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LA URBANITZACIÓ RENAIXENTISTA
DE SANT CRISTÒFOL DE LES PLANES:
“el Quadre” dels Olmera
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La vall d’Hostoles és una de les senyories
feudals més importants de la Catalunya Vella.
Estava presidida pel castell d’Hostoles, un
fortalesa imponent, avui dia en ruïnes,
que va esdevenir símbol de la revolta remença,
a mans del seu líder Francesc de Verntallat.

CASTELL D’HOSTOLES
El castell d’Hostoles és el castell principal de la vall d’Hostoles,

de Cartellà. Els Cartellà, en aquests anys, ja resideixen dins la

al costat i formant una línia recta amb els altres dos castells

sagrera de Sant Feliu, en el que anomenen “la Sala del Castell

que separen els comtats de Besalú i Girona, de Puigalder i de

d’Hostoles”. El castell es va engrandint, fins a convertint-

Colltort.

se en una poderosa fortalesa, construïda pels pagesos sota

El seu origen és ben antic, i segurament es remunta en el segle
X, lligat a la guaita i defensa del territori conquerit pels francs.
La primera notícia documental que disposem data de l’any

La població es va anar distribuint al llarg de la
vall, en els nombrosíssims masos i cases de
pagès, col·locats arreu de les seves pendents.
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1002, on apareix Miró com a senyor del “castro Ostolesio”.

les ordres dels senyors. El 1305, el rei Jaume II concedeix a
Guillem Galceran de Cartellà la jurisdicció civil i criminal dels
castell d’Hostoles, Puigalder, Colltort i Rocacorba, de per vida
i el dispensa de fer-li homenatge.

El 1057, Enees Miró, senyor d’Hostoles, concedeix el castell

El 1321 Beatriu de Rocabertí (néta de Guillem Galceran) es

als comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I li retorna com a

casà amb el vescomtat Dalmau de Rocabertí, a la família del

feu. A partir d’aquí podem dir que comença el període feudal

qual traspassà totes les seves possessions fins el 1419. Durant

de la vall. Uns anys després, el 1142, és Berenguer de Curtils

la Guerra Civil Catalana (1462-72) Francesc de Verntallat

que posa a disposició de Miró II, senyor d’Hostoles, el castell

converteix el castell en la seu central dels exèrcits remences

de Puigalder. A finals del segle XII apareixen les primeres

de la Muntanya que, inexpugnable, es resistirà a la conquesta

mencions d’una capella dedicada a sant Greu dins el castell.

dels exèrcits barcelonins. El 1471 el rei Joan II, guanyador de

De 1230 a 1319 el castell passa a mans de la família senyorial
dels Cartellà. D’aquesta època és el famós setge de l’Infant
Pere, enviat pel seu pare Jaume I, que assetja i recupera el
castell, després de resistir-se a entregar-li a Guillem Galceran

la guerra, incorpora a la jurisdicció reial el terme i el castell
d’Hostoles, o sigui, tota la vall, per cedir-la a Verntallat, el qual
és nomenat vescomte d’Hostoles. Durant la segona revolta
remença, els remences radicals s’apoderen del castell fins el
juliol de 1486. Pocs mesos abans (el 21 d’abril) s’acabava de

INTRODUCCIÓ.
A la part fonda s’hi van instal·lar els primer nuclis de població, a Sant Feliu de Pallerols i a Sant Cristòfol de les Planes.
Primer van formar petites sagreres, cercant la protecció d’immunitat diplomàtica de les respectives esglésies parroquials.
A la sagrera de les Planes, a finals del segle XIII i a principis del segle XIV, hi trobem a Joan Taverner, el clergue Bernat, el
paraire Guillem Rovira, Guillem de Cos i a la seva esposa Guilleuma, el sastre Pere Rovira, i a Arnau de Viladevall i la seva
esposa Adelaida. La primera referència a la cellera de Sant Cristòfol de les Planes data de 1327/28, quan Maria, fill de Pere
Rufa, es fa dona pròpia de Sibil·la de les Planes, i es compromet a no sortir, si bé residir a la vall. Des dels seus inicis, en
el segle XII, s’estableix un cavaller “milites” dins la sagrera de les Planes al servei del castell d’Hostoles, en compensació
dels seus serveis posseïa una sèrie de masos per donació del castell. Ben aviat pren el nom de Milícia de Planes, fins a
convertir-se, en el segle XVI, en senyors de les Planes.
Aquesta cellera queda greument afectada pels efectes de la crisi baix medieval: comença amb la pesta de 1348, i s’allarga
ben bé un segle després, amb els terratrèmols de 1427/28 i la Guerra Civil Catalana (1462-72). La seva recuperació no
té lloc fins a principis del segle XVI, i encara de manera parcial. El mal estat de les velles sagrera i cellera va propiciar
la construcció d’un nou eixample, conegut com “lo Quadro”, concebut en la seva totalitat com una obra de nova creació
durant la segona meitat del segle XVI i les primeres dècades del segle XVII.
Aquest Quadre ha perdurat fins als nostres dies en perfecte estat. Els quatre carrers que la delimiten, en angle recte, i
moltes de les cases que s’hi van construir llavors, han perdurat fins avui en dia. És per aquest motiu que podem estudiar
amb detall algunes d’aquestes cases mitgeres: les seves llindes escrites i datades ens donen una informació molt valuosa
per a poder entendre qui, com i quan les va construir. Aquest és, doncs, un dels objectius més destacats d’aquest treball,
la relació que podem establir entre la documentació històrica i els espais de la sagrera i la cellera medievals i el Quadre
del Renaixement tardà.

INFOGRAFIA. CASTELL D’HOSTOLES.

signar la Sentència Arbitral de Guadalupe, que solucionava els

El segon recinte comunica amb el primer amb una escala de

conflictes entre els pagesos de remença i el seus senyors.

pedra tallada a la roca mare. A l’oest s’hi ubica una torra o

L’historiador Jaume Vicens Vives el va qualificar com la més

sala quadrangular amb espitlleres en els murs. Aquí s’emprava

insigne fortalesa de la defensa remença de la Muntanya. El

un sistema de defensa que obligava a l’enemic a vorejar el

1488 el rei Ferran II signava una pragmàtica en la qual pren la

camí estret en zig-zag, entre el pendent i el torrent, quedant

jurisdicció sobre la vall d’Hostoles, i Verntallat rep a canvi una

el costat dret totalment exposat als defensors. A partir de la

sèrie de compensacions.

base de penya s’aixequen aquests murs, dels segles XII i XIII,

Després de 1486 el castell va ser pràcticament abandonat, a
la sort de les inclemències meteorològiques, els espoliadors i
a la vegetació incontrolada. Va servir de refugi de bandolers o
pedrera per a les masies dels voltants.

els quals foren refets i enlairats en els dos segles posteriors.
El tercer recinte es troba a la part més baixa, i el podem
datar entre els segles XIV i XV. El seu interès és barrar el pas,
però també crear un gran pati d’armes. Un annex és una gran
cisterna, que aprofita en part la roca mare, coberta per una

Pel que fa a la seves estructures, la fortalesa es divideix en

volta puntada. El conjunt va patir greus desperfectes durant

tres recintes ben diferenciats, fruit de diferents èpoques

els terratrèmols de 1427-28, per tant, es va haver de refer en

històriques. El primer recinte és un conjunt fortificat, datat

la major part per fer-lo habitable

entre els segles XI i XIV. Hi destaca la torre de l’homenatge,
que era inicialment de planta circular. També hi trobem una
cisterna de plata rectangular, situada als peus de la torre,
originalment coberta amb volta de pedra i opus signinum.
Aquí és probable que hi trobem la residència i les estances
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del senyor, al costat d’altres cambres destinades a usos
productius.

LA CELLERA DE SANT CRISTÒFOL DE LES PLANES
La sagrera de les Planes ja es documenta a finals del segle

d’edificar-se. Aquí en tenim alguns exemples. El 4 de novembre

XIII, al voltant de l’església parroquial de Sant Cristòfol.

de 1553 el rector Gaspar Vedruna ven al muler francès Antoni

Uns anys després s’amplia, creant una cellera. És possible

Bonhora un pati situat al costat de l’era dels Olmera i de la

veure-hi algunes similituds a la creació de la cellera de la

placeta d’en Gòrdia, amb el domini directe dels Olmera. El 1554

parròquia veïna de Sant Feliu de Pallerols, protagonitzada per

el sabater olotí Pere Perantoni, fill d’Antoni Rovira, sabater

Ermessenda de Cartellà i la seva filla Beatriu de Rocabertí a

de la cellera de les Planes, ven a Maria Guadeya la casa que

la primera meitat del segle XIV, abans de la crisi baix medieval

té a la cellera i que va heretar, amb el domini directe d’Antic

(1). La cellera, però, s’amplia cap al nord i oest, davant la

Sanaspleda, donzell del mas Nespleda de Sant Feliu, habitant a

façana i cementiri de l’església, en el que avui delimitaríem

Barcelona. El 28 de desembre de 1556 es signa una sentència

els carrers Reverend Costa i Rector Vicenç de Besalú. A l’altra

arbitral –o concòrdia– entre Miquela Lober –o Llobera–, vídua

punta, delimitant el punt contrari a l’església, hi trobaríem el

de Joan Lober i el seu fill Bernat, propietaris d’una casa antiga,

mas, castell o milícia dels Olmera, la capella del Remei, i la

i Salvi Aubert (a) Simon, pagès i senyor útil del mas Simon,

seva cabanya i era que feia de plaça. Davant d’aquest mas

sobre la reedificació d’una casa, antigament d’en Guàrdia,

s’havia perllongat una segona plaça, en forma d’ela invertida,

després d’en Corriol i recentment de Joan Lober.(2)

anomenada d’En Gòrdia –o Guàrdia–, que també havia estat
l’era de la seva casa. Per tant, ens hem d’imaginar dos grans
edificis, representants de dos grans senyors, l’eclesiàstic i el
civil, i entre mig la cellera, amb la intervenció dels capellans i
dels Olmera en la urbanització d’aquest espai.

Una casa que, molts anys després –el 1637–, Joan Llober
l’arrenda a Joan i Pere Vinyals, pare i fill, pagesos de Cogolls,

“part de ma heretat y part de la casa, so és, tres cambras en
dita casa y a una de aquellas si voldrà dit Llober y puga fer y
tenir un llit per ell a la cambra gran, entenent emperò que vos

Aquesta cellera estava conformada per dos o tres illes de

y altros tingau empriu per tota la casa com són entradas y

cases, i una colla de patis que es venen i/o estableixen per tal

exidas en la casa, cuyna, forn y foch” .(3)

L A P L A Ç A D ’ E N G U À R D I A I L’ E R A D E L C A S T E L L D E L S O L M E R A
CONFORMAVEN UN GRAN ESPAI PÚBLIC, LES PLANES D’HOSTOLES.
P R I N C I P I S D E L S E G L E X X . INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA.

La vall d’Hostoles és una de les senyories feudals més importants de la Catalunya Vella.
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ELS OLMERA I LA PRIMERA URBANITZACIÓ
DEL QUADRE

VISTA DE LES PLANES. VALENTÍ FARGNOLI, 1911-36.
CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE, GIRONA

A la segona meitat del segle xvi es desenvolupa una nova vila,

Si bé la forma i estructura del Quadre i de la cellera s’han

encara que petita, al costat de la cellera de Sant Cristòfol de

conservat, i l’urbanisme ha quedat totalment fossilitzat, en

les Planes. Rep el nom específic de “Quadre”, amb les variants

queden molt poques traces arquitectòniques visibles: potser

“Qadre”, “Qodre” o “Quadro”, que fa referència a la forma sobre

algunes llindes, portes, finestres i balcons amb dates inscrites

la qual s’articula: una figura geomètrica idèntica a tots quatre

i d’altres sense, però, que les podem incloure en aquests

costats amb els seus angles completament rectes. Sobre un

anys. Un bon exemple és l’actual edifici de l’ajuntament, que

plànol es percep aquesta forma en tres dels seus costats,

situem en aquests anys. La seva planta és irregular, quasi

menys pel costat est, que és el més irregular o imperfecte.

trapezoïdal. Segurament és un dels edificis més reeixits del

Els quatre carrers de cada costat delimiten el perímetre,

conjunt i dels millors conservats, almenys en dues façanes,

prou ample per a circular-hi carretes i vianants, amb cases

amb obertures motllurades i carreus perfectament tallats.

a banda i banda. Hi ha dos places: una de minúscula, dins

La façana est –al carrer Rvd. Ramon Costa– conserva una

l’angle sud-oest; una altra a l’angle est, que és la continuació

porta amb arc de mig punt dovellada moderna –potser refeta

de les eres d’en Guàrdia i del castell dels Olmera; i encara un

a semblança d’una més antiga–, i a sobre d’ella, al primer

tercer espai, a l’angle del sud-est, just on confluïa l’església,

pis, un balcó –abans segurament només finestra–, amb arc

el seu cementiri i els carrers de la cellera i el quadre. Aquesta

conopial polilobulat, amb rosetes a la base, emmarcat amb un

forma deliberadament correcta, quadriculada, perfectament

guardapols acabat amb dues figures animals a banda i banda.

planificada i calculada, només pot equiparar-se a altres models

La cantonada amb la façana nord-est està feta totalment de

italians, a ciutats de nova planta, que s’estan desenvolupant

carreus que s’alternen transversalment. La façana oest –al

coetàniament en el cinquecentto , tot i que les dimensions són

carrer Vicenç de Besalú– sembla encara més sumptuosa, tot i

a una altra escala.(4).

donar a un carrer molt estret, amb poca visibilitat. A la planta

baixa, gairebé a la cantonada de l’edifici, s’obre una magnífica

i el 21 de maig de 1561 se’l ven a Amador Angelats, pagès de les

l’espai del seu voltant i el separava dels altres. La venda o

Els establiments dels trossos de terra que es fan segueixen

portalada dovellada, de pedra grisa, força ben conservada, i

Encies, per 100 lliures, per tal de centrar les seves actuacions

establiment d’un tros de terra o d’un hort indicava que havia

un ordre consecutiu, un al costat de l’altre, per tant, les cases

al sobre, al primer pis, dues finestres idèntiques a la de l’altra

al nucli de les Planes, i aquest s’estableix a la cellera de les

estat construït pel venedor el seu entorn.

que es construeixen estan perfectament alineades i esdevenen

cara: amb arc ogival polilobulat, emmarcat amb un guardapols.

Planes en un terreny de Bernat Olmera. Els establiments que

Els contractes d’arrendament inclouen una sèrie de clàusules i

cases mitgeres. Això implica la creació de nou carrers, per

La família Olmera, que viu en el Castell o Milícia dels Olmera,

trobem aquí recorden els contractes emfitèutics dels masos

pactes que es repeteixen. S’estipula el termini de construcció

exemple, els carrers de Sant Pere, de Sant Pau, i de la Santa

patrocina bona part de la urbanització i construcció del nou

de la Catalunya moderna. Tal com ha dit Rosa Congost,

de la casa, en un màxim de tres anys. S’indiquen les mesures

Creu. Quan Bernat Olmera estableix un tros de terra al mestre

espai l’“alou del Quadre”, que s’estén al costat oest del castell

aquests establiment emfitèutics “eren els instruments que

i de l’església, en un terreny de gran envergadura que posseïa

regulaven l’accés a la terra, tenien caràcter perpetu i dividien

de l’espai, de tipus rectangular, amb una façana prou ample,

de cases Guillem Cellers el 1572 indica que la seva casa ha

com a senyor jurisdiccional de les Planes. Joan Onofre Olmera

la propietat en dos dominis: el directe rebia censos com la

però amb molta profunditat: alguns de petits, de quatre per

d’estar en línia recta amb la del seu veí Pere Garí (a) Torrent.

i de Bianya és el patrocinador d’aquest entramat, juntament al

renda, tenir el dret de fadiga (és a dir, de recuperació del

cinc canes –corresponents a 48,36m2–, i d’altres més grossos

Les parets mitgeres, doncs, han de ser gruixudes i robustes,

seu fill i hereu Bernat, el senyor útil de la casa Olmera de la

domini útil) i el dret de cobrar lluïsmes (cada vegada que es

i generosos, de cinc per quinze –uns 180 m2. A posteriori,

perquè serveixen per aguantar el pes de les cases de cada

parròquia de Sant Cristòfol de les Planes.

produïa una compravenda de dominis útils)”.(5)

aquestes cases més grans tendiran a dividir-se, i els seus

costat.

patis també es construiran. La cana catalana equivalia, en

La construcció d’altres edificis annexes també obliga a posar-

La parcel·lació del terreny es feia seguint un procediment

aquesta zona, als vuit pams o sis peus o dos passos, que són

se d’acord, firmar concòrdies. El 1564 el ferrer Bernat Croses

senzill: primer, marcant el contorn amb pedres i, a continuació,

1,555 metres. La façana principal té molta importància, en

dona permís al paraire de llana Gabriel Pàmies per poder tenir

construint unes parets i murs circumdants, que delimitaven

quan es converteix en el punt d’accés, tal com li deien a Antoni

un forn sobre el seu hort, rere la seva casa.

A la mort de Joan Onofre, el 1561, Bernat Olmera continua sol
els establiments del seu pare amb l’afegit que ara ho farà de
manera més sistemàtica i continuada. A més, decideix desferse del mas Olmera de les Encies, d’on era originària la família,

Lleonart, teixidor francès, el 1560: “i que faci una sortida a
dita casa vers el carrer sense impediment a altres edificis que
en futur es construiran”. Per tant, les portes i les finestres que
s’anaven obrint al carrer havien de tenir en compte les futures
construccions. Les cases que es construeixen de nou han de
deixar espai, en una de les façanes, per als carrers –“ vico sive

carrario” .

aquest espai urbà de nova planta. Aquella extensió de terra
d’herbes i pedres, amb feixes i camps, potser amb horts i
vinyes, potser erm, inútil i amb poca rendibilitat, en podrien
treure un profit i ocupar-lo. Dedicar-lo a habitatges, tallers
i botigues els permet rendibilitzar-lo i obtenir-ne millors
beneficis que els que tenen fins llavors. La falta de muralles

L’altura de les cases també està regulada als 36 palms, que

potencia la funció comercial, si a més, la línia del carrer nord-

suposen un màxim de set metres, o sigui, el corresponent a

sud segueix el camí ral. El camí ral venia, pel sud, de Girona i

dos pisos –una planta baixa i un primer pis, i potser golfes.

Amer, i anava al nord, a Sant Feliu de Pallerols i Olot, i també

S’insisteix moltíssim, una i altra vegada, en la prohibició de

es desviava a l’oest, cap al Collsacabra i Vic. El pas continuat

construcció de torre, tal com se li deia al muler Pere Cos el

de traginers, mercaders i comerciants ajudava a consolidar

1564: “no podrà erigir torre ni fer-hi finestres perjudicials a

aquesta activitat artesana que volien potenciar els Olmera.

altres edificis que allà s’hi construiran” . La limitació de l’altura
i la prohibició de fer-hi torres obeïa, simplement, no pas a
establir una uniformitat o unitat sinó a ressaltar el paper del
castell dels Olmera, del que en sobresortia la seva torre.

AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES,
FAÇANA PRINCIPAL I POSTERIOR.

Hi ha diferents motius pels quals creiem que els Olmera creen

A més a més, l’arribada d’una immigració francesa relacionada
amb els oficis de la construcció estimula la imaginació dels
Olmera. Veuen en ells la possibilitat de creació d’una vila
esperonada per una demanda, creant una oferta, fent-los

La qüestió de l’aigua potable era primordial en un lloc on no

instal·lar a la vila i revitalitzar el nucli medieval. Donen uns

n’hi ha massa, ja que l’únic punt d’abastiment era el torrent

incentius per atreure la població, amb uns censos baixos,

Llameca, que la major part de l’any va sec. Per això, la recollida

que es paguen per Sant Jaume, consistents en 5 i 8 sous. De

de les aigües tenia en compte que l’aigua decantés cap a

fet, consoliden un nou nucli urbà a petita escala, un fenomen

canalitzacions, pous i cisternes interiors, per aprofitar-la per

que es dona a molts llocs d’Europa. Això té a veure amb la

a ús domèstic. D’aquesta manera s’aprofitava tan l’aigua de la

població que ve a residir aquí, una cinquantena de famílies en

pluja com la del rec o possibles fonts. Els Olmera permeten

total, relacionada amb els oficis artesans: fusters, ferrers,

construir aigüeres en el seu interior. Al seu torn, l’evacuació i

teixidors, sabaters, paraires o picapedrers, però també

sortida de les aigües grises i residuals, des de les latrines i la

pagesos dels masos dels voltants i també d’altres parròquies

cuina es fa a través d’uns valls i unes clavegueres cobertes.

més llunyanes. Els pagesos, i també els artesans, poden viure

La lleugera pendent de la situació del Quadre afavoria que les

a la vila i compaginar-ho amb les tasques agrícoles, ja que

aigües grises es perdessin cap avall. La construcció de la casa

la immediatesa dels horts i camps de cultiu ho permet. Una

ha de tenir llar de foc, per tant, que sigui afocada i serveixi

família que destaca és la dels ferrers Roure, que també fabrica

com a unitat de control familiar i fiscal.

ballestes, i que s’acaba emparentant amb la dels pedrenyalers

Llinairós. El 1560 es casa Na Caterina, filla i germana dels

A partir de llavors construeix i ven les cases a altres habitants

ferrers Salvador i Miquel Roure, amb Francisco Barbut, un

de la cellera i veïns de les Planes. El 16 d’abril de 1569 Guillem

fuster francès establert a les Planes.

Cellers ven a Pere Garí (a) Torrent, sabater i calceter, tot el

Sobre
fan

aquesta
ampliacions,

estructura
reformes

tardo-renaixentista
i

modificacions,

s’hi

pati amb la seva “casa que de nou es comença a construir,

algunes

amb quatre parets noves i dues bigues de càrrega, i moltes

immediatament després de la seva construcció, d’altres fins
a l’època contemporània. A voltes, aquesta primera generació
d’emfiteutes es ven les cases que s’han construït o que han fet
construir, durant la dècada de 1650, però ho fa també, encara
més, la segona i tercera generació.

CAL SABATER TIÀ,
PLAÇA D’ESPANYA,
NÚM. 2,
LES PLANES
D’HOSTOLES.
EDIFICADA EL 1567.

altres fustes parades destinades a les obres de la casa”.
L’única casa que queda dempeus que correspon a aquesta
època és la de cal Sabater Sià, situada a la plaça d’Espanya,
número 2. De la casa antiga en queda, ben segur, ben poca
cosa, ja que l’edifici ha estat transformat i restaurat en

El 1566 Bernat Olmera estableix una casa seva, que té al carrer

successives ocasions, tal com es pot deduir de la llinda de

nou –que pren el nom de Santa Creu–, al costat del reliquer vell,

la porta principal, amb una inscripció molt mal conservat

de 5 x 3,5 canes, amb un pòrtic i un pastador. El 1568, quan

– “Rafel.../ gver... 4” –, amb lletra del segle XVII o XVIII. En el

Bernat Olmera estableix un tros de terra a Guillem Cellers,

balcó del primer pis es llegeix la data de 1567, moment que

mestre de cases i arquitecte francès, habitant a les Planes,

podria correspondre perfectament a la primera construcció.

que fa 19 canes i mitja per 5 canes i 4 pams, al carrer de Santa

No sabem els seus habitants ni promotors. Per la seva posició

Creu. Al cap superior del camp ja hi ha construïda una paret

privilegiada, en ple camí ral, i per les dimensions de l’edifici,

que delimita el camp. Després venen molts altres establiments

és evident que ha de ser el taller d’un artesà amb la botiga. Hi

entre ells dos, fins que en Cellers pren la iniciativa, s’adona

podria encaixar el ferrer Miquel Roure. En aquest any signa els

del negoci i comença a subestablir. I és que introduir a algú

capítols matrimonials de la seva filla Margarida amb el ferrer

que es construirà la seva casa té els seus avantatges, per

francès Samsó Sobrecasa. O bé els fusters Pere Mas –amb

tant, l’Olmera inclou a tots aquells artesans relacionats amb

la seva muller Aldònsia–, i Francisco Barbut –que signa el

la construcció: picapedrers, mestres de cases, picapedrers,

pagament del dot de la seva filla al seu cunyat, Gerald Bayer,

ferrers, fusters o serradors.

pagès del mas Bayer de Sant Esteve de Llémena.

SEGON IMPULS CONSTRUCTIU.
FINALS DEL SEGLE XVI.

HIS
TÒR
ICA

Antoni Bonhora i a la seva esposa, un pati o tros de terra dins

Olmera i de Bianya com a hereu, a partir de 1587. Comença a

de la cellera, que afronta a l’est amb una casa que s’ha acabat

urbanitzar un nou espai –en el que hi ha horts–, a establir patis

d’edificar el mercader Bartomeu Vedruna. El 15 de juliol de

a partir d’un carrer que traça de bell nou. Per primera vegada

1577 Guillem Cellers ven al paraire de Rupit Cristòfol Torrent un

s’indica l’amplària del carrer, que ha de ser de vint pams, que

pati de terra que és part edificat, en el carrer de Sant Pau, que

corresponen a poc més de cinc metres. El 1582 Benet Badia,

limita a occident amb la casa novament edificada per Francesc

vídua de Bernat Badia, arrenda a l’algutzir reial Gabriel Pujol,

Bernadia. El 25 de març de 1578 el bracer francès Guillem

la seva casa i hort, situada al camí ral, per quatre anys i 3

E l 25 de juny de 1570 Miquel Roure transmet en herència al

angle de terra, que resta d’una casa que Bernat Olmera li té

Brunet reconeix el deute de 19 lliures del pagès de Susqueda

lliures, amb el pacte que “dit Gabriel sobradit té de encayissar

seu fill i hereu, Joan Roure, també ferrer, un pati on s’està

establerta, al costat d’una altra que Antic Simon també ha

Joan Marquès, que és part del preu d’aquella casa nova que

la teulada, emperò dita Baneta té de pagar la mitat de tot lo

fabricant una casa, situat al carrer Inferior, al costat de la

d’edificar.

ha edificat i s’ha venut per 46 lliures i 12 sous. El 14 de març

que costarà. És pactat que dita Baneta té de tornar y satisfer

casa de Bernat Roure, un altre fill de Miquel Roure, i d’un altre

La dècada de 1570, tal com veiem, és especialment intensa en

de 1578 el pagès de les Planes Antoni Vedruna ven a Guillem

tot lo que lo sobradit Gabriel pagarà de la teulada” .(7) El 21

pati de terra on s’edifica una altra casa. El 1572 hi ha altres

construcció. Guillem Cellers és un dels artífexs. És, al mateix

Cellers, un pati de terra situat al carrer de Sant Pau, on hi ha

de gener de 1587, el fuster d’Osor establert a les Planes,

establiments seguits, un al costat de l’altre, a Guillem Cellers,

temps, establient i establidor, venedor i comprador, comença i

una sèrie de pedres i vint-i-vuit cabirons que no s’inclouen a la

Joan Taverner, ven a Martí Hilari, també fuster, una casa que

al picapedrer Francesc Bernardí, i al serrador Pere Pi. El 1575

acaba cases, o només les comença i seguidament les estableix.

venda, que el 1580 revèn al prevere francès Antoni Boixó amb

s’acaba de construir ell, situada entre els carrer de Sant Pau,

segueix una altra seqüència d’establiments: al pagès francès

El 23 de juliol de 1575 ven al prevere francès Guillem Bòria un

tot el material de fusta i pedres amb qui es construïa la casa.

el de Santa Creu i el de Sant Pere, per tant és una casa aïllada

Pere Parc, al sastre Guillem Bri, a l’esquilador d’ovelles francès

pati al carrer de Santa Creu, on hi ha material de construcció,

Una casa que deixa en testament el 1585: “Deix, vull y orden

–excepte per un costat– i que podria ser la de l’actual espai

Jaume Pla, a Guillem Cellers, al pagès de Tavertet Antoni

teules i pedres, per tal d’edificar una casa. A més, la presència

que aquella casa mia que novament he edificada en la cellera

on hi ha la Cooperativa i llar de jubilats, i s’exclouen totes

Jofre, al pagès de Sant Aniol Guillem Costabella, i al paraire

de picapedrers és constant, els quals apareixen de testimonis

de la present parròchia sie posada en encant o altrament

aquelles pedres i altres aparells que es guarden allà.

i mercader Bartomeu Vedruna. Aquest conjunt d’establiments

en els contractes notarial: per exemple, Joan Juí –o Juín– és un

venuda per dits mos manumissors, o la major part de aquells,

El 1591, el muler Onofre Roure ven a Caterina Sarsanedes,

massius suposa la creació d’un nou carrer, que se n’ha de

dels més esmentats. El 27 de desembre de 1576, Pere Rovira

al més donant” .(6)

vídua de Joan Codina (a) Sarsanedes, pagès de Sant Vicenç de

dir de Sant Pere, i ha de ser perpendicular al de Santa Creu.

(a) Simon, pagès de la cellera de les Planes, i la seva esposa

Una altra embranzida té lloc a la dècada de 1580. Bernat

Susqueda, la seva casa edificada de nou, al costat d’una altra

Aquesta darrer establiment a Bartomeu Vedruna és un petit

Joana, senyora útil del mas Simon de la cellera, estableixen a

Olmera reemprèn els establiments i els continua el seu fill Joan

antiga –potser és la casa de l’esmentat Miquel Roure–, per 14

Mateu Paradís. El 1592 Francesc Bastons la ven al rector

LES AMPLIACIONS
I TRANSFORMACIONS
DEL SEGLE XVII

de les Encies, Joan Prat, per 27 lliures. El 1600 l’arrenda al

Dels segles XVII –majorment a les primeres dècades– i XVIII

teixidor Joan Plana, i el 1606 el fuster Vidal Roure hi realitza

n’han quedat empremtes, de cases que s’arrenden, es venen

una sèrie d’obres.(8) El 1600 la seva veïna Maria, filla del

es refan i es reconstrueixen, o bé d’altres es construeixen de

torner i flautista Francesc Paradís i de Margarida, rep la casa

nova planta, ja indicant nous espais que s’obren a nous camins,

dels seus pares com a legítima, en els capítols matrimonials

per exemple, el carrer Moragues i Barret –segurament l’antic

que signa amb el bracer francès Joan Mas. La casa és al carrer

carrer inferior–, que enllaça el carrer de la Font de la Vedruna

Inferior, entre la d’Onofre Roure i la Joan Roure. És aquest

–pràcticament tot desenvolupat en el set-cents.(9)

lliures, que alhora traspassa a Francesc Bastons, senyor útil
i propietari del mas Bastons de Sant Feliu. La casa afronta a
l’est amb els honors seus i part amb els de Margarida Roure,
esposa de Francesc Paradís, al sud amb la casa vella que li
queda, a l’oest amb la via pública, i al nord amb la casa de

Joan Roure, ferrer, que el 1626 signa els capítols matrimonials
de la seva filla Caterina amb Francesc Bastons, pagès i senyor
útil del mas Bastons de Sant Feliu. El dot consisteix en 60
lliures i la casa que havia fet el seu pare, Miquel Roure. La

El 1613 el paraire Bartomeu Montserrat arrenda a Pere
Casadevall, pagès habitant a la casa de la Costa de les Planes,
la seva casa i hort, situats al carrer de Santa Creu, per quatre

casa afronta, a l’est, amb un camp o feixa d’Onofre Roure,

anys i vint lliures.

al sud amb la casa de Mateu Roure, a l’oest amb un carrer

El 1619 la ven al sastre Miquel Prat, el passatge, corredor i pas

i marge que separa els honors de l’Olmera, i al nord amb un

d’aquella peça de terra que es diu “lo Canamàs”, que té sota

carrer i els honors d’en Vedruna.

casa seva del carrer inferior, dita la casa d’en Oriol.

C A R R E R D E V A L L O I N F E R I O R , A C T U A L M O R A G A S I B A R R E T,
LES PLANES D’HOSTOLES.

DURAN CODERCH
Duran Coderch és un personatge clau a mitjan segle xvi a l’ombra dels Olmera. És un prevere

El 1606 fuster Antoni Vidal Roure fa reparar la seva casa.

lliures. La casa afronta a l’est amb l’hort d’en Paradís, al sud

Contracta els serveis d’un d’equip, els treballadors Pere Tarrés

amb la seva casa on viu, a l’oest amb el carrer d’Avall, i al nord

i Ignasi Urgellés, el picapedrer Antoni Boada, els pagesos Joan

amb la casa del sabater Joan Vaixeres.

francès, de la parròquia de Saint Germain de Saynach (?), diòcesi de Rodez, que serveix a l’església

Simon, Jaume Vila i Miquel Vedruna. Ell mateix es fa els treballs

parroquial de Sant Cristòfol de les Planes, i que actua com a “laica i privada persona” en la compra

jornals, i una altra 1 lliura i 15 sous per quinze quarteres de

successiva de propietats, fins a esdevenir un petit especulador. El 1560 Joan Onofre i Bernat Olmera

A Pere Tarrés 2 sous per un jornal, a Ignasi Urgellés 7 sous a

de fusteria. A Bernat Crous li paga 1 lliura i 8 sous a raó de 14
calç, a raó de 2 sous la quartera i 5 sous per transportar-la.

li estableixen un terreny de terres de 30x6 canes i 6 pams en el lloc del Quadre; i pocs dies després,

raó de 28 càrrega de sorra a raó 3 diners per càrrega, i Antoni

en Coderch el ven a un altre prevere de les Planes, Joan Plana. El 1562 el fuster Pere Mas li realitza

sous el jornal i altres catorze jornals per al manobre Joan a raó

unes obres a casa seva, potser de nova construcció, situada al costat de l’església i de la casa del

la pedra picada. A Jaume Vila –que sembla ser un serrador–

Boada 5 lliures 17 sous per quaranta-dos jornals, al preu de 3
de 2 sous i 6 diners el jornals, i també se li paguen 3 lliures per

La dècada de 1610 és especialment abundant en reformes i
noves construccions. Malauradament la documentació no
ens permet contrastar amb les evidències constructives. La
tipologia dels números delata un treball idèntic o molt similar
entre el treball coetani o conjunts dels picapedrers de Sant
Feliu i els de les Planes, i l’exemple més clar és a la finestra
cantonera del primer pis del ca l’Alabau –cal Xuxo, al carrer
Moragas i Barret amb carrer Pare Vicenç de Besalú–, de 1613.
Mentrestant, les altres dates deriven d’aquesta, però molt més
aplanades o aixafades, situades molt a la vora.

bracer francès Guillem de l’Artigau. El 1563 Bernat Olmera i de Bianya li estableix en emfiteusi un

per nou cabirons, a raó de 2 sous per cada un. A Joan Simon 5
lliures 1 sous per portar la sorra, les pedres i la calç. Al paraire

La casa d’en Simon és una gran masia, amb tres façanes ben

tros de terra de 17 canes que és dins el Quadre. El 1564 ven la seva casa que s’està construint per

Miquel 2 sous per un jornals de treball. I a Miquel Vedruna 22

visibles, del que no en disposem del contracte de construcció.

meitats, i que la carena de la biga és serveix de partió: una meitat a un altre prevere francès, Joan

sous per 1 lliures 2 sous a raó de vint-i-dues quarteres de

En el moment de la seva construcció –o reconstrucció–, el 1611,

calç. Antoni Vidal es casa amb Marianna, que el 1663, un cop

havia de prendre espai a les eres dels Olmera i d’en Guàrdia.

Lescura, mitja del a seva casa que té a la cellera de les Planes, per 50 lliures, i l’altra al fuster Pere
Mas, per 40 lliures.

ja difunts, es casen totes dues: la Maria amb Gaspar Vidal, un
fuster adolescent, i l’Anna Maria amb Isidre Jonquer. Gaspar
Vidal, per tal de pagar la dot, es veu obligat a llogar-li la casa
del seu sogre, situada en el carrer d’avall, per sis anys i 23

Tot i ser un edifici senzill, sense complicacions, les finestres
i balcons rectangulars verticals, les pedres cantoneres ben
tallades denoten un treball d’un gran professional.

El 1610 moria Joan Simon, pagès i senyor útil del mas, i havien de

desenvolupés les obres. Aquests Crous no poden ser altres

ser els seus descendents els que portarien a terme l’obra: Baldiri

que els Croses o Crosos –a partir d’una transformació de la

Simon i la seva esposa Marianna, que moririen promptament el

grafia per part del notari– del segle XVI. Bernat Olmera fa

1613, o bé els successors, Antoni Simon –que moriria el 1633– i

dos establiments a Bernat i a Caterina, la seva esposa, per

la seva muller Margarida –que signava el testament el 1616.

edificar cases dins el Quadre: un tros de terra, el 7 d’abril de

Els arrendaments i inventaris d’aquest mas –1635, 1637, 1641 i

1561, de setze canes de longitud per cinc canes de latitud,

1663–, posteriors a la seva construcció, ens permeten entrar

que afronta a llevant amb un carrer que s’ha de crear de nou,

dins el mas. Montserrat Benet, negociant de la vila d’Amer, el

al sud amb la casa establerta a Bernat Teixidor, a ponent i

1635 i el 1637 arrenda el mas, primer a Joan Vilaret, pagès del

a cerç amb els honors dels Olmera. L’altre establiment, del

mas Triola de Sant Martí Sacalm, i segon a Pau i Pere Torrentó,

4 de desembre de 1564, és un tros de terra de set canes

pare i fill moliners, on es reserva una sèrie d’espais: “Item

de longitud per 6 canes de latitud, que afronta a l’est amb

me aturo una cambra de la casa y la casa de ont està en Joan

honors dels Olmera, al sud amb honors del teixidor de llana

Gaschó per na Simona y sa filla o per mi jo voldré y servitut de

Antoni Lleonart, a l’oest amb els honors de Pere Cos i amb

casa, foch y forn y que dit arrendador haja de aportar la llenya

els de Bernat Olmera, i al nord amb els honors dels Olmera.

aurà menester per casa y forn per dit Simona, y que sempre jo

Bernat Croses era el fill fadristern de Miquel Croses, senyor

aniré y vindré en dita casa y amanaré cavalcadura li puga donar

útil i propietari del mas Croses de Sant Genís Sacosta i de

a menjar palla o erba de la que y aurà y servitut de casa per mi y

Joana, germà de l’hereu Salvador. A un o altre lloc es deu

los meus” .(10) Aquesta habitació és un dormitori situat a la sala

construir la casa. El 4 de desembre de 1564 Bernat Croses

o menjador, segurament el més confortable de la casa.

dona permís a Gabriel Pàmies, paraire de llana i flautista de

El 1663 s’esmenta a “tota la casa de dit mas Simon ab dos portals

la cellera de les Planes, el seu veí, per a poder construir una

obrints ab sas portas vellas ”, amb la sala, la cambra, del mig, la

paret sobre el seu hort, rere la casa d’en Pàmies. Sembla que

cambra que mira a la sala i la cuina.

hi ha diferents raons –econòmiques, falta de diners, sol·licitud

Al voltant de la plaça Catalunya –que correspon, més o menys,
amb la plaça del Quadre–, i entre els carrers Balmes i Josep
Torres –que corresponen als carrer de Sant Pere i Sant Pau–
es dona un moviment constructiu important. Es fan, com a
mínim, quatre cases: dues datades el 1611 –sense cap nom–,
la de Bartomeu Crous, datada el 1622, i la de Josep Jonquer,
de 1676. L’antiga casa dels Alavés o Alavau es reforma el 1613,
segons llegim en una data d’una finestra del primer pis, i encara
al seu costat la de Miquel Angelats el 1667, i una altra casa, al
seu davant, de 1615. Al carrer Joan Vidal també hi ha altres dos

CA LA CÀNDIA, PLAÇA ESPANYA, NÚMERO 8.
LES PLANES D’HOSTOLES,
EDIFICADA EL 1615.

d’un censal– i s’originen tensions amb els constructors –els
picapedrers francès Joan Pinyot i el seu ajudant Joan Juí–, ja
que el desembre de 1565 li reclamen 32 sous. El 1576 trobem
a l’esmentat Miquel Croses que ven per 5 lliures al prevere
francès Joan Gui Correll, servint l’església parroquial de Sant
Cristòfol, un pati al carrer de Sant Pau, que li ha establert
Bernat Olmera, entre la seva casa i la de Pere Cos. El 1589 es
casa la seva filla Caterina amb Domènec Roure, ferrer de la
cellera de les Planes, i van a viure a la casa de Bernat Crous
o Croses.

cases datades del segle XVII, una de 1616 i l’altra de 1642. Totes

Al costat de la casa de Bartomeu Crous hi ha la casa de

aquestes dates tan tardanes gravades a les llindes –de 1622,

Joan Valentí, bracer i treballador d’Amer, entre d’altres, al

1647, 1667 i 1672– amb els noms de les persones que podem

servei de l’abat d’Amer. Afronta a l’est amb el carrer de Santa

identificar –Bartomeu Crous, Antoni Vinyals, Miquel Angelats i

Creu, al sud i oest amb la casa i hort del teixidor Francesc

Josep Jonquer–, ells són descendents –fills, néts i besnéts– dels

Llambilles, i al nord amb la casa de Caterina Crous. El 1614 la

antics establients, exemples de pagesos de mas, procedents de

ven al teixidor de lli de les Planes Felip Tomàs per 45 lliures.

les parròquies dels entorns.
Bartomeu Crous se’l considera treballador, el 1647, quan es
casa amb Margarida, filla de Francesc Colombret, ferrer d’Amer,
i d’Elisabet. La casa l’hereta del seu pare, Bernat Crous, ferrer
de les Planes i de Magdalena. És estrany que no continués
amb l’ofici familiar. La data de la construcció de la casa –4 de
novembre de 1622– suggereix que sigui un altre Bartomeu Crous,
tal vegada el pare d’aquest, amb el mateix nom i cognom, que

CAN PRUENCA, PLAÇA DE CATALUNYA, NÚMERO 2.
LES PLANES D’HOSTOLES,
EDIFICADA EL 1611.

útils i profits seus y fer qualsevol adifficis a ell dit Plana ben vistos” .(12)

El 1626 el muler Ignasi Parés arrenda la seva casa, per quatre anys

Poc després, el 1649, ell i Bartomeu Jonquer, arrenden aquesta casa al

i 3 lliures i 15 sous anuals, al pagès de Sant Genís Sacosta, Ponç

treballador Miquel Soler, amb el pacte que “si per ventura lo dit Plana

Puigdemont, amb el permís “que pugau enprenar aquella a tots vostos

tornarà fer la casa se puga pendra y aturar-se la mitat del ort com diu

ops com si jo matex y estigués y si adops tindrà de mestre vos don

sa casa spallada”. (13) Definitivament aquesta casa s’arregla, i es firma

libertat los fesan fer y donant-me compte del que aureu pagat vos jo

un contracte el 24 de març de 1653, entre Jeroni Plana i els mestres de

faré tot bo a fins un diner y vos don libertat que us ho pogau aturar del

cases de les Planes, Pere Fortet i Antoni Feixes, i segurament amb la

loger o arrendament de dita casa”. (15) Aquesta casa, tal com veurem,

participació del serrador Pere Merenc, pel preu de 215 lliures. Havien

s’arregla totalment entre el 1637 i 1639. La lectura d’aquests testimonis

de “fer y fabricar la casa spallada que dit Hierònim Plana té y posseeix

suggereix que encara queda algun tros d’espai per urbanitzar i construir

en dita cellera de las Planas, si y de la manera que abans edifficada

de nou, tot i que s’ha alentit moltíssim aquest procés. Però, més que

estava ab sas parets, tampanils, paret mitjera, revolts, conforme de

tot, cal fer reparacions. Hi ha una casa, sense dates, que pot lligar amb

abans estava ab una arcada de pedra picada qui partirà de la porta

les característiques d’aquesta casa i correspondria a la casa número

forana pera sercar la paret mitjera, la qual aje de pujar fins al primer

4 de la plaça Catalunya, o potser una altra on hi ha l’actual biblioteca

sostra, y lo revolt de pedra picada”. (14) Un contracte excepcional

i casal. La planta baixa té una porta dovellada, de petites o mitjanes

perquè desglossa detalladament el desenvolupament de l’obra, els

dimensions, amb carreus perfectament tallats, de pedra sorrenca

materials i les tècniques: les habitacions noves al costat nord han de ser

groguenca clara, potser de la casa del segle XVI. En canvi, el primer

idèntiques a les velles en amplària i llargària, amb volta grassa de pedra

i el segon pis són completament diferents, fruit d’una gran reforma,

tosca, arrebossat amb calç i amb una gran porta de pedra picada; faran

que atribuïm a aquesta època. Destaquen quatre grans obertures, amb

un forn, llar i xemeneia, de pedra tosca o rajola; les parets noves i les

pedra gris fosc: dues al primer pis, una lleugerament més gran que

velles s’han d’avenir en rectitud, amb els angles de pedra picada; i, que

l’altre, de grans dimensions, que es van convertir en balcons, i dues

s’acabi l’obra correctament, fent servir el material necessari –llates,

altres al segon pis, molt més petites.

cabirons o encanyissats, golfos, permòdols–, emblanquint les parets
de totes les habitacions, construint els envans i portes necessàries.

( a dalt) CASA D’EN SIMON, LES PLANES D’HOSTOLES.
(a baix) CASA DE BARTOMEU CROUS,

LES PLANES D’HOSTOLES,
EDIFICADA EL 1622

En aquests anys, a les primeres dècades del segle xvii, Roc Hilari, Francisco Bòria –o Bori– i Pere Fortet són els nous mestres de cases que prenen
el relleu a Guillem Cellers, segurament els constructors d’aquestes noves cases. S’esmenta un nou carrer, el de Santa Maria, i una nova plaça, dita
del Quadre, on destaquen les cases dels mulers Ignasi Parés i Antoni Vinyals, i les dels sabaters Valentí Dalmau i Jeroni Plana. El 1633 el treballador
Miquel Boixó arrenda per sis anys i 15 lliures anuals al prevere Jaume Quatrecases aquella casa i hort que és en el camí ral de Sant Feliu a Amer. Boixó
especifica que 30 lliures d’aquest arrendament serviran per pagar el deute que ha contret amb els mestres de cases Francisco Bori i Esteve Giralt i el
fuster Josep Mas “per raó de la fayena de llur offici per dita casa “meam factam”. (11) El 1636 Benet Olmera estableix al sabater Jeroni Plana una casa i
camp situats a la plaça del Quadre, que estaven en ruïnes, per 150 lliures i 8 sous, amb el compromís que “dit Plana ne puga fer de las cosas venudas los

C A L’ A G U S T Í , A L A P L A Ç A D E C A T A L U N Y A , N Ú M . 4 ,
LES PLANES D’HOSTOLES, EDIFICADA EL 1611

La casa del prevere Joan Vicenç és d’abans de 1636, any de la seva

segon accés, una altra porta, al seu costat, convertit en un garatge de

Per l’inventari que se’n fa el 1663, a la mort del sabater Benet Dalmau,

fuit Antici Casas, sabateris eiusdem cellariae vi. construendo un portal

mort. El 6 de febrer de 1636 –data que ens marca un terminus post

persiana metàl·lica. El primer pis té dues finestres, de pedra sorrenca,

sabem que hi ha la botiga, el pastador, la sala, la cuina, la cambra de

de pedra picada y un retxat y cuberta una instància que és en lo matex

quem– es porta a terme l’encant públic dels seus béns, consistent en

ben tallades, lleugerament desigual, a diferents nivell. Tota ella està

prop la cuina i la cambra del terrat.

lloch de dit portal y recobrir y recòrrer la teulada de dita casa et pro cals,

diferents, robes, mobles, eines i llibres. L’edifici és una senzilla casa

arrebossada. Joan Vicenç havia estat rector de Sant Martí Sacalm i

mitgera, consistent en una planta baixa i un primer pis. L’accés es feia a

prevere, en els últims anys de la seva vida, de la parròquia de Sant

través d’una porta, força ben conservada, amb una inscripció a la llinda

Cristòfol de les Planes. La proximitat amb l’església parroquial ho avala.

que diu: “IOAN † VICENS/ RX DE S. IHS MARTÍ”. Segurament hi havia un

Antoni Vinyals fa construir la seva casa cantonera al Quadre de
les Planes el 1647. El seu nom i dates apareixen a les llindes de les
dues portes: “I6 IHS 47/ ANTONI VINYALS/ ME FECIT”. Amb la sort
que la casa conserva bona part dels elements originals, almenys
externament, i sembla que internament. L’edifici es divideix en una
planta baixa i dos pisos, i dues façanes, una de més llarga que l’altra.
Per les característiques de la pedra, per seu treball i morfologia, sembla

CASA DEL
PREVERE JOAN
VICENÇ,
CARRER JOAN
VIDAL, 12,
LES PLANES
D’HOSTOLES.

que la casa encara era més llarga, i que inclogués l’edifici del costat. La
planta baixa té algunes finestres petites i dues portes, una, la principal,
que deuria portar a l’entrada, i l’altra, la secundària, a la façana més
llarga, a un estable o corts coberts amb voltes grasses. En el primer
pis, amb finestres de pedra picada sorrenca i groguenca, s’hi deurien
instal·lar les habitacions i cambres de la casa. El segon i tercer pisos
semblen afegits a posteriori. Aquesta gran quantitat d’espai obeeix a
raons lògiques de l’ofici d’Antoni Vinyals, ja que és muler. Uns espais
a peu de carrer per guardar els bestiar, i altres espais polivalents
per resguardar les mercaderies. El 1637 el ferrer Cristòfol Bonhora li
arrenda una feixa, al costat de la cellera, dita “la feixa d’en Sala”, i el
1643 ven un censal i arrenda diferents terres i camps.

sorra et aliis apparatibus necessarii ad opus dictus operum”. (18) I el
segueix Antoni Roure, fuster de les Planes, que cobra 2 lliures, 15 sous
i 9 diners que són per la construcció “de tres finestras y una porta de

fusta, [...] comprès tot gasto tant de la fusta, claus, francissas, tornets
y sos jornals y despesa de dit Anthoni Roure com per tot lo demés
necessari per obs de ditas finestras y porta”. (19) Les obertures de la
planta baixa de la façana reflecteixen visiblement, doncs, aquests dos
moments de canvi: la part superior de la porta és dovellada, amb pedra
sorrenca marronosa, amb una cartel·la a la dovella central, mentre que
la part inferior, la dels brancals, és de pedra sorrenca grisa, la mateixa
que la finestra del costat, on hi ha la inscripció a la llinda que diu:
“MIQVEL.IHS. ANGELATS/ I667”.El 1638 Jaume Angelats es veu obligat
a ajudar a la seva nova esposa en la reconstrucció de la casa on ella
viu amb els seus fills, situada al carrer d’Avall de la cellera. (20) Els
marmessors –Joan Riba, pagès de les Planes, la seva vídua Maria i Pere
Sala, pagès de Sant Aniol– del testament de Nicolau Bonhora, escrit l’1
de maig de 1634, així ho volen. Les obres es porten a terme amb una
certa rapidesa, tot plegat per la amenaça de la ruïna. A finals d’estiu de
1638 les obres ja estan enllestides. Francesc Bori, mestre de cases de
les Planes, rep de Jaume Angelats 2 lliures, 12 sous i 4 diners “per lo

A principis de l’any de 1645, Francesc Barnó i Joan Sala, mestres de

preu fet de reparar la taulada que era cosa molt necessària y nos podia

cases francesos establerts a Sant Feliu de Pallerols, cobren 20 lliures

estar en dita casa sens fer los adobs en la taulada per los meus jornals,

per una sèrie d’obres “in domo vrâ. per vos noviter empta. scita in dicta

cals, herena, claus y teulas”. (21) Malauradament no podem assignar

cellaria de Planas in vicco dicto carrer Fosch eiusdem cellariae que olim

cap edifici a aquestes obres.
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La casa del muler Ignasi Parés –o Pérez– és veïna a la d’Antoni Vinyals,

y preparar com senyal vèurer ab ditas obras”; (17) 7 sous al ferrer

un altre muler, situada a la plaça del Quadre. El 1626 l’arrenda a

Pere Vinyets de les Encies per fer una reixa de ferro;7 lliures 10 sous al

Ponç Puigdemont, pagès de Sant Genís Sacosta, el 1627 a Francisco

sabater Lleonart Hilari de la cellera de les Planes per adobar la casa; 2

Bòria, mestre de cases i el 1630 a Dalmau Valentí, sabater. En aquest

lliures i 10 sous al fuster Bartomeu Tarrés de la cellera de les Planes per

arrendament ja permet als llogaters fer-hi obres. (16) Fins que el 1630

fer les portes de la casa; 2 lliures i 4 sous al serrador Antoni Bosch de la

la ven a Valentí Dalmau per 114 lliures. El 1637 hi fa una “reparació”,

cellera de les Planes, per serrar els troncs i obrar-los; 16 sous a Miquel

segons l’àpoca que segueix, que suma un total de 20 lliures i 19 sous,

Julià, pagès de les Encies per les bigues i altres troncs; i 3 lliures a Antic

on es paguen els següents conceptes i persones: 12 lliures 12 sous a

Vila, treballador de la cellera de les Planes, per a portar calç, sorra i

“mi dit mestre de casas –Francisco Bòria– per molts dias que per vos

pedra tosca. El 1639 arregla el terrat, que li suposa pagar 29 lliures,

he treballat en dita vostra casa que estava mal posada y nos podia

14 sous i 8 diners. Valentí Dalmau es casa amb Elisabet Roure, filla del

estar sense fer ditas obras, que del un cap a l’altra s’és tinguda obrar

ferrer Joan Roure i de Margarida, uns altres veïns a la plaça del Quadre.

LLINDA D’UNA DE LES PORTES DE LA CASA DEL MULER
ANTONI VINYALS, LES PLANES D’HOSTOLES,
EDIFICADA EL 1647.

Si bé no sabem massa o gens la distribució interna de les cases, perquè els Olmera no n’indiquen res i donen absoluta llibertat,
ens en podem fer una idea a partir d’una sèrie d’inventaris del segle XVII. Coneixem les cases dels paraires Francisco Torrent
(1613?), del sastre Joan Busquets (1620), del ferrer Nicolau Bonhora (1634) –amb la casa al carrer d’Avall–, del muler i
hostaler Antoni Boixó (1640) –situada a la plaça del Quadre– i d’Elena Roure (1636), casada en primeres núpcies amb el mestre
de cases Joan Vaixeres, i en segones amb el serrador Llàtzer Vernac –amb la casa i hort al carrer d’Amunt–, la del sabater
Benet Dalmau (1663), i la del serraller Gerald Roure (1664). En quatre casos coincideixen amb un taller per a treballar, que
en diuen botiga, per guardar les eines o vendre els articles, situat a la planta baixa, junt a un estable o corral, celler i escala
d’accés al primer pis. La cuina pot ser a la planta baixa o primer pis, junt a una sala i/o menjador, i les habitacions al primer.
També s’esmenta el pastador. Resulta sorprenent la quantitat d’objectes que hi trobem repartits per les seves estances. La
casa de Francisco Torrent és la que té més estances: l’entrada, la cuina, la botiga, la sala, “la cambra qui mira al Quadro”, la
cambra sobre la cuina, el terrat, la cambra que mira als horts, i la estança nova. La casa d’Antoni Boixó, per exemple, és plena
de cambres i habitacions per atendre als clients. Les cases de Benet Dalmau i Gerald Roure disposen de terrat.

Mentrestant, en una cellera ja envellida, comencem a percebre un

de 150 lliures. Les afrontacions de la casa són importants perquè ens

moviment de nous establiments, vendes i reformes, que són totalment

permeten ubicar-la en el lloc exacte: a est amb els carrers Fosc i de

necessàries. Com a últim exemple d’aquest procés, tenim la venda que

Baix, al sud amb el pou comú i l’hort del treballador Joan Mas, a l’oest

signa Benet Olmera Bianya i de Cruïlles a Jaume Masmitjans, sabater

amb l’hort d’en Joan Mas, i al nord amb la casa de Joan Mas. Aquesta,

d’una casa situada al carrer de Baix de la cellera de les Planes, i d’un

doncs, podria correspondre a la casa de la plaça d’Espanya, 10, que

camp de terra situat a la Rompuda del castell dels Olmera, pel preu

Joan Arnau, segons indicar la llinda de la porta, va refer el 1774.

ANTONI BOSC
Serrador, d’origen francès, procedent del bisbat de Tula, habitant a la cellera de Sant Cristòfol de les
Planes. Fill de Joan Bosc, també fuster, i de Caterina. El 1626 es casa amb Anna, filla de Lluís Llinairós,
pedrenyaler de les Planes, i de Maria, que aporten 49 lliures i 9 diners lliures en dues pagues, per la
dot de la seva filla. I el mateix any Joan Olmera Bianya de Cruïlles reconeix 50 lliures que li deu Antoni
Bosc per la compra d’una casa. I encara el mateix any signa un altre debitori a Joan Riba Cos, pagès
de la cellera, de 4 lliures que són per dos quarteres de forment. Vivia en una casa mitgera al carrer
d’Amunt –o de la Santa Creu–, entre les cases dels paraires Salvador Pàmies i Bartomeu Montserrat,
i que fos veí del seu sogre Lluís Llinairós. El 1637 elabora les portes de la casa de Miquel Julià, pagès
de les Encies, i serra una sèrie de troncs i bigues per a la casa que ha reparat Valentí Dalmau, a la
cellera de les Planes. I poc després, el 25 de juliol de 1637 signa els capítols de casament, suposem
que en segones núpcies, amb Marianna, filla de J. Vilallonga, jover del mas Cantalosella d’Aiguaviva,
i de Margarida. El 1640 crea un segon censal a Benet Olmera per pagar a un primer que deu al seu pare
al Joan Olmera. Citat a Amer el 1642. El 1651 i el 1656 se li moren alguns fills albats. La seva esposa
Maria mor el 1667, i ell el 1671, amb una edat aproximada de 70 anys.

CASA DE MIQUEL ANGELATS,
LES PLANES D’HOSTOLES,
CONSTRUÏDA EL 1646
I EL 1667.

HIS
TÒR
ICA

REFERÈNCIES
HISTÒRIQUES

GLOSSARI

( 1 ) Fochs, Carles i Canal, Josep (1994), “La cellera fortificada de Sant Feliu de Pallerols (segle XIV)”,

CELLERA

MILÍCIA

Espai urbanístic que creix al voltant de l’església durant la
baixa edat mitjana, ampliant les trenta passes de la sagrera
altmedieval.

Casa forta o fortificada, situada dins un nucli urbà.
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CENS
Prestació, imposició o exacció periòdica, en diners o en
espècie anual, perpetu o temporal, que es vincula a la
propietat d’una finca o bé immoble.

DOMINI DIRECTE
Quan s’aplica a l’emfiteusi, el domini directe l’obté el
“senyor directe”, el qual té la propietat d’un bé i la seva
possessió.

( 6 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a) Ombert, Prothocollum? , 1585 (189), [1585, juny, 3], f. 114r.

DOMINI ÚTIL

( 7 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a) Ombert, Prothocollum? , 1582-83 (186), [1582, gener, 1], s.f.

Quan s’aplica a l’emfiteusi, el domini directe l’obté el
“senyor útil”, el qual només té la possessió del bé, i no la
seva propietat; per tant, ha rebut el bé i en gaudeix.

( 8 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Miquel Ombert, Prothocollum? , 1606 (213), [s.d.], f.s.
( 9 ) Auguet, M. i Solà, X. (2002), Guia itinerària de les Planes d’Hostoles , Les Planes d’Hostoles, Ajuntament, p. 12.
( 1 0 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1630-36 (K13A, 1r volum), [1635, octubre, 1], s.f.

EMFITEUSI/CONTRACTE O
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC

PARAIRE
Menestral que es dedica a comprar i preparar la llana,
abans de convertir-la en draps. Participava de totes
les operacions entorn la llana: la rentava, l’emborrava,
la pentinava o la cardava. La distribuïa a les filadores, i
seguidament als teixidors. Recollia els draps, que després
batanava als molins drapers

PEDRENYALER
És el menestral que es dedica a la fabricació de pedrenyal,
o sigui, aquelles armes de foc proveïdes d’un pany de
pedrenyal, i, a voltes, altres armes amb pany de roda,
arcabussos i mosquets.

PICAPEDRER
És aquell professional de la construcció que es dedica al
treball de la pedra destinat als edificis. Sol anar associat
als mestres de cases, fusters, serradors i ferrers. En llatí
“lapicida”.

( 1 3 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1640-44 (K12A, 1r v.), [1640, setembre, 4], s.f.

És una figura jurídica que suposa la cessió del domini útil
(el dret d’ús) d’un bé immoble a llarg termini a canvi d’un
pagament anual que s’anomena “cens” o “cànon”. L’emfiteusi
porta la divisió del domini entre el domini directe (el
propietari del bé) i el domini útil (la persona que usa i pren
la finca o emfiteuta).

( 1 4 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Gaspar Arimany, Manuale , 1653 (236), [1653, març, 24], f. 242r.-244v.

FADIGA

SENYOR JURISDICCIONAL

( 1 5 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1614-30 (K13A, 1r v.), [1626, desembre, 6], s.f.
( 1 6 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, Manual, 1630-36 (K13A, 1r v.), [1630, maig, 9], s.f.

O dret de fadiga. Dret de preferència que té el senyor
directe d’adquirir una cosa emfitèutica quan el senyor útil la
traspassa a un altre per títol onerós.

És aquell senyor feudal que té una sèrie de prerrogatives
basades en el cobrament de drets senyorials d’origen polític
i judicial.

( 1 7 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1636-40 (K16A, 1 v.), [1637, març, 31], f 133r.-v.

LLUÏSME

SENYOR TERRITORIAL

( 1 8 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Ombert, Protocollum , 1645 (139), [1646, gener, 29], f. 46r.

És aquell dret que es paga al senyor del domini directe quan
s’alienen les terres i possessions donades en emfiteusi.

És aquell senyor feudal que té una vinculació estreta amb
una terra, i amb les diferents maneres de treure l’excedent,
per exemple, mitjançant les prestacions de treball o
pagaments en espècie o diners.

AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1636-40 (K16A), [1637, juny, 28], f. 173r.

( 1 1 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1630-36 (K13A, 1r v.), [1633, juny, 7], s.f.
( 1 2 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1636-40 (K16A, 1r v.),[1636, octubre, 17], f. 66v.

( 1 9 ) ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Ombert, Protocollum , 1645 (139), [1645, febrer, 20], f. 59v.
( 2 0 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1636-40 (K16A), [1638, març, 30], f. 243v.-244r.
( 2 1 ) AMSJA, Notaria de les Planes, Miquel A. Isalguer, 1636-40 (K16A), [1638, agost, 21], f. 299v.

MESTRE DE CASES
És aquell professional de la construcció que es dedica a la
construcció d’edificis. Sol anar associat als picapedrers,
fusters, serradors i ferrers. En llatí “magister domorum”.

SAGRERA
És l’espai sagrat que envolta les esglésies, en un radi de
trenta passes en tots els sentits cardinals, en el qual no
s’hi podia dur a terme cap acte de violència sota pena
d’excomunió.
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ESTABLIMENTS DESTACATS
Establiments de peces de terra i cases i habitants del Quadro de Les Planes.

Gaspar Vedruna i Antoni Bonhora, muler francès.

24
25
26

1554

Marianna Guadeia.

1556

Antic Simon, pagès.

4

1560

Pere del Castany, pagès francès. Pere Mas, mestre fuster. Joan Revellat, sabater i calcer. Jacint Illa Roura,
ferrer. Antoni Mas, sastre. Duran Coderch, prevere francès. Antoni Lleonart, teixidor francès. Joan Plana,
prevere. Domènec de la Coma, bracer francès, i la seva muller Margarida.

5
6
7

1561

Bernat Teixidor, francès. Bernat Croses, pagès de Sant Genís Sacosta.

1562

1589

Bernat Vedruna (a) Arbosset, pagès. Joan Cases, sabater.

1591

Onofre Roure, muler. Caterina Sarsanedes, vídua de Joan Codina, pagès.

1596

Guillem Mas, fuster. Nicolau Muleres, paraire de llana.

27

1599

Caterina Croses, vídua de Domènec Roure, ferrer. Joan Campdescal, ferrer. Pere Llantà, bracer francès.
Guillem Amboler, teixidor de llana francès.

28

1600

Joan i Pere Torrent, preveres. Ramon Faria, traginer.

29

1603

Jeroni Fàbrega, pagès. Pere Pineda, pagès. Narcís Padrós, bracer. Joan Vaixeres, teixidor de lli. Climent Vinyals, treballador. Jeroni Fàbrega, treballador. Joan Campasol, paraire de llana.

1607

Joan Plana, escolàstic.

Gabriel Pàmies, paraire de llana.

30
31

1612

Pere Pineda, pagès de Cogolls.

1563

Joan Plana, teixidor de lli i cànem.

32

1613

8

1564

Baudili Montserrat, paraire de llana. Guillem de l’Artigau, muler francès. Bernat Cubrés, sabater i calceter.
Bartomeu Vedruna, paraire. Felip Alavés (o Alavau), cirurgià. Joan Campdescall, paraire de llana. Pere Cos,
muler. Bernat Croses, ferrer.

Bartomeu Montserrat, paraire. Pere Casadevall, habitant al mas Costa de les Planes. Vidal Roure, fuster.
Montserrat Cases, paraire de llana.

1614

Joan Valentí, treballador d’Amer. Felip Tomàs, teixidor de lli.

1616

Lleonard i Miquel Hilari, sabaters. Benet Simon, treballador.

9
10
11
12
13
14

1565

Joan Montserrat, pagès. Joan Ripoll, moliner.

1622

Joan Riubrugent, pagès de Sant Feliu. Bartomeu Roure, sabater.

1566

Bernat Boixó, pagès de les Encies. Antoni Mas, sastre. Pere Hilari, sabater.

1624

Antoni Puigdemont, pagès.

1568

Guillem Cellers, mestre de cases. Joan Mas, fuster de Crespià.

1626

Roc Hilari, mestre de cases. Ignasi Parés, muler. Ponç Puigdemont, pagès de Sant Genís Sacosta.

1569

Pere Garí (a) Torrent, sabater.

1627

Francisco Bòria, mestre de cases. Joan Francisco Roure, diaca. Lluís Roure, prevere.

1570

Miquel Croses, bracer. Miquel i Joan Roure, ferrer.

1628

Joan Noguer de Parcers, pagès de Sant Martí Sacalm. Valentí Dalmau, sabater.

1572

Francesc Bernardí, picapedrer. Pere Pi, serrador francès.

1633

Miquel Boixó, treballador. Jaume Quatrecases, prevere. Joan Roure, ferrer. Bernat Martí, mercer.

15

1575

Pere Parc, pagès francès. Guillem Bri, sastre. Jaume Pla, esquilador d’ovelles francès. Antoni Jofre, pagès
de Tavertet. Guillem Costabella, pagès de Sant Aniol. Bartomeu Vedruna, paraire i mercader. Elisabet Llorà,
vídua del serrador Pere Serralta. Guillem Bòria, prevere francès.

1635

Joan i Jaume Poch, pagesos pare i fill de les Talledes de les Encies.

1636

Joan i Joan Campdescals, paraires pare i fill. Jeroni Plana, sabater.

16
17
18
19

1576

Miquel Croses, prevere francès. Pere Rovira (a) Simon, pagès i la seva esposa Joana.

1637

Bernat del Pax, treballador francès. Antoni Boixó, paraire de les Planes.

1577

Cristòfol Torrent, paraire de llana de Rupit.

1638

Pere Busquets, treballador. Salvador Pàmies, paraire de llana. Pere Bosch, pagès.

1578

Joan Ribes, bracer francès. Antoni Vedruna, pagès.

1640

Salvador Arbosset, treballador. Jeroni Plana, sabater. Bartomeu Jonquer, pagès. Miquel Soler, treballador.

1579

Esteve Bosch, bracer francès. Joan Parer, pagès.

1641

Joan Cidera, moliner de farina. Pere Fortet, mestre de cases francès.

20

1581

Antic Lavèrnia, prevere francès. Bernat Comes, claveter de Girona. Joan Plana, pagès, i la seva esposa Caterina.

1642

Miquel Pruenca, pagès de Cogolls. Pere Arboll, marxant d’Olot.

1645

Joan i Baldiri Soler, treballador. Salvador Llinairós, pedrenyaler.

21

1582

Bernat Badia. Gabriel Pujol, algutzir reial. Cristòfol Torrent, paraire. Amer Angelats, pagès del mas Angelats.

1651

Feliu Casals, paraire de llana de Sant Feliu.

22
23

1585

Joan Roure, pagès.

1653

Nicolau Xoriguera, pagès del mas Xoriguera. Benet Plana, mercader de les Planes

1587

Joan Taverner, fuster d’Osor. Martí Hilari, fuster francès. Pere Plana, sabater.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1662

Jaume Masmitjans, sabater.
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LA URBANITZACIÓ RENAIXENTISTA
DE SANT CRISTÒFOL DE LES PLANES:
“el Quadre” dels Olmera”

El creixement de la
sagrera i de la cellera
de Sant Cristòfol de les
Planes té lloc entre els
segles XVI i XVII, quan la
família Olmera comença
a establir un conjunt
de terres per tal de
construir-hi cases, en un
espai que denominaran
El Quadre. És llavors que
s’estableixen a les Planes
desenes de nous habitants
que fan créixer la vila
de manera exponencial.
Una situació privilegiada,
seguint el camí ral,
afavoreix l’estada dels
oficis relacionats amb
el comerç i el transport:
traginers, ferrers, mulers
i marxants. També hi
trobem pagesos, que
vénen de les masies de les
parròquies dels voltants.
El grup més nombrós
correspon als oficis del
tèxtil (paraires, teixidors
de lli i cànem o sastres) i
de la construcció (mestres
de cases, picapedrers,
fusters i serradors). La
presència de francesos
és molt gran, en tots
els oficis en general, i
en especial, entre els
capellans.
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