativament del municipi de 
Santa Cristina d’Aro, constituït l’any 1858 com a 
conseqüència de la segregació de diverses parròqui-
es de la vall d’Aro del nucli de Castell d’Aro.2 Està 
format per un seguit de masies disperses, d’algunes 
de les quals parlarem al llarg de llibre; per l’església 
parroquial de Santa Agnès, d’origen clarament 
medieval però amb reformes visibles d’època 
moderna i contemporània, que acull en el seu entorn 
el monestir cistercenc fundat l’any 1967; i pel cas-
tell, bastit en un penyal rocós de més d’un centenar 
de metres d’alçada que sobresurt dels primers con-
traforts boscosos de l’Ardenya. Des del punt de 
vista geològic, el turó del Castell i el veí de la Roca 
dels Moros, que conté la cova del mateix nom, són 
els doms granítics més orientals d’una sèrie que 
s’estén des de can Duran i can Tallades, entre els 
quals destaquen les Roques Bessones i la Roca 

1 Pallí i Roqué, 1995, p. 1.
2 Gaitx i FoGueRas, 2008, p. 25-36.

Situació geogràfica i plànol de la conca del Ridaura, a la qual 
pertany Solius. Extret de Pallí i Roqué, 1995.
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Ponça.3 A redós del castell, al vessant nord, hi ha la urbanització Mas Reixach, sorgida a partir dels anys 
seixanta del segle XX. Per la banda de llevant, discorre la riera de Solius, afluent del Ridaura pel seu marge 
dret, que erosiona els materials granítics de la zona abans esmentada.4 

La vall de Solius és una zona fèrtil, amb aigua abundant, la qual cosa és provada per l’existència d’una 
resclosa en l’esmentada riera a la masia de can Dalmau o la resclosa del mas Auladell, a la riera de 

3 Pallí i Roqué, 2009, p. 143
4 Pallí i Roqué, 2009, p. 143.

El castell de Solius, en primer terme, amb la vall d’Aro al fons. Fotografia d’autor no identificat, publicada per Miquel Oliva Prat 
(oliva, 1972, p. 20), anterior a l’any 1969. Procedència: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Fons Miquel Oliva Prat.
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Mardesans, afluent de la riera de Solius. Així mateix, en l’entorn del castell hi ha la font del Castell de 
Solius, prop d’un mas enrunat, segurament el mas Castell que trobarem citat diverses vegades en la docu-
mentació medieval i que, tal vegada, prengué el seu nom de la proximitat física amb el castell de Solius.5 
Per altra banda, el puig on s’alçava el castell de la Roca de Solius també disposava d’una gran cisterna 
artificial per emmagatzemar l’aigua. Hi ha qui no descarta que aquesta cisterna també s’abastís d’aigua del 
subsòl,6 fet que és geològicament impossible. 

Des del castell de Solius, amb una alçada d’uns 140 m sobre el nivell del mar en la seva part més enlaira-
da, es controla perfectament l’eix estratègic que comunica l’interior amb el mar, vers Platja d’Aro i espe-
cialment el port de Sant Feliu de Guíxols, emprat per l’home almenys des de l’època ibèrica. Sens dubte, 
Solius encara és un dels llocs més tranquils del terme de Santa Cristina d’Aro i esperem que continuï així 
per molts anys.

5 GiRonès, 1994a. Sabem que el 27 de maig de 1683 el sagristà major de la Seu de Girona establí a Joan Vicens, pagès de Solius, 
una peça de terra de 7 vessanes anomenada la Font del Castell, situada a tocar del castell de Solius i dins la qual s’hi conservaven 
encara les restes d’un mas enrunat, i que el facultà per poder-hi edificar una casa per fer-hi residència (AHG, Fons de la notaria 
de Llagostera, vol. 412, fol. 229v-233v).

6 GiRonès, 1994b. 
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3. LA VALL DE SOLIUS ABANS DEL CASTELL 

3.1. De la prehistòria a l’època carolíngia

L’home ha poblat la vall de Solius des de temps molt reculats. Els primers indicis certs de la presència 
humana en aquest territori es remunten al neolític, període al qual cal adscriure algunes troballes aïllades: 
una destral polida en un lloc incert de Solius i una altra trobada prop del puig del Montclar l’any 1953.7 

Al final del neolític i especialment durant el calcolític, ara fa uns 4.000 anys, comunitats de ramaders i 
caçadors poblaren la vall d’Aro i les muntanyes que l’envolten. No es coneixen els assentaments d’aques-
tes comunitats però sí els seus enterraments, de tipus megalític a les Gavarres i en coves naturals a l’Arde-
nya, sovint adaptades per la mà de l’home a la finalitat funerària.8 

Durant el període del bronze antic i mitjà (1800-1100 aC), cal situar probablement la cova de la Tuna —al 
camí que comunica Solius amb la Plana Basarda— i la cova dels Moros, al dom rocós veí al turó del cas-
tell, de la qual parlarem més endavant. Ambdues coves, freqüentades per l’home al llarg dels temps, pos-
siblement haurien tingut finalitats funeràries en aquesta època. L’estació de sílex a l’aire lliure de Tallades 
- can Duran, on es documentaren, entre altres materials, algunes destraletes de pedra polida, hauria estat el 
primer hàbitat estable documentat amb una certa fiabilitat a la zona de Solius.9 

De l’edat del ferro, hi ha algunes troballes disperses, com ara una gerra o urna funerària, indici inequívoc 
de la presència de l’home a la zona.10 En canvi, les dades arqueològiques ens indiquen, amb força certesa, 
un notable augment de l’explotació del territori, amb finalitats agrícoles i forestals, durant el període ibèric, 
lligat a la importància del poblat de la Plana Basarda, un típic poblat en altura situat en un esperó rocós de 
l’Ardenya, a uns 300 m sobre el nivell del mar. Els seus habitants es proveïen d’aigua per mitjà d’una gran 
cisterna i dels cereals guardats a les nombroses sitges que els permetien subsistir en cas de perill. Des 
d’aquest cim, es controlava l’accés al mar, principalment al port de Sant Feliu, on hi havia el poblat ibèric 
dels Guíxols.11 Ambdós poblats estigueren habitats amb certesa des del segle IV aC, si no abans. Els seus 

7 esteva, 1957, p. 195-196.
8 escoRtell, 1989.
9 escoRtell, 1989.
10 escoRtell, 1989.
11 aicaRt, nolla i vivo, 2007, p. 75-81. 
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habitants, de la tribu dels indigets, controlaven també l’arribada de les mercaderies des del mar i la seva 
redistribució cap a l’interior, sobretot vers el territori de Girona.

Un element característic de l’explotació del territori de Solius —que els indigets dominaven des de la Plana 
Basarda— hauria estat un conjunt de petits assentaments a la plana i als primers contraforts de l’Ardenya, 
com ara el jaciment ibèric situat entre els vessants dels Carcaixells i Tallades - can Duran, on el guixolenc 
Nèstor Sanchiz descobrí un petit assentament compost d’una o diverses cabanes ensorrades, amb restes de 
ceràmica típicament ibèrica;12 la Plana del Vidre, enfront de la Plana Basarda, a l’altra banda de la riera de 
Tueda o dels Molinets, coneguda des de finals del segle XIX i malmesa per les plantacions d’eucaliptus dels 
anys setanta del segle XX,13 i les restes arqueològiques esparses trobades prop del mas de Can Llaurador.14 

Hi ha prou indicis que assenyalen una continuïtat de la població i de l’explotació del territori durant el període 
ibèric final a la Plana Basarda i a la resta del territori de Solius, que enllaçaria, sense interrupcions, amb la 
dominació romana que s’inicià amb el desembarcament de les tropes de Gneu Corneli Escipió a Empúries l’any 
218 aC.15 Aquest fet històric encetà el fenomen conegut com a romanització, caracteritzat per la implantació de 
la cultura i del model d’explotació del territori genuïnament romà, per mitjà de les vil·les. La presència de 
material de la segona meitat del segle I aC a la Plana Basarda i de material romà als jaciments ibèrics citats 
anteriorment mostra aquesta pervivència de la població als llocs enlairats de l’Ardenya fins al canvi d’era. 

Finalment, la romanització comportà l’abandó definitiu dels poblats en altura, el pas a la vida a la plana i 
a l’explotació dels primers contraforts de l’Ardenya, sens dubte relacionada amb nous establiments a la 
vall, i l’adaptació de la població indígena a les formes d’explotació romanes. Al territori de Solius, hi 
intuïm una intensa ocupació en època romana a partir d’un seguit d’evidències arqueològiques disperses 
però prou significatives: 

Un forn de planta quasi quadrada, ben a prop del castell de Solius, del qual es conserva una part de 1. 
l’engraellat i de la cambra de combustió. Cal datar-lo dins del món romà a partir de la seva anàlisi 
formal. Molt possiblement fabricava material de construcció i devia estar vinculat a un establiment 
d’àmbit familiar.16 No gaire lluny del forn, enmig d’un camí, hi ha indicis d’un abocador de ceràmica.

12 aicaRt i Rocas, 2006, p. 88; aicaRt, 1992. Materials conservats al Museu d’Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, amb 
núm. d’inventari 294.

13 aicaRt, nolla i vivo, 2007, p. 53. 
14 aicaRt, 1992. 
15 aicaRt i Rocas, 2006, p. 101-102; aicaRt, nolla i vivo, 2007, p. 81. 
16 aicaRt i saGReRa, 1993, p. 82. 
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Un abocador d’un altre forn a Can Dalmau, que segurament cal relacionar amb l’existència d’una vil-2. 
la romana en aquest indret privilegiat, situat als peus del castell de Solius per la banda de llevant.17

Restes d’un altre forn inèdit, molt malmès, als boscos de Tallades. 3. 

Material romà del segle I aC i un fragment de 4. dolium trobat pel llagosterenc Josep Calvet Amat 
(1899-1999) entre can Duran i Roca Ponça.18 

17 aicaRt, 1992. 
18 Masvidal, 2008, p. 56. Podria ser el mateix jaciment citat a la nota 12 o un altre de molt proper. 

La cova dels Moros, en el dom veí al del castell, que hom suposà que fou utilitzada com a enterrament durant el període calcolític, 
ara fa uns quatre mil anys. Al fons, l’església de Santa Agnès.
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En canvi, no tenim gaires dades arqueològiques per valorar amb certesa l’abast del poblament de la vall de 
Solius durant el Baix Imperi i els inicis de l’alta edat mitjana. Sens dubte, però, aquesta banda de la vall 
d’Aro continuà poblada. La importància de la vil·la romana de Bell-lloc d’Aro durant el Baix Imperi cada 
cop es fa més evident a partir de les excavacions arqueològiques que s’hi estan duent a terme. La influèn-
cia de la vil·la de Bell-lloc travessà el Ridaura i s’estengué a la vall de Solius. En terrenys del mas Tapioles, 
al cim del puig d’en Xicu, es descobrí a mitjan anys setanta del segle XX, un enterrament amb tègula de 
doble vessant. Fou una descoberta accidental, en fer-se un tallafoc. Sortosament, l’estudiós guixolenc Josep 
Escortell pogué documentar-lo.19 El mort era cristià —mirava a sol ixent— i una de les tègules recuperades 
presentava un grafit amb el nom marce. Per la tipologia de la tomba i la grafia de la inscripció, Escortell la 
datà entre els segles V i VI. Aquest primer habitant de Solius del qual coneixem el nom és, ara per ara, el 
darrer testimoni del món romà. 

Les darreres descobertes arqueològiques a la vall d’Aro evidencien cada cop amb més claredat la continu-
ïtat del poblament a la vall entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana. L’exemple de l’església vella de 
Santa Cristina d’Aro és força clar: al final del segle V o al començament del segle VI s’hi bastí un mauso-
leu, sobre unes estructures anteriors, que contenia dues tombes, probablement dels propietaris d’una gran 
vil·la. La tomba monumental fou reformada almenys dues vegades, entre mitjan segle VI i el final del segle 
VII. Posteriorment, s’hi edificà un temple preromànic, probablement al final del segle VIII o poc després 
—qui sap si coincidint amb un període d’expansió demogràfica— que respectà les tombes dels dos difunts, 
de qui els habitants de la vall devien conservar el record. Aquest temple segurament s’abandonà en cons-
truir-se l’actual església parroquial de Santa Cristina d’Aro a la segona meitat del segle X. Al voltant seu, 
hi havia un cementiri amb tombes de diversa tipologia. Això significa que els habitants del territori s’hi 
enterraren al llarg d’aquests segles.20 

Les troballes arqueològiques fetes últimament a Bell-lloc d’Aro —amb una vil·la romana relacionada amb 
un temple alt medieval i una necròpoli— i al subsòl del monestir de Sant Feliu de Guíxols, on la continu-
ïtat entre la vil·la romana i el monestir benedictí documentat a la segona meitat del segle X ja sembla 
indubtable, han de completar el panorama del poblament de la vall d’Aro i els territoris adjacents entre 
l’antiguitat tardana i els inicis de l’alta edat mitjana.

La invasió arabomusulmana que afectà les terres del nord-est de Catalunya entre els anys 732 i 785, 
aproximadament, no comportà un despoblament del territori. Per això, la colonització de les terres de la 
vall d’Aro i Sant Feliu de Guíxols durant els segles IX i X fou en realitat un procés d’aprofitament i 

19 escoRtell, 1977. 
20 aicaRt, nolla i Palahí, 2008, p. 226-228. 
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distribució demogràfica més intensiu que en els segles precedents, del qual es derivà l’existència de nous 
nuclis de població dispersa, com Solius, però que no suposà un trencament absolut respecte als segles 
anteriors. 

Després de frenar definitivament l’avanç militar musulmà cap al nord de França, els reis francs de la dinas-
tia carolíngia aconseguiren en el transcurs del segle IX fer retrocedir l’expansió de l’islam fins més enllà 
de l’eix format pels rius Llobregat, Cardener i Segre. Com a conseqüència de la desfeta sarraïna, els actu-
als territoris de la vall d’Aro passaren a formar part de l’extensa franja de terra marginal situada al sud, a 
l’altra banda dels Pirineus, que els monarques francs integraren dins les estructures polítiques del seu estat 
com a zona de frontera amb els regnes musulmans meridionals. El conjunt de dominis que constituïa 
aquesta franja marginal es correspon a grans trets amb la meitat nord de l’actual territori català: serà el que 
amb posterioritat es coneixerà globalment com a Catalunya Vella, per contrast amb el sud del país o 
Catalunya Nova que restarà encara en poder dels musulmans fins al segle XII.

La finalitat última d’aquests territoris situats a la perifèria no era altra que la d’actuar de coixí de seguretat 
en el cas de nous intents d’invasions enemigues al cor de l’imperi carolingi. Tanmateix, la necessitat d’or-
ganitzar i gestionar els nous dominis portà els francs a dividir-los en diversos districtes administratius 
denominats comtats. Cadascun d’aquests comtats era governat per un delegat de l’autoritat pública carolín-
gia que rebia el nom de comte i que disposava d’atribucions administratives, fiscals, judicials i militars. Els 
territoris de la vall d’Aro formaran part de l’anomenat comtat de Girona, amb capital a la ciutat del mateix 
nom. Després de lliurar-se al rei franc l’any 785, la ciutat de Girona havia recuperat la importància que 
havia tingut com a nucli urbà en el passat. Això no impedí, però, que el comtat de Girona es convertís ben 
aviat en un apèndix del comtat veí de Barcelona, al qual restarà subordinat d’ençà de finals del segle IX.

De manera paral·lela a la nova realitat política configurada sota domini carolingi, l’expulsió dels musul-
mans del nord-est de Catalunya suposà l’inici d’una etapa d’expansió demogràfica i de colonització de 
noves terres. Es tracta d’un procés que té els seus orígens en les àrees prepirinenques i pirinenques, que 
acumulaven una major densitat de població per la seguretat i protecció que oferia el refugi natural de les 
muntanyes. Els fluxos migratoris avançaran lentament en direcció a la plana i el litoral, a mesura que dis-
minueixi el perill d’atacs enemics i esdevingui necessari posar en conreu més terres. Aquest desplegament 
humà s’allarga diverses generacions i contribuirà a la formació de nous nuclis de poblament, però també a 
la consolidació d’altres de preexistents on, malgrat les adversitats, s’havia mantingut una certa presència 
habitada. Perquè, de fet, insistim altra vegada que la colonització del territori no significa que aquest hagu-
és quedat totalment abandonat com a conseqüència de l’ocupació islàmica. Malgrat la inestabilitat bèl·lica 
dels segles precedents, en algunes àrees de poblament de tradició antiga, mai no van deixar d’existir petits 
assentaments més o menys dispersos. 
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Allunyada l’amenaça de la religió musulmana, l’Es-
glésia cristiana té un paper cabdal en la construcció 
del paisatge agrícola i humà que, d’ençà del segle 
IX, es comença a forjar al nord-est de Catalunya. 
L’organització i administració espiritual del territori 
s’imposa ràpidament, mitjançant la restitució de 
l’antiga xarxa de circumscripcions parroquials o 
diòcesis. Però, a més, les institucions eclesiàstiques 
gaudeixen de la protecció de les autoritats polítiques 
i, en especial, de la monarquia carolíngia. Els reis 
francs s’esforçaran per dotar d’estabilitat i recursos 
propis l’Església. Ho faran no només com a signe de 
devoció personal, sinó sobretot perquè són consci-
ents de la necessitat d’enfortir les institucions cristi-
anes per implantar-ne la presència al territori. La 

recuperació o fundació de noves abadies, monestirs i esglésies esdevé un element estimulador del procés 
de colonització, perquè més enllà de l’evangelització dels nous pobladors, la seva presència facilita conre-
ar noves terres, la cohesió social dels colons i, en definitiva, la vertebració de les comunitats pageses. La 
cristianització de les comarques gironines, que cal recordar que és anterior a la presència musulmana, 
adquireix d’ençà del segle IX una major intensitat i una nova dimensió. El paraigua protector de l’Estat 
carolingi permetrà al bisbat de Girona assolir una gran importància religiosa, però també independència 
política. El bisbe gironí esdevé una figura amb un enorme poder terrenal, més enllà de l’espiritual, a qui 
els reis doten de terres pròpies i a qui investeixen amb atribucions similars a les que gaudeixen els comtes. 
Els mateixos bisbes gironins buscaran la protecció reial i acudiran diverses vegades a la cort franca en 
petició de concessió de privilegis. Les seves demandes tindran èxit i es traduiran en la donació de terres i 
privilegis. 

És precisament a través d’un d’aquests documents que tenim coneixement per primera vegada de l’exis-
tència documentada de la vall d’Aro com a entitat territorial. Es tracta d’un precepte signat el 2 de setem-
bre de l’any 881 pel qual el rei carolingi Carloman —que no s’ha de confondre amb el seu avantpassat, 
l’emperador Carlemany— féu donació íntegra de la vall d’Aro a Teotari, bisbe de Girona, com a propietat 
personal i amb el dret d’usufructuar-la de la manera que li plagués, responent així a la petició que li havia 
fet el mateix bisbe.21 En realitat, aquest document venia a complementar un precepte atorgat tot just quatre 
dies abans, el 29 d’agost de 881, pel qual Carloman concedia al bisbe Teotari un privilegi d’immunitat que 

21 Transcripció del document de l’original en llatí, i traducció del text al català, a calzada, 1980, p. 19-21 i 10-12.

Secció longitudinal i vista superior de la sepultura baiximperial 
descoberta al puig d’en Xicu, en terrenys del mas Tapioles. 
Extret d’escoRtell, 1977.
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permetia posar l’Església de Girona, amb els seus béns i homes, sota la protecció directa del monarca 
carolingi.22 El mateix Teotari obtindria encara un nou precepte del rei franc Carles el Gros entre els anys 
885 i 886 (la datació difereix segons els autors) en el qual, a més de confirmar-li els preceptes anteriors, li 
feia noves donacions que incrementaven el patrimoni de la mitra o bisbat. Els successors de Teotari al 
capdavant del bisbat de Girona havien de rebre en el futur encara més donacions per part dels reis francs, 
com posen de manifest un diploma de Carles el Senzill al bisbe Servus Dei datat el 29 de maig de 899, i 
un altre diploma d’aquell mateix rei al successor de Servus Dei, el bisbe Wigo, el juny de 922. També els 
comtes catalans exerciran com a protectors i benefactors de les seus episcopals i de la resta d’institucions 
eclesiàstiques, com ara abadies i monestirs. La seva contribució a acréixer el patrimoni del bisbat gironí 
s’incrementa a mesura que els comtes guanyen autonomia envers l’autoritat carolíngia, amb la donació o 
confirmació de propietats integrants del patrimoni comtal com la que féu el comte de Girona Guifré-Borrell 
a l’esmentat Servus Dei vers l’any 898 referent a diverses possessions a la vall d’Aro.

Tornem ara al precepte de 2 de setembre de 881, atesa la seva importància per al territori que estem estudi-
ant. Aquest document no cita encara topònims concrets a l’interior de la vall d’Aro, sinó únicament els límits 
del territori cedit. Es tracta d’un termenal de gran extensió que arriba fins al mar i limita amb Tossa pel sud, 
Llagostera per l’est, i Romanyà i Calonge pel nord. La vall d’Aro es configura així com una entitat territo-
rial pròpia, dins la qual hi tenen cabuda els actuals termes municipals de Castell d’Aro i de Sant Feliu de 
Guíxols, així com el sector meridional de Santa Cristina d’Aro i, per tant, l’actual Solius. En aquelles dates 
ja ha transcorregut un lapse prou important perquè la colonització de la comarca del Baix Empordà comen-
ci a ser una realitat. L’historiador Joan Blanco situa les primeres evidències conegudes del procés d’expansió 
demogràfica a la zona sud de les Gavarres, amb la formació de petits nuclis habitats als voltants de la Bisbal 
pels volts de l’any 825. Segons aquest mateix autor, cap al 850 el moviment poblador ha avançat en direcció 
a Llagostera. Des d’aquest lloc s’haurien produït, una generació més tard, els primers corrents migratoris en 
direcció a Penedes, Romanyà i Malvet, sense renunciar encara del tot al recer que proporciona la muntanya. 
Així doncs, la menció de Tossa i Calonge com a punts de referència ben definits en el precepte de Carloman 
a Teotari demostra que aquell any 881 el procés de colonització ja ha fet passos significatius cap a la prime-
ra línia de costa, i que la referència a alguns dels topònims de la vall d’Aro és alguna cosa més que una 
simple expressió geogràfica. En canvi, sobta que el document no faci cap al·lusió explícita a l’existència del 
topònim de Sant Feliu de Guíxols, malgrat que en aquella data encara no hi hauria estat fundat el monestir 
benedictí. Sigui com sigui, més enllà de les al·lusions a Tossa i Calonge i a la inexplicable omissió de Sant 
Feliu de Guíxols, cal entendre el poblament de la vall d’Aro al final del segle IX com un fenomen que, sense 
trencar radicalment amb el poblament del territori en el passat, s’esdevé encara amb una densitat demogrà-

22 En realitat, aquell precepte de 29 d’agost de 881 confirmava al seu torn un altre diploma que prèviament, l’any 878, havia estat 
concedit al mateix Teotari pel pare de Carloman, el rei Lluís el Tartamut.
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fica baixa. El sector muntanyós de Romanyà i Malvet adquireix una definició més gran a mesura que s’avan-
ça cap als primers anys del segle X. En canvi, del conjunt de territoris inclosos en la donació de la vall d’Aro, 
l’actual zona de Solius és potser el sector on la colonització és més tardana i, en tot cas, seguint el parer de 
Blanco, s’ha de situar cronològicament com a anterior a l’any 911.23

De la mateixa manera que a la resta de l’Europa occidental, durant el període comprès entre els segles X i 
XII, els territoris que conformen la vall d’Aro experimenten una etapa de grans convulsions polítiques i 
transformacions internes que desembocaran de manera molt lenta en la consolidació d’un nou sistema de 
relacions socials, econòmiques i jurídiques que coneixem com a feudalisme. Aquest nou marc, que esdevé 
característic de l’edat mitjana, és d’importància cabdal per entendre la presència d’un castell medieval a 
Solius i explicar la història dels homes i les dones que, des d’èpoques pretèrites, han habitat aquesta petita 
població rural situada al sud del municipi de Santa Cristina d’Aro.

Al llarg del segle X, la descomposició de l’imperi carolingi i l’afebliment cada vegada més accentuat del 
poder polític que el rei franc exerceix realment sobre els territoris de més enllà dels Pirineus permetrà als 
comtes catalans i la resta d’oficials públics incrementar la seva autonomia administrativa i governativa. 
D’aquesta manera, els territoris de la Catalunya Vella assisteixen a una creixent fragmentació i concentra-
ció en mans privades del poder que s’exercia antigament en nom del monarca carolingi. Els mateixos 
comtes i altres oficials públics de rang inferior, però també magnats d’origen laic, s’apropiaran de porcions 
del territori i usurparan els drets i les potestats públiques que s’hi aplicaven, per passar a utilitzar-los arbi-
tràriament en benefici propi. Ens trobem en una etapa convulsa i marcada per una gran violència, preludi 
de la transició cap al nou ordre feudal. A més de ser privatitzats, els càrrecs públics tendiran a ser transme-
sos hereditàriament pels seus nous titulars, la qual cosa donarà lloc a la formació de les primeres dinasties 
o nissagues senyorials. També l’Església, tot i que en un principi havia adoptat una actitud refractària 
envers la nova realitat política i social, acabarà cedint davant d’aquesta situació i es convertirà, de fet, en 
un senyor feudal més. 

3.2. La transició cap al feudalisme i els primers grans propietaris coneguts a Solius

El període comprès entre els segles X i XII es caracteritzarà, doncs, pels primers signes de la constitució 
de grans dominis eclesiàstics i laics a l’Empordà i el Gironès. El procés afecta també el sector que confor-
ma l’actual nucli de Solius, que cau sota control de diversos senyors particulars a mesura que es configura 
com una realitat territorial amb personalitat pròpia, al marge de la resta de la vall d’Aro. Ara bé, l’intent 

23 Blanco, 1991, p. 8.
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de dibuixar el mapa dels dominis i interessos senyorials que hi ha a Solius entre els segles X i XII és una 
tasca complexa. El caràcter dinàmic d’aquests dominis en construcció —que sovint són objecte de permu-
ta, compravenda o donació entre magnats— dificulta, a partir de la interpretació de les escasses fonts 
documentals que s’han conservat, la possibilitat de definir-ne amb exactitud l’evolució i els límits geogrà-
fics en el transcurs del temps. Els dominis territorials que són objecte d’aquestes transaccions entre els 
magnats apareixen esmentats habitualment a la documentació amb la denominació d’alous. El nom d’alou 
designa una gran propietat de terra en mans d’un senyor, que la posseeix plenament i, per tant, lliure de 
càrregues feudals. Això significa que no està obligat a satisfer rendes o prestacions a cap altre senyor pel 
fet de tenir-la. De fet, molts d’aquests alous tenen origen públic, i antigament havien estat terres de titula-
ritat estatal fins que algú amb capacitats militars o polítiques n’usurpà la propietat i la reconvertí en un 
domini personal hereditari, sense haver-ne de rendir comptes a ningú. 

Malgrat les dificultats interpretatives, podem començar a presentar qui són aquests senyors que participen 
del repartiment de les despulles de l’Estat carolingi a Solius i que n’obtenen el domini de la terra i l’exer-
cici de diversos drets. Alguns dels seus successors tindran un gran protagonisme en els segles següents, a 
l’hora d’entendre la configuració de Solius i la trajectòria del castell de la Roca. En aquesta història de 
fragmentació de Solius hi participen tres grans protagonistes: la família comtal de Barcelona, el bisbat i la 
catedral de Girona, i el monestir de Sant Feliu de Guíxols.

El bisbe de Girona i la família comtal

La primera referència de la presència del bisbe gironí a Solius es produeix com a conseqüència de la dona-
ció que el rei Carloman efectuà a Teotari l’any 881 de tota la vall d’Aro —que ja hem vist abans— i que 
incloïa el dret a recaptar tots els impostos i rendes d’origen públic del territori concedit. Malgrat que cal 
insistir en què el precepte s’atorgà a Teotari a títol personal, i no per la seva condició de bisbe, semblaria 
que almenys una part significativa del domini de la vall d’Aro hauria acabat incorporant-se al patrimoni 
episcopal pocs anys més tard, segurament per decisió del mateix Teotari i, tal vegada, com a llegat testa-
mentari després de la seva mort, ocorreguda vers l’any 887. En termes generals, els orígens del patrimoni 
episcopal a la diòcesi de Girona es remunten als segles IX i X i provenen, en bona part, de privilegis con-
cedits en època dels reis francs com a estratègia per afavorir el procés de colonització i cristianització del 
territori. Les donacions dels monarques carolingis s’ampliaran i es consolidaran amb posterioritat a través 
de dotacions comtals (que prenen, així, el relleu dels reis francs), donacions particulars, i compres i per-
mutes de béns. De fet, el bisbe de Girona esdevindrà el senyor eclesiàstic més important de la província, 
amb connexions familiars amb les principals nissagues de la noblesa catalana que inclouen en els primers 
temps la mateixa família comtal i, després, els llinatges de les zones més properes. El patrimoni de la mitra 
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o bisbat estarà format per terres, però també per drets fiscals i jurisdiccionals, amb les conseqüents potes-
tats per recaptar impostos i impartir justícia en alguns dels seus dominis. 

No hi ha dades que permetin conèixer si, després de la donació de l’any 881, el sector de Solius s’incor-
porà directament al conjunt de béns del bisbat. El cert, però, és que malgrat que això hauria pogut succeir, 
la propietat d’aquesta part de la vall d’Aro canvià de mans ben aviat en incorporar-se als béns de la famí-
lia comtal de Girona. El poder d’aquesta família i el del bisbe gironí eren equiparables en molts aspectes. 
No en va, el comte de Girona disposava, com a màxim representant de l’autoritat carolíngia, d’àmplies 
potestats delegades que li permeteren controlar importants zones del comtat a mesura que es consolidava 
la independència dels comtats catalans del rei franc. 

La pertinença de Solius a la família comtal ens és coneguda a través d’un document datat l’any 916, en el qual la 
comtessa Garsenda, vídua del comte de Girona, Guifré-Borrell, recomprà a un personatge anomenat Senderet un 
alou que es trobava dins la vall d’Aro i que, segons les afrontacions que s’esmenten a l’escriptura de venda, es 
correspondria a grans trets amb la totalitat de l’actual terme de Solius. Malgrat que en la venda encara no s’ano-
mena explícitament aquest topònim, Solius es converteix d’aquesta manera en el primer lloc de la vall d’Aro del 
qual coneixem amb precisió el termenal.24 Aquest document ens informa també —en tractar-se d’una revenda— 
del fet que en algun moment imprecís entre el final del segle IX i el començament del segle X Solius ja havia 
pertangut a Garsenda. Després, la comtessa el devia haver venut a Senderet, per finalment recuperar-lo de les mans 
d’aquest l’any 916. Ignorem, en canvi, quan i de quina manera adquirí Garsenda el termenal de Solius per prime-
ra vegada (permuta, compra…), i si el seu interlocutor fou el bisbe Teotari o bé algun dels seus successors.

Després de l’any 916, la família comtal utilitzà novament la seva propietat de Solius com a peça de nego-
ciació entre poderosos i n’alienà la meitat a favor del bisbat de Girona. Amb tot, la seva permanència sota 
control episcopal fou efímera, i així, l’any 939 el bisbe de Girona, Guiu, permutà a la comtessa Riquilda 
la meitat de Solius a canvi d’un alou que ella tenia al comtat d’Empúries. El document de 939 és poc 
explícit i descriu la totalitat del terme de Solius, sense detallar-ne quina part és la que fou recobrada per la 
comtessa. Segons Lluís Esteva i Lluís Pallí, es tractaria de la zona més meridional, que limita amb el mar 
i comprèn les actuals platges cristinenques de Vallpresona, la Corcollada —o cala del Senyor Ramon— i 
Canyet, i que per aquesta raó aquests autors anomenen Solius marítim.25 

24 esteva i Pallí, 1995, p. 18-21. El document original no es deu haver conservat. Aquests autors n’ofereixen a la p. 136 una traduc-
ció parcial al català a partir d’una còpia posterior de 1411. Aquest mateix document és transcrit íntegrament en llatí per Blanco, 
1991, p. 72-75, que el data l’any 921.

25 esteva i Pallí, 1995, p. 25-30. Document traduït al català en alguns fragments a les p. 136-137 d’aquell mateix llibre. Publicat en 
la seva transcripció de l’original llatí per Blanco, 1991, p. 75-79.
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Més enllà de les dificultats d’interpretació, el document de permuta signat l’any 939 és d’un valor testimonial 
extraordinari, en apuntar explícitament per primera vegada el nom de Solius. En realitat, el text s’hi refereix 
amb l’expressió ipsos terminos de Olivos, que significa «els mateixos termes d’Oliveres» i que, sens dubte, cal 
relacionar amb el predomini de boscos d’aquesta espècie vegetal que hi devia haver en el seu moment en aquell 
territori. No és fins més tard que el topònim afegirà la lletra s inicial provinent de la contracció d’ipsus Olius 
(«les mateixes Oliveres») i que donarà lloc a la forma Solius. En canvi, a la comarca del Solsonès hi ha el 
municipi d’Olius, topònim amb el mateix origen que Solius però en què no s’ha aglutinat l’article salat. En 
dates força més tardanes és possible detectar encara algunes mencions al Solius de la vall d’Aro sense la s 
inicial, convivint amb la seva denominació normalitzada. Aquest és el cas, per exemple, d’un capbreu redactat 
l’any 1394, en què el text del document es refereix al castell de la Roca com a «castrum Ruppis des Olius» 
(«castell de la Roca des Olius») fins i tot amb una duplicació de la s a través de la forma «castri des Solius».

Ben aviat, i en paral·lel als béns i drets episcopals, el patrimoni de la catedral de Girona creix notablement a 
les comarques gironines, fins a consolidar-se i expandir-se arreu de la diòcesi. En els seus orígens, no hi ha 
una diferenciació clara entre les atribucions del bisbe i les de la Seu. El patrimoni catedralici i el de la diòce-
si, per tant, apareixen compartits i formen una mateixa realitat, pel fet que el bisbe és la màxima autoritat dins 

Vista des del castell cap a l’est, amb el mas Dalmau en primer terme i la vall d’Aro i el mar al fons. 
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la diòcesi i la catedral n’esdevé l’església principal i centre del seu poder. No és fins l’any 1019, quan el 
capítol o comunitat de monjos de la catedral és dotat amb béns propis, que aquest es constitueix com una 
institució autònoma dins la diòcesi i es produeix, així, la separació definitiva entre el patrimoni de la mitra 
(corresponent al bisbat i el bisbe) i el de la Seu (vinculat a la catedral i sota l’administració dels canonges).

L’increment del patrimoni eclesiàstic i la consolidació de la catedral de Girona com a centre de poder paral-
lel al del bisbe, juntament amb el creixement de la comunitat religiosa catedralícia i la major complexitat 
en la realització dels serveis religiosos, confluiran en la necessitat de dotar-se d’una major estructura orga-
nitzativa. La transformació més important en l’administració dels béns de la Seu gironina vindrà donada a 
partir de la segona meitat del segle XII, amb la divisió de gran part del patrimoni capitular en dotze pabor-
dies. Les pabordies, designades cadascuna d’elles amb un mes de l’any i dotades d’un seguit de territoris, 
es convertiran en unitats d’administració senyorial eclesiàstica i seran dirigides de manera individualitzada 
per un canonge-paborde. Així, la pabordia de juliol comprendrà rendes i propietats al sector oriental de la 
vall d’Aro, a les parròquies de Santa Cristina d’Aro, Santa Maria de Fanals, Romanyà de la Selva i Bell-
lloc, i també en altres llocs propers com ara Calonge. D’ençà del diploma de Teotari de l’any 881, i malgrat 
les diverses vicissituds que s’hagin pogut produir, el bisbat de Girona —i després la Seu— no han deixat 
mai de tenir propietats a bona part de la vall d’Aro. Però, i a Solius? Què hi succeeix mentrestant? En les 
properes línies veurem com entre els segles IX i XII hi desfilen altres senyors: hi trobarem encara la petja 
dels comtes, i assistirem a l’entrada en escena d’un nou i poderós protagonista. En canvi, no sabem quin 
fou el paper que, com a senyor feudal, tingué el bisbat de Girona a Solius després de la permuta de Guiu 
de l’any 939, si és que n’hi tingué algun. Després d’aquella data, no hi ha evidències documentals clares 
que situïn el bisbe i la Seu de Girona com a titulars de propietats i drets a Solius fins al començament del 
segle XIII, al voltant d’una fortalesa que, aleshores, ja figura aixecada: el castell de la Roca.

La família comtal i el monestir de Sant Feliu de Guíxols

Més enllà de l’autoritat comtal i de la presència inicial del bisbe de Girona a la vall d’Aro, la configuració 
territorial de Solius i la seva evolució en el nou marc senyorial definit pel feudalisme es veurà profundament 
condicionada per l’establiment a Sant Feliu de Guíxols, a partir del segle X, d’una petita comunitat de 
monjos benedictins que prosperarà ràpidament fins a configurar-se com una poderosa senyoria eclesiàstica 
durant tota l’edat mitjana. La fundació del monestir de Sant Feliu de Guíxols serà el factor que contribuirà 
decisivament a concloure el procés colonitzador de la vall d’Aro, al mateix temps que consolidarà com a 
centre neuràlgic d’aquest vast territori el nucli habitat que s’anirà desenvolupant a redós del monestir gui-
xolenc, és a dir, la futura vila de Sant Feliu de Guíxols. Tot plegat donarà lloc a l’existència d’un seriós rival 
que caldrà tenir en compte en la lluita entre els magnats que pretenen establir un domini propi a Solius.
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La data de fundació del monestir és incerta. La referència documental més antiga en què s’esmenta consta 
en el testament atorgat pel diaca Otger el 961, però l’existència de la comunitat és evidentment anterior a 
aquest any. Joan Blanco la situa abans de l’any 955, i Lluís Esteva i Lluís Pallí plantegen la possibilitat de 
fer-la recular fins abans de l’any 939. En qualsevol cas, sembla quedar fora de dubte que els orígens del 
cenobi guixolenc es remunten a la primera meitat del segle X, quan ja han arrelat diversos nuclis de pobla-
ció tant al vessant muntanyós de les Gavarres (Penedes, Romanyà i Malvet) com a la zona planera i pro-
pera a la costa (Calonge o Solius mateix). L’assentament a tocar del mar permet organitzar globalment el 
territori de la vall i controlar-ne els nuclis de població dispersa, posar en explotació noves terres i difondre 
els preceptes de la religió cristiana. Les darreres excavacions arqueològiques efectuades a la zona del 
monestir han confirmat que l’edifici monacal s’assenta damunt d’estructures romanes d’època baiximpe-
rial, probablement d’una vil·la romana anterior que ja devia haver tingut en el seu temps la funció d’explo-
tar agrícolament el territori circumdant. Sigui com sigui, queden totalment descartades les hipòtesis sostin-
gudes en èpoques pretèrites que, mogudes per interessos diversos, atribuïen la fundació del cenobi bene-
dictí a la intervenció directa de l’emperador franc Carlemany en el segle VIII, o bé en remuntaven l’origen 
a un castell preexistent en època musulmana o visigoda conegut amb el nom d’Alabric.

Les pretensions del cenobi de consolidar un espai propi a la vall d’Aro assoleixen ben aviat el seu primer 
èxit. L’any 968, el rei carolingi Lotari concedeix a l’abat Sunyer un precepte pel qual confirma les propietats 
del monestir i atorga al cenobi el privilegi d’immunitat. Es tractava d’un títol que conferia un enorme pres-
tigi a qui el posseïa, i que en aquest cas té encara una significació més gran si tenim present que la comu-
nitat religiosa guixolenca, pel fet d’haver estat fundada recentment, no podia acreditar un passat gloriós per 
justificar la sol·licitud d’aquell privilegi. Convé recordar també que l’arxiu del monestir, amb els documents 
de consagració i les corresponents donacions de béns, havia estat destruït el 965 per un atac de pirates 
musulmans. La immunitat assentà les bases de la formació i consolidació del domini monàstic guixolenc. 
Esdevingué, sobretot, una garantia de protecció i seguretat jurídica perquè ratificava el patrimoni monacal 
per part de la que aleshores encara era nominalment la màxima autoritat de l’Estat. Aquesta havia estat 
precisament la política que havien mantingut els reis carolingis respecte del bisbe de Girona, a qui havien 
proporcionat autoritat pròpia i autonomia, i que explica en bona mesura la magnitud del patrimoni episcopal 
en els seus inicis. Malgrat que a partir de la segona meitat del segle X el poder efectiu del monarca carolin-
gi en els territoris catalans es dilueix progressivament davant la creixent independència dels comtes, la 
concessió del privilegi directament de mans del monarca franc podia haver estat l’única opció de l’abat 
Sunyer per intentar que el monestir bastís el seu propi domini senyorial amb certes garanties, tot i que 
coneixia els problemes que això podria suposar en el futur davant les ingerències de l’autoritat comtal.26 

26 Blanco, 1991, p. 21-22.
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El privilegi d’immunitat de l’any 968 cedia al 
monestir la potestat sobre determinats drets públics 
i fiscals, la qual cosa li atorgava capacitat per recap-
tar directament diversos impostos i prestacions 
econòmiques, en comptes de transmetre-les a l’Estat 
carolingi o a l’autoritat pública representada pels 
comtes. També reconeixia nombroses propietats del 
monestir a la vall d’Aro, entre d’altres a Solius 
(Olivos).27 Paradoxalment, sembla que aquestes pro-
pietats a Solius coincideixen amb les que hi havia 
tingut la família comtal, i per això hem de suposar 
que les devien haver cedit al monestir amb anterio-
ritat a l’any 968. Es tracta, d’una banda, de la part 
marítima de l’alou de Solius, que abans hem vist 
que la comtessa Riquilda de Barcelona permutà 
l’any 939 amb el bisbe de Girona Guiu. I, de l’altra 
banda, d’un alou situat a la frontera del terme de 
Llagostera amb el de Solius, que la comtessa 
Garsenda posseïa almenys des dels primers anys del 
segle X i que probablement fou llegat al monestir 
l’any 962 per la seva filla, la vescomtessa Riquilda 
de Narbona (neboda de la comtessa Riquilda de 

Barcelona).28 Probablement aquest alou es correspon amb el que posteriorment les fonts designen com a 
alou de Sant Feliu, dins la parròquia de Llagostera, i que pertanyerà al monestir guixolenc fins l’any 
1394.

Malgrat l’aixopluc sota el paraigua carolingi que suposà el diploma concedit a Sunyer l’any 968, l’esfon-
drament del poder dels reis francs als comtats catalans no serà impediment perquè amb posterioritat el 
monestir guixolenc conservi i ampliï la seva influència a la vall d’Aro, ara sota la protecció de la nova 
autoritat encarnada pels comtes de Barcelona. En aquest sentit, el monestir obté una gran victòria l’any 
1014, quan els comtes de Barcelona i Girona, Ramon Borrell i Ermessenda, fan donació al cenobi d’una 
vasta extensió territorial a la vall que es designa conjuntament amb el nom d’alou de Spanedat. En realitat, 

27 esteva i Pallí, 1995, p. 35-40. Hi ha transcripció del document en llatí a ceRveRa, 1984, p. 91-92, i traducció al català a les p. 15 
i 16 d’aquell mateix llibre.

28 esteva i Pallí, 1995, p. 31-32. Blanco, 1991, p. 25-28.

Conjunt medieval (s. X-XII) del monestir benedictí de Sant 
Feliu de Guíxols, amb la Porta Ferrada flanquejada per les 
torres del Fum i del Corn.
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l’alou de Spanedat comprèn diverses unitats territorials, entre les quals figura Solius (o, més probablement, 
la seva part marítima). Però el més significatiu, d’acord amb l’estudi que féu Joan Blanco, és que el docu-
ment no es devia haver elaborat amb la finalitat d’entregar els territoris de l’alou, perquè aquests ja perta-
nyien al monestir. L’objectiu perseguit era confirmar a favor del cenobi la titularitat dels drets públics que 
s’hi aplicaven i resoldre, així, certes disputes que el monestir mantenia amb alguns colons o amb altres 
magnats, en un moment en què el poder dels reis francs havia desaparegut i el precepte del rei Lotari ja no 
tenia cap validesa jurídica davant dels comtes.29 

L’encertada política estratègica seguida pels abats guixolencs en el transcurs dels segles X-XII a l’hora de 
cercar suports per a la defensa dels seus interessos faran del monestir una poderosa senyoria eclesiàstica, 
capaç de sobreposar-se a episodis de gran adversitat i violència, com ara la usurpació de determinats béns 
pels senyors del llinatge de Pals, a Castell d’Aro, o la invasió del monestir pels monjos del cenobi francès 
de la Grassa, l’any 1118. Tant és així que l’any 1163, quan el papa Alexandre III confirmi els béns de què 
disposa el monestir guixolenc ens trobarem davant d’una institució que ha augmentat considerablement el 
seu patrimoni i que gaudeix de drets i propietats amb major o menor extensió en llocs diversos: a l’alou de 
Spanedat (dins del qual entenem que hi havia encara la part marítima de Solius), a Fanals, a Romanyà, a 
la vall d’Aro, a Llagostera, a Calonge, a Vall-llobrega, a Torroella de Montgrí, a Palafrugell, a Púbol, a 
Parlavà i a Corçà.30 Segons aquest document, el monestir tenia també el dret de percebre els delmes i pri-
mícies de Solius, impostos equivalents a una desena part de les collites. 

Encara més senyors a Solius

La superposició de senyors en disputa per les terres d’origen públic i la política estratègica d’intercanvi de 
territoris entre magnats fan que, més enllà de la dotació de terres i patrimoni que acostumen a fer els reis 
francs —i després els comtes— a favor d’institucions religioses, conflueixin a Solius altres senyors inte-
ressats a construir-hi un domini propi. La creixent expansió senyorial del monestir de Sant Feliu de Guíxols 
a Solius en detriment del bisbat de Girona no és impediment perquè, almenys des del segle XI, també 
diversos senyors laics hi gaudeixin de drets i propietats. Aquests magnats disposen d’importants recursos 
econòmics i tenen possessions escampades per diverses contrades, a vegades amb un patrimoni molt dis-
pers. L’origen dels seus dominis respon a l’apropiació de béns i serveis públics, sovint gràcies a la patri-
monialització de càrrecs o a la força de les armes. Probablement el Senderet que hem vist en un document 

29 esteva i Pallí, 1995, p. 42-46, 137-138; Blanco, 1991, p. 31-39, 79-81. Alguns autors daten aquest document de l’any 1015 i fins 
i tot del 1016.

30 esteva i Pallí, 1995, p. 87-90. Hi ha traducció al català d’aquest document a ceRveRa, 1984, p. 95. 
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de 916 que havia adquirit i posteriorment venut a la comtessa un mateix alou a Solius és un d’aquests 
magnats, tal vegada d’extracció militar. D’altra banda, l’any 1057 els comtes reconeixen a un personatge 
anomenat Ramon Seniofred d’Olius, segurament un cavaller o noble, la propietat d’un alou a Solius, amb 
la qual cosa es posava fi a les disputes que els enfrontaven per la indefinició dels límits entre propietats 
veïnes. El litigi es resolgué mitjançant la redacció de dos documents, signats els dies 2 i 7 de maig, en què 
les parts fixaren les afrontacions entre l’alou que Ramon tenia a Solius —a la part continental— i la terra 
d’origen públic que els comtes posseïen a Llagostera, amb el compromís de l’esmentat Ramon de renun-
ciar als territoris llagosterencs.31 El contingut d’aquest acord fa una primera al·lusió, tot i que molt indirec-
ta, a la manca d’elements fortificats a Solius, tal com tindrem ocasió de comentar més endavant. Per altra 
banda, en definir-se les afrontacions de l’alou de Ramon Seniofred es fixen els límits del sector nord del 
termenal de Solius, és a dir, del sector que Lluís Pallí i Lluís Esteva denominaren Solius continental perquè 
no té accés directe al mar.32 Per últim, en una nova mostra de la complexitat que suposa entendre des del 
nostre present els diversos drets que hi havia en un mateix territori durant l’edat mitjana, els comtes exclo-
uen de manera expressa els drets que pugui haver-hi dins l’alou corresponents al monestir de Sant Feliu i, 
a més, es reserven l’impost d’alberga que reben de la franquesa que havia estat d’en Vidal. Joan Blanco 
apunta que aquest personatge podria identificar-se tal vegada amb Gaufred Vidal, senyor de Pals i membre 
d’una família aristocràtica present a la vall d’Aro entre els segles X i XII que, a banda de propietats en 
aquell municipi del Baix Empordà, senyorejà també el castell de Benedormiens, a Castell d’Aro.33

Segurament les notícies sobre magnats laics amb interessos a Solius no acaben aquí. Malgrat les escasses evi-
dències documentals, no ens resistim a anunciar la hipòtesi d’un probable llinatge senyorial vinculat o, si més 
no, originat a partir de l’existència de béns a Solius entre el segle XI i la primera meitat del segle XIII que tal 
vegada podria descendir de Ramon Seniofred d’Olius, que hem esmentat anteriorment. Insistim que tot plegat 
són pures conjectures. En tot cas, un personatge anomenat Berenguer Ramon de Solius consta signant com a 
testimoni en un document de 30 de març de 1103 pel qual el comte Ramon Berenguer III confirmà al monestir 
guixolenc la propietat de l’alou situat entre les parròquies de Solius i Sant Feliu de Llagostera.34 D’una altra 
banda, l’any 1193 el castell de Calonge fou cedit en feu a una persona anomenada Ramon de Solius.35 I encara, 
en un document de l’any 1265 es diu que, amb anterioritat a aquella data, alguns drets i béns situats a la zona 
muntanyosa de la parròquia de Cassà de la Selva havien pertangut a un cavaller anomenat Arnau de Solius.36

31 esteva i Pallí, 1995, p. 57-62. Hi ha còpia dels dos documents traduïda al català a les pàgines 141-142 d’aquell mateix llibre. Es 
pot consultar una transcripció dels documents originals en llatí a Miquel, 1945, p. 411-412 (doc. 393).

32 esteva i Pallí, 1995, p. 61.
33 Blanco, 1991, p. 57-58.
34 esteva i Pallí, 1995, p. 71, 144.
35 esteva i Pallí, 1995, p. 107. Per una explicació sobre què consisteix un feu, vegeu les primeres pàgines del proper capítol.
36 MalloRquí, 2008, p. 132-133.
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4. EL CASTELL DE LA ROCA I EL NOU ORDRE FEUDAL  
A LA PARRÒQUIA DE SOLIUS (S. XI-XIII)

La Catalunya Vella dels segles XI-XII ens mostra un mosaic dispers de senyories encapçalades per aris-
tòcrates, militars i eclesiàstics que s’han autoinvestit d’atribucions jurídiques pròpies sobre un determi-
nat territori, dins del qual controlen la població i exploten la pagesia que antigament, en època carolíngia, 
havia estat lliure. Per fer-ho, aquests senyors s’han apoderat del monopoli de la violència, que exerceixen 
amb el suport d’una xarxa de clienteles armades. No és gens estrany que es generin conflictes entre 
senyors per la disputa sobre límits territorials o la titularitat de drets i rendes. Tanmateix, la sostracció i 
distribució de l’excedent agrícola pagès permet a aquests homes lliures teixir una xarxa de relacions de 
dependència jeràrquica a través de vincles de vassallatge. Es tracta de pactes basats en la concessió d’un 
feu (un bé consistent en terres, rendes o fins i tot l’exercici d’un càrrec) per part d’un magnat a un senyor 
de rang inferior, a canvi d’obtenir-ne la fidelitat. Al capdamunt d’aquesta piràmide de relacions hi ha la 
figura política del comte de Barcelona, assimilat a una mena de monarca després que aconsegueix aglu-
tinar sota la seva dinastia la major part de comtats catalans i que, en certa manera, esdevé l’hereu del 
poder dels reis francs als territoris de la Catalunya Vella. És en aquest context de construcció dels ele-
ments definidors del feudalisme que cal buscar la posterior existència del castell de la Roca a la parròquia 
de Solius.

4.1. Les primeres notícies del castell de la Roca:  
uns orígens plens d’interrogants... i d’especulacions

Els orígens del castell de la Roca i el moment de la seva construcció ens són desconeguts. Intentar treure’n 
l’entrellat implica haver de moure’s en el terreny sempre relliscós de les conjectures, davant la manca de 
fonts documentals apropiades i l’escassa identificació arqueològica tant de les actuals restes del castell com 
d’altres elements constructius que puguin haver-se conservat al seu entorn. 

Per poder traçar un punt de partida des del qual puguem formular les nostres hipòtesis, hem de remuntar-
nos al document de 7 de maig de 1057, del qual ja hem parlat abans, en què el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer I i la seva esposa Almodis definiren els límits d’un alou de Solius amb Ramon, fill de Seniofred, 
de qui no tenim cap altra referència però del qual cal suposar que era un magnat, probablement d’extracció 
militar. Entre les clàusules establertes pels comtes hi havia la condició que el beneficiari, l’esmentat 
Ramon, no podia tenir ni fer dins el terreny concedit castrum, castellum ni turrem sense llur  
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permís.37 Amb aquesta disposició els comtes s’asse-
guraven una certa tutela sobre el territori cedit, 
sense renunciar del tot al seu control. De fet, el 
document es redactà en un moment en què la casa 
comtal de Barcelona, després de diverses lluites 
violentes, començava a imposar-se a la resta de 
magnats com a màxima autoritat dins l’entramat de 
senyories en què s’havia fragmentat la Catalunya 
Vella; un objectiu que els comtes aconseguirien en 
gran mesura mitjançant una política estratègica de 
control de castells, bé per compra directa o assegu-
rant-se el jurament de fidelitat dels seus titulars. 

La conclusió immediata de la clàusula esmentada en 
l’escriptura de 1057, per tant, semblaria indicar que 
en aquell any no hi havia cap castell aixecat dins 
dels termes de Solius, i que aquest s’edificà en una 
data posterior. Convé, però, sense renunciar a 
aquesta afirmació, fer algunes observacions. Fixem-
nos, en primer lloc, en la distinció que fa el docu-
ment entre els conceptes de castrum i castellum. El 
primer terme designava les edificacions de nova 
construcció, mentre que castellum s’utilitzava per 
referir-se a aquells llocs on ja hi havia elements de 
fortificacions d’èpoques anteriors. L’al·lusió als dos 
mots que fa el document correspon segurament a un 
simple formulisme jurídic. Malgrat tot, amb la 

inclusió del mot castellum no es pot descartar del tot la hipòtesi que ja es conservessin dins l’alou de Solius 
algunes ruïnes arquitectòniques que en temps passats haurien tingut funcions militars defensives. D’aquesta 
manera, els comtes haurien estat molt explícits amb la redacció de l’esmentada clàusula per tal d’evitar que 
Ramon Seniofred pogués aprofitar aquelles restes i, tot desafiant l’autoritat comtal, fortificar-se dins l’alou 
pel seu compte. Hi ha encara una altra possibilitat —tot i que molt remota—, i és que ja existís dins del 
terme algun altre castell o punt de vigilància de titularitat comtal, i que en realitat els comtes volguessin 
impedir l’aixecament d’una segona fortalesa que rivalitzés amb la seva. 

37 català Roca, 1990-1991, vol. II, p. 756-760. Vegeu la transcripció íntegra del document a Miquel, 1945, vol. 1, p. 411-412 (doc. 393).

Roderes del pas de carros marcades en les restes d’un antic 
camí situat a l’espai intermedi entre el turó del castell i la roca 
dels Moros. 
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Podria ser, per tant, que l’any 1057 ja hi hagués a 
Solius algunes restes antigues d’una fortificació que 
anys després haurien donat lloc al castell que conei-
xem? O, fins i tot, que el castell de Solius ja existís 
el 1057 i que en aquell moment estigués sota titula-
ritat comtal? Convé no donar per acabat el debat 
sobre els orígens del castell sense examinar abans 
algunes de les característiques que presenta en l’ac-
tualitat el turó des del punt de vista arqueològic. És 
evident, doncs, que una excavació arqueològica del 
castell i el seu entorn contribuiria moltíssim a aclarir 
dubtes. En primer lloc, permetria identificar amb 
més precisió les restes que encara es conserven i que 
en l’actualitat queden mig colgades per la runa i la 
vegetació. També ens podria aportar informació 
amb vistes a delimitar el perímetre de la fortalesa. 
No hem de reduir el castell exclusivament al penyal 
on encara es poden veure algunes parets. Cal pensar 
en una fortalesa amb un recinte més ampli, que inte-
grés dins del seu perímetre no només aquest penyal, 
sinó també el turó del davant on hi ha l’anomenada 
cova dels Moros. En aquest sentit, l’excavació de 
l’espai intermedi existent entre ambdós penyals 
permetria tal vegada descobrir estructures que aju-
dessin a precisar determinades funcions dins l’espai 
i posar en relació les diverses parts del conjunt. 

Ara per ara, només podem recolzar les nostres suposicions sobre els orígens del castell de Solius en les 
evidències arqueològiques clarament visibles. La primera d’elles correspon a la seva pròpia ubicació i 
denominació. Malgrat ser conegut popularment com a castell de Solius, el nom originari de la fortalesa i 
pel qual fou designat durant segles a les fonts documentals és el de castell de la Roca de Solius. L’ús 
d’aquest vocable és freqüent en diversos indrets de Catalunya per referir-se a construccions aixecades en 
llocs que per les seves pròpies condicions naturals eren fàcilment defensables. Sovint el terme roca s’equi-
pararà també al de fortalesa inexpugnable. Per altra banda, en el puig on s’alça el castell de Solius —i 
també en el turó veí— són fàcilment perceptibles la presència de diversos forats circulars tallats per la mà 
de l’home a la superfície de la pedra. Aquests forats no van més enllà dels 15 centímetres de profunditat i 

Un forat de pal al costat de les escales tallades a la roca natural 
que permeten accedir a la part més enlairada del castell.



32

tenen un diàmetre d’entre 15 i 40 centímetres. Es coneixen en diversos indrets com a «capades de moro», 
per la creença popular que foren oberts a cops de cap pels sarraïns.38 En realitat es tracta d’encaixos per 
sostenir bigues, palissades i altres estructures de fusta que aprofitarien les condicions naturals de la mun-
tanya per bastir elements defensius molt senzills. No hem d’oblidar tampoc l’existència al penyal situat 
davant per davant d’on hi ha les restes del castell de l’anomenada cova dels Moros, una cavitat artificial 
de notables dimensions excavada a la roca que alguns autors identifiquen com un sepulcre funerari d’èpo-
ca calcolítica. Tanmateix, no descartaríem, per la seva situació, que la cova hagués pogut tenir un ús de 
tipus eremític en algun moment incert anterior a l’existència del castell. 

Els primitius castells devien tenir l’origen en l’aprofitament de punts muntanyosos elevats i arrecerats, en 
roques i puigs on el relleu natural oferia d’entrada les condicions adequades per aconseguir refugi i pro-
tecció. Molts d’aquests punts es degueren transformar i millorar posteriorment per l’acció de l’home, pri-
mer amb materials peribles com la fusta i després amb l’ús de la pedra, amb l’objectiu de convertir-los en 
estacions fortificades amb caràcter permanent. A la llum de les dades exposades, fins a quina època podrí-

38 català Roca, 1990-1991, vol I, p. 124.

En primer terme, la cova dels Moros. Al fons, la façana d’entrada al castell rematada amb cinc merlets prismàtics.
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em fer recular els orígens del castell de Solius si 
tenim en compte que compleix escrupolosament 
tots aquests requisits? Sembla evident que l’indret 
hauria pogut comptar amb la presència esporàdica 
de l’home des de l’antiguitat. Abona aquesta teoria 
l’existència de la cova dels Moros, més enllà de la 
seva discutida funció, o la presència d’algun frag-
ment reaprofitat d’opus signinum típicament romà 
en alguna de les parets del castell. En qualsevol cas, 
les dades més fiables, ara per ara, són les que ens 
ofereix la documentació escrita, i aquesta no permet 
remuntar l’existència del castell més enllà de finals 
del segle XII. Al Baix Empordà hi ha notícia de 
nombrosos castells documentats durant el segle XI: 
a Púbol, Sant Esteve de Mar (a la Fosca, Palamós), 
Begur o la Bisbal, per citar-ne només alguns. També 
el de Benedormiens, a Castell d’Aro, edificat el 
1041 per acord entre el monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, el bisbe de Girona i la comtessa Ermessenda, 
que havia d’estar custodiat nit i dia per cavallers 
amb la missió de protegir la costa de la vall d’Aro 
de qualsevol invasió enemiga. Tanmateix, en l’estat 
actual de la recerca i davant de la manca de cap 
rastre documental que assenyali el contrari, és 
impossible afirmar que la Roca de Solius ja existís 
al segle XI. Per altra banda, la diversa documentació 
de segles posteriors en què apareix referenciada la 
fortalesa i que tindrem ocasió d’anar presentant en 
el transcurs de les properes pàgines s’hi refereix sempre amb la denominació de castrum, la qual cosa 
sembla descartar una possible construcció del castell damunt de restes precedents.

La presència de la fortalesa a Solius no apareix testimoniada amb rotunditat fins al començament del segle 
XIII, en un moment en què deduïm que podia tenir ja alguns anys —potser dècades— de vida. En un 
document amb data 1 d’abril de 1208, un personatge anomenat Berenguer de Palol vengué al sagristà major 
de la Seu de Girona, Alemany d’Aiguaviva, tots els drets i propietats que tenia en nom de l’església de 
Santa Maria a les parròquies de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Santa Maria de Fanals; la 

Detall d’un parament del castell amb un fragment d’opus 
signinum reutilitzat.
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venda no incloïa, en canvi, els drets que Berenguer de Palol posseïa en aquells mateixos indrets i que tenia 
per a l’església de Sant Feliu de Guíxols i per raó del castell de la Roca de Solius.39 D’això es desprèn que 
Berenguer de Palol, tal vegada un religiós d’extracció nobiliària, disposava en aquell moment de l’usdefruit 
sobre diverses propietats o drets associats al castell de Solius en alguna d’aquelles parròquies, però sense 
ser el propietari de la fortalesa.40 En realitat, som del parer que Berenguer de Palol devia haver rebut de 
mans del titular de la Roca de Solius —un senyor de rang superior al seu— un lot de terres o drets vincu-
lats amb el castell a canvi de jurar fidelitat i vassallatge al donant o bé com a recompensa per la prestació 
de determinats serveis. El conjunt de terres i drets que se cedia d’aquesta manera i amb aquestes finalitats 
rebia la denominació genèrica de feu. La pràctica de la concessió de feus entre magnats esdevindrà un dels 
trets característics del feudalisme, en permetre la redistribució entre les classes dirigents, mitjançant xarxes 
jerarquitzades d’intermediaris i de clienteles, de les rendes agràries obtingudes de l’explotació de la page-
sia. L’existència comprovada del castell al segle XIII confirma les sospites apuntades per l’arqueòleg i 
investigador guixolenc Lluís Esteva i Cruañas (1906-1994) l’any 1970. Esteva mencionava aleshores la 
troballa a peu del castell de ceràmica catalana decorada en verd i manganès, que és pròpia dels segles XIII-
XIV, la qual cosa li feia sospitar —atès que en aquell moment no en tenia cap evidència documental— que 
en aquells segles el castell ja devia estar alçat.41 

L’origen incert del castell de Solius impedeix igualment tenir coneixement de qui el féu edificar. El primer 
propietari conegut de la Roca és el bisbe de Girona Arnau de Creixell (1199-1214), qui al final de la seva 
vida el devia haver posseït a títol particular. És molt probable que fos el mateix Arnau de Creixell qui 
hagués atorgat en feu a Berenguer de Palol els drets i possessions vinculats al castell i que aquest encara 
detenia l’any 1208. En aquest sentit, sabem que el 8 de juny de 1210 el bisbe Arnau de Creixell concedí a 
Arnau de Campdorà i a la seva mare Guillema el delme de la parròquia de Santa Seclina, situada al terme 
de Caldes de Malavella, i que segons esmenta el mateix document era feu del castell de Solius.42 En qual-
sevol cas, no és fins el 12 de maig de 1214, data en què Arnau de Creixell redactà el seu testament, que 
podem afirmar amb rotunditat que el castell de Solius era propietat personal seva. En el text d’aquell docu-
ment, el bisbe s’hi refereix com a «totum meum castrum integro de Ruppe cum omnibus suis terminis et 
pertinenciis...». Creixell disposà que les rendes que es derivessin de l’explotació de les propietats de la 

39 BeltRán, 1996, p. 54-57. Alemany d’Aiguaviva fou canonge de la catedral de Girona des del 1187 i, en exercici d’aquesta dignitat, 
administrador de la pabordia d’Aro. El 1202 esdevingué sagristà major, i finalment bisbe de Girona des de 1219 fins a l’any de la 
seva mort, ocorreguda el 1227 (esteva i Pallí, 1995, p. 95-96; DHEC, 1998, vol I, p. 32).

40 Malgrat que no hi ha cap evidència que permeti assimilar els dos personatges com a un mateix individu, apuntem aquí l’existència 
d’un Berenguer de Palol documentat com a ardiaca l’any 1203 i bisbe de Barcelona des del 1212, que col·laborà amb Pere el 
Catòlic i Jaume I, i que morí a la Ciutat Comtal el 1241 (DHEC, 1998-2001, vol. III, p. 19).

41 esteva, 1970b.
42 ADG, Sagristia major, perg. 8. Es tracta d’una còpia del document original, redactada l’any 1219.
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Roca de Solius servissin per dotar i remunerar tres sacerdots encarregats de tenir cura de l’altar de Sant 
Jaume (que ell mateix faria edificar amb els corresponents ornaments i lluminàries a l’interior de la catedral 
de Girona per a remei de l’ànima seva i dels familiars difunts), així com de mantenir sempre encesa una 
candela a l’altar de Santa Maria.43 Creixell morí el 14 de maig de 1214, només dos dies després d’atorgar 
testament. La seva sepultura es conserva actualment en una de les galeries al claustre de la catedral de 
Girona, molt a prop d’on hi ha la d’Alemany d’Aiguaviva.44

Aturem-nos un moment per recapitular i veurem com les dades que hem anat exposant ens permeten dibuixar 
una línia en el temps de la qual coneixem amb cert detall els extrems: sabem que l’any 1057 Ramon Seniofred 
és propietari de l’alou dins del qual s’aixeca actualment el castell de Solius, però aquest no sembla encara 
que hi sigui construït; en canvi, l’any 1214 la fortalesa ja és una realitat i es troba a mans del bisbe Arnau de 
Creixell, que al final de la seva vida en gaudeix com a propietat personal. Malauradament, no hi ha cap dada 
que permeti connectar aquests dos personatges separats en el temps per cent cinquanta anys, i menys encara 
que ens pugui explicar el moment, l’autoria i els motius de la construcció del castell de la Roca de Solius. La 
seva condició de castell roquer ens indica que es devia bastir originàriament amb finalitats defensives i de 
vigilància del territori, encara que no gaire temps després ja complia també funcions administratives, com a 
centre d’una senyoria. No en va, els castells esdevenen un dels signes representatius en el sistema de relaci-
ons productives i econòmiques marcades pel feudalisme, i per això molts d’ells acabaran complint també la 
funció de controlar la pagesia, recollir-ne els excedents i assentar els marges territorials pels quals el magnat 
defineix la seva pròpia senyoria en disputa amb altres senyors. Podria ser que algun dels successors de 
Ramon Seniofred acabés manant l’aixecament del castell per refermar la seva posició a la zona, en el marc 
del procés de fragmentació i apropiació del poder públic propi de la nova societat feudal. Així, l’alou de 
Solius i el seu castell haurien estat vinculats durant tot aquest temps a senyors laics, preferentment cavallers. 
Recordem que hi ha documentada l’existència en territoris propers a Solius de dos individus durant el segle 
XII —Berenguer Ramon de Solius i Ramon de Solius— i d’un tercer personatge en el segle XIII —Arnau 
de Solius— que podrien pertànyer a una mateixa nissaga nobiliària vinculada a Solius, tal vegada com a 
descendents del Ramon Seniofred abans citat. Insistim una vegada més en el fet que tot plegat són suposici-
ons, a l’espera que potser algun dia aparegui nova documentació que permeti sotmetre a crítica aquestes 
premisses o bé obri nous camins per a la recerca. Tampoc no disposem d’indicis que ens permetin documen-
tar la raó per la qual Arnau de Creixell gaudia de la titularitat del castell. La seva possessió de la Roca de 
Solius es podria deure a una transacció privada realitzada pel mateix bisbe amb algun altre senyor, a través 
d’una compravenda o una permuta. Potser es podria tractar d’una herència familiar, o fins i tot d’un llegat en 
el qual hi podria haver tingut un paper significatiu el pes de Creixell com a home d’església rellevant.

43 ADG, Dotalies de fundacions de la Seu, D-3, fol. 1. Es tracta d’una còpia del document original, redactada l’any 1335.
44 MaRquès i suReda, 2009, p. 52-53.
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Després de la mort d’Arnau de Creixell, la titularitat del castell de la Roca de Solius no tardà gaire temps 
a canviar altra vegada de propietari. La custòdia de la fortalesa havia passat a estar sota control de la jerar-
quia eclesiàstica de Girona per exprés desig de Creixell. Tanmateix, el bisbe Guillem de Cabanelles (1227-
1245), veient-se amb la dificultat d’afrontar una sèrie de despeses molt oneroses —malauradament no 
especificades— per portar a terme la voluntat del seu predecessor, decidí el 8 de setembre de 1231, amb el 
consentiment del capítol de canonges de la catedral, de permutar la possessió del castell amb el sagristà 
major de la Seu de Girona, Guillem de Montgrí. A canvi, Montgrí cedí a Cabanelles el vilar de Gascons 
situat a les parròquies de Santa Maria de Caldes i Sant Feliu de Llagostera. Es dóna la circumstància que 
Cabanelles no només havia estat un dels marmessors de Creixell, sinó que també n’era el seu nebot.45 En 
la permuta s’acordà també que, a partir d’aquell moment, correspondria al sagristà major la responsabilitat 
de vetllar perquè la candela instituïda per Arnau de Creixell a l’altar de Santa Maria no deixés mai de 
cremar, la qual cosa havia de sufragar amb béns assignats a la sagristia major. En compliment d’aquest 
compromís, el 25 de juny de 1238, el mateix Guillem de Montgrí dotà el finançament d’aquesta candela 
amb algunes lleudes (diversos impostos que gravaven l’entrada de mercaderies) que la sagristia major rebia 
al mercat de Girona; alhora, n’encarregà l’administració a Berenguer de Llagostera com a sagristà segon 
de la Seu, i als successors d’aquest en l’esmentat càrrec.46

Amb la permuta de l’any 1231, per tant, el castell de la Roca passà a engruixir les propietats de la catedral 
de Girona com a bé assignat a la sagristia major, de la qual formà part fins ben entrat el segle XIX. La dig-
nitat de sagristà major era una de les més altes dins de l’ordre jeràrquic que regia el funcionament de la Seu 
gironina, situada tot just per sota del bisbe i l’ardiaca major. Es tractava del canonge encarregat de tenir cura 
dels vasos sagrats, ornaments i llibres de la Catedral, i s’ocupava també del funcionament més directament 
litúrgic i domèstic de l’església catedralícia. Per això el seu càrrec comptava amb la dotació d’un seguit de 
béns, drets i rendes que li havien de permetre de desenvolupar les seves funcions i als quals s’incorporava 
ara la Roca de Solius. Per altra banda, el signant de la permuta, Guillem de Montgrí, és el primer sagristà 
major que, per raó del seu càrrec, ostentarà la titularitat del castell. Es tracta d’un personatge important per 
a la Seu. Membre de la família nobiliària dels Santa Eugènia, que senyorejava la vila de Torroella de Montgrí, 
Guillem de Montgrí, nascut a finals del segle XII i mort l’any 1273, apareix esmentat com a sagristà de la 
Seu de Girona el 1214, precisament el mateix any en què el bisbe Arnau de Creixell redacta el seu testament. 
Montgrí fou un home poderós i influent que es dedicà a nombroses activitats més enllà de les seves obliga-

45 ADG, Dotalies de fundacions de la Seu, D-3, fol. 2-3v. Es tracta d’una còpia del document original, redactada l’any 1335. Guillem 
de Cabanelles fou canonge de la catedral de Girona a partir de l’any 1214, i ardiaca de la Selva. Participà amb trenta cavallers en 
la conquesta de Mallorca i destinà la part que li pertocava en el repartiment de l’illa en la dotació de l’Almoina del vestuari de la 
catedral de Girona, institució dedicada a repartir peces de roba entre els pobres (DHEC, 1998-2001, vol. I, p. 372).

46 ADG, Dotalies de fundacions de la Seu, D-2, fol. 35. Es tracta d’una còpia del document original, redactada el segle XIV.
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cions estrictament religioses. Així, esdevingué assessor jurídic o testimoni en causes diverses i col·laborà en 
la fundació de l’Almoina del Pa de la Seu, obra caritativa destinada a millorar les precàries condicions de 
subsistència dels més pobres. La seva aportació d’efectius militars a Jaume I per a la conquesta de les Illes 
Balears li valgué el reconeixement del monarca a percebre diverses rendes a Eivissa i Formentera. Exercí 
també de mecenes i promotor d’obres artístiques, com ara la construcció d’una capella —en l’actualitat 
desapareguda— al palau del sagristà major de l’Església gironina. L’historiador Jaume Marquès, que traçà 
una breu però completa biografia del personatge, situa Guillem de Montgrí com a arquebisbe de Tarragona 
durant un curt període de temps, atès que renuncià a aquest càrrec l’any 1238 per reintegrar-se al de sagristà 
major de la catedral de Girona. Marquès també l’esmenta com a propietari del castell de Sant Sadurní de la 
Bisbal. A la seva mort, Guillem de Montgrí fou enterrat a l’interior de la catedral de Girona, en un sepulcre 
coronat per una estàtua jacent del difunt que ell mateix encarregà esculpir i que en l’actualitat encara es pot 
contemplar damunt la porta que dóna accés al claustre des de l’església.47

La nostra conclusió, per tant, a la llum de les dades de què disposem en l’actualitat, és que el castell de 
Solius que coneixem s’alçà de nova planta en algun moment incert entre finals del segle XII i principis del 

47 MaRquès, 1970; MaRquès i suReda, 2009, p. 55-56.

Sepulcre del sagristà major de la Seu de Girona Guillem de Montgrí (s. XIII), qui obtingué la titularitat del castell de Solius  
per permuta amb el bisbe. Fotografia de Marc Auladell (Capítol Catedral de Girona – Tots els drets reservats). 
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segle XIII. El lloc escollit per a la seva construcció oferia enormes possibilitats defensives, tant per l’oro-
grafia com per la visibilitat de l’entorn. No creiem, però, que allà on s’alçà la fortificació hi haguessin 
edificacions anteriors ni tampoc restes prou tangibles d’una ocupació continuada en el passat. Sembla 
evident que les òptimes condicions naturals del penyal haurien estat aprofitades puntualment des de temps 
remots com a lloc de vigilància o recolliment, però sense que això originés un habitatge continuat ni la 
construcció d’estructures permanents amb anterioritat al segle XII. Més enllà de la seva funció militar 
inicial, la Roca de Solius esdevingué durant l’edat mitjana un nucli de poder polític i econòmic sobre els 
seus territoris circumdants, el centre neuràlgic d’una senyoria feudal a Solius. Per raons que ens són des-
conegudes, el castell apareix associat al bisbe Arnau de Creixell durant els primers anys del segle XIII, fins 
a produir-se la seva permuta amb la sagristia major en el primer terç d’aquella mateixa centúria. 

4.2. El règim senyorial sobre la terra i les persones a Solius

En el transcurs dels segles XIII i XIV van prenent forma els trets identitaris del nucli de Solius. El territo-
ri està format per un disseminat de masos que configuren un hàbitat de població dispers. L’església parro-
quial de Santa Agnès de Solius, que apareix documentada per primera vegada l’any 1103, esdevé l’eix 
vertebrador de la vida social i religiosa col·lectiva d’aquesta petita comunitat rural, que pels volts de 1365-
1370 comptava amb una població aproximada d’un centenar d’habitants.48 Mentrestant, el castell de la 
Roca s’erigeix en centre visible de control militar i, sobretot, de poder polític de la sagristia major de 
Girona. Aquesta institució religiosa, depenent de la Seu, posseeix nombroses propietats i drets a Solius. 
Però també el monestir de Sant Feliu de Guíxols ha consolidat una important presència dins la parròquia, 
i senyoreja moltes terres i masos que li reporten importants ingressos... i algunes quotes d’influència. En 
realitat, malgrat que hi continuen havent altres senyors menors a Solius, sagristia i monestir es reparteixen 
el control i la propietat de gairebé la totalitat del territori que es troba dins la parròquia i, a més, hi gaudei-
xen d’àmplies prerrogatives. L’avantatjosa situació de totes dues institucions eclesiàstiques a Solius és el 
resultat de la consolidació a la vall dels mecanismes de funcionament del nou ordre feudal. Uns mecanis-
mes que, en canvi, han comportat dramàtiques conseqüències per a les condicions de vida d’aquestes 
famílies pageses que des de generacions havien anat colonitzant i posant en conreu el territori i que ara ja 
no són propietàries de les parcel·les que treballen. Mentre que en el segle X i principis del segle XI els 
habitants de Solius devien ser persones jurídicament lliures vinculades al rei carolingi a través de l’autori-
tat comtal i dependents únicament dels tribunals públics, els seus descendents han passat a adquirir lligams 
de dependència i submissió als senyors particulars sorgits amb la privatització del poder públic i la conso-

48 L’estimació del nombre d’habitants s’obté d’aplicar el coeficient estàndard de 4,5 habitants per foc a la xifra de 24 focs que tenia 
la parròquia de Solius entre 1365 i 1370, segons recull iGlésies, 1962, p. 345.
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lidació del feudalisme. La indefensió dels pagesos en el procés d’expropiació de terres i submissió senyo-
rial s’ha vist accentuada per l’apropiació de l’ús de la força per part d’aquests senyors, que poden sotmetre 
lliurement a tota mena d’exaccions els pagesos que habiten dins les seves àrees de control. 

Les rendes feudals i els drets que el monestir i la sagristia major obtenen dels seus respectius dominis 
senyorials a Solius són d’origen i naturalesa diversa. Un volum important dels ingressos provenen de 
l’obligació del pagès de satisfer impostos, multes i exaccions mitjançant pagaments en espècie o diner. 
Altres, en canvi, consisteixen en la prestació de serveis igualment obligatoris, que el senyor de vegades 
transforma en noves càrregues impositives també en espècie o moneda. L’obtenció de tots aquests drets i 
rendes permeten a ambdues senyories apoderar-se del treball agrícola, base de l’economia, i mantenir la 
seva posició de privilegi dins la societat feudal redistribuint la riquesa agrícola entre altres senyors de rang 
inferior, en recompensa per determinats serveis. 

Malgrat que no sempre és possible aclarir si es tracta d’obligacions amb un origen públic o bé d’imposici-
ons establertes arbitràriament, la sagristia major de Girona i el monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols 
construeixen els seus respectius dominis senyorials a Solius a partir de la superposició amb major o menor 
grau de tres tipus de drets: els drets obtinguts de la propietat de la terra; els drets referents a la servitud de 
les persones que figuren adscrites a aquesta terra, i, en darrer lloc, els drets jurisdiccionals, derivats de la 
potestat de governar i aplicar justícia. 

Els drets sobre el treball de la terra

La primera font d’obtenció de rendes per part del sagristà major i el monestir vindrà donada per la propi-
etat de la terra i, més concretament, per la cessió de la seva explotació a la classe pagesa a canvi del paga-
ment de diverses rendes. La concentració de la terra en mans dels senyors feudals iniciada segles enrere 
havia portat a la paradoxa de deixar als pagesos sense la disponibilitat del seu principal mitjà de subsistèn-
cia. Aquests darrers, doncs, es veien empesos a dependre dels grans terratinents per poder accedir al treball 
dels conreus. 

L’adjudicació d’una finca a un pagès per part del senyor es formalitzava jurídicament mitjançant un con-
tracte agrari anomenat establiment emfitèutic. La finca cedida podia consistir en una o diverses parcel·les, 
o bé en un mas. El mas esdevenia la principal unitat d’explotació camperola, i comprenia el conjunt de 
terres i una casa per a la residència de la família pagesa. L’establiment comportava per al pagès el pagament 
d’una entrada en el moment de la signatura del contracte, i un cens fix en moneda que s’havia de satisfer 
anualment. El pacte incloïa igualment l’entrega al senyor d’altres prestacions en espècie com la tasca, que 



40

equivalia a una onzena part de la collita, o el braçatge, que en ocasions consistia en una mesura equivalent 
a la tasca. En l’establiment emfitèutic, el donant es reservava el domini directe sobre les finques cedides, 
que era el que li garantia la percepció dels censos i rendes agrícoles. El pagès, en canvi, passava a ostentar 
el domini útil de la finca cedida, amb el reconeixement de diversos drets a favor seu. El 4 d’agost de 1365, 
per exemple, l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols establí a Joan Auladell, pagès del mas Auladell 
de Solius, una peça de terra que havia estat de l’antic mas Sureda.49 Aquest mas es trobava dins la mateixa 
parròquia i estava deshabitat i enrunat com a conseqüència de les mortaldats ocorregudes en el transcurs 
de setze anys de pesta. Al cenobi guixolenc li convenia, doncs, tornar a fer conrear les terres per tornar a 
treure’n rendiment, mentre que a Joan Auladell li interessava incorporar la nova peça al seu mas i d’aques-
ta manera incrementar la superfície de la seva explotació agrícola. Per tant, la peça s’establí a Joan Auladell 
com a nou senyor útil a canvi d’una entrada de 80 sous de moneda barcelonina i el pagament d’un cens 
anual de 15 diners pel dia de Nadal. Auladell també es comprometé a prestar cada any al monestir —que 
es reservà el domini directe de la peça— la tasca de la collita obtinguda sobre la terra establerta. El 20 
d’octubre de 1391, en canvi, era el sagristà major qui establia a Guillem de Terragrassa, també de Solius, 
una peça de terra boscosa de la parròquia que no havia estat conreada, a canvi d’una entrada de 18 florins 
d’or d’Aragó i d’un cens anual de 2 sous per Nadal, amb l’obligació igualment del dit Terragrassa de satis-
fer-li la tasca.50

Per regla general, els senyors establien la terra a perpetuïtat, de manera que si no es produïen situacions 
anòmales que comportessin l’abandonament de la terra (com en el cas de pesta que hem vist unes quantes 
línies més amunt), el contracte era imprescriptible i la seva durada, indefinida. D’aquesta manera, el pagès 
podia transmetre-la en herència als seus descendents, i aquests la continuaven treballant per al senyor amb 
el compromís d’abonar-ne el cens, la tasca i la resta de prestacions. Però la condició de senyor útil també 
atorgava al pagès la facultat de vendre la terra a un altre pagès; aleshores era aquest darrer qui n’esdevenia 
el senyor útil i, en conseqüència, es feia càrrec de conrear-la per al senyor directe amb el compromís de 
fer-ne les prestacions que hi anaven aparellades. Aquesta operació de compravenda donava dret al senyor 
directe a cobrar el lluïsme, un impost equivalent a un percentatge sobre el preu de venda final, que signi-
ficava una important font d’ingressos senyorials. 

De tant en tant, per posar en ordre els compromisos obtinguts dels contractes emfitèutics i actualitzar el 
catàleg de propietats i rendes, el senyor directe obligava els seus pagesos a capbrevar. El resultat era l’ela-
boració del capbreu, un document notarial en què cada senyor útil enumerava individualment el conjunt de 

49 AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 643.
50 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 12r-13r; ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 207. Aquest 

mateix exemple es recupera, amb més detalls, a la part final del capítol 5.1.
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finques que treballava per al senyor directe i el total de càrregues (censos, tasca, etc.) que estava obligat a 
prestar-li per aquelles terres. En ús d’aquest dret, el sagristà major de Girona, Gelabert de Cruïlles, manà 
capbrevar entre el mes de novembre de 1322 tots els pagesos que treballaven les terres que posseïa a la 
parròquia de Solius. Del conjunt de capbrevants, 19 declaraven tenir sota domini del sagristà la totalitat del 
seu mas, la qual cosa posa de relleu la gran extensió del patrimoni de la sagristia major a Solius. Es trac-
tava de Guillem Cateura pel mas Cateura; Guillem Vilabella pel mas Vilabella; Arnau de Puig pel seu mas 
Puig; Pere Arnau pel mas anomenat Pere Arnau; Pere Llaurador pel mas Llaurador; Pere Ferran pel mas 
Ferran; Pere Mateu, fill de Guillem Mateu, pel mas Mateu; Agnès Ferran, pel mas Roca; Guillem Dalmau, 
pel mas Dalmau; Berenguer i Guillem Beuloni, pare i fill, per llur mas Beuloni; Ramon Gardí àlies Sifra, 
pel seu mas, que intuïm que devia anomenar-se mas Sifra o Gardí; Guillem Rovira, senyor de l’Albertí 
(probablement el mas Albertí àlies Rufach que s’esmenta en un capbreu de 1394-1396) al qual fou unit el 
mas Gombau; Pere Pons, pel mas Pons; Ramon Martí, pel mas Martí; Guillem Creixell, pel mas Creixell; 
Arnau Rovira, pel mas Rovira; Pere Torrent, pel mas Torrent; Bernat Vidal, pel mas Vidal; Pere Xifra, pel 
mas Xifra (forma que deu equivaldre a la de Sifra apuntada més amunt); i Pere de Bellver, a qui feia poc 
temps que el sagristà havia establert una terra per construir-s’hi un mas que deduïm que encara no s’havia 
edificat en el moment de capbrevar.51

51 Aquest capbreu estava redactat en un full gran de pergamí i fou atorgat davant d’Arnau Mas, notari de Girona. Malauradament no 
n’hem localitzat l’original i per confeccionar aquesta llista ens hem hagut de basar en una còpia molt succinta realitzada durant el 
segle XVIII (ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 233r-234r). 

El mas de can Llaurador, el 6 de novembre de 1942. Fotografia de Joan Canadell Ferrer. Procedència: Joan Canadell Mas.
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La regulació del sistema d’accés i explotació de la terra a través de l’emfiteusi acostumava a resultar força 
complexa quan s’aplicava sobre la realitat existent al territori. Així succeïa també en el cas de Solius, 
davant la confluència de diversos senyors territorials i els diferents ritmes i formes de constitució dels seus 
respectius patrimonis. El mapa territorial de les propietats que cadascun d’aquests senyors tenia sota domi-
ni directe dins d’aquesta parròquia era discontinu, i algunes parcel·les es trobaven disperses, sense formar 
una unitat compacta amb la resta del domini. La propietat compartida del domini directe d’una mateixa 
finca per part de diversos senyors tampoc no era un fet estrany. Quan això succeïa, els senyors posseïen 
aquella terra en indivís i es repartien els censos i rendes que la gravaven. Els casos de terres a la parròquia 
de Solius tingudes proindivís per la sagristia major gironina i el monestir benedictí de Sant Feliu de 
Guíxols són nombrosos.52 Però la propietat compartida d’una mateixa terra també ens permet copsar l’exis-
tència d’altres senyors feudals que conserven el domini directe d’algunes finques a Solius, més enllà del 
segle XIII. Així, l’any 1320 diversos pagesos reconeixen tenir algunes peces de terra situades dins la par-
ròquia a tres parts iguals per a l’Almoina del Pa de la Seu de Girona, l’església parroquial de Castell d’Aro, 
i la senyora Dolça de Begur (filla del cavaller d’Albons anomenat Ramon de Begur, i vídua del cavaller de 
Mont-ras Dalmau de Castell).53 A partir de l’any 1356, l’Almoina ampliarà en dos terços la seva participa-
ció en la propietat d’aquelles terres, després d’haver comprat la part de Dolça de Begur, mentre que el terç 
restant continuarà pertanyent al rector de l’església de Castell d’Aro. Sigui com sigui, el volum i l’abast 
territorial dels béns que aquests altres magnats tenen a Solius és molt menor en comparació amb els domi-
nis que hi posseeixen la sagristia major i el monestir guixolenc. Malgrat tractar-se igualment de poderosos 
senyors, el gruix de les seves propietats a la vall d’Aro es concentra en altres llocs propers, com ara les 
parròquies de Bell-lloc i Santa Cristina d’Aro o al nucli de Castell d’Aro.

Els pagaments en espècie derivats de l’emfiteusi i la possessió del domini útil de la terra no eren les úni-
ques càrregues sobre la producció agrícola i ramadera que els pagesos havien d’afrontar regularment. A la 
llista d’obligacions fiscals calia sumar-hi encara diversos tributs que en el seu origen eren recaptats per 
l’Església amb la finalitat d’assegurar el culte en el si de la comunitat. El més important d’aquests impos-

52 En donen prova les diverses referències contingudes al capbreu dels béns a Solius del monestir de Sant Feliu de Guíxols dels anys 
1368-1371 (ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622) i també les diverses notícies d’antecedents esmentades 
al capbreu de Solius a favor de la sagristia major de Girona redactat el 1394, del qual hi ha dues còpies (ADG, Sagristia major i 
AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 274).

53 ADG, Fons de l’Almoina del Pa de la Seu, perg. vall d’Aro s/n. Tal vegada la part d’aquests dominis corresponents a l’Almoina 
provinguin de la venda que l’any 1243 féu el cavaller Bernat de Jafre al clergue Ramon de Fontanilles de diverses propietats sense 
especificar que tenia a Santa Cristina d’Aro i Solius. Basem aquesta suposició en el fet que el pergamí original de l’esmentada 
transacció es conserva dins el fons de l’Almoina de l’Arxiu Diocesà de Girona (perg. vall d’Aro núm. 38). La Sra. Dolça, per la 
seva banda, pertanyia al llinatge dels Begur, una branca dels quals senyorejava el castell d’aquesta localitat baixempordanesa com 
a feudataris dels senyors de Cruïlles (MalloRquí, 2004, p. 33-34). 
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tos era el delme, que equivalia a lliurar la desena part dels productes de la terra per destinar-los al mante-
niment de l’església parroquial. El delme s’havia instituït ja en època carolíngia i es recaptava anualment. 
El fet que es tractés d’una renda que proporcionava elevats ingressos va conduir en molts casos, durant el 
procés de transformació de la societat catalana carolíngia cap al feudalisme, a la seva apropiació per part 
de magnats particulars i fins i tot de senyories eclesiàstiques. Aquest darrer és precisament el cas de Solius, 
on el delme estava repartit. Així, l’any 1362 el monestir de Sant Feliu de Guíxols cobrava el delme de totes 
les possessions que tenia sota domini directe a la parròquia, mentre que el delme de la resta de territoris de 
Solius era percebut per la sagristia major de la Seu.54 Juntament amb el delme, era habitual el pagament 
d’una segona renda eclesiàstica anomenada primícia, equivalent igualment a una part proporcional de les 
collites però en un percentatge inferior al delme. 

La remença i els drets sobre les persones

Paral·lelament a la possessió d’un gran patrimoni agrari a Solius, tant el monestir de Sant Feliu de Guíxols 
com la sagristia major de Girona gaudien dins la parròquia de la propietat física sobre les persones que 
residien i treballaven en els seus respectius masos. Aquests pagesos i llurs famílies estaven adscrits jurídi-
cament a la terra que conreaven i rebien la denominació de pagesos de remença. La remença és un fenomen 
molt estès entre la pagesia medieval dels territoris de la Catalunya Vella, que es consolida en el transcurs 
dels segles XII i XIII a mesura que es degrada el concepte de justícia pública i s’imposa el nou ordre feu-
dal. La privatització de l’exercici del poder havia permès als grans senyors endurir cada vegada més les 
exigències als pagesos a qui havien cedit l’explotació dels masos. D’aquesta manera, les prestacions de 
compliment obligatori derivaren en una dependència personal del pagès envers el seu senyor, amb la fixa-
ció d’uns lligams servils que passarien a transmetre’s generacionalment juntament amb el traspàs de la 
terra.

Des d’un punt de vista formal, la servitud de remença adquiria la seva força jurídica mitjançant l’acte de 
prestació d’homenatge que havia de fer el remença cap al seu senyor i que s’oficialitzava per escrit davant 
de notari. El 24 de gener de 1354, per exemple, Pere de Torrent, Bernat Pons, Pere Mateu i Guillem 
Vilabella, tots quatre de Solius, prestaren homenatge com a homes propis de Pere de Sant Marçal, proto-
notari papal, pel fet que aquest acabava de prendre possessió del castell de Solius. Sant Marçal esdevenia 
titular d’aquesta fortalesa en qualitat de nou sagristà major, càrrec que juntament amb el de canonge de la 
Seu havia rebut com a prebenda del Papa pocs dies abans.55 El 21 de setembre de 1356 Nicolau Beuloni 

54 ADG, Actes episcopals, Patrimoni de la mitra, Calaix 5, Llibre verd, fol. 126v-127v.
55 ADG, Notaria, G-30, fol. 24-25.
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de Solius també confessava ser home propi del sagristà major de la Seu de Girona juntament amb tota la 
seva descendència present i futura per raó del seu mas, alhora que es comprometia a pagar un cens anual 
d’un parell de perdius el dia de Nadal en reconeixement de senyoria.56 

Així doncs, la condició de pagès de remença es transmetia automàticament de pares a fills, de tal mane-
ra que els descendents d’un remença també eren considerats remences, amb l’obligació de fer residència 
al mas. Tanmateix, no tots els homes i dones remences confessaven públicament i de manera explícita 
la seva condició servil; en realitat aquest pas no sempre era imprescindible perquè el caràcter hereditari 
de la remença ja comportava automàticament la servitud de totes aquestes persones sense ni tan sols 
haver-ho de fer constar expressament. Malgrat que les raons per formalitzar la servitud podien ser diver-
ses, el reconeixement revestia una gran importància en determinats casos, com ara el del fill que havia 
estat designat pel seu pare com a hereu del mas i que en conseqüència es faria càrrec d’assegurar la 
continuïtat de l’explotació familiar per al seu senyor durant la generació següent. Així, el 22 d’octubre 
de 1384, Arnau Garrofa reconeixia ser home propi de l’abat del monestir de Sant Feliu per raó del seu 
mas Garrofa de la parròquia de Solius pel fet que el seu difunt pare, anomenat també Arnau Garrofa, ja 

56 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 129r. 

Recreació de dos pagesos catalans medievals realitzada per l’artista guixolenc Nèstor Sanchiz.
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havia estat remença d’aquest monestir. Alguns anys abans, el 1368, Salneta, vídua d’Arnau Garrofa —i 
probablement mare d’Arnau Garrofa fill— ja havia confessat ser dona pròpia del monestir benedictí per 
raó del mateix mas. També Nicolau Viader, amb data de 2 de desembre de 1385, reconeixia ésser remen-
ça de l’abat de Sant Feliu pel mas Viader de Solius, tal com havia estat el seu pare, ja difunt, Pere 
Viader.57

A banda de la transmissió familiar de pares a fills, hi havia altres circumstàncies per les quals un indi-
vidu podia arribar a esdevenir remença d’un senyor determinat, tot renunciant a la seva condició de 
persona lliure o bé —cas més habitual— perquè determinades raons el conduïen a constituir-se com a 
serf d’un senyor diferent al d’origen. Un cas freqüent d’assumpció de la condició servil es produïa quan 
una persona externa entrava en possessió d’un mas —per haver-lo comprat o rebut com a llegat, per 
exemple, o per haver-se extingit l’anterior família que el menava— pel qual ja s’exigia amb anterioritat 
la servitud. Si el nou propietari volia disposar de la finca, doncs, havia de constituir-se obligatòriament 
com a pagès de remença del senyor directe d’aquell mas. El 3 de març de 1383, Guillem de Rovira, 
malgrat que ja era home propi del sagristà perquè també ho era el seu pare Francesc Rovira, tornava a 
reconèixer la seva condició d’home propi, aquesta vegada com a propietari i senyor útil del mas 
Llaurador, també a Solius, i per aquesta raó prestava el corresponent homenatge davant del sagristà 
major.58 De la mateixa manera, Cília, filla de Benet Miquel del veïnat de Bosseganys de la parròquia de 
Vidreres, es féu dona pròpia de l’abat del monestir guixolenc el 13 de gener de 1386 en assumir la titu-
laritat del mas Bona de Solius, el qual havia rebut com a donació d’un personatge de Sant Feliu de 
Guíxols anomenat Guillem Agustí, àlies Vulpellac. Aquest mas havia estat de Bernat Bona l’any 1368, 
qui ja figurava com a home propi del cenobi guixolenc, però en algun moment la finca degué quedar 
sense descendents directes que es poguessin ocupar de mantenir l’explotació. En tot cas, i a diferència 
del que podia ocórrer amb la propietat d’algunes terres, que ja hem vist que podien ésser compartides 
simultàniament per diversos senyors, els homes i dones de remença només podien ser-ho exclusivament 
d’un sol senyor, de manera que si la persona que entrava a la senyoria ja era remença d’un altre senyor 
calia que s’enfranquís prèviament d’aquest. Per això, Cília hagué de redimir-se primer de la condició de 
dona pròpia de l’abat del monestir de Sant Salvador de Breda, a què havia pertangut fins aquell 
moment.59

La via matrimonial esdevenia un segon cas, molt habitual, pel qual una persona assumia la condició de 
remença d’un senyor determinat. La persona que contreia matrimoni amb un remença i que per aquesta raó 

57 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, Capbreu de Solius dels anys 1368-1371 (vol. 1622).
58 ADG, Sagristia major, perg. 148.
59 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622. 
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s’establia a la llar de la seva parella havia de pertànyer forçosament al mateix senyor que el seu cònjuge. De 
manera que si el nouvingut era remença en una altra senyoria també havia de redimir-se primerament del 
seu senyor d’origen abans de poder-se constituir com a serf d’un de nou. La possibilitat que això succeís no 
era tan remota si tenim present la proximitat i coexistència dins la mateixa parròquia de Solius i en el conjunt 
de parròquies veïnes de remences de senyors diversos que inevitablement mantenien relacions socials i 
econòmiques entre ells. Un cas és el de Margarida, esposa de Joan Auladell de la parròquia de Solius, que 
el 26 d’agost de 1385 prestà homenatge i es constituí com a dona pròpia de l’abat del monestir de Sant Feliu 
de Guíxols per haver entrat al mas del seu marit, però que amb anterioritat s’havia enfranquit del sagristà 
major de la catedral de Girona.60 Per altra banda, el 30 de juny de 1411 diverses persones prestaren home-
natge al sagristà major gironí perquè els seus cònjuges ja n’eren remences per raó dels masos que habitaven, 
situats tots ells dins la parròquia de Solius. Així, Constança Bertran, d’Aro, es féu dona pròpia del sagristà 
en contraure núpcies amb Pere Ruyra (probablement Rovira), de la parròquia de Solius, i anar a viure al mas 
Ruyra; mentre que Francesc Mayensa, també de la parròquia d’Aro, assumia ser home propi del sagristà per 
matrimoni amb Antònia, propietària del mas Vidal; i Pere Castell àlies Torrent, de Solius, esdevingué remen-
ça del sagristà en casar-se amb Francesca, propietària del mas Torrent del mateix lloc.61

Els lligams del pagès amb la terra i la dependència personal que se’n derivava facultava el senyor per 
sotmetre els seus pagesos de remença a determinades exaccions que es coneixien genèricament com a mals 
usos. Els mals usos d’aplicació més corrent eren sis, malgrat que no sempre s’exercien en la seva totalitat 
ni de la mateixa manera a tot arreu. Els mals usos no només suposaven una ingerència del senyor en la vida 
del pagès: la seva aplicació comportava per al remença el pagament de determinades quantitats o la con-
fiscació de certs béns, amb la qual cosa esdevenien una font extra d’ingressos senyorials. Cal no perdre de 
vista que la condició de remença derivava de la senyoria territorial, en la mesura que l’element que limi-
tava la llibertat de moviment del pagès era la seva vinculació amb la terra que treballava. Per això, la 
remença i l’aplicació dels mals usos que en derivaven no eren altra cosa que el mecanisme que permetia 
al senyor controlar la continuïtat en el treball de la seva terra i assegurar-se la percepció ininterrompuda de 
les rendes agrícoles. En cas que la successió de la família pagesa s’estronqués o quedés en entredit, les 
diverses penalitzacions que hauria de satisfer el remença en concepte dels mals usos compensarien econò-
micament el senyor de la davallada temporal d’aquests ingressos.

El primer dels mals usos —i alhora el més significatiu— era precisament el que donava nom a aquest tipus 
de pagesia: és a dir, la remença pròpiament dita. Si la terra era l’element que justificava la dependència del 
pagès i que n’exigia la seva servitud, per això mateix el serf no podia abandonar-la lliurement ni sense el 

60 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622.
61 AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 6.
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consentiment del senyor. La remença o redempció era doncs el preu que el pagès havia de pagar al senyor 
a canvi d’obtenir-ne la llibertat personal. Només així el remença podria deslliurar-se del vincle servil i 
abandonar el domini senyorial. La quantitat que calia pagar per a la redempció variava segons les particu-
laritats de cada cas. El dia 4 d’abril de 1310, l’abat del monestir de Sant Feliu rebé 75 sous per enfranquir 
Guillem, fill de Ferrer Tallades, de Solius, com a home propi del monestir, probablement perquè l’esmen-
tat Guillem havia de constituir-se com a remença de l’Almoina del Pa de la Seu o d’altres senyors del Vilar 
Ferriol de Santa Cristina d’Aro. El 2 d’abril de 1332 fou el sagristà major de la Seu de Girona qui a canvi 
de 100 sous enfranquí, com a remença seu, Vidal, fill de Pere Llaurador de la parròquia de Solius.62 I enca-
ra el 14 d’octubre de 1456, l’aleshores sagristà major redimia Antoni Gras, fill del difunt Joan Gras, senyor 
útil i propietari del mas Gras, pel preu de 55 sous.63

No sempre coneixem les raons per les quals el remença volia obtenir la llibertat. Sovint l’enfranquiment 
responia a la necessitat d’un canvi immediat de senyor obligat per certes circumstàncies. Una d’elles podria 
ser l’entrada com a titular d’un mas que exigia la remença i que pertanyia a una altra senyoria, com hem 
tingut ocasió de veure pel cas de Cília esmentat alguns paràgrafs més amunt. Hem pogut veure igualment 
com la via matrimonial suposava una altra de les raons habituals d’enfranquiment i asserviment d’homes 
i dones propis i, en conseqüència, de transvasament de remences entre senyories. Fou així com el 10 de 

62 Les referències a tots dos casos es troben respectivament a AHG, Fons de l’Hospici de Girona, vol. 234, fol. 257; i ADG, Fons de 
l’Almoina del Pa de la Seu, perg. 110.

63 ADG, Sagristia major, perg. 174.

El mas de Can Dalmau dibuixat per la soliuenca Maria Vicens Malagrida (1910-1996) durant la Guerra Civil.  
Procedència: família Vicens-Tarré. 
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febrer de 1334, el sagristà major redimia com a dona pròpia seva Agnès, filla de Pere Pons de Solius, pel 
preu de 2 sous i 8 diners.64 Tot i que el document no en detalla el motiu, aquesta era la quantitat que el 
costum fixava per a l’enfranquiment de les noies que havien d’asservir-se a un nou senyor per raó d’un 
matrimoni imminent. Es tractava d’una xifra més aviat simbòlica, en contrast amb l’exigida en altres casos 
d’enfranquiment com els 100 sous que el mateix sagristà major havia rebut un any abans per redimir un 
home propi, o bé els 75 sous que pagà Guillem Tallades l’any 1310 per alliberar-se del jou del mones-
tir guixolenc. El preu de 2 sous i 8 diners era una quantitat bastant baixa pel fet que la redempció per 
causes matrimonials afectava moltes més noies que no pas nois, com a conseqüència de la mateixa dinà-
mica de funcionament del sistema successori català. Dit d’altra manera, el costum de transmetre el patri-
moni familiar per via masculina propiciava una major tendència a la sortida de les filles del nucli familiar 
i a la seva integració a través del matrimoni en altres unitats familiars pageses.

Després de la remença, la llista de mals usos es completava amb la intestia, aplicable quan el pagès moria 
sense fer testament, i l’eixorquia, que penalitzava el remença que moria sense descendència. La cugucia era 
el mal ús que requeia en el pagès quan la seva muller havia comès adulteri, perquè un possible embaràs de 
la dona podia posar en qüestió la paternitat de la descendència i els drets de propietat sobre el mas. L’àrsia, 
en canvi, castigava el pagès quan s’havien produït incendis no intencionats a la finca, en atribuir-los a una 
actitud negligent. Aquests quatre mals usos gravaven les propietats del remença, i la seva aplicació permetia 
al senyor rebre una part proporcional dels béns, que a les terres del bisbat de Girona equivalia generalment 
a la tercera part. Per últim, la ferma d’espoli forçada suposava un pagament que el remença realitzava en 
contraure matrimoni i pel qual obtenia permís per hipotecar amb els béns del senyor el dot que aportava la 
núvia. Rosa Lluch afirma que la ferma només es pagaria quan es contreia matrimoni amb una dona provinent 
d’una altra senyoria, atès que aquest era l’únic cas de risc en què si es retornava el dot, el senyor perdia algun 
dels seus béns amb què el pagès havia assegurat el bé retornat. Així, el mal ús de la ferma d’espoli requeia 
econòmicament damunt la família del marit, de la mateixa manera que la família de la dona havia d’assumir 
el cost d’enfranquiment de la noia, abans que aquesta es fes pròpia del mateix senyor que el seu espòs.65 

Malgrat que ara per ara no tenim constància de cap cas concret d’aplicació d’algun d’aquests altres cinc 
mals usos a Solius, són diverses les referències que ens permeten apuntar a la vigència de com a mínim 
alguns d’aquests tant entre els remences del monestir com entre els del sagristà major. L’historiador Xavier 
Marcó ha consultat els registres notarials de Sant Feliu de Guíxols del període comprès entre 1348 i 1362 
i no hi ha trobat cap escriptura de cobrament d’àrsia per part del monestir, i només un cas d’aplicació de 
la cugucia, l’any 1354, sobre els béns d’Arnau Terrats i de la seva esposa, pagesos al mas Terrats de 

64 AHG, Fons de la notaria de Girona-5, vol. 28, fol. 92.
65 lluch, 2005, p. 132-133.
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Romanyà de la Selva. L’autor assenyala en canvi que són nombrosos els casos de pagaments pels altres 
mals usos que es recullen en aquesta mateixa documentació notarial.66 L’any 1368, els homes propis que 
l’abat de Sant Feliu de Guíxols té a la parròquia de Solius reconeixen explícitament —en el moment de 
capbrevar les seves propietats a favor d’ell— estar sotmesos a la remença, la intestia, l’eixorquia i la ferma 
de dot i esponsalici. I l’any 1394 són els homes propis que el sagristà major té a Solius qui capbreven les 
seves finques tot confessant estar sotmesos a la remença, la intestia, l’eixorquia, la cugucia i totes les altres 
servituds que els homes propis acostumen a prestar als seus senyors naturals segons les consuetuds. Caldrà 
tornar a parlar de la condició dels pagesos de remença més endavant, atès que les lluites pageses per des-
lliurar-se d’aquest jou foren especialment violentes a la Catalunya Vella durant el segle XV i afectaren amb 
contundència el castell de Solius.

Els drets i propietats que el monestir de Sant Feliu i la sagristia major de la Seu tenien a Solius durant els 
segles XIII i XIV no acabaven pas amb el cobrament de diversos censos sobre el domini de la terra ni amb 
l’aplicació dels mals usos. Els pagesos també devien al seu senyor la prestació gratuïta de diversos serveis 
personals, que a vegades eren el resultat de la transformació d’antigues càrregues fiscals públiques. Entre 
els serveis que el sagristà major rebia dels pagesos dels seus masos de Solius com a senyor del castell de la 
Roca hi havia la prestació d’algunes joves a la condomina que tenia dins la parròquia. La condomina estava 
formada pel conjunt de terres que el sagristà s’havia reservat per a la seva explotació directa, i cada jova 
consistia en una aportació en treball, equivalent generalment a un dia de llaurar amb bous, que el pagès 
havia d’acomplir amb els seus propis animals de tir. El conjunt de joves que havia de fer cada pagès no era 
gaire elevat, amb la qual cosa el servei no suposava una càrrega de treball personal excessiva. Malgrat tot, 
l’obligació no feia altra cosa que recordar a aquells pagesos fins a quin punt arribava el seu grau de supedi-
tació al senyor. A més, el seu valor relatiu no volia dir que el sagristà en declinés la percepció. Amb el pas 
del temps, el sagristà acabà veient que trauria un major rendiment de la condomina de Solius si renunciava 
a ocupar-se’n personalment i en cedia les terres en emfiteusi. D’aquesta manera, el 10 de febrer de 1334 les 
establí a Berenguer Beuloni, de Solius, i a la seva esposa, Dolça Sifré, per una entrada de 50 sous i el paga-
ment d’un cens anual de 14 sous, la tasca i el delme. El matrimoni, a més, s’obligava a constituir-se com a 
persones pròpies del sagristà.67 Amb la nova situació ja no era possible continuar exigint la prestació de 
joves en aquelles terres. Però això no volia dir que el sagristà renunciés de ple al benefici que li havia repor-

66 MaRcó, 2009, p. 187-188. Un dels exemples que ressenya és el de Joan Guerau, també de Romanyà, que el 19 de febrer de 1349 
pagà 100 sous al monestir equivalents al terç dels béns mobles de la seva esposa Saura, per haver mort aquesta sense atorgar 
testament.

67 El document es troba a AHG, Fons de la notaria de Girona-5, vol. 28, fol. 92, i també a ADG, Sagristia major, perg. 100. Tal 
com hem tingut ocasió de veure unes pàgines enrere, una vintena d’anys més tard, el 1356, un pagès anomenat Nicolau Beuloni 
reconeixerà ser home propi del sagristà major de la Seu per raó del mas del mateix nom.
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tat aquell servei fins aleshores. I així, el 19 d’abril de 1334, després de reduir el nombre de joves que els 
tinents dels seus masos havien prestat a la desapareguda condomina, transformà aquest antic servei personal 
en una prestació econòmica de caràcter anual. La mesura afectava Pere Pons, Pere Martí, Arnau Rovira, 
Guillem Creixell, Pere de Torrent, Pere Mateu, Guillem Llaurador, Elisenda Vidal, Jaume Martí, Pere 
Arnau, Pere de Puig, Arnau Guerau, Guillem de Vilabella i Guillem Cateura, tots ells homes i dones propis 
del sagristà per raó del castell de la Roca de Solius, així com els hereus del mas Ferrer. Cadascun pagaria a 
partir d’ara un cens de 8 diners el dia de Nadal. En canvi, Ramon Douçà, satisfaria un cens lleugerament 
inferior de 6 diners, probablement pel fet que era home propi del monestir de Sant Feliu de Guíxols.68 

Tampoc els pagesos del cenobi guixolenc a Solius estaven exempts d’aquests tipus de serveis personals 
envers l’abat. I així, per citar només un parell de casos, Pere Viader, senyor útil del mas Viader d’aquesta 
parròquia, havia de prestar anualment una jova en l’època de la sembra, dues cavades (o jornades dedicades 
a cavar a la vinya monacal), i dues tragines per femar els camps del senyor (consistents en transportar fems 
utilitzant els animals de càrrega propis). Viader havia de servir-se també del seu bestiar de tir i fer una 
tragina per portar blat al molí i retornar-lo un cop convertit en farina, així com les tragines que fossin 
necessàries per conduir al monestir el blat que el cenobi benedictí recollia a Solius. Pere Esbert, fill del 
difunt Berenguer Pere Esbert, i senyor del mas Perebert de Solius, a banda de complir totes aquestes matei-
xes obligacions, també havia d’entregar cada any a l’abat una bóta del millor vi que tingués en el seu mas 
després de la premsada, i proporcionar una cuixa de porc per a quatre militars.69

Els drets jurisdiccionals

Per completar aquesta visió de la complexitat de drets senyorials aplicables a Solius, cal que ens referim 
encara a l’existència d’un darrer conjunt de drets, de caràcter jurisdiccional. Aquest tipus de drets facultaven 
qui els posseïa per exercir potestats administratives i judicials dins d’una determinada circumscripció. Ens 
trobem una vegada més davant del resultat del transvasament a mans privades d’antigues funcions públi-
ques usurpades en la seva majoria en els segles precedents, durant el procés de fragmentació de l’Estat 
carolingi i la construcció de les senyories. A través dels drets jurisdiccionals, el senyor disposava dels ins-
truments necessaris per al control de la població habitant a l’interior dels límits de la seva jurisdicció, amb 
la facultat d’exigir-los diverses prestacions paramilitars i serveis personals. La titularitat dels drets jurisdic-
cionals també atorgava al senyor el monopoli de la violència, amb la consegüent capacitat de coaccionar els 
pagesos perquè complissin les càrregues exigides i, fins i tot, a poder-los castigar si s’hi resistien.

68 ADG, Sagristia major, perg. 101.
69 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, Capbreu de Solius dels anys 1368-1371 (vol. 1622).
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A diferència dels drets dominicals i personals, que hem vist que es trobaven repartits entre el monestir i la 
sagristia, els drets jurisdiccionals dins la parròquia de Solius es concentraven essencialment en mans de la 
sagristia major de la catedral de Girona. Això no significa, però, que la seva autoritat no fos discutida en 
algunes ocasions pel monestir guixolenc, que també hi havia configurat una àrea d’influència pròpia a 
partir de les terres, els homes i els masos que hi posseïa. Precisament, l’existència d’un conjunt important 
de pagesos de remença dins la parròquia que pertanyien al cenobi benedictí esdevenia el factor principal 
que permetia a l’abat mantenir una posició de força a l’hora de cedir davant determinades pretensions del 
sagristà considerades intrusives. 

La raó que justificava que els drets de governar i aplicar justícia dins Solius pertanyessin a la sagristia 
major venia donada pel fet que aquesta era propietària del castell de la Roca i, més encara, per la conside-
ració d’aquesta fortalesa com a castell termenat. Però, en què consistia exactament un castell termenat? 
Quines obligacions i drets comportava i, sobretot, quins conflictes es generaren al voltant seu entre sagris-
tia i monestir? Abans d’abordar aquestes qüestions, convé que expliquem de quina manera ambdues senyo-
ries organitzaven i administraven les respectives xarxes de béns, drets i rendes de què gaudien a Solius.

4.3. Els agents senyorials: batlles de sac, batlles jurisdiccionals i castlans

La diversitat de drets i propietats de naturalesa dispar que confluïen dins d’una mateixa senyoria convertia 
la seva gestió en una tasca complexa. Per això, el seu titular havia de comptar amb una mínima estructura 
organitzativa si volia assegurar-se’n el control i la rendibilitat econòmica. A més, el senyor no sempre 
residia dins els límits d’aquella senyoria, ja fos perquè el centre de govern s’havia fixat en un altre lloc o 
bé perquè l’extensió del patrimoni acumulat ho feia impossible. Aquests condicionants eren els que obli-
gaven tant l’abat guixolenc com el sagristà major gironí a gestionar forçosament els respectius dominis de 
Solius de manera absentista. Així, els mecanismes de posada en funcionament de tota aquesta infraestruc-
tura requerien, segons l’abast i la complexitat del domini, la participació de diversos agents senyorials amb 
un grau d’intervenció variable.

L’organització dels dominis senyorials del monestir: la batllia de Tapioles

Una de les primeres actuacions que requeria l’organització de qualsevol senyoria era la de disposar d’un 
sistema eficaç de recaptació de les nombroses i diversificades rendes que s’obtenien del treball de la terra 
i de la resta d’imposicions fiscals. En la major part de dominis senyorials, aquesta tasca solia encomanar-se 
a un agent que rebia el nom de batlle de sac. Ara per ara, no disposem d’informació sobre els mecanismes 
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d’organització de la fiscalitat als dominis de Solius que corresponien a la sagristia major ni dels actors que 
hi participaven, però la presència d’un batlle de sac propi no hi hauria estat estranya; també podria ben ser 
que aquesta tasca es portés a terme des del mateix castell de la Roca. En canvi, comptem amb nombroses 
dades referides al funcionament d’aquesta figura als dominis de l’abat. 

Els territoris que l’abat del monestir de Sant Feliu tenia a la parròquia de Solius s’organitzaven fiscalment 
sota una mateixa circumscripció administrativa que rebia el nom de batllia de sac de Tapioles. La batllia 
de Tapioles s’estenia en una part molt residual fins la parròquia de Bell-lloc i aplegava també un petit 
conjunt de terres que el cenobi benedictí posseïa al sector veí de Penedes, situades dins la parròquia de 
Llagostera. Només aquesta darrera zona, en ubicar-se més enllà de Solius, quedava exclosa dels termes del 
castell de la Roca i per aquesta raó escapava de l’àrea jurisdiccional de la fortalesa que, recordem, era 
propietat del sagristà major.

L’administració de la batllia de Tapioles era exercida pel corresponent batlle de sac. Es tractava, tal com 
acabem d’apuntar, d’un agent fiscal senyorial que tenia per objectiu recol·lectar les rendes senyorials que 
l’abat percebia de les terres i masos existents dins la batllia. La figura de batlle de sac anava associada a la 
titularitat del mas Tapioles de Solius, de manera que el càrrec era exercit pel seu propietari. Desconeixem 
el moment en què començà a prendre forma la batllia. El mas Tapioles apareix referenciat en una concòrdia 
que signaren el sagristà major i l’abat guixolenc el dia 2 d’agost de 1235 sobre diverses disputes generades 
a la parròquia de Solius i sobre el castell de la Roca de la qual parlarem més endavant. En el contingut 
d’aquell document es defineixen algunes excepcions sobre el mas Tapioles i el mas Ferrer, aquest darrer 
probablement per la seva condició de farga de destret. Per això, malgrat que no hi ha dades per poder-ho 
assegurar, podria ser que els titulars del mas Tapioles ja s’encarreguessin en aquelles dates de cobrar els 
censos que el monestir rebia a Solius.

La concessió d’una batllia de sac acostumava a fer-se en la majoria de dominis senyorials mitjançant un 
contracte d’establiment emfitèutic, i la seva possessió s’anava renovant a mesura que es capbrevava nova-
ment el mas. Per tant, mentre la finca no passés a mans externes a la família, el càrrec de batlle de sac 
adquiria un sentit hereditari. El 28 d’abril de 1371, Alamanda, filla del difunt Berenguer de Tapioles i 
esposa de Pere de Vinyes, capbrevà a favor del monestir de Sant Feliu de Guíxols el mas Tapioles de Solius 
juntament amb la seva batllia.70 Convé no perdre de vista, però, que les funcions de batlle de sac es vincu-
laven a la tinença del mas, i no directament sobre la persona que l’exercia. En cap cas es tractava d’un 
càrrec personal, i per això l’alienació de la finca a mans d’un individu extern a la família comportava 
igualment el traspàs de la batllia a favor seu. És probable que aquesta situació fos la que es va produir 

70 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622. 
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alguns anys després que Alamanda hagués capbrevat el mas i la batllia. Així, el 7 de maig de 1384, Pere 
Martí, fill d’un altre Pere Martí, apareix esmentat com a senyor útil i propietari del mas Tapioles en fer-se 
home propi de l’abat de Sant Feliu per raó d’aquell mas, després d’haver-se redimit del sagristà major de 
la Seu de Girona. Tot i no disposar de dades més concretes, podem suposar que Pere de Vinyes i Alamanda 
havien renunciat a continuar ocupant-se del mas Tapioles i, en conseqüència, al càrrec de batlle de sac.71 
Així, l’abat devia haver tornat a establir el mas i la batllia. Sigui com sigui, el 31 de maig de 1392, l’abat 
establí perpètuament la batllia de Tapioles a Pere Tapioles, després de molts anys de no formalitzar-se 
aquesta concessió per escrit i no existir-ne escriptura.72 Altres exemples geogràficament propers a Solius 
de transmissió «hereditària» d’aquest càrrec conjuntament amb la casa són el de la batllia de sac de la 
parròquia de Santa Cristina d’Aro, en mans dels senyors útils del mas Saguer almenys entre 1416 i 1567; 
o el de la parròquia de Sant Martí de Calonge, de la qual els senyors útils del mas Reverter esdevenen 
batlles de sac de 1317 a 1491, i novament de 1521 a 1544. A diferència de la batllia de Tapioles, aquestes 
altres dues batllies eren administrades per la Seu de Girona a través de l’anomenada pabordia de juliol o 
d’Aro.73

El fet que el nomenament com a batlle de sac recaigués entre un dels membres de la mateixa comunitat que 
calia fiscalitzar esdevenia una mesura de control de gran eficàcia per al senyor directe, perquè li permetia 
d’assegurar-se la percepció íntegra de les rendes agràries dels seus dominis. La proximitat física per part del 
batlle del territori on exercia la seva tasca i la coneixença dels veïns als quals calia recaptar les rendes dificul-
taven les possibilitats d’ocultació de la collita i de frau fiscal. A més, el mateix batlle participava d’alguns 
incentius econòmics a l’hora de fer la seva feina, tal com veurem seguidament. Però malgrat que el titular del 
mas Tapioles gaudia segurament d’una posició benestant dins de la comunitat pagesa, en realitat no deixava 
de ser un agent senyorial d’extracció plebea. Com molts altres pagesos de masos de Solius, els Tapioles eren 
remences del monestir i, per tant, estaven igualment sotmesos als anomenats mals usos i a l’obligació de 
residir al mas. En la capbrevació del mas i la batllia de Tapioles feta per Alamanda Tapioles l’any 1371, aques-
ta reconeixia explícitament ser persona pròpia de l’abat guixolenc tal com ja ho havia estat el seu difunt pare, 

71 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622, fol. 29 (es tracta d’una acta atorgada a Sant Feliu el 7 de maig de 
1384 i afegida a la cua del capbreu). Un dels testimonis que signa aquest acte d’homenatge és precisament Pere de Vinyes, d’Aro, 
que cal deduir que és el marit d’Alamanda que s’esmenta en la capbrevació de l’any 1371.

72 AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 669. No seria estrany que Pere Tapioles fos la mateixa persona que Pere 
Martí, el qual hauria assumit com a cognom propi el nom que identificava el mas. Això no obstant, un dels testimonis esmentats 
al document s’anomena precisament Pere Martí.

73 Ambdós exemples, extrets de conGost, 2009, p. 313. Vegeu en aquesta mateixa cita una explicació sobre el sistema de control i 
recaptació de les rendes organitzat per la Seu en les diverses parròquies de la pabordia de juliol, amb un funcionament més com-
plex de l’habitual organitzat a través d’una unitat administrativa coneguda amb el nom de sajonia de la vall d’Aro, que tenia la seu 
a Castell d’Aro.
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Berenguer de Tapioles.74 De la mateixa manera, en l’establiment emfitèutic de la batllia fet a Pere Tapioles 
l’any 1392, aquest prestava homenatge a l’abat com a remença seu, i dos anys més tard, en capbrevar el mas 
i la batllia, en tornava a reconèixer la condició d’home propi. També els titulars dels masos Saguer i Reverter 
de què hem parlat abans eren homes propis de la Seu de Girona, tot i la seva condició de batlles de sac.

La concessió de la batllia de sac de Tapioles s’efectuava a canvi de l’obligació del batlle de pagar anual-
ment una alberga a l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Així es reconeix en els documents de 1371 
i 1392 abans esmentats, i també en un capbreu de Solius començat l’any 1394. L’alberga havia estat origi-
nàriament un servei públic, que durant la revolució feudal s’havia reconvertit en una renda senyorial fixa. 
Per la seva feina, el batlle de sac rebia una remuneració, que habitualment es taxava en una onzena mesu-
ra del total recaptat, en concepte de dret de batllia. En un document judicial elaborat el 1623 es diu que en 
aquell moment el cobrament d’una onzena part del total recaptat era el sistema de retribució utilitzat habi-
tualment tant pel batlle de sac de Tapioles com per altres batlles de sac d’altres senyories properes. No 
obstant això, en l’establiment de la batllia de Tapioles atorgat l’any 1392 per l’abat, es fixà com a retribu-
ció del batlle el cobrament directe a favor seu de determinats censos en espècie i diners que pagaven alguns 
pagesos de Solius. D’aquesta manera, calia entregar aquests censos directament al batlle de sac, en comp-
tes de satisfer-los a l’abat. Aquest sistema retributiu es mantingué vigent almenys fins l’any 1400. 

74 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622.

El mas Tapioles dibuixat per la pintora guixolenca Victòria Batet Arxer (1920-2009), que visqué a Solius durant la Guerra Civil.  
24 de novembre de 1938. Procedència: família Vicens-Tarré.
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Censos rebuts per Pere Tapioles l’any 1392 per la seva feina de batlle  
de sac a les terres que l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols té a Solius  
(batllia de Tapioles)

Propietat Cens / prestació Data entrega

Mas Bona Una gallina Festa de Nadal

Mas Vilabella 8 diners en moneda barcelonina Festa de l’Ascensió

Quadre de terra del mas Cateura, 
anomenat camp d’es Cateura

1/16 part de la collita en concepte 
de braçatge ---

Peça de terra que fou del mas 
Tapioles anomenada Puig Gaudonç, 
pertanyent al mas Douçà

6 sous en moneda barcelonina Festa de Sant Vicenç

Mas Castell 3 sous i 7 diners en moneda 
barcelonina Festa de Nadal

Mas Mateu 2 gallines i un mesuró de forment Festa de Nadal

Mas Albert 7 sous en moneda barcelonina Festa de Nadal

Mas Garrofa 7 sous en moneda barcelonina Festa de Nadal

Mas Viader 2 gallines Festa de Nadal

Mas Canyabar
2 linyes de cansalada, 2 gallines, 2 
mesurons de forment, 2 quarteres 
de vi i una quartera de civada

Festa de Nadal

Borda anomenada Viader o Baluch, 
pertanyent al mas Ferrer 4 sous en moneda barcelonina Festa de Nadal

Mas Llaurador 3 sous i 6 diners en moneda 
barcelonina Festa de Nadal

Font: eleboració pròpia. AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 669, doc. d’establiment de la batllia de sac de Tapioles.
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A banda de les rendes regulars, el batlle de Tapioles s’havia d’ocupar també de recaptar tots els ingressos 
extraordinaris que el monestir obtingués de les càrregues fiscals que gravaven determinades accions dels 
homes i dones de la batllia. El batlle rebia sobre cadascuna d’aquestes quantitats recol·lectades una comis-
sió de 2 diners per cada sou, la qual cosa equivalia a un 16,6 % de l’import total. Algunes de les càrregues 
més habituals que havien de satisfer els pagesos de Solius consistien en pagaments en concepte d’entrades 
i redempcions de remences a la senyoria. Igual d’important era el control de les operacions de compraven-
da entre pagesos del domini útil de les finques treballades per al cenobi guixolenc. Recordem que el pro-
pietari útil de la terra estava facultat per alienar-la a favor d’una altra persona amb el corresponent dret del 
monestir a cobrar-ne el lluïsme o foriscapi, és a dir, un impost equivalent a un determinat percentatge del 
preu de venda fixat.

Els negocis de l’abat guixolenc en relació amb les rendes agràries obtingudes dels seus dominis a Solius 
no s’acabaven amb l’establiment de la batllia de Tapioles. Sovint la part proporcional dels productes que 
recol·lectava el batlle i que pertocava al monestir no anava a parar directament a les mans de la comunitat 
benedictina, sinó que l’abat la venia per anticipat a una tercera persona, a qui era transferida a canvi del 
pagament d’una suma de diners. Aquesta operació significava la conversió instantània d’una renda en 
espècie a una renda en moneda, que permetia al monestir disposar de liquiditat immediata per atendre les 
seves necessitats sense haver d’esperar que la terra donés els seus fruits per a cada estació de l’any.75 Una 
de les ocasions en què s’optà per aquest sistema fou el 26 d’abril de 1393, quan l’abat arrendà a Guillem 
Teixidor, que habitava a Sant Feliu de Guíxols, per un termini de quatre anys a comptar des del següent 
dia 1 de juny, la percepció de tots els censos, tasques, agrers i altres drets que pertoquessin al monestir a 
la parròquia de Solius i dins la batllia de Tapioles.76 L’arrendament es féu per un preu anual de 31 lliures.

L’estructura dels dominis de la sagristia major: batlles jurisdiccionals i castlans

L’organització dels dominis senyorials requeria una major articulació quan hi anava associat l’exercici de 
drets jurisdiccionals. En aquest cas, el senyor havia de disposar-hi d’algun oficial amb facultats delegades 
per desplegar-hi l’autoritat en representació seva. Aquest oficial rebia el nom de batlle, i cal no confondre 
les seves funcions amb les del batlle de sac, que com hem vist eren estrictament fiscals. L’existència de la 

75 MaRcó, 2009, p. 192-193.
76 AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 676. Una anotació al final del text indica que el 9 de maig de 1394 el do-

cument es va cancel·lar per acord entre les dues parts, després que una permuta entre l’abat i el sagristà major de la Seu de Girona 
transferís a aquest darrer la percepció de totes les rendes de Solius que havien pertangut fins aquella data al monestir de Sant Feliu 
de Guíxols. Del contingut d’aquesta permuta en parlarem extensament en el proper capítol.
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figura de batlle de la sagristia major a Solius, on aquesta institució gaudia dels drets jurisdiccionals damunt 
el conjunt de territoris de la parròquia, apareix documentada a través del nom de dues de les persones que 
n’ocuparen el càrrec. El primer d’ells, Guillem de Rovira, actuà almenys entre els anys 1310 i 1324, men-
tre que el segon, Francesc Creixell, s’esmenta l’any 1411. És precisament la seva funció de batlles senyo-
rials el que tant en un cas com en l’altre els permeté rebre, en nom del sagristà major, l’homenatge que 
prestaren diversos pagesos de Solius reconeixent-se com a remences de la sagristia major de la Seu.77 
Convé destacar també que la coincidència dels cognoms de Guillem Rovira i Francesc Creixell amb el dels 
masos homònims de la parròquia de Solius ens indica que, de la mateixa manera que hem vist pel cas de 
la batllia de sac de Tapioles, ens trobem davant d’agents senyorials d’extracció plebea provinents de la 
mateixa àrea on exercien les seves funcions. Recordem que en el capbreu de Solius a favor del sagristà 
major redactat l’any 1322 hi apareixen uns individus anomenats Guillem Rovira, Arnau Rovira i Guillem 
Creixell que hi reconegueren els seus respectius masos i terres.

Pel que fa al monestir de Sant Feliu, la presència de remences de l’abat a Solius podia generar que en 
algunes ocasions aquest hagués d’intervenir per fer valer la seva autoritat o per resoldre determinades 
qüestions suscitades entre els seus homes propis. Amb tot, no sembla probable que el monestir de Sant 
Feliu disposés a Solius d’algun funcionari permanent per ocupar-se d’aquests assumptes. Ens inclinem més 
aviat a pensar que les actuacions puntuals que calgués fer les practicaven els mateixos oficials o delegats 
que actuaven en nom de l’abat dins del terme de Sant Feliu de Guíxols, on s’ubicava l’edifici monacal i 
des d’on s’exercia el poder abacial.

Tornem ara als dominis de la sagristia major a Solius, que a més de l’organització dels seus béns i drets a 
la parròquia havia d’ocupar-se de l’administració del castell de la Roca. La naturalesa eclesiàstica del càr-
rec de sagristà major i la forçosa gestió a distància del seu patrimoni situat més enllà de la ciutat de Girona 
li impedien de residir al castell de Solius i controlar-lo directament. De fet, generalment els senyors castrals 
no governaven els seus castells directament, sinó que n’encomanaven l’administració de cadascun a un 
cavaller de rang inferior que, a canvi de jurar vassallatge, rebia la consideració de castlà d’aquella fortale-
sa. Així ho prometé, per exemple, Pere Goxat de Llambilles l’11 de desembre de 1296 en fer homenatge al 
sagristà de la Seu de guardar fidelment el castell de la Roca.78 El castell, doncs, podia ser cedit com un feu, 
amb el reconeixement de determinades obligacions envers el cedent a canvi del seu usdefruit.

De la mateixa manera, el sagristà major també podia cedir en feu a altres senyors inferiors només algunes 
propietats o rendes situades dins el terme del castell. Ja hem tingut notícia d’aquesta pràctica en abordar 

77 AHG, Fons notarial de Sant Feliu de Guíxols, vol. 613; ADG, Sagristia major, perg. 85 i 168.
78 ADG, Notaria, vol. G1, fol. 44v.
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les primeres notícies de la Roca de Solius al comen-
çament del segle XIII. Sabem també que, durant el 
segle XIV, algunes terres del castell estaven infeu-
dades per la sagristia major a diversos senyors inter-
medis. Així, la família de Bernat Torroella, cavaller, 
disposà fins l’any 1324 de certs drets i dominis a 
Solius que li havien estat concedits per la sagristia 
major a canvi de la prestació d’homenatge a favor 
seu. Els béns infeudats comprenien un conjunt de 
terres situades en gran part al sector conegut com a 
Perafita, on molts dels pagesos de la parròquia hi 
conreaven alguna parcel·la de terra. La propietat 
d’aquestes possessions infeudades no fou recupera-
da plenament per la sagristia major fins el mes de 
desembre de 1394.

Per altra banda, l’any 1302 s’esmenta l’existència 
dins el terme de Solius d’un feu anomenat d’en 
Granollers, i en aquesta mateixa línia, el 1322 un 
personatge anomenat Pere Granollers capbrevà per 
al sagristà major una senyoria directa i un feu a 
Solius no especificats, que intuïm que devien con-
sistir en el mas Granollers de Llagostera i diverses 
terres de la parròquia de Solius. El conjunt de béns 
infeudats devia formar part dels dominis del castell 

de la Roca i devia haver estat cedit a la família dels Granollers almenys des de principis del segle XIV, amb 
el dret d’usufructuar-los directament a canvi d’adquirir certs compromisos o prestar determinats serveis a 
favor del sagristà major com a senyor de la fortalesa. D’aquesta manera, els Granollers es convertien en 
senyors intermedis, amb dret a rebre les rendes agràries produïdes en el lot de terres infeudades. L’any 
1394, Berenguer Sifré àlies Gardí, pagès del mas del mateix nom, treballava tres peces de terra de Solius 
pertanyents al feu dels Granollers, situades als llocs anomenats Coll de Tapioles, Camp des Cirers i Torrent 
Aliern, i per aquesta darrera els havia de pagar 2 sous, tasca i dues parts de delme. L’any 1396 Caterina 
Bonet declarava també tenir dues peces del seu mas Bonet per a aquest mateix feu.79

79 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 234r (es tracta d’un extracte del segle XVIII d’un capbreu de l’any 1322) i 
fol. 210v; ADG, Sagristia major, Capbreu de Solius dels anys 1394-1396, fol. 27r i 63v. 

Guerrer esculpit durant el darrer quart del segle XIV a la porta 
dels Apòstols de la catedral de Girona.
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Juntament amb el castlà, la fortalesa comptava amb la presència d’una petita guarnició militar permanent 
que s’encarregava de les tasques de defensa del castell i del manteniment de l’ordre dins dels límits del 
terme castral. La guarnició militar podia actuar com el braç executor de la justícia administrada pel sagris-
tà major i, si calia, intervenir com a agent de coacció i submissió de la pagesia. No en va, el monopoli de 
la violència queia en mans d’aquest cos militar encapçalat pel castlà i sotmès, en darrera instància, a l’au-
toritat del sagristà major. 

La pràctica de vehicular l’administració dels castells mitjançant els pactes feudovassallàtics pels quals se 
n’encomanava el comandament a cavallers i membres de la petita noblesa sota el rang de castlans comen-
çà a perdre força cap al final de l’edat mitjana, als segles XIV i XV. Tal com explica l’historiador i jurista 
Josep M. Pons Guri, a partir d’aleshores la tendència dels senyors dels castells fou encarregar-ne la direc-
ció a funcionaris, una mesura sens dubte molt més avantatjosa als interessos senyorials d’acord amb la 
realitat dels nous temps. Aquests funcionaris disposaven de menys drets que els antics castlans pel fet que 
no assumien cap lligam feudal amb el propietari de la fortalesa en el moment d’assumir-ne la custòdia, amb 
la qual cosa podien ser remoguts amb més facilitat pel senyor en el cas de necessitat o descontentament. 
Així, el càrrec de castlà donarà lloc al de capità de castell o fins i tot al de batlle. Aquesta serà molt proba-
blement la condició de Guillem Criveller, de qui sabem que el 12 de novembre de 1405 residia al castell 
de Solius juntament amb la seva esposa com a castlà o nunci (segons esmenta la documentació), per bé que 
en aquella mateixa data signà haver rebut 7 lliures barcelonines de mans del sagristà major de la Seu en 
concepte de part de la seva soldada.80

80 ADG, Manuals de beneficis, vol. D-177, fol. 117.
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5. LA ROCA DE SOLIUS, CASTELL TERMENAT (S. XIII-XIV)

5.1. Els drets i deures entorn del castell termenat

L’existència del castell de la Roca suposà una transformació en les condicions de vida dels homes i dones 
que habitaven a Solius. Més enllà de les seves funcions militars, la fortalesa actuava com un centre de poder 
i permetia al seu titular, el sagristà major de la Seu de Girona, l’exercici de potestats governatives i judicials 
sobre el territori circumdant gràcies a la condició jurídica de castell termenat. A diferència de les fortifica-
cions concebudes exclusivament per fer front a necessitats bèl·liques, els castells termenats es caracteritza-
ven per disposar d’una àrea d’influència clarament delimitada —és a dir, d’un terme propi— dins la qual 
era aplicable un règim jurídic específic. El castell, amb tot el seu terme, es convertia així en una circums-
cripció administrativa i judicialment autònoma, i el seu propietari, en un important senyor jurisdiccional.

La naturalesa de la Roca de Solius com a castell termenat comportava un seguit d’obligacions al seu pro-
pietari, el sagristà major. La més important de totes era la de mantenir-lo ben guardat, o en cas contrari 
podia ser obligat pel senyor de rang superior a enderrocar-lo per evitar que caigués en mans d’enemics o 
servís d’aixopluc a malfactors. També s’havia de comprometre a defensar les persones que habitaven dins 
dels límits del castell i a garantir-los l’aplicació de la justícia. Per poder dur a terme aquestes obligacions, 
el propietari d’un castell termenat disposava d’àmplies prerrogatives, que li atorgaven un enorme poder. 
Així, el sagristà major gaudia a l’interior del terme de la Roca de Solius i en relació amb els seus habitants 
de la potestat exclusiva de dues antigues funcions del poder públic: per una banda, la facultat de comandar-
los militarment (coneguda com a dret de ban o mandamentum), i per l’altra, el poder d’administrar-los 
justícia, amb la capacitat d’imposar càstigs o multes (anomenat dret de districtum). 

Era en nom d’aquestes mateixes obligacions, i gràcies a les potestats per exercir-les de què estava investit, 
que el sagristà major exigia als habitants del terme la prestació forçosa de diversos serveis vinculats al 
castell i, per això mateix, de caràcter paramilitar. D’aquesta manera, els homes hàbils que residissin dins 
dels límits de la fortalesa i tinguessin entre 14 i 60 anys podien ser obligats pel senyor a participar en les 
seves campanyes militars, consistents en l’host o la cavalcada. La primera, l’host, comportava acompanyar 
l’exèrcit del senyor en una expedició més o menys llarga, tant dins del terme castral com més enllà, i per 
això era assimilable a marxar a la guerra. Generalment, però, es tendí a anar limitant l’abast geogràfic i la 
durada d’aquest servei a un espai i temps concrets. La cavalcada, en canvi, era una incursió militar en 
territori enemic de durada breu, generalment inferior a una jornada, amb la finalitat de saquejar-lo i captu-
rar-ne un botí. El senyor tenia el deure de redimir aquells serfs que en el transcurs de l’expedició o el 
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combat fossin fets presoners de l’enemic, però en 
canvi no estava obligat a indemnitzar els casos de 
mort o ferides. Així mateix, els homes d’entre 14 i 
60 anys residents al terme castral també havien de 
prendre part en l’anomenat viafora, senyal d’alarma 
o perill que es convocava habitualment a so de corn 
per reunir els habitants de la zona en la persecució 
de malfactors i la defensa de la comunitat. Els drets 
inherents al castell termenat permetien igualment 
exigir als seus habitants guaites i bades, consistents 
a fer serveis de sentinella i vigilància del territori 
per advertir de possibles perills enemics, ja fos des 
de la mateixa fortalesa o bé des d’altres punts ele-
vats del terme. Els homes pertanyents a la jurisdic-
ció del castell havien de participar també en les 
obres de defensa de la fortalesa, és a dir, muralles, 
murs, torres exteriors, matacans, ampits, valls i fos-
sats, palissades... S’hi incloïen les construccions 
militars avançades, com barbacanes o bastides, i 
també la cisterna, ja que es considerava element 
d’importància estratègica en cas de setge. Segons 
explica Josep M. Pons Guri, la feina d’ocupar-se del 
trasllat dels materials corresponia als mateixos 
homes convocats, de manera que el senyor del cas-
tell únicament tenia la responsabilitat de proporcio-
nar el mestre que s’ocuparia de la direcció dels tre-

balls. Finalment, els habitants del terme castral havien de recollir-se obligatòriament a l’interior de la 
fortalesa en cas de guerra o invasió. 

Les obligacions derivades del castell termenat que acabem de veure eren fàcilment exigibles pel sagristà 
major de la catedral de Girona als seus homes de remença localitzats dins el terme castral de Solius. El 25 
d’agost de 1321, per exemple, el sagristà major establí a Pere de Bellver, oriünd de Sant Vicenç de 
Susqueda, i a Elisenda, la seva esposa, una peça de terra situada al lloc anomenat Terra Grassa, a Solius.81 
L’establiment atorgava a Pere de Bellver la facultat d’edificar-hi un mas —que posteriorment es coneixerà 

81 ADG, Sagristia major, perg. 81.

La torre de Carlemany (s. XI), un dels pocs elements  
de la fàbrica romànica que encara es poden observar  
a la catedral de Girona.
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com a mas Gras o Terragrassa— per fixar-hi resi-
dència permanent, així com de construir un molí a 
la riera que descendia fins a Canyet. A canvi, 
Bellver havia de pagar un cens anual de 4 sous el dia 
de Nadal i satisfer la resta de prestacions i censos 
derivats d’aquesta mateixa terra o del mas, entre 
altres la tasca. Tots aquests drets dominicals caldria 
repartir-los a parts iguals amb el monestir de Sant 
Feliu, perquè la terra concedida era propietat en 
indivís del sagristà i de l’abat, a excepció del delme 
i la primícia, que pertanyien al senyor del castell. 
Bellver es comprometia igualment, amb motiu del 
posterior aixecament del seu mas, a fer-se home 
propi del sagristà, de manera que aquest podria 
rebre tots els drets derivats de les persones de la 
casa per raó de redempcions, intesties, eixorquies i 
cugucies. Però el sagristà tenia encara la facultat de 
reclamar a Bellver altres obligacions pel fet que la 
terra cedida s’ubicava dins la seva senyoria jurisdic-
cional del terme del castell. I així, si bé Pere de 
Bellver quedava exempt d’haver de prestar joves, 
tragines i batudes, sí estava obligat en canvi a fer 
guaites i obres personals a la fortalesa, tant en temps 
de guerra com de pau. 

En ocasions, alguns dels serveis exigits pel senyor 
del castell als seus habitants podien convertir-se en 

prestacions en espècie. Una de les susceptibles d’esdevenir-ho amb major freqüència era la guaita o bada. 
N’és el cas l’establiment que féu el sagristà major el 12 de juny de 1392 a favor d’Anton Cateura, d’Aro, 
dels masos Vidal i Grau de Solius, que ara formaven una sola finca després d’haver quedat deshabitats i 
enrunats a causa de la pesta; entre les diverses obligacions estipulades —incloent-hi l’obligació de cons-
tituir-se com a home propi— l’esmentat Cateura havia de pagar al sagristà una mitgera d’ordi segons 
mesura de Girona en concepte de guaita o bada del castell, en cas que el senyor del castell no volgués que 
la guaita es fes personalment.82 De fet, si fem cas del contingut d’un capbreu de Solius elaborat entre els 

82 ADG, Sagristia major, perg. 154.

La Porta Ferrada, construïda durant el segle X i símbol  
del poder del monestir de Sant Feliu de Guíxols sobre els seus 
homes propis.
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anys 1394-1396, en la major part de masos que pertanyien des de temps remots a la sagristia major ja es 
preveia la possibilitat que el senyor convertís el servei de guaita o bada en la prestació d’un cens anual 
equivalent a una mitgera d’ordi. Aquest cens el prestaven pagesos de masos com els Vilabella, Martí, Pons, 
Cateura, Vidal, Llaurador, Creixell, Pere Arnau àlies Badós, Rovira, Mateu i Torrent. En el cas de la borda 
Reig, en canvi, el cens que s’havia de pagar era d’una quartera d’ordi en comptes d’una mitgera, proba-
blement perquè el domini directe d’aquesta propietat es trobava en mans de l’abat de Sant Feliu de 
Guíxols.83

El control privatiu dels poders de manar i destrènyer atorgava al senyor del castell la facultat de sumar a 
les prestacions paramilitars que hem vist l’exigència d’altres serveis o disposicions arbitràries. En realitat, 

83 AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, Capbreu de Solius dels anys 1394-1396 (vol. 274).

Els boscos del castell, que s’alça al fons de la imatge, proporcionaven abundants recursos als habitants del terme.



65

la jurisdicció del sagristà major sobre la fortalesa de la Roca de Solius li permetia disposar de l’ús exclusiu 
de la violència i de la justícia dins dels límits del castell, amb el dret d’imposar unilateralment qualsevol 
nova càrrega senyorial, i amb la possibilitat de coaccionar la pagesia que s’hi mostrés reticent fins a obli-
gar-la al compliment de totes les prestacions exigides. L’exercici del poder que emanava de la senyoria 
jurisdiccional del castell incloïa la capacitat de dictar normes pròpies per mitjà de bans i ordinacions, sem-
pre que no infringissin el dret comú i els usatges o constitucions generals de Catalunya. Això permetia al 
senyor apropiar-se del monopoli sobre certs recursos existents a l’interior de les terres del castell i exigir-ne 
contraprestacions als habitants que volguessin utilitzar-los. Un d’aquests monopolis era el de les aigües que 
discorrien pel terme, l’accés a les quals podia requerir l’autorització prèvia del sagristà a l’hora de destinar-
la a usos específics com ara la construcció d’un molí al riu. El monopoli afectava també les aigües maríti-

El litoral de Santa Cristina d’Aro en direcció a Tossa, amb la platja de Canyet en primer pla i, darrere, l’entrada al port natural de 
la cala de la Corcollada o del Senyor Ramon. El terme del castell de la Roca s’estenia fins a l’actual costa cristinenca. Fotografia 
de R. Gassó de la dècada dels quaranta del segle XX. Procedència: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons Pere Rius.
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mes, pel fet que el terme castral de la Roca arribava fins a la costa, tal com tindrem ocasió de veure en el 
capítol vinent. D’aquesta manera, el senyor gaudia també del dret de ribatge sobre aquell litoral i podia 
reglamentar-ne la pesca i la venda de peix. En l’establiment emfitèutic del futur mas Gras fet a favor de 
Pere de Bellver el 25 d’agost de 1321, que ja hem tractat abans, el sagristà major li permetia de pescar amb 
xàvegues o altres tipus de barques en els mars del castell amb l’obligació tanmateix de lliurar-li el delme 
o desena part del peix capturat. De la mateixa manera, el senyor disposava de prerrogatives sobre la cace-
ra dins del territori, hi podia establir vedes i limitacions i fins i tot reclamar-ne determinats percentatges 
sobre la carn dels animals caçats o trobats morts. El monopoli seguia a l’hora de referir-se als boscos i 
pastures. Seguint amb el cas anterior de l’any 1321, a Bellver li estava vedat de fer llenya i carbó sense el 
consentiment del sagristà major excepte a les zones d’empriu, és a dir, en aquells llocs on els veïns de la 
parròquia tenien dret d’aprofitar-ne els recursos naturals per al seu propi sosteniment. No fou fins pocs 
anys després, el 10 de gener de 1331, que el sagristà donà el seu vistiplau al fill de Pere, Jaume Gras, per 
tallar fusta i fer carbó al seu mas de Terragrassa exceptuant-ne suros i alzines, així com la facultat de ven-
dre’n sempre que traginés la mercaderia amb el seu propi animal.84 De manera semblant, el 20 d’octubre 
de 1391, el sagristà major establí una peça de bosc a Guillem de Terragrassa i li donà llicència per poder 
portar-hi el seu ramat a pasturar i explotar-ne els recursos forestals, específicament per fer rabasses d’arboç 
i de bruc, com també per tallar llenya destinada al servei del castell o del forn de vidre.85 

Altres drets que el senyor del castell podia retenir-se eren el de cobrar peatge per al pas de bestiar dins del 
terme, prohibir de vendre vi als habitants del terme quan ell volia vendre el seu, o el control exclusiu de 
serveis com el de la farga de destret, a la qual els pagesos havien d’acudir forçosament per a l’adquisició 
i reparació de llurs eines (utilitzades majoritàriament per al treball agrícola). La farga de destret de Solius 
es trobava dins les terres del mas Ferrer. Hi ha constància de l’existència d’aquest mas des de l’any 1235, 
data en la qual segurament ja s’hi ubicava la farga. De fet, és precisament l’existència d’aquesta indústria 
la que devia haver donat nom a la finca. No obstant això, sembla que amb anterioritat a la segona meitat 
del segle XIV la farga es dividia en dues parts, formades per l’esmentat mas Ferrer i pel mas Sureda. Arran 
dels anys de pesta que assolaren la comarca durant el període de 1349-1365, aproximadament, el mas 
Sureda quedà deshabitat i s’enrunà, i la farga s’incorporà en la seva totalitat al mas Ferrer.86

84 Referència esmentada a la capbrevació del mas Terragrassa realitzada pels descendents de Jaume Gras l’any 1394 (ADG, Sagristia 
major, Capbreu de Solius de 1394-1396, fol. 46). Malgrat que el text del capbreu indica l’any 1330, hem deduït que la datació 
emprava el sistema de l’Encarnació i per això ha calgut sumar-hi un any per transformar la xifra al còmput utilitzat actualment.

85 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 12r-13r; ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 207.
86 Recordem que el mas Sureda ja estava derruït i sense titulars el 4 d’agost de 1365, data en què precisament per aquesta raó l’abat 

n’establí una peça de terra a Joan Auladell, de Solius (vegeu el principi de l’apartat 4.2.). En un capbreu de Solius de 1394-1396 
s’esmenta que aquest mas rònec havia estat establert temps abans per l’abat al tinent del mas Auladell.
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De la mateixa manera que hem vist per al mas Tapioles en referir-nos a la seva batllia de sac, la possessió 
de la farga de destret es capbrevava juntament amb el mas Ferrer. El tinent del mas estava obligat a prestar 
el seu servei com a ferrer als pagesos de Solius en la fabricació i reparació d’eines, segons un preu estipu-
lat: aixades, destrals, relles, malls, etc. Per la seva banda, els pagesos de Solius no podien acudir a cap altra 
ferreria; a més, segons el capbreu de Solius elaborat entre els anys 1394 i 1396, la major part d’ells havien 
de pagar al seu senyor un cens anual en espècie —generalment d’ordi i vi, en quantitats variables— per 
poder rebre aquest servei.87 El titular del mas Ferrer també havia de prestar un cens al senyor directe a canvi 
del dret a disposar de la feina en exclusiva. L’any 1368, per exemple, Joan Ferrer, fill dels difunts Guillem 
Ferrer i d’Ermessenda, declarà que havia d’entregar anualment a l’abat benedictí, per raó de la farga del 
seu mas Ferrer, 24 ferradures per a cavalcadura.88 Aquesta és una dada important, perquè posa de relleu 
una vegada més la complexitat de la realitat existent a Solius en la definició i distribució de béns i drets 
entre el monestir benedictí i la sagristia major, més enllà de l’existència del castell termenat de la Roca. 
Així, el domini directe del mas Ferrer pertanyia a l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, com també 
intuïm que havia estat propietat seva l’antic mas Sureda. Però a més a més, el titular del mas Ferrer era 
remença del monestir benedictí. Potser és per aquestes circumstàncies que la propietat de la farga de destret 
de Solius era compartida en indivís, és a dir, a parts iguals, entre el monestir i la sagristia major. Malgrat 
posseir el castell termenat de la Roca, el sagristà major no sempre podia gaudir a Solius de tots els privi-
legis en termes absoluts. Amb la presència davant seu d’una senyoria rival tan poderosa i amb tants inte-
ressos a Solius com era el monestir guixolenc, el terreny estava adobat per als malentesos i els conflictes.

 
5.2. Les disputes derivades de la condició de castell termenat

La discussió sobre la naturalesa jurídica del castell de la Roca suposà una font de conflicte entre la sagris-
tia major i el monestir que s’allargà més de dos-cents anys. El problema de fons era la confrontació per la 
titularitat i l’abast de diversos drets sobre una part dels habitants de la parròquia de Solius, dins la pugna 
que en el marc del sistema feudal portaven a terme ambdues senyories eclesiàstiques per delimitar i con-
solidar els seus respectius dominis en aquest sector de la vall d’Aro. 

L’element clau en la discòrdia consistia a determinar si el castell de Solius era termenat o no i, en cas 
afirmatiu, quins eren els seus límits territorials. Segons l’argumentació de la sagristia major, el castell de 

87 AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 274. En l’esmentat capbreu hi consta que pagaven un cens d’aquestes caracterís-
tiques, en contraprestació pel servei a rebre, els titulars dels masos Mercader, Vilabella, Auladell, Pere Arnau àlies Badós, Martí, 
Pons, Cateura, Pla, Vidal, Llaurador, Dauçà (o Douçà), Sifró, Bona, Creixell, Rovira, Mateu, Torrent i Bonet.

88 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622.
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la Roca disposava d’un terme propi amb un perímetre clarament definit, que englobava dins seu la totalitat 
de la parròquia de Solius. Dins del terme, el sagristà major gaudia de jurisdicció general i de la potestat 
d’exercir damunt dels seus habitants els drets associats a qualsevol castell termenat que ja hem tractat a 
l’apartat anterior. Així, d’acord amb aquest plantejament, els homes de Solius que pertanyien al monestir 
també residien dins els termes del castell i, en conseqüència, havien de complir igualment aquelles prerro-
gatives a favor del sagristà major, encara que aquest no fos el seu senyor natural. 

Els remences de l’abat que habitaven a l’interior del suposat terme del castell, per contra, es mostraven 
reticents a sotmetre’s a les demandes d’un senyor que no els era propi. Unes exigències que en molts casos 
coincidien amb altres de similars que havien de prestar a l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Per 
això, les queixes d’aquests pagesos es veien recolzades tant per l’abat com per la resta de la comunitat 
benedictina. No en va, les pretensions del sagristà major eren rebudes per l’abat guixolenc com un atac 
frontal al control sobre els serfs que el cenobi benedictí gaudia a Solius, i com un intent d’apropiar-se 
d’algunes de les potestats que hi podia exercir. El cenobi benedictí entenia les seves possessions de Solius 
com una prolongació del domini senyorial que el monestir havia bastit a Sant Feliu de Guíxols i que s’ar-
ticulava entorn de l’edifici monacal. Convé recordar que aquest edifici, amb les seves torres, fossat i 
muralla, era molt més que un lloc de pregària i recolliment, i es concebia també com un recinte fortificat, 
amb funcions militars i governatives damunt el conjunt dels territoris que estaven sota influència seva. Es 
tractava, doncs, del centre administratiu d’una gran i complexa senyoria, el lloc des del qual l’abat, assi-
milat a un poderós senyor feudal, controlava i administrava un conjunt important de drets i propietats que 
arribaven també fins a Solius.

Des de temps remots molts dels abats intentaren servir-se d’aquesta doble característica d’església i forta-
lesa del recinte per reivindicar la condició de castell termenat del monestir. La demanda es recolzava al 
mateix temps en suposats antecedents històrics com l’atribució de la fundació del cenobi a l’emperador 
franc Carlemany al segle VIII. Fins i tot sembla que l’any 1408 s’arribà a l’extrem de falsificar un docu-
ment amb referències a un suposat antic castell d’Alabric (per a uns, d’origen visigot, i per a altres, d’èpo-
ca musulmana), amb la intenció de fabricar proves que permetessin obtenir aquesta declaració. L’objectiu 
principal que havia perseguit sempre la sol·licitud d’aquest reconeixement era ampliar i reforçar jurídica-
ment el domini senyorial de l’abat sobre la vila de Sant Feliu de Guíxols. Tanmateix, la mesura també havia 
de reportar avantatges a l’hora de gestionar els homes, terres i drets que el cenobi posseïa als llocs veïns 
de la vall d’Aro. En realitat, a falta d’una declaració formal, la comunitat benedictina actuava en determi-
nats aspectes considerant implícitament com un fet l’assimilació del monestir a la de castell termenat. I 
així, si el sagristà major tenia en el castell de la Roca el seu principal argument per intentar forçar la volun-
tat dels pagesos de Solius, l’abat podia fer valdre la seva posició adscrivint jurídicament els seus homes 
propis de la parròquia de Solius al recinte fortificat del monestir. El monestir no fou declarat formalment 
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castell termenat fins l’any 1684, i encara sense que reunís totes les condicions requerides a aquest tipus de 
fortaleses.89 Aleshores ja feia gairebé dos segles que el cenobi havia deixat de senyorejar Solius, com tin-
drem ocasió d’explicar d’aquí algunes pàgines.

Mentrestant, les disputes generades entre ambdues senyories eclesiàstiques pels drets que al·legava la 
sagristia major sobre Solius amb motiu de l’existència de la fortalesa de la Roca no tardaren a fer-se pre-
sents, fins a l’extrem de requerir la intervenció del bisbe de Girona l’any 1235. Els punts per resoldre eren 
diversos: el sagristà reclamava als homes de l’abat que habitaven dins del terme del castell el pagament del 
delme del peix que es pescava al port de la Corcollada —l’actual cala del Senyor Ramon, en direcció a 
Tossa—, la percepció de la tasca dels prats que s’havien posat novament en cultiu, la prestació de joves i 
tragines i el compliment del servei de cavalcada. Ambdues parts tampoc no es posaven d’acord a reclamar 
el dret sobre el vi, ni en la propietat de les terres guanyades per al·luvió o als aigualleixos. Tampoc no hi 
havia consens sobre a qui corresponia la competència en la resolució de certs delictes. Tot i la complexitat 
dels elements en joc, no sembla que l’abat s’agafés la qüestió amb gaire interès si tenim present que en el 
moment en què es posà punt i final a les disputes havia marxat a Mallorca per atendre diversos negocis, 
sense ni tan sols nomenar un procurador que representés la part del monestir en aquell afer. 

Finalment, el bisbe dictà una concòrdia el 2 d’agost de 1235. En el text, la màxima autoritat religiosa de la 
diòcesi dictaminà l’obligació dels homes de l’abat que residien dins el terme de la Roca de Solius de mobi-
litzar-se en ser cridats pel castell i acudir a la seva defensa. Amb tot, el sagristà no podria obligar-los a fer 
cavalcada —és a dir, que l’acompanyessin en expedició militar— fora dels límits de la fortalesa, a excep-
ció de l’acompanyament que tots els homes de la diòcesi de Girona havien de prestar al seu bisbe en els 
casos de persecució dels qui violaven les assemblees de pau i treva.90 Així mateix, es dictaminava que les 
joves i les tragines dels masos dels homes propis de l’abat corresponien al senyor del castell, menys les del 
mas Tapioles i del mas Ferrer. L’exempció d’aquests dos masos podria respondre al fet que els seus titulars 
posseïssin respectivament la batllia de sac i la farga de destret del monestir a Solius, i per això gaudirien 
d’algunes prerrogatives específiques. Per altra banda, el bisbe ratificava la propietat del port de la 

89 Amb la sentència, Sant Feliu de Guíxols passava a formar part del terme castral del monestir. El cenobi benedictí veié reconeguda 
així l’antiga pretensió d’imposar el seu control sobre la vila, amb la facultat d’exigir als seus habitants tots els drets i serveis propis 
dels castells termenats. En paraules de l’historiador Emili Grahit, amb aquest fet «la villa quedó sujeta á una humillante servi-
dumbre», davant la possibilitat que els seus homes poguessin estar obligats a la «guayta, bada, opus fornaeum, et sonus cornu», 
i a l’entrega de «pierna de senglar, y pex de tall, y todos los demas derechos debidos legitimamente al castillo terminado, cuyo 
ámbito incluye, no solamente el monasterio, sino también la villa y sus fuerzas como ellas y todo el término constituyan y hagan 
una fuerza y castillo» (GRahit, 1873, p. 187-188). Vegeu també català Roca, 1990-1991, vol II, p. 746-753.

90 Assemblees per les quals es prohibia de cometre actes violents durant determinats dies de la setmana i en dates concretes del 
calendari litúrgic.
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Corcollada a favor de la sagristia major de la Seu, a qui també es reconeixia el dret a percebre’n el delme 
dels peixos. En les disputes generades sobre el dret del vi, la sentència establia que tant el sagristà com 
l’abat el conservessin sobre els seus respectius homes de remença, i de manera semblant, que el pagament 
de la tasca dels prats que feia menys de trenta anys que es cultivaven es repartís a parts iguals entre tots 
dos senyors. En el cas de les terres obtingudes d’aigualleixos o al·luvions, la propietat correspondria a la 
del mateix titular de la terra veïna. La resolució del bisbe finalitzava reconeixent al sagristà major jurisdic-
ció criminal dins dels límits del castell, en atorgar-li la potestat tant de sancionar sobre les cugucies com 
de dirimir les disputes violentes que es produïssin entre els habitants del terme (homicidis, ús de foc o 
agressions amb resultat de ferides, fractures òssies, pèrdua d’ulls o mutilacions de membres), sempre que 
afectessin el senyor del castell o algun dels seus homes propis i encara que en alguna de les parts implica-
des hi haguessin homes del monestir. L’abat únicament dirimiria els danys que es produïssin entre els seus 
propis remences.91 

La sentència no resolgué ni de bon tros tots els problemes de mal veïnatge entre l’abat i el sagristà a Solius. 
Quaranta anys després, el monestir disposava de nous arguments legals per reforçar l’autoritat sobre els 
seus homes propis. Una sentència arbitral entre el monestir i la vila de Sant Feliu de Guíxols signada el 30 
de maig de 1277 obligava els homes de la vila guixolenca a participar en les obres que es fessin a la Porta 
Ferrada i en altres llocs del fossat del monestir, com també en les feines de reparació i conservació del celler 
i del tinar que hi havia davant de l’esmentat porxo. Però en el document també s’obligava els homes propis 
que el cenobi tenia a Vall-llobrega, Fanals, Aro, Sant Amanç i Solius a col·laborar en la neteja del fossat del 
voltant del monestir, tal com s’havia acostumat a fer fins aquella data.92 El centre de poder al qual estaven 
vinculats els remences de l’abat a Solius havia de ser el monestir guixolenc, i no el castell de la Roca. 

Les reticències a acatar la resolució de 1235 portaren a promulgar una nova sentència arbitral entre mones-
tir i sagristia l’any 1302, on no es feia altra cosa que ratificar els punts establerts en aquella primera sen-
tència de setanta anys abans. Es tornava a reconèixer implícitament que la fortificació de Solius disposava 
d’un termenal propi, segons es demostrava tant per testimonis orals com a través d’escriptures antigues. 
Per això, d’entre els drets que podia exercir el sagristà major s’hi comptava que els homes que habitaven 
dins d’aquests límits —també els de l’abat— havien de fer eixida amb armes al so del castell, així com 
l’usdefruit de certs monopolis sobre els recursos naturals. El document insistia en el fet que la tasca, els 

91 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 125r-126r; ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 208r-209v. El 
document ha estat traduït al català per Gabriel Roura a esteva i Pallí, 1995, p. 152-153. Gaspar Feliu ha detectat diversos casos 
en què la cugucia s’esmenta associada a l’homicidi. Segons aquest autor, això revelaria la seva naturalesa judicial abans d’ésser 
convertida en un dels sis mals usos que s’aplicaven als pagesos remences (Feliu, 2001, p. 211).

92 Original en llatí transcrit per cano, 1606, p. 90v-92v, i traduït al català a esteva i Pallí, 1995, p. 153-154.
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terços i els lluïsmes de les terres posades novament en conreu o reduïdes al cultiu en antigues zones de 
prats i boscos de Solius, entre altres llocs a les muntanyes de Canyet i Vallpresona, havien de dividir-se a 
parts iguals entre el monestir guixolenc i la sagristia major gironina. En canvi, el sagristà major gaudia en 
exclusiva, com a senyor del castell de la Roca, dels drets sobre la terra de la muntanya coneguda com a 
Farregenal de Solius, així com del feu anomenat d’en Granollers. Es tornava a reconèixer que el port de la 
Corcollada pertanyia al terme del castell, amb dret del seu senyor de rebre el delme del peix d’aquest port, 
i també una cistella de peix dels pescadors del llogarret (pagus) de Sant Pau i d’Aro, del qual desconeixem 
la localització.

Aquest document de 1302 és especialment interessant perquè enumera les afrontacions del terme castral i 
ens permet fer-nos una idea de la seva extensió territorial.93 Així, per la banda de llevant el terme s’estenia 
fins als indrets de Perafita, Molí Cremat, Terra Grassa i el Puig d’Aro, i també fins al riu anomenat de Sant 
Feliu en direcció cap al mar; per la banda de migdia, el castell arribava fins al torrent de l’Orzell i el mar; 
els límits per ponent es localitzaven a Pedra d’Espolla, Pedra d’Albó, l’indret de Sabadal i el torrent de 
Massanera; finalment, el terme s’estenia per la banda de tramuntana fins a Pedra Rubia. En línies generals, 
aquest perímetre fixaria definitivament el terme del castell de la Roca i es mantingué inalterat durant els 
segles posteriors, fins a la incorporació final de la parròquia de Solius al municipi de Santa Cristina d’Aro 
l’any 1858. Es tractava d’una vasta extensió territorial coincident amb els límits de la parròquia de Solius, 
d’aproximadament 25 km2 i amb sortida al mar, equivalent gairebé a un 37 % del total de l’actual terme 
municipal de Santa Cristina d’Aro.94 Convé assenyalar igualment que, en la part septentrional o continen-
tal, el terme del castell era el mateix que el de l’alou definit l’any 1057 pels comtes de Barcelona i Ramon 
Seniofred, del qual ja hem parlat a bastament en pàgines precedents.

És probable que la claredat amb què s’expressà aquesta nova sentència esdevingués suficient per fer callar 
les veus discordants durant algun temps. No obstant això, altres disposicions posteriors contribuïen a afegir 

93 ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 123r-124v; ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 209v-210v. 
Tant en un cas com en l’altre, el document conté alguns espais en blanc a l’hora de referir-se a certes afrontacions del castell, la 
qual cosa indicaria que aquestes no es pogueren copiar de l’original perquè hi mancava part del pergamí o bé perquè el text era 
il·legible. La resta de topònims i les afrontacions coincideixen, en canvi, amb els límits del terme de Solius que van obtenir Lluís 
Esteva i Lluís Pallí a partir de la transcripció d’un altre document que ells van datar també de l’any 1302. Aquell document afegia 
alguns altres topònims que suposem que es correspondrien amb els que manquen en els dos llibres d’actes que hem treballat no-
saltres. De fet, cal suposar que ens movem sempre al voltant d’un mateix i únic text original, que hauria estat transcrit en segles 
posteriors en diverses ocasions. Vegeu la identificació i proposta de localització d’aquests topònims elaborada per ambdós autors 
a esteva i Pallí, 1995, p. 125-126.

94 Superfície calculada a partir de les eines i la informació topogràfica disponible a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, segons la consulta efectuada el 15 de febrer de 2010 (www.icc.cat).
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més confusió, en aportar nous arguments jurídics amb els quals es refermava implícitament el paper de 
fortificació de l’edifici monacal i la vinculació que hi havien de mantenir els remences de l’abat. L’any 
1321, per exemple, el rei manà al veguer de Girona i al batlle reial de Sant Feliu que recordés als homes 
propis del monestir l’obligació de recollir-se en aquest edifici per a la seva defensa.95 

Arribats en aquest punt, convé de referir-se també als canvis ocorreguts en la configuració jurídica de la 
vall d’Aro durant la segona meitat del segle XIV, encara que no mantinguin relació directa amb els episodis 
de disputes entre el monestir i la sagristia per raó del castell de la Roca. L’any 1354, el rei i l’abat havien 
signat una concòrdia per la qual el terme de Sant Feliu era reconegut com a franc alou del monestir i, a 
canvi, el cenobi transferia al monarca la jurisdicció civil i criminal sobre la vila pel preu d’una renda per-
pètua de 18 lliures anuals. Sant Feliu esdevenia així vila reial, amb el dret de disposar de batlle propi i 
d’altres oficials reials, malgrat que el monestir no renuncià a tots els seus drets i la vila mantingué alguns 
trets característics de senyoria eclesiàstica. No sabem si aquest pacte signat el 1354 afectà d’alguna mane-
ra la configuració jurídica de les possessions monacals de la vall d’Aro. En qualsevol cas, tenim notícia 
que poc temps després d’aquella data l’abast de l’autoritat reial s’estenia fins a la parròquia de Solius, pel 
fet que l’any 1359 el batlle reial de Girona obligà a gent de Solius, Fanals i la vall d’Aro a fer de remers a 
les galeres del monarca.96 No gaire temps més tard, el 1364, per tal de fer front a les costoses despeses bèl-
liques suportades amb motiu de la guerra que el rei Pere III el Cerimoniós mantenia amb el rei Pere el Cruel 
de Castella, el monestir de Sant Feliu de Guíxols deixà al monarca català la suma de 20.000 sous barcelo-
nins, i com a garantia de retorn del préstec el rei hipotecà a favor de l’abat la jurisdicció civil i criminal 
sobre Santa Cristina d’Aro, Solius, Romanyà, Bell-lloc i Fanals.97 A partir d’aquella data, per tant, l’abat 
podria administrar la justícia reial a la vall d’Aro mentre no li fos retornada la quantitat prestada. Malgrat 
que per definició la jurisdicció reial correspongués al monarca, no era estrany que aquest la vengués o 
empenyorés sobre alguns dels territoris, amb la finalitat d’aconseguir recursos econòmics per satisfer les 
necessitats de la corona. Mentrestant, el primer acte que féu l’abat en exercici de les noves potestats que 
acabava de rebre fou la de publicar un ban en què imposava entre altres mesures la pena de mort a aquells 
qui juressin de manera indecent o blasfemessin, la pena de galeres als lladres de camins, o la pena de deu 
sous de multa als qui robessin als horts i vinyes dels veïns.98 L’abat detingué la jurisdicció civil i criminal 
sobre la vall d’Aro per espai d’una dècada, abans no retornà al rei. L’any 1374, els habitants de les parrò-
quies de la vall aconseguiren reunir la quantitat de 20.000 sous prestada pel cenobi guixolenc deu anys 
enrere i l’entregaren al monarca, que d’aquesta manera pogué cancel·lar el seu deute i recuperar la juris-

95 González huRteBise, 1905, p. 70.
96 ADG, Lletres, U-33, fol. 134.
97 González huRteBise, 1905, p. 69, GRahit, 1873, p. 157.
98 cano, 1606, p. 121.
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dicció reial del lloc. Però els habitants d’aquestes parròquies no només s’alliberaren del jou del monestir, 
sinó que des d’ara la universitat de la vall d’Aro i parròquies de Santa Cristina d’Aro, Romanyà, Fanals, 
Bell-lloc i Solius (és a dir, la corporació formada pers diversos individus de la vall que s’encarregava de la 
representació i la defensa dels interessos col·lectius) s’integrà dins la batllia reial de Sant Feliu de Guíxols 
i, en conseqüència, el conjunt de la vall d’Aro passaria a ser governat pel batlle reial de Sant Feliu.99

Tornem ara a les disputes que tenien com a centre de discussió l’abast del castell termenat de la Roca i les 
obligacions dels habitants del seu terme. En realitat, més enllà de les qüestions referents a qui detingués la 
jurisdicció reial a la vall d’Aro, el que realment permetia al cenobi benedictí aïllar els seus homes propis 
de la parròquia de Solius de les ingerències del sagristà major era la possibilitat d’assegurar-ne la depen-
dència jurídica a les servituds vinculades al conjunt fortificat del monestir. Així mateix, convé no perdre 
de vista el poder que l’abat tenia damunt dels seus homes propis i els mitjans de què disposava per poder-
los obligar a complir les seves exigències. El següent cas, malgrat haver transcorregut més enllà de la 
parròquia, exemplifica fins a on podia arribar aquest poder: una sentència de 18 de febrer de 1380 aprova-
va la potestat de l’abat de Sant Feliu de Guíxols de poder empresonar i maltractar de forma moderada els 
seus homes propis sense intromissions de l’autoritat reial, d’acord amb el contingut de les constitucions i 
usos de Catalunya i en aplicació de diversos privilegis atorgats al monestir. La sentència havia estat moti-
vada després que els oficials de l’abat acudiren al mas Perpinyà, del veïnat de l’església d’Aro, dins la 
batllia de Sant Feliu de Guíxols, i se n’endugueren lligat de mans Pere Perpinyà, senyor útil d’aquest mas 
i remença de l’abat guixolenc.100 

Sense cap mena de dubte, les pretensions del monestir guixolenc sobre els seus remences de Solius asso-
liren una força indiscutible a mesura que foren reconegudes pels mateixos monarques. Així, l’1 de juny de 
1385 el rei Pere IV ordenà, a petició de l’abat guixolenc, que en cas de guerra imminent a Sant Feliu els 
pagesos de remença que el monestir tenia a les parròquies d’Aro, Romanyà, Fanals i Solius havien d’acu-
dir a la defensa del monestir, i eren obligats també la major part d’ells a intervenir en els valls (fossats) del 
monestir i d’altres servituds, sota pena de 500 morabatins d’or.101 De manera semblant, el 21 de setembre 
de 1386, el primogènit de la corona catalana, l’infant Joan, estant allotjat al monestir de Sant Feliu, dispo-
sà, a petició de l’abat, que els homes propis del monestir que residissin a les parròquies d’Aro, Fanals, 
Romanyà i Santa Agnès de Solius estiguessin obligats a acudir, en cas de crida, a defensar el monestir. 
L’obligació incloïa també la neteja del fossat de l’edifici i qualsevol altre servei que demanés el cenobi, i 
en el cas que algú tingués la gosadia de negar-s’hi seria castigat amb una onerosa multa de 500 morabatins 

99 González huRteBise, 1905, p. 69.
100 ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, perg. 156.
101 González huRteBise, 1905, p. 70.
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d’or.102 Encara el 1391, una reial provisió del rei Joan manava als veguers de Girona i al batlle de Sant Feliu 
que obliguessin els homes propis del cenobi guixolenc a recollir-se dins del monestir per la seva defensa, 
segons la forma del privilegi que el mateix monarca havia concedit pocs anys abans.103 L’any següent, el 
1392, l’abat adreçà una protesta davant del bisbe exposant que els seus homes propis de la parròquia de 
Solius havien de fer obres, recollida i guaites al monestir, i no en cap altre lloc. És possible que aquesta 
reacció vingués donada per alguna maniobra recent del sagristà major per intentar que els remences del 
monestir obressin al castell de la Roca. Per tal de tractar aquesta qüestió, el 24 d’octubre de 1392 l’abat 
convocà expressament un nombre significatiu dels seus pagesos de remença que residien a la parròquia de 
Solius i que hi eren titulars de masos tinguts sota domini del cenobi guixolenc: Jaume Bona; Francesc 
Mercader; Pere Tapioles; Antoni Castell; Antoni Viader; Francesca, vídua de Joan Ferrer; Cília, vídua de 
Pasqual Pla; Guillem Dolçà; i Valent Auladell. L’abat els preguntà si en algun moment havien participat en 
obres de la fortalesa de Solius, i si sabien d’altres homes propis del monestir que hi haguessin treballat. La 
resposta a totes dues qüestions fou negativa. A continuació els manà, en virtut de l’homenatge que li teni-
en fet com a pagesos de remença, que no participessin en les obres d’aquella fortalesa, i que tampoc s’hi 
recollissin. Finalment, l’abat disposà que el seu batlle a la parròquia, l’abans esmentat Pere Tapioles, fes 
extensible el mateix manament a tots els homes i dones del monestir residents a Solius.104 La tensió entre 
l’abat i el sagristà semblava que tornava a augmentar. Aquesta vegada, però, la solució definitiva a les 
disputes estava a punt d’arribar.

5.3. El senyor del castell de la Roca i el domini absolut de Solius

La contenció entre el monestir i la Seu no es resolgué definitivament fins l’any 1394, mitjançant una con-
còrdia signada per ambdues parts.105 Al document s’estipulà que l’abat cediria al sagristà major el domini 
directe —amb tots els homes, dones, terres, possessions, servituds, drets i rendes— de tots els masos i 
bordes de la parròquia de Solius que el monestir posseïa dins del terme del castell de la Roca i que, al seu 
torn, integraven l’anomenada batllia de Tapioles. Això suposà el canvi de titularitat senyorial dels masos 
Tapioles, Ferrer —amb tota la seva farga de destret, on calia adquirir, llogar i reparar les eines, que fins 
aleshores havia estat compartida a parts iguals proindivís entre el monestir i la sagristia—, Mercader, Pla, 

102 Transcripció de l’original llatí a cano, 1606, p. 125r-126v; i a GRahit, 1873, p. 264-265 (doc. XLVI).
103 Referència al document esmentada a zaRaGoza, 1992, p. 134.
104 AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 326, fol. 8-9, i document solt núm. 1. El cognom Dolçà el trobem en altres 

documents amb la grafia Dauçà o Douçà.
105 AHG, Fons de la notaria de Girona-1, vol. 246, doc. de 23 de gener i 24 de febrer de 1394. Hi ha un extracte d’aquest mateix 

document a ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 210-213; i a ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 
14-17. 
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Bonet, Castell, Bona, Auladell, Viader, Pasqual, Sureda, Oliver àlies Canyabar, Perabert, Egidi, Garrofa, 
Tallada, Douçà i Reig, com també el mas o borda anomenada d’en Fort. Entre les propietats que canviaren 
de mà s’hi comptaven també les terres que foren dels masos Veray i Sureda, dos masos que en aquell 
moment ja eren rònecs perquè havien quedat abandonats temps enrere. La cessió afectava la totalitat de 
terres de tots els masos esmentats incloses dins la batllia de Tapioles, fins i tot aquelles que s’estenien més 
enllà de la riera del Ridaura fins a la pujada o costa de Penedes i que, per tant, es trobaven ja dins la parrò-
quia de Llagostera. Com a part de la mateixa batllia, l’abat també féu lliurament al sagristà major de l’alou 
anomenat de Sant Feliu, situat igualment a la parròquia de Llagostera i contigu —però sense formar part 
del seu terme— als límits del castell. En el lliurament hi anava inclòs el dret del sagristà major a percebre 
la tasca del lli i del cànem que el cambrer del monestir de Sant Feliu de Guíxols rebia dins les terres de 
l’alou. Dins de l’esmentat alou, el monestir havia posseït un mas, anomenat Boscà, que l’abat establí l’any 
1370 a un membre de la família Douçà. Fins i tot l’any 1386 localitzem a la parròquia de Solius un Pere 
Boscà oriünd de Llagostera que reconegué ser home propi de l’abat guixolenc. Malgrat tot, en els temps en 
què se signà la concòrdia de 1394, el mas Boscà era deshabitat i havia quedat enrunat.106 Gairebé cinc segles 
més tard, el 7 de juliol de 1871, l’alou de Sant Feliu fou incorporat definitivament dins el terme municipal 
de Llagostera, i així es posà fi a les disputes que, des de l’any 1857, havien enfrontat l’ajuntament llagos-
terenc amb el de Santa Cristina d’Aro a l’hora de delimitar els respectius termenals al sector de Solius.107

En compensació per tots els béns i drets cedits, el monestir guixolenc obtingué de manera perpètua el dret 
a percebre el delme o la desena part dels pans, els vins, les carns, les hortalisses i el peix que la sagristia 
major rebia dins de la parròquia de Solius i, en definitiva, de tot allò que usualment s’havia gravat amb un 
delme. La transacció no incloïa, però, el delme de la parròquia veïna de Filafams o Bell-lloc, el qual con-
tinuava essent propietat de la sagristia major, tot i que tradicionalment s’havia gestionat de manera conjun-
ta amb el delme de Solius. La permuta resultava d’entrada molt més avantatjosa per a la sagristia major, 
atès que el valor dels béns rebuts del monestir guixolenc superava el del delme de Solius. Per compensar 
aquesta diferència, el sagristà es comprometia a pagar anualment a l’abat un cens de 12 lliures i 10 sous 
per Nadal, amb la possibilitat de redimir aquesta prestació en el termini d’un any dipositant 375 lliures, tal 
com s’efectuà el 16 de gener de 1395.108 

La concòrdia de 1394, doncs, significà un dur revés per als pagesos de Solius que fins aquell moment 
havien estat serfs del monestir de Sant Feliu de Guíxols. En renunciar l’abat al seus dominis senyorials a 

106 ADG, Sagristia major, Capbreu de Solius de 1394-1396; ACA, Fons del monestir de Sant Feliu de Guíxols, vol. 1622; AHG, Fons 
de la notaria de Girona-1, vol. 246.

107 alBà i toRRes, 2001, p. 51-57.
108 ADG, Sagristia major, perg. 157.
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la vall, ja no calia que el monestir mantingués l’estratègia d’oposar-se al reconeixement de castell termenat. 
I, en conseqüència, tampoc hi havia motius perquè continués donant empara a uns pagesos amb els quals 
havia deixat de tenir cap mena de vincle senyorial. A partir d’ara, aquests pagesos havien de tractar amb 
un nou senyor que, a banda d’exigir-los les prestacions de costum, podia obligar-los, sense opció possible 
a resistir-s’hi, a complir les càrregues vinculades a l’existència del castell. Fou així com a finals del mateix 
any 1394, per tal de posar en clar la nova situació i deixar constància escrita dels drets que li corresponien, 
el sagristà major obligà els pagesos de Solius a capbrevar. Fins a una vintena llarga de declarants confes-
saren treballar les terres dels seus masos per al senyor del castell de la Roca, amb els pagaments habituals 
per a la possessió del domini útil (censos, tasques...) i altres prestacions personals d’abast i volum variable 
segons cada cas (joves, cavades, tragines de blat, etc.). Així mateix, tots ells reconegueren ser remences 
del sagristà major juntament amb la descendència present i futura, amb l’obligació de residir al mas, man-
tenir el vincle d’homenatge i fidelitat amb el seu senyor i suportar totes les servituds derivades de la seva 
condició jurídica (redempcions de persones, intesties, eixorquies, cugucies, entrades i sortides). Més par-
ticular resulta, en canvi, la presència dins la parròquia del mas Sifró, pel fet que els seus titulars reconei-
xien el domini directe de la finca a favor del monestir de Santa Maria d’Ullà, de qui també eren remences. 
No obstant això, capbrevaren diverses peces de terra de Solius a favor del sagristà major de Girona, inclo-
ent-hi un molí a la riera de Santa Agnès, al lloc anomenat Guardiola, amb rec, bassa i resclosa.109 Com 
s’explica aquest cas aïllat? És molt probable que ens trobem davant la pervivència residual dins la parrò-
quia de Solius de béns i drets d’antics membres del llinatge de Pals i de Torroella, coneguts amb el nom 
de les localitats baixempordaneses on tenien les arrels familiars i patrimonials. Aquesta nissaga nobiliària 
havia senyorejat alguns dominis a la vall d’Aro, incloent-hi possessions a Solius que tal vegada devien 
haver acabat per llegar a aquesta petita comunitat monàstica tan propera a les seves viles d’origen. 

El capbreu de 1394-1396 suposava per primera vegada el reconeixement formal dels antics remences del 
monestir de Sant Feliu de Guíxols de les obligacions que, després del canvi d’adscripció senyorial, havien 
de satisfer ineludiblement. Tampoc els propietaris del mas Sifró no escapaven a aquestes obligacions, per-
què tot i pertànyer encara a un altre senyor residien dins el perímetre del castell. A partir d’ara, tots els 
habitants del terme havien d’acudir al so del castell, fer-hi recollida, defensar la fortalesa i els seus drets i 
fer-hi guaites personals sobretot en temps de guerra. Les obligacions comprenien la participació, a compte 

109 En l’actualitat es conserven dos exemplars d’aquest capbreu de Solius, realitzat durant el període 1394-1396 (ADG, Sagristia 
major; i AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 274). El document conté un total de 35 declaracions, de les quals només en 
quatre casos els capbrevants no resideixen dins la parròquia i declaren només alguna peça de terra. En un altre cas el declarant és 
el rector de la parròquia, que té una parcel·la de terra per al sagristà major però no està sotmès al mateix règim jurídic que la resta 
d’habitants del terme per raons òbvies de la seva condició de religiós. Per últim, en el document hi figuren també tres reconeixe-
ments com a persona de remença.
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propi, en les tasques de construcció, restauració o reparació de barreres, barbacanes i altres obres foranes 
defensives del castell i dels seus béns i persones, a requeriment o manament del senyor de la fortalesa o 
del seu batlle, castlà o altre representant. El capbreu de 1394-1396 confirmava també els diversos mono-
polis del sagristà major sobre boscos, muntanyes i aigües, amb l’aplicació del dret de forestatge en glans, 
pastures i llenya; el dret a rebre una quartera dels senglars i altres animals silvestres; el dret de carretatge 
del carbó, és a dir, d’exigir-ne el transport amb carro; i el dret de ribatge dels peixos pescats en els seus 
ports i litoral marítim. Tots aquests drets li asseguraven la reserva a favor seu d’un percentatge sobre el 
producte obtingut pels pagesos en l’aprofitament dels recursos naturals de l’interior del castell. Així 
mateix, de qualsevol bou o vaca que morís dins el terme, el senyor del castell tenia la potestat per reclamar-
ne la llengua, una part tota ella carnosa i una menja molt apreciada encara avui dia. Però en el cas que 
alguna d’aquestes pobres bèsties es despenyés, el sagristà major en rebria una cuixa o quart. El canvi en la 
part de l’animal que es reclama en aquest darrer cas sembla raonable si tenim en compte que segons l’al-
çada de la qual caigués la bèstia, l’estat en què arribaria a terra en faria irrecuperable la llengua dins del 
crani esclafat i, en conseqüència, seria més fàcil tallar-li una cuixa. Finalment, el monopoli senyorial gra-
vava la producció de vi, amb l’obligació d’entregar-ne al senyor del castell de la Roca de Solius una cana-
da o quartera per cada bóta, segons mesura de Sant Feliu de Guíxols, en concepte d’impost de botatge. A 
més, en cas que algun dels pagesos del terme volgués vendre vi havia de notificar-ho prèviament al batlle 
del sagristà major.

La concòrdia de 1394 assentà un precedent jurídic important, fins al punt que la seva resolució sobre els 
drets dels castells termenats s’afegí com a referència en una versió dels costums de Girona redactada en 
català durant la segona meitat del segle XV. Els costums consistien en un recull de jurisprudència diversa 
que eren utilitzats a títol particular pels juristes i lletrats com a material de suport en la seva activitat quo-
tidiana. La còpia on s’esmenta el castell de Solius és una traducció al català, amb alguns afegitons, d’un 
original escrit en llatí durant el darrer terç del segle XIV. En el capítol 17 d’ambdues versions es recull que 
a les terres del bisbat de Girona els propietaris dels castells termenats podien exigir el compliment de qua-
tre drets, que a més eren imprescriptibles i que ja hem anat veient en pàgines anteriors: el so de corn, la 
guaita, la bada i la participació en les obres exteriors de la fortalesa; així mateix, tots els homes del terme 
del castell, amb independència de qui fos el seu senyor, havien de costejar la seva pròpia manutenció durant 
el temps en què haguessin de participar en les esmentades obres. La versió original en llatí d’aquest capítol 
posava com a exemple de la facultat d’exercir aquests drets el cas del castell de Sant Iscle, a Vidreres. És 
en la versió catalana redactada algunes dècades després que el compilador hi afegí també els casos signi-
ficatius del castell de Solius i del de Vilobí.110

110 Pons GuRi, 1988, p. 39-40, 73. El text diu, concretament: «E axí és stat iudicat sovén del castell de Sant Assiscla e de molts d’al-
tres, he de Solius he de Vilobí». 
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La recuperació encara de més dominis 

A finals del mateix any 1394, després de la concòrdia del mes de febrer amb el monestir benedictí de Sant 
Feliu de Guíxols, el sagristà major Bernat de Bruguerol encara amplià una mica més els seus dominis a 
Solius. Ho féu mitjançant un acord de permuta d’alguns drets amb l’obtentor del benefici eclesiàstic de 
l’altar de Sant Pere i Sant Pau de la Catedral de Girona. En realitat, l’acord suposà recuperar a favor de la 
sagristia major la plena propietat d’un conjunt de rendes extretes del castell de Solius concedides anterior-
ment a aquest benefici eclesiàstic pel bisbe Gelabert de Cruïlles, i que encara més enrere havien estat 
usufructuades com a feu de la sagristia per una família de cavallers anomenada Torroella. 

El benefici de l’altar de Sant Pere i Sant Pau de la Seu de Girona havia estat fundat pel bisbe Gelabert de 
Cruïlles en el seu testament, atorgat el 6 de juny de 1335, en el qual també establia que hi cremés una 
llàntia nit i dia.111 Ell mateix havia fet construir aquell altar a l’interior de la catedral poc temps abans. El 
benefici consistia en l’assignació perpètua d’una quantitat de diners perquè un religiós, sota el càrrec de 
beneficiat, es fes càrrec del culte i la conservació de l’altar. Es tractava d’un sistema utilitzat habitualment 
per finançar les despeses de manteniment de llegats devocionals com el que havia fet Cruïlles. El sagristà 
major seria qui tindria la potestat de designar la persona que assumiria el benefici. Cruïlles dotà el benefi-
ci amb diverses propietats que ell mateix havia comprat, de manera que les rendes senyorials (rendes 
agràries) que en derivessin serien el que permetrien afrontar les despeses de manteniment del benefici. 
Entre els béns assignats hi havia una possessió dins el terme del castell de Solius que el mateix Gelabert 
de Cruïlles havia recuperat del cavaller Ramon de Torroella. L’11 de desembre de 1324, Ramon de 
Torroella de Pals, fill del difunt Bernat Torroella, cavaller, i germà del difunt Dalmau de Torroella, havia 
venut a Gilabert de Cruïlles, pel preu de 500 sous, totes les rendes, censos, dominis i drets que tenia en feu 
dins del terme del castell de la Roca de Solius.112 Fins aquell moment, els antecessors de Ramon Torroella 
havien gaudit d’aquells drets i rendes per concessió de la sagristia major, a qui a canvi havien hagut de 
prestar homenatge. 

Fou mitjançant una concòrdia signada el mes de desembre de 1394 entre el sagristà major, Bernat de 
Bruguerol, i l’obtentor del benefici de Sant Pere i de Sant Pau de la catedral de Girona que la sagristia 
major recuperà la possessió directa d’aquell antic feu del castell de la Roca. En l’acord de permuta, l’ob-

111 ADG, Fons de l’Almoina del Pa de la Seu, Testament núm. 76. Gelabert de Cruïlles era canonge de la Seu des de 1283 i posterior-
ment ocupà el càrrec de sagristà. Fou escollit bisbe l’any 1324 però el Papa n’anul·là la seva elecció. Aleshores ocupà les sagristies 
de Girona i Lleida. Nomenat de nou bisbe de Girona el 1334, i superada un cop més l’anul·lació papal, fou consagrat en aquesta 
dignitat l’1 de gener de 1335, però morí el 12 de juny d’aquell mateix any (MaRquès, 1993, p. 87).

112 ADG, Sagristia major, perg. 88. 
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tentor del benefici cedí a Bruguerol, entre altres béns, els censos, els drets i les rendes que rebia per raó 
d’aquell feu de Solius. A canvi, per poder continuar mantenint econòmicament el benefici eclesiàstic, el 
sagristà Bruguerol cedí al beneficiat els drets sobre diverses propietats situades al pla de la ciutat de Girona 
i al Mercadal, de tal manera que el manteniment de l’altar de Sant Pere i Sant Pau se sufragaria a partir 
d’ara amb les rendes obtingudes d’aquelles propietats gironines, i no amb les de Solius. Bruguerol també 
condonà al beneficiat l’obligació de pagar-li anualment un cens de 3 sous el dia de Nadal; el pagament 
d’aquesta quantitat al sagristà major s’havia estipulat l’any 1336 en compensació per l’homenatge que 
havia d’haver rebut de l’obtentor del benefici amb motiu del feu de Solius.113 L’operació de permuta per-
meté al sagristà tornar a rebre les rendes sobre una extensió agrària —situada en la major part al sector 
anomenat de Perafita— en la qual conreaven peces de terra, entre d’altres, els propietaris dels masos 
Auladell, Bonet, Castell, Creixell, Ferrer, Llaurador, Rovira i Vilabella.114

A partir de finals de novembre de 1395, poc més d’un any després d’iniciar la capbrevació dels seus béns 
i drets a la parròquia de Solius, el sagristà major Bernat de Bruguerol manà de capbrevar les terres situades 
dins l’alou de Sant Feliu, a Llagostera, que formava part de la batllia de Tapioles i l’abat del monestir 
guixolenc també li havia cedit en la concòrdia de febrer de 1394. Els capbrevants, tots ells pagesos llagos-
terencs, reconeixien al sagristà prestacions derivades del domini útil, però no serveis personals. I és que, a 
diferència dels dominis de l’interior del castell, a l’alou de Sant Feliu el sagristà de la Seu gironina no hi 
tenia persones de remença ni tampoc drets jurisdiccionals.115

Com a conclusió, en iniciar-se l’any 1396 la sagristia major de la Catedral de Girona havia assolit i conso-
lidat el control global de la parròquia de Solius. Certament, pervisqueren encara alguns petits propietaris a 
la zona. Algunes terres continuaren essent tingudes sota domini directe per l’Almoina del Pa de la Seu i 
per l’altar de la capella de Santa Maria de Castell d’Aro, tal com ja succeïa des de temps enrere i es per-
petuà en els segles posteriors. Hem vist també com el monestir d’Ullà hi mantenia el 1394 la propietat d’un 
mas i dels seus habitants, encara que aquests estaven sotmesos a les mateixes clàusules en relació amb el 
castell termenat de la Roca que els remences del sagristà. En tot cas, cap d’aquests petits vestigis del pas-
sat eren prou significatius per disputar parcel·les de poder a la sagristia major en els mateixos termes en 
què ho havien fet els successius abats de Sant Feliu de Guíxols. Amb la desaparició del principal adversa-
ri a la zona, la sagristia veia confirmada l’autoritat jurisdiccional del castell. Tots els homes de dins del 
terme, incloent-hi els que fins fa poc havien estat del monestir guixolenc, havien passat a dependre direc-

113 ADG, Sagristia major, perg. 156. Vegeu també ADG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 10r-11r; i ACG, Sagristia 
major, Llibre d’actes de Solius, fol. 205v-206r.

114 AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 274.
115 ADG, Sagristia major, perg. 159. El capbreu s’inicià el 23 de novembre de 1395 i conclogué el 25 de gener de 1396.
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tament de la seva potestat; fins i tot els que encara poguessin ser remences d’altres senyors, com el cas dels 
titulars del mas Sifró abans esmentat, reconeixien les mateixes obligacions envers el castell que la resta 
d’homes propis del sagristà. Finalment el castell de la Roca, amb la sagristia major al seu darrere, s’alçà 
inqüestionablement senyorejant tot Solius.

La batllia de Tapioles després de la concòrdia de 1394

El traspàs a mans de la sagristia major dels territoris que conformaven la batllia de Tapioles com a conse-
qüència de la concòrdia signada l’any 1394 no sembla que hagués comportat cap modificació substancial 
en el funcionament de la batllia, almenys de manera immediata. D’aquesta manera, el senyor útil del mas 
Tapioles mantingué la condició de batlle de sac i continuà ocupant-se de cobrar els diversos censos i impos-
tos que pagaven els pagesos de la batllia, ara a favor del sagristà. Som de l’opinió que a partir d’aleshores 
la batllia de sac de Tapioles ja no comprenia únicament els límits territorials de l’antiga batllia del mones-
tir, sinó que havia incorporat dins seu les terres i els masos que la sagristia major ja tenia sota domini 
directe a Solius amb anterioritat a la concòrdia de 1394. Aquesta mesura permetria al sagristà major unifi-
car la gestió dels seus dominis dins la parròquia en una sola batllia de sac, que conservà el nom de l’antiga 
batllia de Tapioles. 

La tinença del mas Ferrer, en canvi, sí experimentà alguns canvis després del pacte assolit entre la sagris-
tia major i el monestir benedictí el 1394, que culminaren amb l’establiment del mas i la seva farga de 
destret a Eligi Ferrer el 16 d’agost de 1396. En realitat, Eligi era el fill i hereu de l’antic tinent, Joan Ferrer, 
però havia renunciat al patrimoni a principis de 1391 davant de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, que pos-
seïa la totalitat del mas i la meitat en indivís de la farga. Amb això entenem, doncs, que Eligi Ferrer 
s’havia redimit com a home propi de l’abat, qui sap si amb la voluntat d’establir-se a la vila veïna de Sant 
Feliu de Guíxols. Sigui com sigui, després de la concòrdia de 1394 Ferrer optà per recuperar les regnes 
de la seva antiga propietat, la qual cosa pogué assolir al cap de poc més d’un any. Tal com hem dit, el mes 
d’agost de 1396, el sagristà major li establí el mas Ferrer, incloent-hi la farga de destret que ara restava 
íntegrament sota poder del sagristà. Eligi Ferrer es comprometé a pagar-li per a la possessió de la farga 
un cens anual de 24 ferradures per a cavalcadura el dia de Nadal, equiparable a un cens de 12 sous; així 
mateix, reconegué prestar-li un cens de 2 sous i 8 diners, també per Nadal, cosa que ja feia a la sagristia 
abans de la concòrdia de 1394, quan el sagristà major només tenia la meitat del domini directe de la 
farga. 

Pel que fa a la família Tapioles de Solius, mantingué la possessió de la batllia fins el 20 d’abril de l’any 
1400, moment en què el titular del mas, Pere de Tapioles, renuncià al càrrec de batlle de sac davant del 
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sagristà major, Bernat de Bruguerol.116 En realitat, sembla que ambdues parts devien haver arribat a un 
acord per posar fi a certes disputes que podien haver tingut en relació amb la batllia. L’entrega de la batllia 
al sagristà suposava, naturalment, la renúncia de Pere de Tapioles del dret a cobrar els censos sobre diver-
sos masos de Solius amb què es remunerava la feina del batlle de sac. A canvi, el sagristà major l’eximí no 
només del pagament anual de l’alberga (que era el preu a pagar per poder exercir el càrrec de batlle de sac), 
sinó també d’un conjunt de prestacions en diners i espècie que l’esmentat Tapioles li feia per raó del seu 
mas. Aquestes prestacions consistien en un cens anual de 4 sous i 3 gallines a entregar per Nadal; una linya 
de carn salada per Pasqua; un cens de 6 sous que es pagava pel dia de l’Ascensió; una mesura de forment, 
un mesuró de civada i una quartera de civada per la festa de Sant Pere i Sant Pau, i una canada de vi nou 
durant l’època de la verema. Amb tot, Pere Tapioles continuava essent home de remença del sagristà i 
obligat a les càrregues derivades del domini útil del seu mas; també havia de continuar complint les pres-
tacions que els pagesos de Solius havien de dur a terme en relació amb el castell de la Roca.

Amb la renúncia signada l’any 1400, el sagristà hagué de buscar nous candidats a ocupar la batllia de sac 
que al llarg de generacions havien assumit els propietaris del mas Tapioles. Aquest fet tal vegada possibi-
lità la unificació de tots els dominis del sagristà a Solius —els obtinguts de la permuta amb el monestir, i 
els que ja tenia d’abans— en una sola batllia, si és que això no havia tingut lloc ja amb la concòrdia de 
1394. També és possible que durant algun temps la titularitat de la batllia es desvinculés de qualsevol altra 
finca o propietat, i que l’exercici del càrrec s’atorgués a títol individual —potser a algun altre pagès de 
Solius, o a algun mercader o negociant—, tot perdent el caràcter gairebé hereditari que l’havia definit. Ara 
per ara només sabem que l’11 de novembre de 1489, l’aleshores sagristà concedí la batllia de sac de 
Tapioles, que en aquell moment es trobava vacant, a Pere Castell, de la parròquia de Solius i home propi 
seu.117 La concessió seria vigent durant tota la vida del sagristà, i a canvi Castell hauria de pagar un cens 
anual d’un parell de formatges per Pentecosta. Alhora, en el mateix document Pere Castell prestava home-
natge al sagristà i reconeixia ser home propi seu. En realitat, deduïm que aquest establiment responia a la 
necessitat del sagristà de restablir l’ordre de les coses a la parròquia de Solius, un cop superats els estralls 
que havien provocat alguns anys abans les revoltes dels pagesos remences, com tindrem ocasió de comen-
tar més endavant. 

Amb tot, podria ben ser que els successors de Pere de Tapioles i de Bernat de Bruguerol obviessin els com-
promisos inherents a la renúncia de 1400 i tornessin a restablir la relació entre senyor i batlle de sac. Perquè, 
malgrat que el contingut del document de 1400 semblava deixar les coses molt clares, dos-cents anys des-

116 Hi ha una còpia del segle XVII d’aquest document dins d’un procés judicial instat pel sagristà major de la Seu contra el propietari 
i el masover del mas Tapioles que es conserva a ACG, Sagristia major.

117 AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 790.
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prés de la signatura d’aquella renúncia, els hereus del mas Tapioles apareixen novament exercint com a 
batlles de sac a la parròquia de Solius. Les raons que expliquen aquest fet s’escapen a la nostra comprensió. 
Cal imaginar que en algun moment ambdues parts —la sagristia i el senyor útil del mas Tapioles— arriba-
ren a algun acord que formalment o tàcitament permetia aquesta situació. Només així es podria explicar que 
el 17 de gener de 1595 el titular d’aquest mas, Miquel Tapioles, capbrevés la batllia de sac de Tapioles a 
favor seu davant del sagristà major de Girona, a canvi de pagar-li una alberga i amb el dret del batlle a rebre 
directament diversos censos dels pagesos de la parròquia.118 La propietat del càrrec de batlle de sac havia 
permès fins i tot als titulars del mas Tapioles arrendar el seu dret de batlliu a una tercera persona, a canvi 
de l’entrega d’una suma de diners en metàl·lic. Tant és així que el 30 de juny de 1618, Miquel Tapioles, 
pagès i senyor útil del mas Tapioles, i el seu fill Joan Tapioles, arrendaren a Antoni Soler, daguer de Girona, 
gendre i cunyat respectivament, l’onzena part dels fruits que els corresponia a la parròquia de Solius com a 
batlles de sac. L’arrendament es féu per un termini de cinc anys, juntament amb la tercera part dels fruits 
que produïssin durant aquell temps les terres del mas Tapioles i que pare i fill rebien de Jaume Albertí per 
haver cedit temporalment a aquest darrer l’explotació de la finca en règim de masoveria.

El pacte que en algun moment incert havia permès als senyors útils del mas Tapioles recuperar la condició 
de batlles de sac de Solius exercida segles enrere pels seus avantpassats quedà ben aviat en entredit, amb 
la qual cosa es posà de manifest la fragilitat de la situació. El conflicte esclatà l’any 1622, davant la nega-
tiva de Jaume Albertí, masover del mas Tapioles, de pagar al sagristà major el total que aquest li reclama-
va en concepte de la tasca i d’altres contribucions senyorials del mas. Albertí argumentava que un percen-
tatge de la quantitat exigida pertocava al titular del mas Tapioles en concepte de drets de batlliu. Segons 
sembla, pels volts d’aquella època el batlle de sac de la parròquia de Solius acostumava a rebre per la seva 
feina de recol·lecta dins dels límits de la batllia una onzena part del total recaptat, tal com era acostumat a 
la batllia de la vall d’Aro i en altres parròquies veïnes. Veient-se en aquesta situació, el sagristà major portà 
el masover a judici davant la cort eclesiàstica de Girona.119 En el procés judicial també declararen Joan 
Tapioles, senyor útil del mas, i Francesc Constans. Aquest darrer era mercader a Girona i tenia rearrendat 
a favor seu el dret de batlliu de sac de Tapioles juntament amb Bartomeu Gambó, daguer i també gironí.120 
Durant la causa, el sagristà exhibí la renúncia a la batllia feta per Pere de Tapioles l’any 1400. En el cas de 
Joan Tapioles, l’existència inqüestionable d’aquest document i la consciència d’enfrontar-se a un rival tan 

118 ADG, Sagristia major, Capbreu de Solius dels anys 1595 / 1599, fol. 51v-52v. 
119 El procés original, en què es recull còpia i transcripció de tots els documents esmentats en aquest paràgraf, es troba a ACG, Sa-

gristia major. 
120 L’arrendament va ser fet l’1 de març de 1619 per part d’Antoni Soler, daguer de Girona, a favor del qual havia estat arrendat 

prèviament el dret de batlliu pel pare i fill Tapioles el 30 de juny de 1618 (AHG, Fons de la notaria de Girona-2, volums 765, 767 
i 775).
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poderós com la sagristia major degueren actuar com a raons suficients per fer-lo adonar de la inconsistèn-
cia de les seves pretensions. No hi havia alternativa possible, i per això el 20 de març de 1623 renuncià 
expressament i de manera definitiva, tant per ell mateix com per la seva descendència, a qualsevol preten-
sió o dret damunt la batllia de sac de Tapioles. Francesc Constans, en canvi, continuà endavant amb el plet. 
Aquest negava qualsevol mena de validesa a la renúncia signada l’any 1400 perquè —segons argumenta-
va— s’havia basat en una concòrdia únicament vigent en vida de Pere de Tapioles i, a més, no havia estat 
confirmada posteriorment per l’autoritat apostòlica. En les al·legacions formulades pel mateix Constans, 
s’explicava també que els senyors útils del mas Tapioles havien continuat actuant com a batlles de sac des 
de temps immemorials, de tal manera que les rendes recol·lectades a les cases de Solius eren dipositades 
en una cambra del mas Tapioles, on l’amo del mas les pesava i guardava fins que el sagristà major o el seu 
procurador les anaven a buscar. La manca de documentació ens impedeix conèixer si el mercader acabà 
per sortir-se’n i aconseguí rebre els fruits que li pertocaven com a arrendatari dels drets de batlliu.

No gaires anys més tard de la renúncia de Joan Tapioles, el mas Tapioles i la família Tapioles també es 
desvincularen definitivament. La finca fou llegada inicialment per l’esmentat Joan Tapioles a la seva filla 
Anna Tapioles. Tanmateix, el 30 de juny de 1644 Joan Baptista Pi, mercader de Sant Feliu de Guíxols, 
comprà el mas al tutor dels béns d’Anna Tapioles, instituït pel jutge de la cúria de Caldes de Malavella. A 
la mort de Joan Baptista Pi, el mas fou posat a subhasta pública pels seus marmessors testamentaris i l’ad-
quirí el 4 de juny de 1657 la vídua de Joan Costurer, també mercader de Sant Feliu. L’any 1683 n’era 
senyora útil i propietària Maria Costurer, esposa d’Antoni Pellisser, doctor en medicina amb domicili a 
Sant Feliu de Guíxols; el 1755 el mas Tapioles encara romania en poder del seu descendent Josep Costurer, 
pagès benestant, malgrat que a la finca hi residia i s’ocupava de la seva explotació Josep March, també 
pagès.121

La presència de la família Tapioles a Solius s’esborrà definitivament en el transcurs del segle XVII, però 
en canvi perdurà el nom de la batllia de sac que durant generacions havia estat sota la seva tutela, a vega-
des alternant-lo amb el de batllia de Solius. La denominació de batllia de Tapioles figura documentada 
encara fins ben entrat o durant el segle XVIII com un concepte fossilitzat del passat i no tant per designar 
la realitat vigent aleshores. Mentrestant, el sistema de recaptació de les rendes territorials de la parròquia 
de Solius evolucionà cap a un model externalitzat, en què la feina era confiada a una persona sense vincu-
lació amb el territori. Entre els anys 1654 i 1662, per exemple, els censos, les tasques i el delme de Solius 
els col·lectà Josep Mercader, prevere i domer d’Anglès.122 En canvi, l’1 de gener de 1703, el sagristà major 

121 Informació recollida dels capbreus de Solius dels anys 1667 (ADG) i 1754-1756 (ACG), i d’AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu 
de Guíxols, vols. 337 (4 de juny de 1657) i 358 (18 de maig de 1683).

122 ACG, Sagristia major, Llevadors de censos de Solius.
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arrendà conjuntament, per a un termini de dos anys, la recol·lecta de la totalitat de fruits, rendes, censos, 
delmes i altres drets que rebia als termes i parròquies de Llambilles, Solius, Santa Seclina, Sant Medir i al 
veïnat de Reixach de la parròquia de Bell-lloc d’Aro. L’arrendament es féu pel preu anual de 527 lliures a 
favor, per una banda, de Benet Pagès, adroguer, i Joan Molins, barreter —en una tercera part—, i de l’altra, 
de Miquel Roca, corder, i Josep Roig, fabricant de claus —en les dues parts restants—, tots quatre de 
Girona.123 

123 AHG, Fons de la notaria de Girona-7, vol. 427.

Terme del castell de Solius i dominis 
transferits per l’abat guixolenc al sagristà 
major de la Seu en la concòrdia de l’any 
1394

Els límits del castell termenat corresponen 
als esmentats l’any 1302: (1) Perafita; (2) 
Molí Cremat; (3) Terra Grassa; (4) Torrent 
de l’Orzell; (5) Riera de Sant Feliu; (6) Pedra 
d’Espolla; (7) Pedra d’Albó; (8) Sabadal; (9) 
Torrent de la Massanera; (10) Pedra Rubia. 

Amb motiu de la concòrdia de 1394, l’abat 
cedí al sagristà major la batllia de Tapioles, 
que comprenia dominis dins el terme del 
castell (parròquia de Solius), així com una 
petita part de terres a Penedes (parròquia de 
Llagostera) i, finalment, la totalitat de l’alou 
de Sant Feliu (parròquia de Llagostera).

Font: Elaboració pròpia. Base cartogràfica 
i ubicació dels topònims extreta d’Esteva 
i Pallí, 1995, p. 96 i 125-126; i d’alBà i 
toRRes, 2001, p. 52. La resta d’informació 
s’ha obtingut dels documents de 1302 i 1394 
transcrits als llibres mestres de la sagristia 
major que hi ha a l’ACG (fols. 209v – 213) i 
a l’ADG (fols. 14 – 17 i 123r – 124v).
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6. EL CASTELL, DE LA FI DEL MÓN MEDIEVAL  
A LA CONSOLIDACIÓ DE L’ESTAT LIBERAL (S. XV-XIX)

6.1. Les guerres catalanes del segle XV

Durant la segona meitat del segle XV, Catalunya viu una etapa de gran violència i conflictivitat interna, 
amb el desencadenament d’una guerra civil l’any 1462 que s’allargarà durant una dècada alhora que s’en-
cavalca amb diverses revoltes socials al camp conegudes com a guerres remences. Els avatars de la guerra 
civil catalana i el front que dibuixa aquest enfrontament bèl·lic suposaran per a Barcelona el bloqueig 
d’algunes de les rutes ramaderes que havien estat habituals per proveir de carn la Ciutat Comtal. Per fer 
front a aquesta situació, la ciutat necessitarà recórrer a mercats ramaders carnis que fins aleshores havien 
estat secundaris, com ara l’Empordà, que cobrarà gran importància fins el 1471. És en aquest context que 
Solius esdevé punt de pas en les rutes ramaderes que provenen de la plana altempordanesa o de la Selva i 
ressegueixen la serralada litoral per proveir de carn la ciutat de Barcelona. Però el trajecte de tornada a la 
Ciutat Comtal no està mancat d’incidències. En diverses viles i senyories jurisdiccionals s’exigeix als 
comerciants el pagament de certes taxes per permetre el pas del bestiar i mercaderies pel terme, al·legant 
drets de passatge o castellatge. Així succeeix en localitats empordaneses com Castelló d’Empúries, Sant 
Pere Pescador i Palau-sator. També a Solius, on el terme del castell de la Roca abastava la totalitat de la 
parròquia. L’exigència del pagament d’un peatge per permetre el pas de bestiar dins del terme castral era 
un dels molts drets que pertanyien al senyor del castell.124 Així, l’agost de 1467, els consellers de Barcelona 
traslladaven al capità del castell de Solius les queixes dels germans Joan i Rafael Citjar, carnissers barce-
lonins, perquè a Solius se’ls havien empenyorat alguns caps de bestiar en concepte de dret de castellatge, 
tot i que els ciutadans de Barcelona estaven exempts de pagar aquesta càrrega. Gairebé un anys després, el 
juliol de 1468 els consellers de Barcelona tornaven a queixar-se davant del capità de la Roca de Solius de 
la captura per part dels seus oficials d’un moltó a Joan Citjar quan es trobava dins el terme del castell, altra 
vegada al·legant el dret de castellatge. A més, a Citjar li havien estat robats altres cinc moltons per part de 
gent del mateix terme de Solius. Les captures de moltons als Citjar, en aquest cas a Rafael, es repetirien 
l’any 1469. I, encara el mes de setembre de 1471, els consellers de Barcelona s’adreçaven a Joan Sarriera, 
batlle general de Catalunya, reclamant el retorn dels béns sostrets a un mercader que en la seva ruta pas-
sava moltons pel terme del castell de Solius.125

124 Pons GuRi, 1989, p. 346.
125 BaneGas, 2003-2004, vol. I, p. 102-105; i vol II, p. 442-443.
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Però és sobretot amb motiu de les revoltes camperoles contra el poder feudal protagonitzades per la page-
sia catalana de remença que el castell de la Roca de Solius torna a prendre un cert protagonisme. Les 
guerres remences involucraren un volum important d’aquells pagesos que restaven adscrits a la terra que 
conreaven i que podien ser sotmesos per part dels seus senyors a diverses arbitrarietats, especialment les 
conegudes com a mals usos. Ja hem vist com dins la parròquia de Solius hi havia un nombre significatiu 
de pagesos que des de segles enrere eren considerats de remença, i com la majoria havien passat a depen-
dre del sagristà major de la catedral de Girona d’ençà de l’any 1394. 

Les reivindicacions dels remences catalans venien de lluny i en certa manera aglutinaven un rebuig frontal 
per part de la pagesia a alguns dels elements definidors del règim senyorial. El moviment reivindicatiu 
assolí una fita important l’any 1448, moment en què el rei Alfons el Magnànim concedí als remences per 
primera vegada la llibertat de reunir-se per tractar sobre la supressió dels mals usos. Naixia així l’anomenat 
«sindicat remença», amb la finalitat de designar uns síndics o representants de la causa encarregats de 
recaptar entre els pagesos remences la suma de diners que havia estat promesa al monarca a canvi d’obte-
nir-ne el seu ajut. Els homes de remença de la parròquia de Solius es reuniren el 10 de novembre de 1448 
al cementiri de l’església de Santa Cristina d’Aro juntament amb els homes de les parròquies de la vall 
d’Aro (Castell d’Aro), Santa Cristina d’Aro, Fanals d’Aro, Romanyà de la Selva i Bell-lloc, tots ells amb 
llicència del batlle reial de Sant Feliu de Guíxols i la vall d’Aro. Foren setze els caps de casa remences de 
Solius convocats: Joan Auladell, Jaume Cateura, Joan Vilabella, Martí Badós, Miquel Perebert, Francesc 
Dalmau, Bartomeu Gras, Salvador Tapioles, Joan Pons, Antoni Martí, Francesc Cifró, Joan Castell, Narcís 
Bonet, Andreu Rovira, Joan Creixell i Pasqual Pla.126 

Tot i els bons auguris per a la causa remença anunciats el 1448, la forta oposició dels senyors i la política 
erràtica —però també amb clars interessos econòmics— dels monarques, ara afavorint les reivindicacions 
remences, ara posant-se del costat dels senyors, conduïren les demandes pageses a una primera guerra 
remença el 1462 que es barrejà amb la guerra civil catalana iniciada pocs mesos més tard, i a un segon i 
definitiu alçament armat l’any 1481. Durant aquesta segona guerra remença, el castell de la Roca va ser 
pres pels pagesos revoltats. Segons recollí l’historiador Vicens Vives, el 8 de novembre de 1485 el noble 
Íñigo López de Mendoza, que havia estat designat pel rei Ferran II per negociar el cessament de les hosti-
litats, obtingué a Amer el compromís dels pagesos gironins de retornar als seus legítims propietaris les 
fortaleses de què s’havien apoderat i entre les quals figurava encara el castell de Solius, que restava sota la 
tutela de Joan Miquel Safont de Cassà de la Selva. Però malgrat haver-ne obtingut el compromís, Mendoza 
hagué d’insistir el 22 de novembre del mateix any, a Olot, en la restitució d’aquells castells que encara 

126 hoMs BRuGaRolas, 2004, p. 130-131. A la transcripció hi figura el cognom Pusbret, que no té cap connexió amb la realitat de la 
parròquia i que nosaltres hem interpretat com una grafia equivocada de la forma Perebert, arrelada a Solius durant segles. 
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quedaven pendents d’entrega, especialment el de Solius que, com en el cas de Llagostera, havia estat nova-
ment assaltat pels pagesos dels voltants després de la seva devolució inicial.127 

La pacificació del camp català arribà amb la proclamació, per part del rei Ferran II, de la Sentència arbitral 
de Guadalupe el 21 d’abril de 1486, mitjançant la qual el monarca disposà la redempció dels mals usos. 
Per tal de liquidar definitivament l’aplicació d’aquestes exaccions personals, el remença havia de pagar la 
quantitat simbòlica de 3 lliures, amb la possibilitat de prestar anualment un cens de 3 sous mentre no abo-
nés aquest import. De fet, la majoria de pagesos van renunciar a cancel·lar definitivament el deute i optaren 
per continuar pagant indefinidament els 3 sous cada any; ara que els mals usos ja no eren vigents, aquest 

127 vicens vives, 1978, p. 240-242.

Josep Escortell i el pintor Pere Manera, davant de la cisterna del castell, perfectament retallada a la roca. Fotografia de Lluís Esteva 
i Cruañas, febrer de 1968. Procedència: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons Lluís Esteva Cruañas. 
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cens irrisori permetia al pagès mantenir determinats drets de semipropietat sobre el mas al qual havia estat 
adscrit fins aleshores.

Més enllà de la supressió dels mals usos, la sentència arbitral de Guadalupe mantingué l’obligació del 
pagès de prestar homenatge al seu senyor (a través per exemple dels capbreus), confirmà els diversos drets 
senyorials derivats del domini directe i manà la restitució dels castells i fortaleses a llurs propietaris. 
D’aquesta manera, la sagristia major de la Seu de Girona tornà a senyorejar inqüestionablement el castell 
de la Roca de Solius i el seu termenal. Així mateix, la sentència arbitral respectà els drets dels castells 
termenats, per bé que alliberà els vassalls de l’obligació de participar en les obres del castell quan aquest 
estigués enderrocat, fos inhabitable, o bé no fos possible refugiar-s’hi en cas de necessitat.128 El sagristà 
major posà fil a l’agulla per reactivar la seva maquinària senyorial i l’11 de novembre de 1489 concedí la 
batllia de sac de Tapioles a Pere Castell, de Solius i home propi seu. Fins aquell moment, la gestió de la 
batllia estava vacant, segurament com a conseqüència de la mateixa guerra.129 De fet, els estralls de la 
segona guerra remença a Solius tingueren efectes devastadors en algunes propietats de la parròquia. El mas 
Vidal, per exemple, fou destruït i les parets, bigues i teules s’utilitzaren precisament en obres de fortifica-
ció del castell de la Roca. El 10 de novembre de 1489, acabat el conflicte i després que la finca hagués 
estat renunciada pel seu titular, el sagristà major tornà a establir la propietat a Nicolau Dalmau, remença 
seu de Solius, en condicions bastant favorables i sense l’obligació d’haver de refer la casa.130 La violència 
generada durant la revolta remença també es va abatre damunt del mas Rovira, que va ser arrasat pel foc i 
tampoc no es va reconstruir. Pocs anys més tard, el 15 de febrer de 1489, el seu titular Guerau Rovira, que 
aleshores ja residia a Sant Feliu de Guíxols, va renunciar a favor del sagristà major de la Seu tots els seus 
drets damunt la propietat, després d’haver-ne anat venent diverses peces de terra.131 

6.2. La descomposició i l’oblit del castell durant els segles XVI-XVIII

Després de les guerres remences del segle XV, la manca de notícies conegudes submergeixen la història 
del castell de Solius en l’anonimat fins ben entrat el segle XVIII. De la mateixa manera que molts altres 
castells, torres i fortificacions d’arreu del país, durant l’època moderna la recomposició del feudalisme i 
l’evolució tecnològica experimentada per les noves formes de practicar la guerra anirien fent caure en 
desús la fortalesa fins a convertir-la en una edificació obsoleta. L’abandonament hauria conduït al progres-

128 Pons GuRi, 1989, p. 344.
129 N’hem parlat poques pàgines abans, en referir-nos a la batllia de Tapioles després de la concòrdia de 1394.
130 MaRcó, 2007, p. 107; AHG, Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 790; i ADG, Sagristia major, perg. 176. 
131 MaRcó, 2007, p. 107; i AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, vol. 216 (3), fol. 47r-47v.
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siu deteriorament dels murs i a l’ensorrament de 
bona part de les estructures medievals.

El lent però inexorable enrunament de les parets de 
la Roca de Solius no significà, però, la desaparició 
del record del castell ni en el paisatge visual de la 
parròquia ni entre els seus habitants. Malgrat que 
probablement la fortalesa ja no era habitada per cap 
capità ni tampoc hi faria estada permanent cap guar-
nició militar, encara eren visibles algunes de les 
seves restes coronant el penyal. La mínima presèn-
cia d’aquestes ruïnes i l’existència de la fortalesa 
des d’antic eren raons suficients per justificar la 
persistència de determinats drets a favor del seu 
titular, malgrat que aquestes exigències fossin ja 
més nominals que reals. De fet, la Roca continuava 
essent una fortificació amb un terme propi, i per 
això la referència utilitzada habitualment per esmen-
tar el lloc i la seva circumscripció territorial conti-
nuà essent la de «parròquia de Solius» o bé la de 
«terme del castell de la Roca de Solius». Ara bé, 
l’esperit del que havia estat l’antic castell de la Roca 
començava a gravitar per la parròquia, i s’intuïen les 
primeres llums del castell fantasma. En els anys 
1595, 1667-1669 i 1754-1756, els pagesos de Solius 
capbrevaren successivament les seves propietats a 
favor del sagristà major de la Seu de Girona reco-
neixent-lo encara com a senyor del terme del castell 
de la Roca de Solius.132 Malgrat els salts en el temps, en tots tres capbreus els pagesos propietaris dels 
masos situats dins la parròquia —la major part d’ells encara remences— continuaven assenyalant les seves 
obligacions d’acudir a la defensa del castell, recollir-s’hi i fer-hi obres foranes i guaites en temps de guer-
ra. A través dels capbreus, es mantenien vigents els monopolis del sagristà major, com a senyor del castell, 
en el litoral, boscos i muntanyes del terme castral, com també sobre els animals salvatges de dins dels seus 

132 Els capbreus de 1595/1599 i de 1667-1669 es troben a ADG, Sagristia major; el capbreu de 1754-1756 es conserva a ACG, Sa-
gristia major.

Espitllera medieval per a defensar l’entrada al recinte superior 
del castell.
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límits. Però tot plegat no ens ha de fer caure en la 
temptació d’imaginar un castell poderós i encara en 
ple funcionament com fou durant l’edat mitjana. En 
realitat, l’existència d’aquestes referències als cap-
breus esmentats respon a la dinàmica seguida habi-
tualment en el procés de confecció d’un nou cap-
breu i que tenia com a primer pas arrossegar les 
fórmules escrites existents en el capbreu precedent, 
de tal manera que l’estructura i el llenguatge utilit-
zat en tots aquests documents esdevé pràcticament 
un calc del primer capbreu redactat per la sagristia 
major sobre la totalitat del terme de Solius, l’any 
1394. Per altra banda, des de la sagristia major, com 
en qualsevol altra senyoria, s’era molt conscient de 
la necessitat de no eliminar aquelles clàusules que, 
malgrat haver esdevingut obsoletes davant la reali-
tat del moment, continuaven acreditant determinats 
drets i, en conseqüència, consolidaven una situació 
de privilegis que potser podria ser d’utilitat en algun 
moment del futur.

Sigui com sigui, les reminiscències a l’existència 
del castell que es recullen a la documentació que acabem d’esmentar contrasten en canvi amb l’escassetat 
de notícies referides a la presència de la fortalesa o de les seves restes durant els segles XVII i XVIII, 
malgrat que la vall d’Aro no restà al marge de les nombroses hostilitats bèl·liques que sacsejaren el país en 
aquestes dues centúries. Ben al contrari, la proximitat amb Sant Feliu de Guíxols i la situació dins el cor-
redor natural de comunicació amb Girona feien dels pobles de la vall una terra de pas habitual per a les 
tropes de tots els bàndols contendents. La reiterada presència militar a la vall generà nombroses càrregues 
fiscals i prestacions extraordinàries als seus habitants, i sumí la hisenda local en un endeutament crònic. A 
mode d’exemple, el 4 d’abril de 1706 els jurats de la universitat de la vall d’Aro es planyien de «los gastos 
tant grans se offereixen de present a la universitat respecte de las armadas, tant de Fransa, com de Espanya, 
per ocasió de las ocurrens guerras, que de continuo hi ha allotjaments en dita vall, y se demanan per al 
servey de sa Magestat differents cosas ab differents ordres».133 Pocs mesos després, a mitjan agost, la uni-

133 AHG, Fons de la notaria de la vall d’Aro, Llibre de la universitat de la vall d’Aro (vol. 163). La resta de cites incloses en aquest 
paràgraf corresponen a aquesta mateixa referència documental. 

Dos vailets a la roca dels Moros, amb el turó del castell al fons 
on es veuen les parets de l’època de les guerres carlines gairebé 
senceres. Fotografia de Lluís Esteva i Cruañas de l’any 1963. 
Procedència: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons 
Lluís Esteva Cruañas.
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versitat reiterava les nefastes conseqüències de la guerra i explicava com «lo exercit francés en discurs de 
set semmanas passà dos vegadas per dita vall y devestà molta part de la anyada dels fruÿts del present anÿ, 
com ÿ tambe cremá y sequejá moltas casas de ditas parroquias y en particular sequejá las Iglesias de la dita 
parroquia de Santa Christina y de las parroquias del Castell de Santa Maria de dita vall de Aro y de Santa 
Maria de Fanals ahont los habitants de ditas parrochias tenian part de sos havers recondits». Malgrat aques-
tes i altres incidències detectades en la documentació consultada, no tenim indicis que ens portin a pensar 
en l’establiment d’algun tipus de vigilància al castell de la Roca, o de l’aprofitament com a talaia del lloc 
on estava emplaçat. Convé de recordar el canvi experimentat en les formes d’entendre i practicar la guerra, 
la qual cosa podria explicar que el sector de Solius i el seu castell es considerés estratègicament poc relle-
vant. En qualsevol cas, tenim notícia que el mes de novembre de 1709 hi havia allotjades a la vall d’Aro 
dues companyies de cavalls amb un total d’uns 140 soldats (sense comptar-hi oficials). En canvi, durant 
34 dies dels mesos de juliol i agost de 1713, la universitat hagué de costejar l’allotjament a Castell d’Aro 
i a Santa Cristina d’Aro de 530 homes del regiment de Bassini, incloent-hi els comandants, capitans, 
tinents i la resta d’oficials, els criats i els soldats. D’altra banda, el 25 de gener de 1714 es construïen for-
tificacions a la parròquia de Castell d’Aro per ordre del comandant de les tropes que hi havia aquarterades 
allí, una tasca que comptà amb la participació de desenes d’habitants de la vall d’Aro. I el mes de juny del 
mateix any, la presència de tropes suïsses d’infanteria aquarterades a la vall d’Aro i a Sant Feliu de Guíxols 
tenia un cost elevat per a les economies locals, en comportar la devastació de blat, farratge i altres herbes 
a totes les parròquies de la vall, incloent-hi Solius. 

Si bé els habitants de la vall d’Aro hagueren de suportar nombroses calamitats com a conseqüència de les 
guerres del segle XVIII, els avatars del castell de Solius durant el mateix període continuen essent-nos 
desconeguts. Amb tot, a principis d’aquest mateix segle XVIII confirmem documentalment per primera 
vegada que l’antiga fortalesa ja es trobava en un estat de degradació avançat que havia convertit en inha-
bitables les seves dependències. Aquesta informació ens la proporciona un llibre conservat a l’Arxiu 
Capitular de Girona que recull la transcripció de diverses escriptures referents a Solius i que es confecci-
onà pels volts de l’any 1709. Així, en el document número 20 de l’esmentat llibre, el seu escrivent cregué 
interessant de ressaltar que l’original d’aquell acte que estava copiant corresponent a l’any 1391, s’havia 
atorgat dins el mateix castell de Solius, la qual cosa donava a entendre, per contrast amb la realitat del seu 
present, «que en aquell temps encara devia existir ÿ estar en peu dit castell».134 Malgrat que l’època d’es-
plendor del vell castell medieval quedava molt enrere en el temps, les ruïnes probablement podien mante-
nir encara una certa presència en el paisatge de Solius. Poc abans de finalitzar aquell mateix segle XVIII 
s’acostà a la vall el jurista i viatger castellà Francisco de Zamora (1757-1812), que ressenyà amb molta 

134 ACG, Sagristia major, Llibre d’actes de Solius, fol. 207. Aquesta observació també consta a la transcripció del mateix document 
continguda al foli 13r del llibre d’actes de Solius que es conserva a l’ADG i que també cal datar del segle XVIII.
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precisió els llocs que visità en els seus viatges efectuats per Catalunya entre els anys 1785 i 1790. El 3 de 
febrer de 1790, després de fer nit a Sant Feliu de Guíxols, Zamora continuà el seu periple cap a Tossa 
passant per Sant Baldiri i esmentà el terme de Solius, del qual digué que hi havia un castell malgrat que no 
en donà cap detall.135 

6.3. Entre la revifalla temporal del segle XIX i la decadència final

El segle XIX serà testimoni dels darrers episodis militars de la vida del castell de Solius. En algun moment incert 
d’aquella convulsa centúria i enmig de les complexes lluites dinàstiques pel tron espanyol entre carlins i liberals, 
el castell, que es trobava ja en estat de deixadesa, recuperà momentàniament un cert protagonisme estratègic i 
fou novament fortificat. De fet, durant els anys 1835 i 1837, algunes zones de la vall d’Aro com Solius i 
Romanyà de la Selva patiren en més d’una ocasió el perill de les incursions enemigues. L’octubre de 1837, per 
exemple, la facció capitanejada pel carlí Tristany incendià i saquejà Romanyà, segons deixà escrit el notari 
guixolenc Josep Maria Sala, coetani dels fets. El mateix notari assenyala que, el 12 de desembre d’aquell any, 
el tinent coronel de l’exèrcit Miguel Pavat, que havia pres possessió de la comandància d’armes de Sant Feliu 
de Guíxols a finals de novembre, inspeccionà la zona de Solius i el seu castell, que aleshores ja era fortificat. 
L’any 1838, Pere Dalmau, propietari del mas Dalmau, veí del castell, realitzà obres a la fortalesa amb diners 
manllevats del soc o la caixa d’almoines de l’ermita de Sant Baldiri, de la qual era un dels administradors.136 
Fins i tot, la matinada del 13 d’octubre de 1839, persones desconegudes dispararen alguns trets de fusell des del 
castell sense que l’incident tingués majors conseqüències que una batuda per la vall d’Aro.137

Totes aquestes notícies donarien la raó a l’historiador i advocat Joaquim Botet i Sisó (1846-1917), qui 
afirmava, sense citar-ne la font, que les obres de defensa del lloc es realitzaren en temps de la Primera 
Guerra Carlina (1833-1840).138 Per a un altre historiador, Joaquim Pla Cargol (1882-1978), en canvi, la 
fortificació del castell es produí durant la Segona Guerra Carlina (1846-1849), una dada que, en no citar 
aquest historiador l’origen de la seva informació, tampoc hem pogut contrastar.139 D’altra banda, la Tercera 
Guerra Carlina (1872-1876) també esdevingué especialment viva al municipi de Santa Cristina d’Aro, que 
havia nascut l’any 1858 de l’agregació de les parròquies de Santa Cristina, Bell-lloc d’Aro, Romanyà de 
la Selva i Solius. La matinada del 18 de juliol de 1873, la localitat fou envaïda per una facció del cabdill 

135 BoixaReu, 1973, p. 372. 
136 APS, Parracologi de Solius escrit pel rector Mn. Jaume Bach l’any 1925, fol. 97-98.
137 sala i sala, 1995, p. 100. 
138 Botet i sisó, 1980, vol. VII, p. 662.
139 Pla caRGol, 1951, p. 200-201.
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carlí Guardiola. Els assaltants prengueren algunes 
armes i s’emportaren dinou presoners, entre ells 
l’alcalde, un regidor i el secretari; dos dels hostatges 
aconseguiren escapar-se amb relativa rapidesa, i 
d’altres foren alliberats l’endemà pels voluntaris de 
la República de la Bisbal en l’enfrontament mantin-
gut amb els carlins als Àngels. Amb la finalitat de 
repel·lir noves incursions enemigues, els regidors de 
l’Ajuntament de Santa Cristina decidiren de fortifi-
car el municipi. Desconeixem de quina manera es 
planificà i executà aquesta fortificació, i si el castell 
de Solius hi pogué tenir algun paper estratègic, pot-
ser no tant com a element estrictament defensiu, 
sinó com a punt de vigilància i avantsala d’un atac 
cap al municipi provinent d’aquell sector de l’Arde-
nya o del corredor amb Girona. De fet, l’agost del 
mateix any 1873 la corporació municipal es queixa-
va que no disposava de fons suficients per costejar 
les obres de fortificació, que encara estaven per 
finalitzar. Tant és així, que la nit del 27 al 28 de 
gener de 1874, els carlins entraren per sorpresa 
novament a Santa Cristina, capitanejats pel cabdill 
Soliva. Els assaltants es dirigiren a la secretaria de 
l’Ajuntament i regiraren alguns documents de l’ar-
xiu, s’endugueren les vares de l’alcalde primer i del 
segon tinent d’alcalde, i robaren 510 pessetes de la 
caixa forta municipal. Els carlins també van forçar 
la porta d’entrada al quarter dels Voluntaris de la 

República, i un cop dins s’emportaren tot allò que s’hi guardava, des d’armament i munició fins a banderes 
i pertrets de guerra, passant per cartes de la companyia i l’expedient d’organització de la Milícia Nacional. 
Per últim, segrestaren el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Josep Pla, i els propietaris de Solius 
Josep Cama i Josep Bas.140 De tot plegat es pot extreure la hipòtesi que les obres de defensa de la Roca de 
Solius es podrien haver amortitzat en diverses ocasions durant els poc més de quaranta anys que transcor-
regueren entre la primera i la tercera i darrera d’aquestes guerres fratricides. En tot cas, sembla haver-hi 

140 Totes aquestes dades s’han obtingut de l’AMSCA, Fons de l’Ajuntament, Llibres d’actes del Ple.

Restes d’una porta d’accés al recinte superior del castell,  
amb els carreus perfectament tallats.
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acord en què les intervencions decimonòniques que patí el castell, en aprofitar restes constructives de for-
tificacions anteriors, malmeteren seriosament el caràcter de fortalesa medieval que encara podia haver 
tingut el recinte.

A banda de la conflictivitat bèl·lica marcada per la inestabilitat política, el segle XIX suposà també el canvi 
de titularitat del castell, que després de molts segles deixà de ser una propietat eclesiàstica. Diverses refor-
mes impulsades en el transcurs del segle XIX durant les etapes en què el govern romangué en mans de 
grups liberals anaren desmantellant bona part dels mecanismes de funcionament del sistema social, polític 
i econòmic de l’antic règim, que es basava encara en l’existència d’estaments privilegiats i en la propietat 
de la terra com a font de la seva riquesa. Així, mesures com l’abolició dels delmes o d’altres elements 

L’església de Santa Agnès de Solius, amb el castell al fons. Oli sobre tela de l’artista guixolenc Nèstor Sanchiz,  
pintat durant els anys seixanta del segle XX. Procedència: Lluís Palahí Xargay.
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propis del règim senyorial contribuirien a assentar la burgesia com a nova classe dirigent enfront la vella 
noblesa, alhora que permeteren posar les bases de l’Estat contemporani en els termes en què el coneixem 
actualment, amb un sistema legislatiu i jurídic uniformitzat en tot el seu territori. En el marc d’aquesta nova 
realitat i en virtut de la llei de desamortització dels béns de l’Església promulgada l’any 1855 pel ministre 
d’Hisenda Pascual Madoz, el castell fou incorporat als béns propietat de l’Estat. La finca, de poc més d’una 
hectàrea d’extensió, es posà a subhasta pública el 9 d’abril de 1878 amb un preu de sortida de 340 pessetes, 
i l’adquirí Josep Oriol Martí, veí de Sant Feliu de Guíxols, per 345 pessetes. Es dóna la circumstància que 
Josep Oriol Martí havia actuat com a secretari de l’Ajuntament de la vall d’Aro entre els anys 1858 i 1861, 
i que precisament per raó d’aquest càrrec signà l’acta del ple municipal de 29 d’abril de 1858 per la qual 
les parròquies de Santa Cristina, Bell-lloc d’Aro, Romanyà de la Selva i Solius se segregaven de la vall 
d’Aro per constituir-se conjuntament com el nou municipi de Santa Cristina d’Aro. Pocs mesos després de 
la subhasta, el 13 de juny de 1878, Martí cedí la propietat de la finca a Francesc Poujarniscle Parent, 
comerciant i propietari de Solius, de qui hauria estat el testaferro. Poujarniscle ja disposava a Solius de 
terres contigües a la finca del castell. L’acte de la compravenda definitiva del castell es protocol·litzà l’1 
de juliol de 1878 davant del notari de Girona Francesc Lagrifa Viola. Hi intervingué com a part venedora, 
actuant en nom de l’Estat, el jutge de primera instància de Girona Francisco Collado Lapresa i, com a part 
compradora, Ernest Poujarniscle Gispert en representació del seu pare Francesc Poujarniscle i Parent, 
ambdós veïns de Solius.141 El castell romangué durant diverses generacions propietat de la família 
Poujarniscle, per a qui a principis del segle XX el manteniment de l’obra, contínuament exposada a les 
inclemències meteorològiques, suposava una càrrega inútil. 

141 Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, Finca núm. 209, 1266/61; i AHG, Fons de la notaria de Girona-2, vol. 1140, fol. 
1025-1034.
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7. EL CASTELL COM A BÉ CULTURAL

7.1. El castell durant els segles XIX i XX: de la ignorància a l’enderroc

L’any 1849, segons l’advocat i polític liberal Pascual Madoz (1806-1870),142 posteriorment ministre de 
Finances, el lloc de Solius, de clima temperat i sa, tenia 40 cases, 26 veïns i 134 ànimes. L’església parro-
quial de Santa Agnès, de la qual era annexa una capella dedicada a Sant Baldiri, estava servida per un 
capellà d’ingrés de provisió reial i ordinària. Els seus habitants es dedicaven al conreu dels cereals, els 
llegums i les hortalisses, criaven algun bestiar i feien caça menor. Madoz no fa cap referència, però, al fet 
que el lloc tingués un castell, tot i la proximitat temporal de les dues primeres carlinades. El caràcter agrí-
cola del terme de Solius també quedà ben reflectit en el cens de 1857.143 

L’any 1865, el funcionari Pedro Martínez Quintanilla publicà un ampli i documentat treball de la província 
de Girona, subvencionat per la Diputació, que abastava branques tan diverses com l’estadística, la demo-
grafia, la caça, la pesca o la beneficència, per citar-ne algunes. Aquest treball contenia també el primer 
catàleg del patrimoni històric de les comarques gironines, en el qual no apareix cap referència de la vall 
d’Aro. En el nomenclàtor de municipis hi apareix Solius, com a nucli pertanyent al municipi de Santa 
Cristina d’Aro. Aleshores comptava amb 28 cases disseminades, 30 veïns i 220 habitants.144

Els primers erudits forans que visitaren el castell, dels quals tenim constància documental, foren Joaquim 
Botet i Sisó i l’arqueòleg i naturalista Francesc Martorell i Peña (1822-1878). Botet visità Solius a princi-
pis de la dècada dels setanta del segle XIX almenys dues vegades: una en companyia dels gironins Enric 
Girbal i Francesc Franquesa, de la qual no tenim dades. L’altra, en companyia de Francesc Martorell i Peña, 
entre els dies 17 i 19 de novembre de 1871, la tenim ben documentada gràcies a la correspondència con-
servada entre Martorell i Botet al fons Botet i Sisó de l’Arxiu Municipal de Girona.145 L’objectiu principal 
d’aquesta excursió era l’estudi del jaciment ibèric de la Plana Basarda però creiem que Martorell tenia 
interès també en el castell de Solius perquè acabava de visitar un altre castell roquer, molt més notable 
quant a dimensions que el de Solius: el castell d’Eramprunyà, al municipi de Gavà, al Baix Llobregat, 
segons li contà a Botet en una carta tramesa el 31 d’octubre de 1871: 

142 Madoz, 1849, p. 428. 
143 Gaitx i FoGueRas, 2008, p. 56. 
144 MaRtínez quintanilla, 1865, p. 388; Buscató, 2007, p. 38-43.
145 aicaRt, nolla i vivo, 2007, p. 14. 
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«(...) le ofrecí á V ponerme á sus ordenes para las espediciones á Solius, Gª, cuando hubiese hecho las que 
tenia proyectadas á San Miguel d’Erdal y á San Miguel Eramprunyá; pero el tiempo se me ha pasado 
ocupado en otras cosas y hasta ante ayer y ayer no he podido efectuar la ultima espedicion. 

El Eramprunyá es la ruina de un castillo roquero del siglo XIV, cerca de Gavá; en la misma peña he visto 
talladas las sepulturas, completamente semejantes á las de Bañolas y S. Miguel d’Eerdal, la antigua 
Olerdola: de todo tengo los dibujos. (...)»
 
Martorell realitzà un breu estudi del castell d’Eramprunyà que va ser recollit en el seu treball pòstum,146 
però no mencionà res sobre el castell de Solius. En canvi, Botet i Sisó es comprometé a publicar el resultat 
de les seves excursions a Solius. Martorell insistí al savi gironí perquè fes aquest treball en diverses car-
tes.147 Martorell incidia en el fet que l’amistat de Botet amb la família que els rebé i acompanyà en l’ex-
cursió li facilitaria la feina. Es referia a la família Boada, aleshores propietària de la Plana Basarda. 

146 MaRtoRell, 1879, p. 109-112. 
147 Cartes de Francesc Martorell i Peña a Joaquim Botet i Sisó del 21 de desembre de 1871; 26 de gener de 1872, 6 de juny de 1873. 

AMG, Fons Joaquim Botet i Sisó. 

El mas Vicens, amb el castell i la cova dels Moros al fons, segons un dibuix de Joan Vicens i Puig fet l’any 1878. A la dreta, 
ampliació del fragment on hi ha representat el castell, realitzada per Joan Vicens Tarré. Procedència: família Vicens-Tarré.
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Finalment, l’estudi d’aquella sortida a Solius veié la llum a La Renaxensa del 31 de maig de 1874.148 Botet 
se centrà en l’estudi de la Plana Basarda i dedicà el darrer paràgraf de l’article al castell, senyal indubtable 
que havia despertat el seu interès. És la primera referència escrita del castell des del punt de vista arqueo-
lògic:

«Avans de deixar lo poble de Solius just es fer menció de son castell, del qual quedan ben pocas ruinas de 
l’epoca feudal essent notables unas anellas practicadas en la mateixa roca sobre que está assentat, destina-
das probablement á fermar los caballs. La fabrica actual fou construida durant la passada guerra civil al 
objecte de servir de refugi als habitants del poble, cas de veurerse atacats.» 

Així doncs, Botet i Sisó fou el primer historiador que prestà atenció als elements que hi ha a l’entrada del 
castell. En bona lògica, l’accés dels cavalls al sector més elevat del castell era gairebé impossible per 
l’orografia del terreny on s’assenta la fortificació. I deixà constància de la reforma soferta amb motiu de 
les guerres carlines. Ho refermà en la breu descripció del castell que publicà l’any 1908 en el seu magne 
treball sobre la província de Girona, segurament aprofitant les notes preses en les excursions de 1871:149 
«Solius, en los més antichs documents Olivos, Olivis i Olivinis, tenía un vell castell roquer, del qual se-n 
veuen encara les runes sobre un alt turó a ponent del poble, que-s fortificà en lo segle passat quant la pri-
mera guerra civil, perdent tot son caràcter». 
 
Al costat de les primeres descripcions empíriques i/o científiques del castell de Solius, el segle XIX ens 
proporciona també les primeres referències visuals del seu aspecte i estat de conservació. Aquest tipus 
d’informació augmentarà al llarg del segle XX tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, a 
mesura que es generalitzi l’ús de la fotografia. De la dècada dels setanta del segle XIX, s’han conservat 
dues imatges gràfiques del castell: un dibuix esquemàtic en un plànol geomètric de Solius que realitzà 
l’agrimensor Miquel Pumarola i Brugat —segurament entre els anys 1876 i 1879—150 i un dibuix a color 
fet per l’hisendat i polític de Solius, Joan Vicens i Puig, que porta per títol Vista de Casa Vicens y el 
castillo de Solius en 1878.151 D’aquest dibuix, en què s’observa perfectament el castell i la cova dels 
Moros, se n’ha extret i ampliat la part del castell. S’hi pot identificar un doble recinte fortificat al cim, 
que a la imatge es veu cobert amb una teulada d’un sol pendent, que no sabem si corresponia a la reali-
tat del moment o a una recreació lliure de l’artista, atès que no s’hi identifiquen els merlets de la part 
superior. 

148 Botet i sisó, 1874. 
149 Botet i sisó, 1980, p. 662.
150 Bussot, 2008, p. 93-94. 
151 vicens, 2008, p. 75. 



100

Així mateix, l’1 de juliol de 1878 es va fer una descripció força completa del lloc amb motiu de la com-
pravenda del castell que hem citat anteriorment. Aquesta descripció és la mateixa que consta de la finca al 
Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols i és coetània a la representació gràfica feta per Joan 
Vicens i Puig.152 Confirma l’existència del doble recinte que s’intueix en el dibuix de l’hisendat Vicens i 
ens permet identificar les restes que veieren els primers erudits que visitaren el castell: 

«Un Terreno peñasco y edificio anexo llamado Castillo de Solius, sito en dicho pueblo, distrito municipal 
de Santa Cristina de Aro. Es un peñon bastante vertical en cuya cúspide contiene un edificio construido 
de mamposteria cubierto con un tejado, cuya superficie es de sesenta y tres metros cuadrados, su parte 
exterior una pared en forma de muralla espillerada que ocupa todo el recinto, midiendo nueve palmos de 
altura, construida de cal y canto, en estado algo ruinoso, quedando por consiguiente cercado el mencio-
nado edificio. Este recinto con el referido edificio mide la superficie de ciento sesenta metros cuadrados, 
siendo todo lo demás un peñon que mide en junto una superficie de una hectárea y seis áreas, hallándose 
plantadas entre sus grietas y retazos invertidos dentro el recinto del peñon cincuenta alcornoques pequeños 
pero que ya dan fruto y algunas retamas, cuyo terreno, vulgo Castillo, linda...»

L’historiador i advocat Josep Pella i Forgas (1852-1919) esmentà l’any 1883 que Solius pertanyia al segle 
XIII a la catedral de Girona però no assenyalà cap fortificació a Solius.153 Tampoc l’excursionista Cristòfol 
Fraginals i Massana, que visità Pedralta i la Plana Basarda el setembre de 1898,154 no donà cap referència 
del castell.

Una excursió ben documentada al paratge del castell és la que féu l’arxiver de Sant Feliu de Guíxols 
Eduardo González Hurtebise (1876-1921), el diumenge 15 de novembre de 1903.155 El motiu de la visita 
no fou l’estudi del castell, sinó comprovar l’existència d’uns suposats signes escrits a la roca darrera de 
la cova dels Moros, segons la informació que li havia proporcionat el procurador de Sant Feliu de Guíxols, 
senyor Corominola, qui acompanyà Hurtebise aquell diumenge de tardor. Per primera vegada, trobem una 
referència escrita de la cavitat artificial retallada a la roca veïna a la del castell, ben coneguda d’altra 
banda per la gent del país, com prova el dibuix de l’hisendat Vicens de l’any 1878. Hurtebise no descriví 
la fortalesa però mencionà que era costum entre la gent de la contrada encendre un feix de llenya cada 
vegada que es visitava el castell, «como tradicional recuerdo y antiquísima costumbre, siquiera que de 
castillo no conserve ahora sino el nombre». L’arxiver no localitzà els signes escrits però constatà l’exis-

152 Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, Finca núm. 209, 1266/61, inscrita amb data 26 d’agost de 1878. 
153 Pella, 1883, p. 596. 
154 FRaGinals, 1900. 
155 González huRteBise, 1905, p. 13-14.



101

tència de forats verticals en l’esplanada davant de la cova dels Moros i sobre la mateixa cova, que relaci-
onà amb l’existència d’un porxo o cobert, de data indeterminada, «acaso no se remonte a la Edad 
Antigua». Creiem que aquestes possibles construccions podrien tenir relació amb el castell, tal com hem 
exposat anteriorment. 

En els primers anys del segle XX, també tingué lloc un malaurat succés a l’entorn proper al castell. Un 
carboner de Castell d’Aro, Antoni Vidal Llambí, que responia a l’àlies de Brujo, treballava al bosc en la 
propietat del mas Dalmau. Després de no tenir-ne notícies durant uns dies, el van trobar penjat en una 
alzina, en avançat estat de descomposició.156 

En el món erudit, el castell continuava submergit en la ignorància. El 3 de juliol de 1911, l’arquitecte 
navarrès resident a Madrid, Adolfo Fernández Casanova (1843-1915), aleshores arquitecte-arqueòleg del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, vocal de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles 
i inspector de la setena zona de l’esmentat ministeri,157 envià una carta a l’arquitecte Manuel Almeda i 
Esteva (1848-1938), que exercia el càrrec de secretari de la Comissió Provincial de Monuments.158 
Fernández estava preparant un treball sobre arquitectura militar i li demanà a Almeda «cuales son los cas-
tillos más notables de esa provincia, y su estado actual, y si fuera posible, por haber fotógrafos en las 
localidades respectivas, enviarme fotografías de conjuntos mandándome a decir su importe, y si hubiera 
alguna obra que tratase de ellos, á parte de la tan conocida de “España, sus monumentos y artes” decir-
me el título y su autor para verla en las bibliotecas de Madrid». 

La resposta de Manuel Almeda fou molt ràpida i concisa. El 13 de juliol de 1911 li comunicava: «le remi-
to nota de los castillos mas notables de la provc. Su estado actual es ruinoso en su mayoría y se hallan 
abandonados. Es difícil enviar fotografías de su conjunto, pues la mayor parte se hayan lejos y en 
despoblado».159 Es referia a la descripció d’alguns dels castells feudals a l’obra de Pella i Forgas de l’any 
1883. La llista manuscrita, concisa, enumera com a castells medievals els següents: «Montagut (arruina-
do); Cartellá; Carmansó (arruinado); Peratallada, existen las murallas; Torroella de Montgri (abando-
nado); Pubol, medio arruinado; La Bisbal (sirve de carcel); S. Lorenzo de la Muga, Verges, Bellcaire, 
Hostoles, Rocaberti (arruinados)». També assenyalà castells moderns mal reformats, castells moderns 
militars de l’època de Vauban, el castell de Sant Julià de Ramis en construcció, el recinte emmurallat de 
Tossa i l’església fortificada de Sant Miquel de Fluvià. Res sobre el castell de Solius. Tot i que insistí en 

156 La Lucha, Girona, 22-07-1905, p. 2. 
157 PéRez de GuzMán, 1915, p. 203.
158 MAC-Girona, Fons de la Comissió Provincial de Monuments, 12/55. 
159 MAC-Girona, Fons de la Comissió Provincial de Monuments, 12/55. 
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el fet que la majoria estava en mal estat i lluny, en cità alguns de situats en zones més remotes que no pas 
Solius. A més a més, Almeda coneixia bé la vall d’Aro, ja que realitzà més de trenta projectes a Sant Feliu 
de Guíxols entre els anys 1878 i 1895160 i efectuà un notable estudi sobre la restauració de la Porta Ferrada 
l’any 1896, juntament amb l’historiador Emili Grahit i Papell (1850-1912). Per tant, sembla clar que 
Almeda tampoc no atorgà cap importància al castell de Solius. 

El polèmic arqueòleg alemany Alfred Klaebisch Camman (1890-1978) també s’apropà al castell de Solius 
amb l’objectiu d’estudiar la cova dels Moros, que ell anomenà Cueva de Solius. L’any 1919, publicà una 
planta, un alçat i una fotografia de la cova, però tampoc esmentà el castell:161 

«Tomando en San Feliú de Guixols el tren que conduce a Gerona, después de media hora de viaje, se llega 
a la estación de Font Picant, del término de “Bell-lloc”. Desde este sitio, y en dirección al suroeste, a tres 
cuartos de hora, se encuentra la aldea de Solius. Ya desde lejos saltan a la vista dos gigantescas rocas 

160 Bussot, 2000, p. 142. 
161 KlaeBisch, 1919, p. 251-252. 

El castell vist des del sud l’estiu de 1930. Fotografia de Joan Cama Marcó. Procedència: Josep M. Cama Massana. 
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dominando el valle de Aro. En la que está situada 
más al Oeste aparece pronto a tres cuartos de su 
altura un agujero negro que forma la entrada de 
esta cueva. A unos veinte metros sobre el nivel del 
suelo, orientada al norte en una ladera casi vertical 
(y, por tanto, de acceso bastante dificil), ha sido 
tallado en forma oval, y paralelo a la fachada, este 
nicho sepulcral denominado “Cueva de Solius” 
(...)» 

En aquells mateixos anys, visqué a Solius l’escrip-
tor gironí Francesc Xavier Monsalvatge i Iglésias 
(1871-1921), que intentava guarir-se d’una malaltia 
que no superà. En la seva obra Proses del viure a 
Solius, escrita l’any 1919 i publicada pòstumament 
l’any 1922, no esmentà tampoc el castell.

On era el castell? Tan invisible s’havia tornat als ulls de Fraginals, Klaebisch, Almeda, Hurtebise o 
Monsalvatge? Ningú, excepte Botet i Sisó, es recordava de la importància estratègica que havia tingut a 
l’edat mitjana? L’evidència del castell fantasma va prenent cos. 

7.2. L’excursionisme i el castell abans de la Guerra Civil 

Una altra font que podria ser important per al coneixement del castell és l’excursionisme científic i cultural, 
que prengué gran volada a partir del darrer terç del segle XIX fins a la Guerra Civil. L’any 1930 es cons-
tituí a Sant Feliu de Guíxols el Centre Excursionista Mar i Muntanya (CEMIM). En el butlletí que publicà 
el centre entre els anys 1931 i 1935, no hi ha cap ressenya explícita al castell de Solius però sí diversos 
anuncis d’excursions a Solius, als Carcaixells de Can Dalmau o a la Plana Basarda o fotografies de Solius 
i els seus voltants. Les excursions a Solius normalment eren de mig dia de durada. Se sortia de Sant Feliu 
de Guíxols amb el tren de les 6.40, fins a l’estació de Bell-lloc d’Aro. D’allà s’anava a peu fins a Solius, 
on hem de suposar que visitaven el castell. La tornada a Sant Feliu es feia pels volts de les dues de la tar-
da162 o, més rarament, a mig matí.163 Hem vist com Alfred Klaebisch assenyalava una distància de 45 

162 Vegeu, per exemple, els butlletins del CEMIM d’abril de 1934, desembre de 1934 o desembre de 1935. 
163 Vegeu, per exemple, el butlletí del CEMIM de novembre de 1934. 

Primera planta i secció publicada de la cova dels Moros. Extreta 
de KlaeBisch, 1919, p. 252.
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minuts a peu des de l’estació de Bell-lloc fins a la 
cova dels Moros. 

També una colla de components del Grup 
Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) recorre-
gueren la contrada el 24 d’abril de 1932 amb l’ob-
jectiu de visitar la Plana Basarda, acompanyats per 
membres del centre excursionista guixolenc. Amb 
sortida i arribada a Sant Feliu, passaren per Pedralta, 
Plana Basarda, Montclar, Sant Baldiri i la Costa 
d’en Cirera.164 Per tant, no visitaren el castell de 
Solius, però en canvi captaren en una fotografia el 
grup traginant pedres al cim del Montclar,165 lloc on 
hi hagué una torre de defensa o vigilància del terri-
tori d’origen i data desconeguda. D’aquesta fortifi-
cació sabem que l’any 1667 ja estava enrunada.166 

Així mateix, el segon aplec que celebrà el Centre 
Excursionista Mar i Muntanya tingué lloc a Solius 
el 16 i 17 de juny de 1934. En la ressenya de les 
activitats que es realitzaren durant les dues 
jornades,167 no hi consta que es visités el castell. No 

hi ha dubte, però, que el castell era conegut en el món excursionista, com prova el fet que se’n mencionà 
l’existència en una obra d’abast molt més ampli: l’Àlbum meravella, una obra de divulgació publicada en 
diversos volums entre els anys 1927 i 1936, que es venia en fascicles amb la finalitat de donar a conèixer 
Catalunya a un públic ampli i facilitar al turista una guia rigorosa i amena. En el volum tercer d’aquesta 
obra, en l’apartat dedicat a la comarca de la Selva que redactà el polític i industrial cassanenc Modest 
Sabaté i Puig (1909-1986), s’incloïa el municipi de Santa Cristina d’Aro. Entre els elements veritablement 
esmentables del municipi cristinenc, que aleshores tenia 1.100 habitants, Sabaté assenyalà les restes d’un 

164 «Excursió a PLANA-BASARDA», butlletí del CEMIM, 17, maig de 1932, p. 7.
165 AMG-CRDI, Fons Joan Masó i Valentí. 
166 ADG, Sagristia major, Capbreu de Solius anys 1667-1669, fol. 64. Anna Costurer, propietària del mas Tapioles, capbrevà aquell 

any una peça de terra dins la parròquia de Solius situada a la muntanya de Sant Baldiri i que pel nord afrontava en part “in turre 
sive castro dirruto vocato de Montclar”.

167 La Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, 23-6-1934. p. 4. 

Membres del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, traginant 
pedres al cim del Montclar durant l’excursió que hi feren el 24 
d’abril de 1932. Fotografia de Joan Masó i Valentí. Arxiu 
Municipal de Girona-CRDI, Fons Joan Masó Valentí.
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antic castell senyorial a Solius,168 juntament amb Pedralta i Plana Basarda. La succinta referència en una 
obra d’ampli abast tampoc no serví per despertar cap nova inquietud vers el coneixement de la fortificació 
soliusenca, tot i que encara tenia una certa espectacularitat amb l’edifici del cim amb els dos finestrals 
gòtics o goticitzants ben definits, com es pot comprovar en una fotografia de l’any 1929.169 

7.3. De la Guerra Civil a l’ensorrament del castell 

Solius fou un lloc de refugi dels homes i dones de la contrada durant la Guerra Civil. No tenim constància 
que el castell fos espoliat durant la guerra fratricida que assolà el nostre país entre 1936 i 1939 però, en 
canvi, hi ha una notícia del 6 de novembre de 1944 que fa sospitar que el castell i el seu entorn podia haver 
estat un refugi, si més no de manera puntual, d’un grup de maquis. Un fill del masover del mas Auladell 
va veure entre 15 i 20 homes en actitud sospitosa, separats en petits grups de dos, tres i quatre, en el parat-
ge de la «Serra del Castell». Després d’una batuda de sis hores, en la qual es trobaren «señales evidentes 
de que hubo allí gente» no es trobà cap rastre d’aquest grup d’homes.170

Malgrat tot, la gent de la contrada, com ara l’industrial guixolenc Joan Canadell i Ferrer (1921-1990) afi-
cionat a l’excursionisme i a l’arqueologia, continuava recorrent les muntanyes de l’Ardenya. Aquest pren-
gué una imatge del castell l’any 1942, en el marc d’un conjunt de fotografies de l’Ardenya, on s’observa 
el cim amb totes les parets dempeus. L’any 1943 es publicaren al diari Los Sitios de Girona tres articlets 
sense signar sobre Santa Cristina a la secció «Ecos de la Provincia». En un dels articles171 s’esmentava que 
«Solius tenía un viejo castillo edificado sobre rocas del cual se ven aún algunos restos sobre una altura a 
poniente del pueblo, que fué fortificado en el pasado siglo cuando la primera guerra civil, perdiendo todo 
su carácter». 

Pocs anys més tard, es publicà una de les descripcions més completes del castell. L’any 1947, el periodis-
ta, novel·lista i autor dramàtic barceloní Lluís Almerich i Sellarès (1882-1952), també conegut pel pseudò-
nim de Clovis Eimeric o Macià Floris, publicà el llibre Els castells de Catalunya.172 En aquesta obra, 
dedicà una especial atenció al castell de la Roca de Solius. El llibre és un compendi exhaustiu dels castells 

168 Àlbum meravella, 1933, p. 358. 
169 Bussot, 1991, p. 83, figura 78. La mateixa fotografia es conserva a l’Arxiu Mas de Barcelona, on consta que és de l’any 1919.
170 auladell i altres, 2006, p. 130-131; Ofici de l’alcalde de Santa Cristina d’Aro al governador civil de la província, 8-11-1944 

(AHG, Fons del Govern Civil, Seguretat Pública, vol. 196).
171 Los Sitios, Girona, 8-12-1943, p. 5. 
172 Almerich, després de la Guerra Civil, publicà diverses obres de divulgació històrica (Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 2, p. 74, 

Barcelona, 2a edició, juny 1986). 
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i fortaleses existents al Principat, agrupats per 
comarques i presentats al lector de forma concisa, 
sovint amb poques línies. Només alguns dels cas-
tells mereixen una exposició més detallada que, 
generalment, no depassa del paràgraf de text. No hi 
ha dubte que la visita al castell de la Roca impressi-
onà vivament Almerich, perquè dels seixanta-cinc 
edificis que inclogué dins el capítol dedicat conjun-
tament a l’Alt i el Baix Empordà, la descripció de la 
fortalesa de Solius és la que hi ocupa més extensió: 
gairebé mitja pàgina. Tot i que fa palesa la desnatu-
ralització i el mal estat de conservació de l’edifica-
ció original, Almerich qualifica l’obra com «una 
meravella d’arquitectura militar a la manera medie-
val». Els arguments en què basà aquesta afirmació són prou eloqüents, alhora que destacava la perfecta 
integració de la fortificació amb el seu entorn natural. Tot i que Pere Català i Roca (1923-2009) —en la 
seva magna obra dels castells catalans de la qual parlarem més endavant— també reproduí les paraules 
d’Almerich, considerem d’interès recordar-les novament atès que és la primera descripció extensa publi-
cada sobre el castell: 

«Al cim d’un puig de Santa Cristina d’Aro, hi ha restes d’un castell senyorial del que no es tenen dades. 
En el mateix terme municipal, a Solius, en un alt turó, hi ha les ruïnes d’un castell roquer, que fou fortificat 
el segle passat amb motiu de la guerra dels carlins, ço que li tragué tot caràcter feudal. Del passat del cas-
tell de Solius, poca cosa n’hem pogut esbrinar, llevat que fins els darrers temps era propietat de la família 
gironina dels Poujarniscle [Puigarniscle o Pujarniscle], els quals hi havien anat alguna vegada, però que el 
tenien a desgrat per les despeses que la situació alterosa de l’edifici els reportava, exposat com estava tot 
sovint a exhalacions elèctriques, les quals solien perjudicar l’obra mestra. Així i tot, el castell de Solius és 
una meravella d’arquitectura militar a la manera medieval. Bastit damunt un enorme penyal, no té camí ni 
entrada visible per cap dels cantons que se’l miri. Cal cercar una roca determinada on hi ha una esberla 
coberta per algunes lianes. Si s’aparten aquestes, hom es troba a la llinda d’un camí, gens pesat ni difícil, 
que, per un pendent suau, mena fins a les despulles de l’agosarada fàbrica. L’interior del penyal és buit en 
molts indrets, amb petits foradets fàcils de dissimular amb branques d’arbres que permetien no sols veure 
l’exterior amb tota amplitud, sinó disparar des de dins les ballestes, sense que l’enemic pogués descobrir 
des d’on tiraven. Encara s’hi troben altres mostres curioses de l’art de la guerra en els temps antics. Prop 
d’ell hi ha restes de sitges, piscines i una roca buida, així mateix plena de miradors amagats, on podien 
situar-se una vintena d’homes sense perill d’ésser endevinats. S’hi entra per un forat a la terra, avui mig 

Panoràmica de Solius després de les nevades de 1947, amb el 
castell en darrer terme. Fotografia de Pere Rigau. Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Fons Pere Rigau Roch.
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cegat per sorra i herbes. És, en conjunt, una obra digna d’ésser estudiada minuciosament. En el castell, 
sembla que hi va néixer l’escriptor gironí Xavier Monsalvatje.»173 

Del text d’Almerich ens despista la referència a una roca buida que, en paraules seves, antigament era 
accessible per un forat a terra. Potser es referia a una cisterna o bé es tractava d’una descripció massa 
agosarada de la coneguda cova dels Moros. També, l’errada d’ubicar al castell el naixement de l’escriptor 
olotí Xavier Monsalvatge. En cap cas, aquesta errada no desmereix la seva aportació en una època difícil 
en tots els sentits. 

Coetània a la descripció d’Almerich és una altra imatge del castell nevat feta pel fotògraf guixolenc Pere 
Rigau i Roch (1901-1999) a finals dels anys quaranta, en la qual s’observa també que la fortalesa conser-

173 alMeRich, 1984, p. 37 (1a edició, 1947, p. 47). català Roca, 1990-1991, p. 756-757. 

El castell vist des del nord, el 6 de novembre de 1942. Fotografia de Joan Canadell Ferrer. Procedència: Joan Canadell Mas.
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vava força senceres les parets de l’edifici que el culminava. Si analitzem les dades que posseïm de la 
dècada dels quaranta del segle XX, podríem pensar que el castell de Solius s’havia pogut conservar en un 
relatiu bon estat. Però no fou així. 

L’any 1949, l’Estat —no podia ser d’altra manera— per mitjà del Ministerio de Educación Nacional, que 
tenia les competències en patrimoni històric i artístic, promulgà el Decreto de protección de los castillos 
españoles.174 Aquest decret sorgí gràcies a la iniciativa d’un grup de persones preocupades per l’estat ruïnós 
de moltes de les fortaleses. Sovint s’utilitzaven com a pedreres ja que no tenien cap tipus de protecció legal. 
Per tant, calia evitar els processos de ruïna, davant la dificultat que comportava el seu manteniment durant 
la postguerra. Alhora, però, el Decret tenia com a finalitat posar sota tutela de l’Estat uns punts geogràfics 
d’alt valor estratègic per tal d’assegurar-se’n un ràpid control en el cas de futures eventualitats bèl·liques. 
Sens dubte, també fou una eina de propaganda gratuïta del règim franquista i la seva ideologia, cosa que 
demostra el paràgraf següent del preàmbul: 

«Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de ruinas de cas-
tillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales, aparte de su extraordinario valor pintoresco, son 
evocación de la historia de nuestra Patria en sus épocas más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las 
leyendas que en su torno ha tejido la fantasía popular. Cualquiera pues, que sea su estado de ruina, deben ser 
objeto de la solicitud de nuestro Estado, tan celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra raza.»

Òbviament, el legislador no pensava en el castell de Solius a l’hora d’escriure el paràgraf anterior però els 
quatre articles de la part dispositiva del Decret són extraordinaris: 

Tots els castells d’Espanya, qualsevol que fos el seu estat de ruïna, quedaven sota la protecció de 1. 
l’Estat, que havia d’impedir qualsevol intervenció que pogués alterar-ne el caràcter o pogués pro-
vocar-ne l’ensorrament. 

Els ajuntaments que tinguessin castells en el seu terme municipal esdevenien responsables de tots 2. 
els danys que poguessin patir els castells del seu municipi. 

Es designaria un arquitecte conservador per als castells de tot l’Estat. 3. 

La Direcció General de Belles Arts, per mitjà dels seus organismes tècnics, havia de redactar un 4. 
inventari documental i gràfic al més detallat possible dels castells existents a Espanya. 

174 Decret de 22 d’abril de 1949, publicat al BOE del 5 de maig de 1949. 
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El Decret atorgava la màxima protecció a tots els 
castells d’Espanya encara que era evident que els 
ajuntaments difícilment podien evitar-ne el deterio-
rament ja que no disposaven de mitjans per fer-ho i 
les necessitats bàsiques de la població en un període 
d’extrema penúria eren unes altres. A més, la 
Comissaria Local d’Excavacions a Sant Feliu de 
Guíxols, dirigida per Lluís Esteva i Cruañas, que 
tenia competències en matèria d’excavacions arque-
ològiques a la vall d’Aro, no es constituí fins l’any 
1955 i es consolidà dos anys més tard.175 Al mateix 
temps, Esteva constava com a delegat local del 
patrimoni artístic nacional. Esteva, tot i que visità el 
castell nombroses vegades, com es pot constatar en 
el seu magnífic llegat fotogràfic, tenia altres projec-
tes que li absorbien el temps lliure, per exemple, el 
monestir de Sant Feliu de Guíxols, Bell-lloc d’Aro o 
l’església vella de Santa Cristina d’Aro. En canvi, 
estudià amb cert detall la cova dels Moros juntament 
amb la de la Tuna i les datà a l’edat del bronze.176

Joaquim Pla Cargol publicà l’any 1951 un treball de 
síntesi sobre els castells de les comarques gironines, 
ja esmentat anteriorment. Des del punt de vista 
arquitectònic, assenyalà que durant la segona carli-
nada es va fer servir la pedra de les muralles i torres 
medievals per bastir la nova fortificació, indicà que 
l’entrada estava ben amagada i el considerà un bell 
castell roquer.177 Però està clar que el seu estudi no 
fou realitzat com a conseqüència del Decret de 1949 
sinó que tenia una finalitat clarament de recerca històrica. Les úniques actuacions que sorgiren de l’aplica-
ció del Decret a les comarques gironines creiem que foren les següents: 

175 aicaRt, nolla i Palahí, 2008, p. 38.
176 esteva, 1958, p. 236-240. 
177 Pla caRGol, 1951, p. 200-201.

Jaume Escortell, Jaume Salgas i Josep Maruny el desembre de 
1967 davant una de les darreres parets que restà dempeus al cim 
del castell, en la qual encara s’hi observa una finestra. Autoria  
i procedència de la fotografia: Roser Descayre i Ricard Pelló. 
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– L’inventari documental i gràfic que realitzà Miquel Oliva Prat (1922-1974), arqueòleg i màxim 
defensor del patrimoni arqueològic i artístic de les comarques gironines durant el franquisme, que 
també tenia el càrrec d’apoderat provincial del patrimoni artístic nacional. El juny de 1966, el pre-
sident dela Diputació de Girona li encarregà un cens dels castells de la província que publicà, entre 
els anys 1967 i 1969, en sis articles a la Revista de Gerona que portaven per títol «Inventario de los 
castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de 
Gerona». En aquests articles, Oliva féu una breu descripció d’aquests elements per municipis i en 
alguns casos incorporà il·lustracions i fotografies. En un dels articles assenyalava que el castell de 
Solius estava en bon estat178 i en un altre de posterior indicava l’existència de muralles i torres abans 
del castell actual.179 Res més. Hem consultat l’expedient de Miquel Oliva sobre Solius que es con-
serva al MAC-Girona i només conté una fitxa amb bibliografia. 

– La fitxa del castell publicada a l’inventari oficial dels monuments d’arquitectura militar del 
Ministerio de Educación y Ciencia de l’any 1968. Aquest inventari fou realitzat a instància de la 
Comisaría General del Patrimonio Artístico i la recopilació de dades fou prèvia al treball de 
Miquel Oliva, que complementà l’inventari estatal. El castell de Solius hi és registrat amb el núme-
ro 440.180 Estava classificat com a castell medieval, sense cap protecció legal més enllà de la que li 
atorgava el Decret de 1949. Aquesta categoria incloïa «convencionalmente, los construidos antes 
del año 1500, aún en el caso de que ya tengan dispositivos para artillería (troneras, etc.)».181 Pel 
que fa a la conservació, se li assignà el codi B2, que significava: «Bueno. El edificio se halla cubi-
erto y en estado de utilización, pero precisa algunas obras de consolidación, restauración o 
limpieza».182

Gràcies a dues fotografies dels excursionistes guixolencs Roser Descayre i Ricard Pelló, podem compro-
var, però, que el desembre de 1967 l’edifici del cim del castell estava força malmès i que la seva conser-
vació no tenia res a veure amb la que constava a l’inventari ministerial. Ni estava cobert, ni es podia uti-
litzar i precisava molt més que algunes obres de consolidació, ja que amb prou feines es conservava 
dempeus una de les parets, malgrat que encara s’hi podien observar les restes d’un pis i d’una de les fines-
tres de faiçó gòtica o goticitzant. Per tant, la definició de l’inventari era molt genèrica. Així mateix, Miquel 
Oliva possiblement també féu les anotacions uns anys abans de publicar el seu inventari, perquè en un 

178 oliva, 1967, p. 61.
179 oliva, 1968, p. 65. 
180 inventaRio, 1968, p. 78. 
181 inventaRio, 1968, p. 15. 
182 inventaRio, 1968, p. 19. 
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article publicat amb posterioritat a l’ensorrament del castell de Solius es deixa constància, en una foto 
magnífica del castell, que encara era dempeus, presidint la vall d’Aro.183 

Certament, durant la dècada dels seixanta del segle passat la degradació del castell sembla que fou molt 
ràpida. Així ho constatà també Pere Català Roca en la ingent obra en sis volums amb el títol Els castells 
catalans, editada a partir de l’any 1966 per l’editorial Rafael Dalmau.184 Català Roca incidí en la història 
del castell des del punt de vista de la documentació escrita. Pel que fa al vessant arquitectònic i arqueolò-
gic, reproduí la descripció de Lluís Almerich i recordà que «hom conjectura que en els seus bons temps (?) 
el castell fou de traça magnífica» i que «avui, dalt de tot, la paret d’una estança esventrada posa una nota 
no pas antiga, i sense suc ni bruc, a la contemplació de l’excursionista (...)».185 En els capítols anteriors, 
creiem que aquests bons temps del castell queden avui ben palesos, però la descripció de Català Roca 
referma que durant els anys seixanta del segle passat el castell s’anà degradant progressivament. 
 
Malgrat tot, els excursionistes, bosquetans i aficionats a l’arqueologia de la contrada seguiren visitant el 
castell. Serveixi d’exemple el testimoni gràfic de diverses excursions realitzades al castell, com l’esmen-
tada anteriorment del desembre de 1967 o les que hi féu l’investigador guixolenc Lluís Esteva i Cruañas, 
amb diversos acompanyants, de les quals hem seleccionat algunes imatges per il·lustrar aquest llibre. 
Gràcies a aquestes fotografies podem resseguir una trajectòria que tingué un desenllaç força trist. 

183 oliva, 1972, p. 20. Es tracta de la fotografia que hem publicat al principi d’aquest llibre.
184 Sobre el castell de Solius, vegeu català Roca, 1990-1991, p. 756-760. 
185 català Roca, 1990-1991, p. 758. 

Restes de l’edifici que hi havia a la part més elevada del castell, dies després del seu enderroc, i detall d’una de les parets amb 
fragments d’arrebossat, avui desaparegut, plena de grafits de visitants. Fotografies de Lluís Esteva Cruañas fetes entre desembre  
de 1969 i gener de 1970. Procedència: Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons Lluís Esteva Cruañas.
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La degradació del castell arribà a una situació extrema. Segons el germà Albert Fontanet, monjo del mones-
tir cistercenc de Solius i bon coneixedor d’aquest territori i de la seva història, el matí del 9 de desembre 
de 1969, els murs del castell sucumbiren a la força de la tramuntana.186 Fou un dia gèlid. Les dades clima-
tològiques que posseïm d’aquella data són prou aclaridores: a les comarques gironines es registrava una 
onada de fred amb nevades i glaçades generalitzades i predominaven els vents del nord-oest.187 A Sant Feliu 
de Guíxols, es registrà un cop de vent màxim de 115 km/hora entre les 9 i les 10.30 del vespre, que ocasi-
onà diversos desperfectes: dues acàcies caigudes al Passeig, un mur caigut en un carrer de la ciutat o la 
porta del camp de futbol que anà a parar al mig de la carretera.188 No és d’estranyar que amb aquest pano-
rama meteorològic les malmeses parets que restaven dempeus al cim del castell sucumbissin definitiva-
ment davant la força del vent.

Lluís Esteva, que havia visitat la fortalesa un munt de vegades, escriví dos articles sobre el castell pocs dies 
després del seu enderroc189 i va fer-ne una valoració molt més crua de la que havia fet, per exemple, Lluís 
Almerich, potser d’acord amb la realitat viscuda en aquell moment i amb l’estat que presentava la fortifi-
cació en els anys previs a la seva caiguda, com hem vist en el capítol anterior: 

«El castell de Solius, el que nosaltres coneixem, no valia gran cosa; era una construcció vulgar de la 
qual ja havia caigut algun pany de paret però que, malgrat tot, donava una característica especial al 
paratge. Quan anant o venint de Girona passava davant de Solius, donava quasi una mirada al castell 
que, situat damunt d’un penyal de granit, semblava vigilar astorat l’evolució que s’anava operant al 
seu entorn. Potser convençut de la seva inutilitat guerrera o arqueològica o potser volent fugir del 
viure actual tan diferent del que havia conegut en els seus bons temps, el castell de Solius ha desapa-
regut.» 190

El mateix Esteva, en la notícia que publicà una setmana més tard a La Vanguardia Española, afegí, però, 
que «eran contados los excursionistas que, llegados a sus alrededores, dejaran de visitarlo».191 Certament, 
però, Esteva no negà l’evidència que en el passat «l’antic castell de Solius degué ésser important, malgrat 
no se’n coneguin gaires dades».192

186 Fontanet, 1984. 
187 La Vanguardia Española, Barcelona, 9-12-2009, p. 6. 
188 Àncora, Nadal, 1969. 
189 esteva, 1970a; esteva, 1970b. 
190 esteva, 1970a. 
191 esteva, 1970b. 
192 esteva, 1970a. 
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D’aquesta manera tan irònica, sense forces per resistir les envestides enemigues, finalitzava els seus dies 
l’edifici principal de la fortalesa. El castell de Solius, doncs, tot recollint de nou les paraules de Lluís 
Esteva, «plegà veles i s’ajupí, com fan els de cartes».193

Tot i haver caigut el seu element més visible, el castell és un símbol estimat a la vall d’Aro. Fins al punt que l’his-
toriador i músic Mn. Josep M. Cervera i Berta (1904-1998), compongué la sardana «El castell de Solius» l’any 1977. 
Volem cloure aquest capítol amb unes paraules de l’excursionista Jaume Bosch i Cañet que defineixen un sentiment 
estès entre la gent que estima aquest territori i que havia conegut el castell en millor estat de conservació:

«Durant molts anys, la silueta del castell de Solius, enginjolat al damunt d’un altívol rocam, identificava 
el paisatge de la vall però, esfondrat el castell, el rocam passa quasi desapercebut i l’indret esdevé ara orfe 
de quelcom per a tots volgut i apreciat».194 

7.4. El castell avui

Malgrat tot, la vella fortalesa medieval mereix sens 
dubte una visita. Qui vulgui accedir al castell d’una 
manera còmoda, ha d’agafar el camí asfaltat que hi 
ha a mà esquerra abans d’entrar al petit nucli de 
Solius, en direcció a la urbanització Mas Reixac. A 
uns dos-cents metres s’entra a la urbanització i 
seguidament s’ha d’agafar el primer carrer que tro-
bem a la dreta. Pugem un centenar de metres més i 
quan trobem el primer trencall a la dreta, deixem el 
cotxe i des d’allà, a peu pel mig del bosc desbrossat 
per protegir la urbanització dels incendis, en menys 
de cinc minuts arribarem a l’entrada del castell.

L’historiador Joan Badia-Homs, especialista en el patrimoni arquitectònic de l’edat mitjana a l’Empordà, 
va descriure l’any 2004 l’estat del castell de manera amena i precisa en un article publicat a la revista 
Gavarres,195 del qual reproduïm la descripció de les restes que hi trobarà el visitant:

193 esteva, 1970a. 
194 Bosch, 2004, p. 16. 
195 Badia-hoMs, 2004, p. 90-91. 

Croquis de les restes visibles avui al cim del castell. Laboratori 
d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona.
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«(...) Avui l’única —i interessant— resta arquitectò-
nica del castell medieval és la façana amb l’entrada 
situada a ponent de manera estratègica, en una gran 
esquerda de la penya. És rematada per cinc merlets 
d’acabament prismàtic (com els del castell del 
Montgrí); dessota hi ha dues espitlleres. Aquest mur 
és difícil de situar cronològicament (segles XIII o 
XIV?). La seva part baixa tenia un gros esvoranc 
que va ésser reparat, potser al segle XVIII, i s’hi va 
introduir una porta amb marc de rajol entre espitlle-
res. 

A l’interior els desnivells van exigir tot un conjunt 
de treballs a la roca viva que són els testimonis més 
apreciables i misteriosos del castell medieval. Al 
replà superior, hi veiem les restes de l’edifici de 
planta rectangular del segle XIX circuït per uns 
murs que ressegueixen el caire dels cingles, més en 
funció de simple barana que defensius. Ara perme-
ten embadalir-se sense cap risc davant la incompa-
rable bellesa del paisatge. 

Els elements tallats a la roca viva són d’una gran 
varietat, fins i tot cronològica. A la gran penya sepa-
rada del castell vers ponent, a la paret vertical, 
encarada al nord-est, hi ha l’anomenada cova dels 
Moros, artificial, considerada del calcolític, del final 
del tercer mil·leni aC (forma conjunt amb les coves 

funeràries de la Tuna, al mateix terme de Solius, del mas Rissec, a Llagostera i amb les de ses Felugues, 
de Begur). En el replà inferior d’aquesta penya, s’hi veuen cavitats i recs artificials semblants als que tro-
bem a l’interior del castell. Per la situació, no és impossible que la cova prehistòrica hagi servit de guaita 
als seus ocupants en època medieval. 

Ja des del camí d’accés extern i a tot l’interior del recinte del castell destaquen els diferents trams d’esca-
les tallades a la roca natural, que pugen cap als replans superiors, amb diferents bifurcacions. Són realment 
espectaculars. En altres punts, hi ha simples encaixos per posar els peus. S’acompanyen de diferents cavi-

Un dels fermalls retallats a la roca situats a l’entrada del castell 
que servien per a lligar-hi els cavalls. L’historiador Joaquim 
Botet i Sisó ja documentà aquests elements en una publicació 
de l’any 1874.
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tats circulars o rectangulars de mides molt diverses, tant en els basaments de roca horitzontals com en els 
talls verticals, la qual cosa indica l’existència de complicades estructures de fusta. Al cim d’una penya més 
baixa situada vers el nord-oest hi ha un gros aljub o reservori d’aigua. Al sector de migdia, al caire del 
cingle, la roca ha estat retallada per formar un tram de muralla monolític, amb camí de ronda. No ens 
estranya que algun autor s’hagi preguntat si abans de la prohibició d’erigir castell del segle XI, no havia 
existit aquí una fortificació d’època més reculada. A Solius, no ens podem desfer dels enigmes.

L’entrada a la part més elevada del castell vista des del camí de ronda de la muralla sud. A la imatge de la dreta, en primer terme, 
roca retallada situada dins el recinte de la fortificació que potser va servir com a dipòsit d’aigua o per a funcions defensives, amb 
l’església de Santa Agnès i els masos Vilabella i Auladell al fons.
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Uns elements tallats a la pedra, també ben singulars 
i que poden passar desapercebuts, són els cinc fer-
malls que podem observar a extramurs, a la base de 
la penya, a pocs metres i al nord de l’entrada del 
castell. Són una mena d’argolles tallades a la roca, 
que servien per estacar les cavalleries que, evident-
ment, no podien entrar al castell a causa dels espais 
reduïts i els forts desnivells.» 

Qui arribi al cim del castell, tindrà com a recompen-
sa una panoràmica espectacular: en primer terme, 
l’antiga parròquia de Solius —amb el seu esvelt 
campanar del segle XVIII— i el disseminat de 
masos que configuren el seu territori immediat, 
alguns d’ells edificats pels descendents dels pagesos 
protagonistes de la concòrdia de 1394; al fons, la 
vall és delimitada per les primeres muntanyes de les 
Gavarres, que acullen els nuclis de Romanyà i Bell-
lloc. Hi podem distingir, entre altres, el puig d’Ar-
ques; si resseguim el perfil d’aquestes muntanyes 
cap a migdia, veurem els nuclis de Santa Cristina 
d’Aro i Castell d’Aro i, a l’horitzó, els edificis 
gegantins de Platja d’Aro que es retallen davant del 
mar i n’obstaculitzen la visió nítida. En girar-nos 
cap a la banda de ponent, són perceptibles diversos 
punts del massís de l’Ardenya, com els Carcaixells 
de Can Dalmau, Santa Escolàstica, Pedralta, Plana 
Basarda i el cim del Montclar.

La Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, disposa que tots els castells aco-
llits al Decret de 1949 —i, per tant, també les restes 

del de Solius— tindran la consideració legal de béns culturals d’interès nacional.196 Així mateix, la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català declara tots els castells de Catalunya d’interès 

196 Disposició addicional segona de la Llei 16/1985 (BOE núm. 155, de 29 de juny de 1985).

Estat actual de la façana d’entrada al recinte superior del castell. 
S’hi observa el contrast entre el parament original del mur, 
d’època medieval, i les obres de reparació de la part inferior 
realitzades en algun moment incert, tal vegada durant els segles 
XVIII o XIX.
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nacional.197 Els dos únics béns culturals del ric terme municipal de Santa Cristina d’Aro que gaudeixen del 
grau màxim de protecció que marca la llei són el castell de Solius i el conegudíssim dolmen de la Cova 
d’en Daina de Romanyà de la Selva.198 No cal dir, però, que el coneixement i l’estat de conservació d’un i 
altre monument és ben diferent. 

L’excursió al castell de Solius també servirà perquè el visitant s’adoni de l’estat de deixadesa en què es 
troba i la necessitat urgent d’aturar-ne definitivament la degradació. Actualment, no hi ha ni un rètol que 
indiqui al visitant que ha arribat al castell, ni tampoc cap senyalització a l’interior que l’ajudi a identificar 
les restes i el paisatge que l’envolta. Així mateix, una campanya de neteja i desbrossament del penyal, 
seguida d’una posterior excavació arqueològica —tot i la seva complexitat— permetria millorar substan-
cialment la visibilitat del conjunt, fer més entenedores les restes que encara s’amaguen sota les males 
herbes i conèixer noves dades sobre l’edifici i la seva història. Esperem que aquest llibre serveixi per 
afrontar seriosament la recuperació patrimonial de l’atrotinat castell i rescatar-lo de l’oblit abans no sigui 
del tot impossible i ho hàgim de lamentar per sempre més.

197 Disposició addicional primera, apartat 2, de la Llei 9/1993 (DOGC, 1807,11-10-1993).
198 Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, juny de 2006, 

article 9.1. 
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Panoràmica, amb identificació dels elements més significatius, 
que es divisa des del cim del castell de Solius. Dibuixos i 
informació extreta d’Esteva i Pallí, 1995, p. 159.

Les muntanyes que tanquen la vall d’Aro per ponent, vista des del turó del castell de la Roca de Solius

1. Església de Santa Cristina d’Aro. 2. Església de Santa Maria de Castell d’Aro. 3. Platja d’Aro. 4. Ridaura. 5. Riera de Tueda.  
6. Puig Pinell. 7. Riera de Santa Agnès, Dalmaua o de Solius. 8. Puig Vidal o dels tres Termes. 9. Puig de les Aranyes. 10. Can 
Croses del Vilar, seu del Club de Golf Costa Brava. 11. Puig Gustinoi o turó de Canet. 12. Riera de Mordanyac. 13. Rocatosa.  
14. Rocarodona. 15. Can Llaurador. 16. Puig d’en Jofre. 17. Can Dalmau. 18. Riera de Tueda. 19. Riera de Santa Agnès, Dalmaua 
o de Solius. 20. Puig de Santa Escolàstica. 21. Rocalbas. 22. Puig d’en Rusques. 23. Pedres blanques. 24. Miranda de Pedralta.  
25. Pedralta. 26. Turó d’en Miquel de Pau. 27. Puig Vidal. 28. Torrent de les Aigües. 29. Riera de Tueda. 30. Puig d’en Creixell o 
d’en Basart. 31. Serra de la Tuna. 32. Puig Alt, de les Cols o turó de l’Home. 33. Turó de la Creu Esculpida. 34. Riera de Santa 
Agnès. 35. Roca de la Tuna. 36. Plana Basarda. 37. Riera Panyella. 38. Roca aguda o roca rodona d’en Cama. 39. Puig de Sant 
Baldiri. 40. Sot de la Figuereta.
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Les muntanyes que tanquen la vall d’Aro per llevant, així com el fons d’aquesta vall, vistos des del turó del castell de la Roca de 
Solius

1. Mas Viader. 2. Mas Auladell. 3. Mas Vilabella. 4. Rocacorba. 5. Riera Mardesans o petita. 6. Puig de les rates. 7. Penedes.  
8. Església de Santa Agnès de Solius. 9. Riera de la Conca. 10. Pirineu. 11. Costes de Penedes. 12. Puig d’en Xicu. 13. Puig Gros 
de les Gavarres.14. Can Bas. 15. Puig Aldric. 16. Mas Tapioles. 17. Puig dels lladres. 18. Can Cama. 19. Mas Rissec. 20. Puig de 
la Bateria. 21. Riera del mas Roc. 22. Can Pijoan. 23. Puig Rodó. 24. Puig d’Arques. 25. Mas Reixach de Solius. 26. Romanyà.  
27. Església de Santa Maria de Bell-lloc. 28. Riera Mardesans. 29. Riera de la Font Picant. 30. Puig Pons. 31. Ca la Musiqueta, 
actualment Restaurant Les Panolles. 32. Ridaura. 33. Mas Reixach de Bell-lloc. 34. Can Vicens, actualment residència de monges. 
35. Mas Bou o Bousarenys. 36. Can Creixell. 37. Can Cateura. 38. Roca Rubia. 39. Puig Maensa. 40. Mas Pla. 41. El Brell.  
42. Malvet. 43. Torrent Llobregat. 44. Ridaura. 45. Riera Marcona. 46. Puig Brull. 47. Puig Domènec o del mas Nou. 48. Riera de 
Santa Agnès o de Solius. 49. Santa Cristina d’Aro. 50. Puig d’en Creixell. 51. Santa Maria de Castell d’Aro. 52. Platja d’Aro.  
53. Ridaura. 54. Riera de Tueda. 55. Puig Pinell. 56. Puig Vidal o dels tres Termes.
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Els masos del terme del castell de la Roca i parròquia de Santa Agnès de Solius  
entre 1394 i 1396

Els propietaris dels masos esdevenen tots ells pagesos de remença de la sagristia major de la Seu de Girona 
a partir de la concòrdia de febrer de 1394, a excepció dels titulars del mas Sifró que continuen essent pro-
pis del monestir de Santa Maria d’Ullà.

Titular Masos posseïts Observacions
Senyoria anterior 
a la concòrdia de 
1394

Pere de Tapioles
Mas Tapioles i 
batllia de sac 
de Tapioles

Pere de Tapioles renuncià a la batllia de Tapioles l’any 1400, si 
bé el seu descendent i propietari del mas la capbrevà al seu 
favor el 1595. Joan Tapioles renuncià expressament i de 
manera definitiva, tant per ell mateix com per la seva 
descendència, a qualsevol pretensió o dret damunt la batllia de 
sac de Tapioles l’any 1623. Durant la segona meitat del segle 
XVII, el mas Tapioles passà a mans de la família Costurer de 
Sant Feliu de Guíxols, que no el menava directament i que 
encara el posseïa el 1755

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Eligi Ferrer

Mas Ferrer i 
farga de destret 
del castell de 
Solius

Inclou una peça de terra anomenada borda Baluch, al lloc 
anomenat Forn de Tapioles. Eligi Ferrer, fill i hereu del tinent 
del mas Ferrer i de la seva farga, Joan Ferrer, havia renunciat a 
ambdues coses a principis de 1391. L’any 1396, després de la 
concòrdia, el sagristà li establí de nou el mas i la farga

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Martina Dolçà, 
filla de Guillem 
Dolçà de Solius i 
esposa de Pere de 
Bompar, de la 
parròquia d’Aro  

Borda Reig

Pertany a Martina per llegat de la seva anterior propietària, la 
difunta Guillema Reig àlies Na Rega. Martina segueix essent 
dona pròpia del monestir de Sant Feliu perquè resideix al mas 
Bompar d’Aro des que va contraure matrimoni amb el seu 
titular, i aquest també és remença del cenobi benedictí. Per 
això ella no pot complir l’obligació d’habitar a la borda Reig 
tot i el canvi de senyor imposat per la concòrdia de 1394. En 
contrapartida, ha de pagar al sagristà major un cens anual de 2 
sous. Si el sagristà troba algú que vulgui fer-li els serveis 
d’home propi per raó de la borda, li haurà de donar a Martina 
10 florins d’or i ella podrà escollir entre  renunciar al mas o 
comprometre’s a prestar-ne els serveis associats a la remença 
(amb la qual cosa hauria de redimir-se abans com a dona 
pròpia del monestir guixolenc)

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols
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Joan Auladell Mas Auladell
Incorpora les terres del mas Oliver àlies Canyabar i del mas 
Sureda, ambdós enderrocats des de temps enrera i per això 
establerts per l’abat guixolenc al titular del mas Auladell

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Jaume Sunyer, 
natural de 
Calonge, que 
intervé com a 
administrador del 
menor d’edat 
Guillem Bona, fill 
seu i de la difunta 
esposa Cília Bona

Mas Bona

La difunta Cília Bona és probablement la mateixa persona que 
Cília Miquel, del veïnat de Bosseganys de Vidreres, que el 13 
de gener de 1386 es féu dona pròpia del monestir de Sant Feliu 
de Guíxols en entrar al mas Bona de Solius, el qual havia rebut 
en propietat d’un personatge de Sant Feliu de Guíxols 
anomenat Guillem Agustí, àlies Vulpellac 

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Caterina Bonet i 
el seu marit 
Guillem Sagrera, 
oriünd de Penedes 
(parròquia de 
Llagostera)

Mas Bonet Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Pere Castell, la 
seva filla i hereva 
Narcisa Castell, i 
el marit d’aquesta, 
Antoni

Mas Castell 
Inclou també el mas Guarins, que ja pertanyia a la sagristia 
major abans de la concòrdia de 1394 i que tal vegada ja estaria 
enderrocat en aquest any

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Guillem Cateura, 
fill de Pere i de la 
seva primera 
dona, ara difunta, 
anomenada Clara 
Cateura, de la 
qual també és 
hereu

Mas Cateura Sagristia major de 
la Seu de Girona

Francesc Creixell Mas Creixell Sagristia major de 
la Seu de Girona

Guillem Dalmau i 
el seu fill i hereu 
Joan Dalmau

Mas Dalmau 
del Torrent

Sagristia major de 
la Seu de Girona
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Brunissenda, 
vídua de Jaume 
Douçà

Mas Douçà i 
mas Boscà 

El mas Douçà figura a vegades com a mas Dauçà o Dolçà, i 
antigament es trobava en una peça de terra anomenada Es 
Casals àlies mas de sa Bassa, que encara pertany al titular del 
mas Douçà. El mas Boscà està situat a l’alou de la parròquia 
de Llagostera, dins la batllia de Tapioles, que abans de la 
concòrdia pertanyia al monestir; fou establert per l’abat a un 
membre de la família Douçà l’any 1370, però en temps de la 
concòrdia de 1394 estava enrunat

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Guillem Gras, 
àlies de 
Terragrassa

Mas de 
Terragrassa

El 25 d’agost de 1321, el sagristà major havia establert a Pere 
de Bellver, oriünd de Sant Vicenç de Susqueda, i a Elisenda, la 
seva esposa, una peça de terra situada al lloc anomenat Terra 
Grassa, a Solius, tot facultant-los per edificar-hi un mas

Sagristia major de 
la Seu de Girona

¿? Mas Egidi

No localitzat dins la capbrevació de 1394-1396, malgrat 
ser una de les finques incloses en la concòrdia signada per 
l’abat guixolenc i el sagristà major l’any 1394. Potser no es 
va capbrevar en aquelles dates o els fulls de la declaració no 
s’haurien conservat des d’antic. Tal vegada la finca es trobaria 
integrada dins d’un altre mas capbrevat el 1394

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

¿? Mas Garrofa

No localitzat dins la capbrevació de 1394-1396, malgrat 
ser una de les finques incloses en la concòrdia signada per 
l’abat guixolenc i el sagristà major l’any 1394. Potser no es 
va capbrevar en aquelles dates o els fulls de la declaració no 
s’haurien conservat des d’antic. No semblaria probable que 
la finca s’hagués incorporat dins les terres d’un altre dels 
masos capbrevats entre 1394-1396. El 22 d’octubre de 1384 
Arnau Garrofa, fill del difunt Arnau Garrofa, de Solius, havia 
reconegut ser home propi de l’abat del monestir de Sant Feliu 
de Guíxols per raó del seu mas del mateix nom

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols
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Jaume Llaurador 
àlies Barceló, 
oriünd de la 
parròquia de Sant 
Cebrià de Lladó, i 
la seva esposa 
Margarida, filla 
de Francesc de 
Rovira i senyora 
útil del mas 
Llaurador

Mas Llaurador

El mas Llaurador es trobava antigament prop del mas Mateu, 
però després canvià d’ubicació i fou construït pels 
predecessors de l’actual titular al lloc anomenat Serra de 
Tueda, on encara s’emplaça

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Pere Martí Mas Martí Sagristia major de 
la Seu de Girona

Pere Mateu Mas Mateu Sagristia major de 
la Seu de Girona

Bernat Mercader, 
la seva filla i 
hereva Francesca 
Mercader i el 
marit d’aquesta, 
Francesc

Mas Mercader Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Arnau Pere Badós 
i el seu fill i hereu 
Nicolau Badós

Mas Pere 
Arnau àlies 
Badós, i mas 
Pujol, unit al 
primer

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Pere Peresbert Mas Peresbert Posteriorment figura com a mas Perebert Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols
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Cília, vídua de 
Pasqual de Pla, 
que intervé en 
nom de llur nét 
menor d’edat 
Joan Pla, fill del 
també difunt 
Bernat de Pla

Mas Pla Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Nicolau i la seva 
esposa Agnès Pons Mas Pons Sagristia major de 

la Seu de Girona

Francesc Rovira 
(pare) i Francesc 
Rovira (fill)

Mas Rovira
La casa del mas fou destruïda com a conseqüència dels 
aldarulls ocorreguts a Solius durant la segona guerra remença 
(1481-1486)

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Berenguer Sifré 
àlies Gardí, i el 
seu fill i hereu 
Simó Sifré àlies 
Gardí

Mas Sifré àlies 
Gardí (en el 
que viuen), al 
qual hi ha 
incorporats els 
antics mas 
Beuloni i mas 
Roca

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Berenguer Ferrer, 
oriünd de la 
parròquia de 
Fanals, i la seva 
esposa Margarida 
Sifró, filla del 
difunt Pere Sifró

Mas Sifró

Són els únics capbrevants que no són remences de la sagristia 
major després de la concòrdia signada l’any 1394, malgrat que 
estan obligats a les mateixes prestacions per raó del castell de 
la Roca que la resta d’homes del terme i també paguen un cens 
per utilitzar-ne la farga de destret

Monestir de Santa 
Maria d’Ullà

Guillema, vídua 
de Miquel 
Tallades

Mas Tallades Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Fèlix de Torrent Mas Torrent També té una peça de terra dins la parròquia de Solius al lloc 
anomenat Església antiga, àlies de Sant Iscle

Sagristia major de 
la Seu de Girona



126

Antoni Pedrer, 
natural de 
Llagostera

Mas Viader, i 
mas Pasqual, 
unit al primer

No localitzat dins la capbrevació de 1394-1396. El 2 de 
desembre de 1385 Nicolau Viader, fill del difunt Pere Viader, 
de Solius, reconegué ser home propi del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols. Els masos Viader i Pasqual foren establerts 
per l’abat guixolenc a Antoni Pedrer abans del mes de febrer 
de 1394 per manca de descendència dels anteriors titulars. 
Pedrer hi renuncià el 16 de març de 1395 per estalviar-se 
maldecaps judicials, després que n’apareguessin hereus 
legítims i es comprovés que l’abat no havia intentat localitzar 
els descendents de l’anterior propietari abans d’establir-lo 
de nou. Després de la renúncia, Antoni Pedrer residiria a la 
joeria (masoveria) de ses Aroles, de Sant Feliu de Guíxols. El 
3 de març de 1398 Nicolau Viader (probablement el mateix 
Nicolau Viader esmentat el 1385) renuncià a la propietat del 
mas després que el sagristà volgués obligar-lo a prestar-li 
homenatge. Narcisa Viader, senyora útil del mas Viader, ja 
havia renunciat als seus drets sobre la finca prèviament a 
Nicolau per contraure matrimoni a Barcelona 

Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols

Antoni Cateura, 
oriünd de la 
parròquia d’Aro

Mas Vidal, on 
viu, i mas 
Guerau (o 
Grau) de 
Conca, unit al 
primer

Ambdós masos foren establerts a favor d’Antoni Cateura l’any 
1392 units en una sola finca després d’haver quedat 
deshabitats i enrunats a causa de la pesta. La casa del mas 
Vidal fou destruïda com a conseqüència dels aldarulls 
ocorreguts a Solius durant la segona guerra remença (1481-
1486)

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Pere Vilabella

Mas Vilabella, 
al qual hi ha 
unida la borda 
anomenada de 
Guerau Cauçà 
àlies 
Banyaloch

El mas Vilabella antic es trobava en terres del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols; en quedar-ne derruïda la casa, el seu titular 
traslladà la residència a les terres de la borda Cauçà àlies 
Banyaloch, que li foren establertes pel sagristà major i on 
edificà un nou mas Vilabella

Sagristia major de 
la Seu de Girona

Font: Elaboració pròpia a partir de les diverses fonts documentals utilitzades al llibre, preferentment: ACA, Fons del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols, vol. 1622; ADG, Sagristia major, Capbreu de Solius de 1394-1396 i pergamins 158 i 160; AHG, Sagristia major, 
Capbreu de Solius de 1394-1396; AHG, Fons de les notaries de Sant Feliu de Guíxols i Girona.
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