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Presentació

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

El cinquè quadern que editem dins de la col·
lecció de Temes Cristinencs està dedicat a Solius. L’elecció temàtica, com veureu, és totalment
intencionada. El 21 de gener de 2017 farà cinquanta anys que va ser fundat el monestir cistercenc de Santa Maria de Solius i, per tal de sumar-nos a la commemoració, entre altres accions
que impulsem des de l’Ajuntament, hem volgut
que un número dels quaderns de l’Arxiu Municipal fes referència a aquesta antiga parròquia.

4

Aquesta publicació, doncs, tracta l’evolució
històrica de tot el terme de Solius –no només
de l’efemèride relativa al monestir–, perquè la
voluntat de la col·lecció de Temes Cristinencs
és anar divulgant temes del patrimoni i història
locals, començant per visions àmplies i, més
endavant, anar tractant temes més concrets.

El primer mes de l’any 2017 l’encetem amb
aquesta publicació. Serà el tret de sortida
d’aquesta mena d’”any Solius”, que començarà el 21 de gener.
El quadern, que hem titulat Solius. El terme
agrícola de Santa Cristina d’Aro, fa un repàs
cronològic ampli, des dels primers pobladors prehistòrics fins als actuals. A través de
la seva lectura ens adonem que, en efecte,
aquest lloc ha tingut, durant molts segles, un
caràcter fortament agrícola que encara conserva parcialment.

Desitjo que el quadern que teniu a les mans
us animi a conèixer més a fons Solius, un dels
quatre termes històrics de què es compon el
nostre municipi.

Una altra constatació que farem és que Solius
no és només el primer que ens ve al cap quan
sentim aquest topònim. No és tan sols la vall
de Solius, sembrada de masies, amb la seva
església, monestir i castell. Solius és també, tal
com fa exactament 1.100 anys que es va definir, tot el terme boscós que s’enfila pel massís
de l’Ardenya i acaba al mar. Per entendre’ns
amb una sola frase: Canyet també és Solius.

Xavier Sala i Congost
Alcalde de Santa Cristina d’Aro

Josep Xifra i Deulofeu
Primer tinent d’alcalde

TremesCristinencs

Introducció

Arribats a aquest punt, la Col·lecció gira la mirada cap a qüestions que en podríem dir menors, però que no ho són pas, de menors, sinó
que són més concretes. Creiem que ha arribat
el moment en què ens fixem en termes i veïnats
puntuals, en determinats períodes històrics i en
temàtiques específiques.
Les possibilitats són gairebé inacabables,
però hem començat per atènyer una de les
quatre parròquies que van formar l’actual municipi de Santa Cristina d’Aro, Solius, vista en
tota la seva extensió, tant territorial com cronològica. Un altre any parlarem de Romanyà,
de Bell-lloc o dels veïnats concrets que formen
Santa Cristina. O ens centrarem en l’educació,
la demografia o els sectors productius. O explicarem el municipi a través de la prehistòria o

de l’època medieval, per exemple. O dels seus
principals documents.
El present quadern ha tingut la sort d’obtenir la
col·laboració d’autors especialistes en diferents
àmbits: Francesc Aicart, Glòria Jara, Gabriel
Martín, Arántzazu Castello, David Segarra i Albert Gamundi. Ens plauria molt que, ara que
anem tractant temes més concrets, les veus dels
investigadors es fessin cada cop més presents.
Des de l’Arxiu, cada nou títol ens ajuda a revitalitzar una part de la bibliografia local i de la
documentació textual i fotogràfica que conservem –la descrivim millor, la digitalitzem. També
ens esperona a cercar noves fonts documentals
d’interès per a Santa Cristina que es troben en
altres arxius –en el cas de Solius, han estat molt
importants determinats documents de l’Arxiu
Diocesà i el Capitular de Girona, com veureu.
Per tot plegat, esperem que aquest nou quadern desperti la vostra curiositat i interès.
Jordi Gaitx Moltó
Tècnic de l’Arxiu Municipal

TemesCristinencs

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Els tres quaderns anteriors de la col·lecció de
Temes Cristinecs, al nostre entendre, formarien
una mena de trilogia bàsica per tenir una visió
històrica mínima del municipi de Santa Cristina
d’Aro. Tracten, respectivament, de l’evolució
general del nostre municipi, dels personatges
decisius i dels llocs històrics clau d’aquesta
evolució.
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El lloc
Dels 68 km2 que té el municipi de Santa Cristina d’Aro, 23 corresponen al terme medieval de
Solius. Es tracta d’un perímetre antic, definit el
segle X durant la formació de les parròquies i
centrat pel temple de Santa Agnès. Actualment
té 94 habitants, menys d’un 2% del total de població del municipi –5.128 persones censades
el 2016–, però en segles anteriors, quan la gent
es dedicava a l’agricultura, havia arribat a representar gairebé el 20%.

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

En efecte, Solius ha tingut, fins fa molt pocs
anys, un caràcter fortament agrícola. Ha estat
una terra de masies, de conreus i d’explotació de boscos fins a la meitat del segle passat.
Celebrava la seva pròpia festa major, el dia de
Sant Baldiri –el 20 de maig–, i sengles aplecs a
l’ermita de Sant Baldiri i a Pedralta.
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No fa gaire més de mig segle que la vall de Solius va començar a adquirir un nou valor, de lloc
de descans i de segona residència, a prop del
cor de la Costa Brava però suficientment lluny.
Per això s’hi van construir les urbanitzacions
Golf Costa Brava, Can Reixac, Mas Patxot i Rosamar. A la fi, Solius va esdevenir un paisatge –
amb majúscules–, valorat pels seus encants estètics i susceptible de ser reivindicat i protegit.
Solius comença i acaba en l’aigua –en dues
aigües, una de dolça i una altra de salada. Al
nord, parteix del riu Ridaura, que antigament
havia regat la terra fèrtil dels camps de conreu, però llavors el terme s’enfila cap al sud
pels contraforts del massís de l’Ardenya o de
Cadiretes, del qual baixa per acabar al mar, a
Canyet –un tram de litoral abrupte. És, doncs,
un paratge extens i divers.

TremesCristinencs

El Solius del massís d’Ardenya és una terra de
turons granítics que s’alcen –els més alts– per
damunt dels 400 metres per sobre del nivell
del mar. Les roques granítiques s’hi manifesten
amb formes singulars, com Pedralta –que havia
estat la pedra cavallera oscil·lant més gran de la
Península Ibèrica–, o doms, com Roca Ponça,
Roques Bessones o els Carcaixells, culminats
pel Montclar, un mirador natural de la vall d’Aro.
Jordi Gaitx

Fauna i flora
Les vessants obagues que envolten la vall de
Solius són cobertes per densos boscos. És
el territori dels suros, amb alguns pins, i un
atapeït sotabosc dominat pel bruc. Aquesta
és la llar de tudons,
gaigs, senglars, guineus, gorjablancs,
etc. Sempre sota el
vol omnipresent dels
gavians i, amb sort,
d’algun rapinyaire.
David Segarra

1.0
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· Roqué, Carles; Pallí, Lluís. “Geologia de
l’Ardenya i formes granítiques associades”, dins Estudis del Baix Empordà, 17,
1998, p. 5-42.
· Álvarez Cros, Carlos (coord.). Els ocells
de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
1999.
· Bosch i Cañet, Jaume. Remembrances de
l’Ardenya i les Gavarres i espais físics per
conèixer. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 2004.
· L’Ardenya. Massís de Cadiretes 1:25.000.
[Mapa].Barcelona: Editorial Piolet, 2005.
· Pallí i Buxó, Lluís. Toponímia litoral del
terme municipal de Santa Cristina d’Aro
[mapa], 1985.
· Pairolí, Miquel. “Roca Ponça, el vigor de la
terra”, dins Gavarres, 17, 2010, p.120-123.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Santa Cristina d’Aro. Llocs d’història

1.0
Detall superior esquerra del “Plano geométrico del término de Solius”, de 2,17 x
1,16 m., fet a escala 1:4.000 (ca. 1879).
Aquest plànol, de caràcter fiscal, presentava un terme de Solius força més reduït que
el d’època medieval, en detriment de Santa
Cristina i Bell-lloc [Dibuix: Miquel Pumarola i
Brugat, FASCA, 00226].
1.1
Vista de Solius des de Roques Bessones,
amb la vall i el turó del castell, a l’esquerra,
i els contraforts de l’Ardenya, a la dreta (ca.
1985-1995). Al centre, roca amb tafoni, una
cavitat fruit de l’erosió [CDAG, 06652].
1.2
El riu Ridaura i la passera que permetia creuar-lo, abans d’haver-hi els ponts fets d’obra
(ca. 1900-1920) [CIGBL, 00111].
1.3
La merla (Turdus merula) és una altra de les
aus que abunden a Solius (2004) [Carlos
Álvarez].
1.4
Conjunt de doms granítics que formen els
Carcaixells d’en Cama o d’en Dalmau. D’esquenes, el conegut excursionista i aventurer
Albert Gironès i el seu gos [Pep Iglésias Trias, FASCA, 00791].
1.5
El ginestell (Genista linifolia) és una bonica espècie de ginesta pròpia de l’Ardenya i zones
properes [http://www.floracatalana.net].

TemesCristinencs
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Els primers soliuencs

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Els primers habitants del terme de Solius van
viure al massís de l’Ardenya, prop de can Codolar. Aquells Homo sapiens foren els que van
elaborar el burí o cisell de sílex que s’hi va
trobar, que utilitzaven per fer incisions sobre
pedra o fusta. Van viure al final del paleolític
superior, al voltant del
10.000 aC, probablement en coves, i s’alimentaven mitjançant
la caça i la pesca.
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El terreny muntanyós
de Solius no va suposar un impediment per
a la posterior agricultura i ramaderia. Va
caldre, això sí, desforestar el bosc per tal
d’obrir clarianes per
poder treballar la terra.
Aquestes pràctiques,
2.0
primerament, es van
dur a terme en terrenys per sobre de la cota
dels 200 metres d’alçada.
Durant el mesolític, els habitants de Solius també van començar a viure a llocs més planers,
com a can Llaurador.
Entre el 3.500 i el 600 aC –neolític mitjà, final
i edats del bronze i del ferro– va aparèixer la
cultura megalítica, que utilitzava grans lloses
de pedra per a les seves construccions, especialment les tombes –en forma de cistes, dòlmens i coves. No tenim constància de cistes o
dòlmens en terme de Solius: no sembla haver

TremesCristinencs

estat un territori tan poblat com foren la banda
nord del Ridaura o les Gavarres. No obstant
això, a Solius es localitzen coves i, també,
menhirs –que podien no haver tingut cap funció funerària.
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Entre els menhirs, hi
ha la Pedra Ramera,
el de can Llaurador i el
del Terme Gros o de la
Creu d’en Barraquer, el
primer i l’últim situats
en la línia divisòria medieval de Solius amb
Bell-lloc i Sant Feliu,
respectivament.
Pel que fa a les coves
funeràries, hi ha la dels
Moros, possiblement
prehistòrica però sense que es pugui confirmar; la Tuna, que tenia
una llosa de roda circular, de la qual només s’ha conservat el solc;
la d’en Pere, on es van trobar cinc fragments
de sílex carbonitzats; i la dels Lladres, una
cova natural utilitzada per a la inhumació, en la
qual es va trobar un ganivet de sílex.
Cal afegir que durant l’època medieval els megàlits foren considerats com a elements propis
del diable, de manera que se’ls van gravar i
clavar creus de ferro per tal de purificar-los.
Jordi Gaitx

· Esteva Cruañas, Lluís. Prehistoria de la
comarca Guixolense. (Contribución a su
estudio), I i II. Girona: C.S.I.C., Diputació
Provincial de Girona, 1957 i 1958.
· Esteva Cruañas, Lluís. “Un estudio sobre la
población primitiva de Santa Cristina de
Aro”, dins Los Sitios, 23-VII-1972.
· Tarrús, Josep (i altres). Dòlmens i menhirs. 48 monuments megalítics del Baix
Empordà, el Gironès i la Selva. 1990.
· Esteva Cruañas, Lluís. “La cova d’en Pere
(Santa Cristina d’Aro)”, dins Estudis sobre
temes del Baix Empordà, 5, 1986, p. 7-14.
· Esteva Cruañas, Lluís; Pallí, Lluís. “Un
menhir inèdit en el terme de Santa Cristina
d’Aro: la Pedra Ramera”, dins Estudis del
Baix Empordà, 9, 1990, p. 31-35.
· Esteva Cruañas, Lluís. “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares”, dins Ampurias, 1965.
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2.1

2.2

2.3

2.7

2.8

2.4

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

2.0
Notícia de l’excavació amateur feta a la
cova dels Lladres per Winterhalder, Carreras i Escortell el 1958 [Butlletí del Centre Excursionista Montclar, gener de 1959].
2.1
Dibuix del burí, de sílex i de mides 5,6 x 2,6 x
1 cm, que fou trobat per Josep Escortell prop
de can Codolar, en direcció a Sant Baldiri, el
1958. Probablement del paleolític superior
(Lluís Esteva, Notas..., p. 283).
2.2
Menhir dit Pedra Ramera, de poc més de 3 m.
de llargària (1990). En època medieval fou límit de terme entre Solius, Bell-lloc i Santa Cristina [Lluís Pallí i Lluís Esteva, Els llocs..., p. 58].
2.3
Menhir de can Llaurador (2005) [Pep Iglésias Trias, FASCA, 00773].
2.4
Menhir del Terme Gros o de la creu d’en
Barraquer [Lluís Esteva i Cruañas i Lluís Pallí
i Buxó, El termenal..., p. 29].
2.5
Cova d’en Pere, penjada d’un cingle, a l’esquerra (2016) [JGM, FASCA, 07316].
2.6
Cova dels Moros (2005) [Pep Iglésias Trias,
FASCA, 00696].
2.7
La Tuna (2005) [Pep Iglésias Trias, FASCA,
00691].
2.8
Cova dels Lladres (2016) [JGM, FASCA,
07317].

2.5

2.6

TemesCristinencs
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L’antiguitat a Solius
(s. VII aC-VIII dC)

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Pels volts del 600 aC s’inicià la formació de
la nova societat ibèrica. En terme de Solius hi
hagué, durant uns segles, el poblat ibèric més
important de la vall d’Aro. Es tractava d’un oppidum, és a dir, d’un poblat situat en un lloc
elevat –que en aquest cas era l’altiplà de Plana Basarda (298 m.s.n.m.)–, per tal de garantir una bona defensa i un control del territori.
El poblat (s. IV-I aC) estava defensat per una
muralla en el sector més
vulnerable, disposava de
carrers, cisterna d’aigua i
almenys d’una trentena de
sitges per guardar-hi gra i
líquids. Els indigets de Plana Basarda tenien contactes comercials amb grecs,
púnics i romans, sobretot a
través del mar, per mitjà del
proper poblat dels Guíxols i
el seu port arrecerat.
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El segle I aC la cultura ibèrica es romanitzà i es generalitzaren les vil·les com a forma d’explotació del territori.
Amb el nou ordre imposat
pels romans, els ibers van
3.0
baixar a les planes a establir els seus hàbitats. En aquesta nova època,
cal situar diverses restes arqueològiques trobades a can Llaurador, en el camí de can Dalmau
a can Duran i també a la Plana del Vidre, un altiplà situat davant la Plana Basarda segurament
ja ocupat en períodes anteriors.

TremesCristinencs

Sabem que durant l’Imperi Romà (s. I-V) i a l’antiguitat tardana (s. III-VIII), tant a Santa Cristina
com a Bell-lloc, hi hagueren vil·les agrícoles.
Tanmateix, no podem confirmar, amb les dades arqueològiques actuals, que Solius seguís
aquesta tendència. Tan sols localitzem algunes
instal·lacions de treball, de datació difícil de precisar, com un forn dedicat a la cuita de materials
de construcció, amb indicis d’un abocador proper, que podria pertànyer a
una vil·la que no s’ha trobat.
Situat prop de la roca del
castell, es nodria fàcilment
d’aigua, llenya i argila. A
Tallades hi ha restes d’un
altre forn i a prop de can
Dalmau també es trobaren
restes d’un abocador amb
materials de rebuig de forn,
que mostren la importància de Solius com a focus
de producció terrissera en
aquesta època, gràcies a
l’abundància de recursos
naturals que posseïa.
El primer soliuenc conegut
el va documentar Josep
Escortell en un enterrament
cristià, en tègula a doble vessant, en terrenys
del mas Tapioles. Per la seva tipologia, es podria datar en el segle V o VI. Una de les tègules
portava un grafit amb el nom MARCE.
Francesc Aicart
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· Aicart i Hereu, Francesc. “El final del món
ibèric a la Vall d’Aro i Sant Feliu de Guíxols: estat de la qüestió”, dins Estudis del
Baix Empordà, 19, 2000, p. 17-25.
· Aicart i Hereu, Francesc; Nolla i Brufau,
Josep M; Vivo i Llorca, Jordi La Plana Basarda (Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà). Història i arqueologia d’un jaciment
maleït. Girona: Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 2007.
· Escortell i Cerqueda, Josep. “Una sepultura tardo romana a Solius”, dins Àncora,
1491, 1977.
· Aicart, Francesc. “Arqueologia del món
ibèric i romà a Solius (Santa Cristina
d’Aro)”, dins Informatiu de l’Arxiu i Museu
de Sant Feliu de Guíxols, 13, 1992, p. 2-3.
· Aicart i Hereu, Francesc; Sagrera i Aradilla, Jordi. “Un forn romà a Solius (Santa
Cristina d’Aro)”, dins Estudis del Baix Empordà, 12, 1993, p. 77-85.
· Esteva, L. “Una dracma d’Empúries trobada a Solius”, dins Àncora, 1045, 4-VII1968.
· Aicart i Hereu, Francesc. “Una moneda
procedent del poblat ibèric de Plana Basarda (Santa Cristina d’Aro)”, dins Estudis
del Baix Empordà, 22, 2003, p. 5-9.
· Escotell i Cerqueda, Josep. “La Plana del
Vidre de Solius”, dins Àncora, 1257-1258,
1972.
· Escortell, Josep; Sanchiz, Joan; Sanchiz,
Néstor. “Notes d’arqueologia comarcal”,
Àncora, Festa Major, 1974.
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3.1

3.2

3.3
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3.0
Com que la Plana Basarda no s’ha excavat
mai de forma científica, els treballs dels investigadors sobre els materials trobats són
essencials. Aquesta moneda va ser localitzada per Lluís Aulet, el 1968, en una vinya
del mas Llaurador, sota la cova de la Tuna.
La peça, una dracma d’Empúries d’uns 18
mm, es podria relacionar amb el poblat de
Plana Basarda. Seria dels s. III-II aC. [Lluís
Esteva, Àncora, 1045, 1968]
3.1
Sitja de Plana Basarda, inundada (2012)
[Lluís Boix, CDAG, 07331].
3.2
Lluís Esteva va fer aquest calc d’una altra
moneda procedent de Plana Basarda que li
va deixar Josep Calvet, de Llagostera. Feia
25 mm i el revers presentava aquest Pegàs
o cavall alat. Es tractaria d’un “as” d’Empúries, un tipus de moneda emès després del
195 aC [Dibuix de Lluís Esteva i reproducció
de Francesc Aicart; Fons de Lluís Esteva i
Cruañas de l’AMSFG].
3.3
Pondus (pesos de teler) i fragments d’un
recipient de ceràmica, trobats el 1974 al jaciment dit “túmuls de Solius”, un amuntegament artificial de terra i materials a mà dreta
del camí de can Dalmau a can Duran. Són
d’època ibèrica, probablement procedents
d’un petit assentament humà estable (Miquel
Correyero, MHSFG, Núm. Inv. 294).
3.4
Forn romà dels voltants del castell de Solius
(2016) [JGM, FASCA, 07318].
3.5
Dibuix de la sepultura tardo-romana trobada al cim del puig d’en Xicu, en terrenys del
mas Tapioles [Dibuix: Josep Escortell, Àncora, 1491, 1977].
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La formació de la societat
feudal i de la parròquia
de Solius (s. IX-XII)

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

La Vall d’Aro es va definir durant la formació
dels comtats i de la naixent societat feudal. Es
tractava d’un conjunt de terres que avui formen part de Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Solius –inicialment, doncs, sense Bell-lloc i Romanyà. Després del breu domini àrab, i fins a l’any 881,
el senyor de la vall fou el rei carolingi, però
aquell any passà a mans del bisbe de Girona.
L’any 916 es delimità un territori que coincideix
amb el que el 939 seria anomenat Solius. Era
el primer lloc de la Vall d’Aro que tenia terme
propi. Es tractava d’un alou situat entre Malvet
–la futura Santa Cristina– i Llagostera, i entre
Romanyà –que llavors comprenia Bell-lloc– i el
mar. El territori varià poc amb els anys i ha arribat a l’actualitat gairebé intacte –el de l’any 916
era més gran, feia uns 28 km2 i s’estenia cap a
l’oest, fins a Montagut, on hi havia una torre de
vigilància. El terme comprenia “cases, corrals,
horts, terres, vinyes, conreus i erms, prats, pastures, boscos, garrigues, aigües i aqüeductes”.
L’any 939, com hem dit, Solius apareix esmentat per primer cop a la documentació. En llatí
era anomenat ipsos Olivos –les Oliveres–, que
en català antic derivà en sos Olius i d’aquí a la
contracció Solius.

nental i la marítima. La línia divisòria es traçava
entre Pedralta i la Pedra Espolla. A mitjans del
segle X, la part marítima de Solius –de vegades
inclosa dins l’Spanedat o el Feu Vell– era del
monestir de Sant Feliu. La continental, en canvi,
era del bisbe de Girona i dels comtes catalans.
Aquests senyors feudals explotaven la
pagesia i s’apropiaven del seu excedent agrícola a canvi de protecció militar. Al tram litoral de Canyet, fins i tot,
el monestir hi cobrava el delme sobre
el peix que es pescava. A mitjan segle XI, el Solius continental era també d’un noble, el cavaller Ramon, fill
de Seniofred.
Les restes primigènies encara
conservades de l’església de Solius ens indiquen que el temple
fou fet els segles X-XI. Va ser
dedicat a Santa Agnès. El 1103
és esmentat ja com a església
parroquial, sota els dominis del
monestir de Sant Feliu.
Jordi Gaitx

A partir d’aquest moment i els propers trescents anys, Solius es dividí en la part conti4.0
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· Esteva i Cruañas, Lluís; Pallí i Buxó, Lluís.
Els llocs de la Vall d’Aro, Gissalis i el Monestir Guixolenc (881-1199). Sant Feliu de
Guíxols: Amics del Museu Municipal de
Sant Feliu de Guíxols, 1995.
· Esteva Cruañas, Lluís. “Els termenals de
Solius (Sta. Cristina d’Aro, Baix Empordà) del 916 al 1057”, dins Miscel·lània
en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte.
Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, vol. I, 1998, p. 87-92.
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4.0
Llibre tercer de la pabordia de Juliol o d’Aro.
En aquesta pàgina, en data 21 de juliol de
1411, es va transcriure un document original
de l’any 916, el qual definia els límits d’un terme que poc després seria anomenat “Ipsos
Olivos”. És la primera definició coneguda del
termenal de Solius [Miquel Correyero, ACG].
4.1
El cim de Montagut i les restes, encara visibles, de la torre que hi havia (2016) [JGM,
FASCA, 07332]
4.2
Un document originalment compost el 2 de
maig de 1057 especificà els pactes entre els
comtes catalans i el noble Ramon Seniofred
de Solius respecte del terme de Llagostera.
Un altre, fet el dia 7, impedia aixecar a Solius
cap castell o torre sense permís dels comtes
–potser Ramon Seniofred volia refer-ne una
d’antiga o en projectava una de nova? El primer document es va recollir al Llibre de Privilegis del monestir de Sant Feliu de Guíxols –a
la imatge [Miquel Correyero, ACG].
4.3
El Solius marítim vist des del castell de
Montagut, l’antic límit del sud-oest. El terme
marítim és travessat per dos grans barrancs
que desguassen al mar: el de Canyet i, a
la imatge, banda dreta, el de Vallpregona
(2016) [JGM, FASCA, 07319].
4.4
Els murs interiors del primer pis del campanar de Santa Agnès delaten els orígens
romànics del temple [Miquel Correyero,
FASCA, 07321].
4.5
Restes primigènies de la fortalesa que hi
havia hagut a la Roca de Solius [Salvador
Estibalca].

4.5
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El castell de la Roca i la disputa
sobre Solius (s. XIII-XIV)
5.0

El segle XII és molt probable que ja hi hagués
algun tipus de fortalesa a la Roca de Solius, un
turó al sud del Ridaura amb bona visibilitat. Tanmateix, el castell no consta als documents fins al
1208. Tenia per finalitat la vigilància del terme, és
a dir, el conjunt de propietats del senyor feudal.

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Havia estat del bisbe de Girona, però el 1231
el va vendre al sagristà major de la catedral –el
tercer alt càrrec en importància de la diòcesi–,
el qual completava, així, els seus interessos a
la vall, ja que hi havia adquirit altres terres anteriorment.

14

Des de llavors, la sagristia i el monestir de Sant
Feliu s’enfrontaren a causa de Solius. L’abat del
monestir hi tenia terres i pagesos propis i defensava que el monestir estenia el seu terme fins a
Solius. En canvi, el sagristà, en tant que senyor
del castell de la Roca, creia que era aquest el
que tenia la jurisdicció sobre el mateix espai.
Un i altre pretenien, així, que la pagesia del lloc
quedés subjecta al seu domini. El litigi de Solius
durà ben bé cent cinquanta anys més.
Mentrestant, a Solius hi havia agents tant del
monestir de Sant Feliu com de la sagristia de
la catedral per tal de recaptar les rendes entre
la pagesia. La figura que feia aquesta funció
era el batlle de sac. El que estava al servei del
monestir era el titular del mas Tapioles (1235,
1392); per tant, era un pagès més dels que tenia allà el monestir i, com que era proper a les
terres, n’era bon coneixedor i podia evitar-ne
el frau. Rebia l’onzena part del que recaptava.

TremesCristinencs

Pel que fa a la
sagristia, com que, a més
de tenir homes i terres, disposava de la jurisdicció sobre Solius, a part del batlle de sac –Pere
Tapioles (1394), Pere Castell (1498)–, hi tenia
un veritable oficial, un batlle –Guillem de Rovira
(1310), Francesc Creixell (1411). Com que també hi tenia el castell, havia nomenat un castlà,
és a dir, el cavaller que hi vivia i el guardava
–Pere Goxat (1296), Guillem Criveller (1405).
La disputa s’acabà el 1394, quan la sagristia
es féu amb el control global de la parròquia
a canvi d’un pagament al monestir guixolenc.
Els habitants de la parròquia de Solius, per la
seva banda, estaven autoorganitzats. Sabem
que el 1329 hi havia una assemblea local –per
tant, 45 anys abans de l’existència de la universitat de la Vall d’Aro.
Jordi Gaitx

· Aicart Hereu, Francesc; Auladell Agulló,
Marc; Vivo Llorca, Jordi. El castell de la
Roca. Les empremtes d’una fortalesa fantasma a Solius (Santa Cristina d’Aro, Baix
Empordà). Girona: Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro, Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, 2010.
· Badia-Homs, Joan. “Els misteris del Castell
de Solius”, dins Gavarres, 6, p. 90-91.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

5.0
El document de venda de propietats de Berenguer de Palol a Alemany d’Aiguaviva, de
1208, recollit al Llibre Gran de la Sagristia,
és el primer que esmenta un castell situat a
Solius [Miquel Correyero, ACG].
5.1
El castell de la Roca de Solius (juny de
1930) [Joan Cama Marcó, CIGBL, 05330]
5.2
Detall dels merlets de la porta d’accés al castell (2005) [Pep Iglésias Trias, FASCA, 00802].
5.3
Mas Tapioles (1938) [Dibuix: Victòria Batet
Arxer, AFVBT].
5.4
El castell de la Roca de Solius –“castri Rupis
deç olius”, en aquest document– estigué al
centre de la polèmica entre la sagristia i el
monestir durant segles, fins que van pactar
una concòrdia, el 1394, i la van plasmar en
aquest acord, recollit al Llibre de Privilegis
del monestir de Sant Feliu de Guíxols [Miquel Correyero, ACG].
5.5
Can Creixell (1936-1940) [Dibuix: Maria Vicens Malagrida, AFVBT].
5.6
Mas Ferrer (2004), actualment dins el terme de
Bell-lloc [Gerard Bussot i Liñón, FASCA, 07310].
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Masos, històries
i llegendes de Solius
Masos (s. XIII-XIV)

Llegendes

1235: Tapioles i Ferrer, aquest amb farga de
destret –el lloc on s’havien de reparar les eines.
1302: molí d’en Mordenyac o molí Cremat. 1321:
Gras o Terragrassa, amb molí a la riera de Canyet. 1322 (capbreu): Cateura, Vilabella, Puig,
Llaurador, Ferran, Mateu, Roca, Dalmau, Beuloni, Sifra o Gardí, Albertí o Rufach, Gombau,
Pons, Martí, Creixell, Rovira, Torrent, Vidal i Xifra.
1335-1338: molí de Perafita, aquest amb les seves cases. 1365: Auladell i Sureda, aquest amb
farga. 1368: Viader, Perebert, Garrofa i Bona.
1392: Douçà, Castell, Albert, Grau, i Oliver o
Canyabar. 1394-1396 (capbreu): Badós, Pla,
Bonet, Pasqual, Egidi, Tallada, Fort, Veray, borda
Reig, Sifró, amb molí, i Mercader, amb ferreria.

Des de temps reculats la creença popular ha
associat la Plana Basarda a un lloc llòbrec i
misteriós. A la vora de l’antic poblat iber, hom
diu que a les nits de lluna plena hi apareixen
estranyes llums que sembla que dansin fent
cercles.

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Històries (s. XIV-XV)

16

El 1321 el senyor del castell de Solius obligà
Pere de Bellver, del mas Gras, a fer guaites i
obres personals a la fortalesa. A canvi, li permetia pescar amb xàvegues als mars del castell.
Pere Esbert, del mas Perebert, havia de lliurar a
l’abat del monestir de Sant Feliu, cada any, una
bóta del millor vi i una cuixa de porc (1368-1371).
El 1410, el titular del mas Sifró, preocupat pels
danys que el bestiar causava als conreus, va fer
pregonar que si algú feia malbé els llobins o tramussos que tenia plantats a Jugadors seria multat.
Jordi Gaitx

TremesCristinencs
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D’aquest lloc també es diu que hi ha un tresor
enterrat en un enclavament des d’on es podien
veure set campanars alhora. Tot un misteri atès
que el nombre màxim de campanars que s’hi
pot veure és de sis.
No gaire lluny, a sota del puig de l’Hom, hi havia un llac on les goges estenien la roba. La
bugada desapareixia quan algun mortal encuriosit s’hi apropava.
Més avall, el castell de Solius també amaga
un tresor. Les nits que no hi ha lluna es pot
veure lluir l’or per l’escletxa d’alguna roca. Els
raigs daurats que en surten es materialitzen en
boniques donzelles. Els cercadors de tresors
s’enamoren de les joves i les persegueixen pel
bosc d’on mai més no tornen.
Potser aquest temor a la foscor justifiqui l’antiquíssim costum d’haver d’encendre un feix de
llenya cada cop que es visita aquest indret.
Gabriel Martín

6.0

· Marcó i Masferrer, Xavier. La comunitat
rural de la Vall d’Aro al segle XV. CastellPlatja d’Aro: Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, 2016.
· Martín Roig, Gabriel. L’Empordà fantàstic.
Llegendes. Sant Vicenç de Castellet: Edicions Farell, 2004, p. 51.
· Bussot i Liñón, Gerard. “El poble de Solius”, dins Recull d’imatges i comentaris.
Santa Cristina d’Aro: Ajuntament, 1991, p.
78-86.
· Cortadellas, Xavier. “Llegendes de l’Ardenya”, dins Gavarres, 3, p. 52-53.
· Serra, Ricard. Comarques de llevant o gironines, delimitació geogràfica, llegendes
i relats excursionistes. Baix Empordà. Vol.
6. Mollerussa: A.C.C.P.C, 1995, p.63.
· Martín Roig, Gabriel. L’Empordà històric.
Llegendes. Sant Vicenç de Castellet: Edicions Farell, 2004, p. 37.
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6.0
Els llibres de la Universitat de la Vall d’Aro,
així com els de la de Sant Feliu de Guíxols,
són fonamentals per a la nostra història,
però també una font inesgotable de petites
històries comunes dels habitants de la vall i
de Solius en particular. A la imatge, el Manual dels negocis comuns de la Universitat
de la vall i parròquies d’Aro (1715-1726),
conservat dins el fons de la Notaria de la
Vall d’Aro [Xevi F. Güell, AHG, 07228].
6.1
Mas Mordenyac. El 1302 era el mas titular
del molí Cremat [Gerard Bussot i Liñón,
FASCA, 07311].
6.2
El mas Gras d’època medieval podria haver
estat l’actual casal malmenat de can Rifà o
bé el de can Codolar –a la imatge– (2012)
[JGM, CDAG, 07312].
6.3
Segons la llegenda, les goges estenien la
roba sota del puig de l’Hom [Dibuix: Gabriel
Martín Roig, FASCA, 07320].
6.4
Can Cateura (1936-1940) [Dibuix: Maria Vicens Malagrida, AFVBT].
6.5
Can Llaurador (1936-1940) [Dibuix:
Maria Vicens Malagrida, AFVBT].

6.3

6.5
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Revoltes, ermites i jurats
en cap (s. XIV-XVI)
Des del 1374, Solius havia quedat integrat dins la
nova universitat reial de la Vall d’Aro –la unió de
veïns de les parròquies de Santa Cristina d’Aro,
Romanyà, Bell-lloc i Fenals, a més de Solius–, que,
alhora, restava sota el batlle de la de Sant Feliu.

Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d’Aro

Entre 1359 i 1370 hi va haver de 20 a 24 focs
a Solius –entre 80 i 100 habitants. Llavors, el
nombre va créixer fins als 26 a començament
del segle XV, i va baixar, durant aquesta centúria, a només 16 – entre 50 i 70 habitants–, d’un
total de 122 focs a tota la Vall d’Aro.
Tot i l’existència de la universitat, els pagesos
de remença de Solius continuaven estant subjectes al sistema feudal i als seus “mals usos”.
El 1448, es reuniren al cementiri de l’església de
Santa Cristina d’Aro juntament amb els pagesos
de la resta de parròquies de la Vall d’Aro. De
Solius hi foren convocats setze caps de casa
remences. A la fi, aquests pagesos es van aixecar en armes, arreu de Catalunya, els períodes
de 1462-1472 i 1481-1486.

Baldiri, quatre quilòmetres al sud de Santa Agnès, de la qual depenia. El segle XIV ja n’hi havia una, a Solius, però potser en un lloc diferent.
El 1584, el fill d’un dels masos més poderosos
de Solius, Pere Tapioles, ocupà el càrrec de jurat
en cap de la universitat de la Vall d’Aro. És el primer que coneixem. L’any següent ho fou un altre
soliuenc: Ferran Creixell. Un i altre devien viure
de prop el problema amb els límits de terme que
enfrontà, des de 1586, la Vall d’Aro i el monestir
de Sant Feliu. Sembla ser que aquest no havia
respectat els establerts el 1355.
Miquel Tapioles, un altre membre de la família,
tornava a ser batlle de sac per la catedral de
Girona, el 1595. Per tant, la família, al llarg dels
anys, havia dirigit la recaptació del monestir, de
la la sagristia i, alhora, la mateixa universitat.
Jordi Gaitx

Durant la primera revolta, el sagristà major de
la catedral de Girona cobrava una taxa per deixar circular els ramats que passaven per Solius,
destinats a les carnisseries de Barcelona. Al
llarg del segon conflicte, el castell de la Roca
caigué en mans dels pagesos revoltats (1485),
encapçalats primer per Joan Miquel Safont i
després per Goxat. Alguns masos foren saquejats i destruïts. Entre un i altre alçament, el
1474, enmig de l’Ardenya soliuenca, s’inicià la
construcció de la nova ermita o capella de Sant
7.0
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· Barreda, Pere. Set segles de govern municipal a la Vall d’Aro. Platja d’Aro: El Carrilet
edicions, 2007.
· Fontanet Millach, Albert. “Solius: L’ermita de Sant Baldiri”, dins Turissa, núm. 3,
2005, p. 12-13.
· Calzada i Oliveras, Josep. “La contenció
de la Vall d’Aro”, dins Estudis sobre temes
del Baix Empordà, 1, 1981, p. 101-120.
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7.0
El llibre de Lletres Episcopals de Girona recull una llicència donada el 1474 al clergue
Pere Saber per poder construir una capella
dedicada a “Sant Baldiri bisbe” [Miquel Correyero, ADG].
7.1
L’ermita i el mas de Sant Baldiri, durant
una “excursió a Solius” (24-04-1932) [Joan
Masó Valentí, Ajuntament de Girona - CRDI,
067300].
7.2
Interior del mas de Sant Baldiri (24-04-1932)
[Joan Masó Valentí, Ajuntament de Girona CRDI, 067301].
7.3
Fita de terme posada arran de la delimitació de 1586, corresponent al puig Ballaron,
prop de can Rifà (2012). La “S” correspon a
Solius [JGM, CDAG, 07313].
7.4
Arran de la disputa pels límits del terme entre
la Vall d’Aro i Sant Feliu, es van arribar a fer
nombrosos croquis com aquest, per ajudar
a defensar la posició de la catedral de Girona, que senyorejava bona part de la Vall, en
contra dels interessos del Monestir guixolenc
[ACG, carpeta Sant Feliu de Guíxols].
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Guerres, esglésies i batlles
(s. XVII-XVIII)
Santa Agnès de Solius, la primera meitat del
segle XVII, s’havia guarnit amb un nou retaule
major. Ara bé, el temple i el veïnat foren objecte
de saquejos durant la Guerra dels Segadors
(1640-1652) i l’església va haver de ser reparada posteriorment, el 1661.
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De fet, la guerra va ser un fenomen endèmic
a la Vall d’Aro del segle XVII i inici del XVIII,
que va frenar el procés de recuperació econòmica iniciat el 1600. A causa de les guerres
contra França de 1689-1697, sabem que els
habitants de Solius estaven obligats a fer pagaments extraordinaris, per exemple.

20

Aquests anys, trobem membres de les famílies soliuenques Pla i Dalmau entre els càrrecs
municipals de la universitat de la Vall d’Aro. A
partir de 1698, aquest òrgan adquirí caràcter
reial, no pas senyorial, i des de l’últim any de
la Guerra de Successió (1705-1714) era plenament independent i tenia batlle propi. Després de la guerra, Solius aportava un dels set
regidors de la universitat –totes les parròquies
n’aportaven un; excepte la major, que ja era
Castell d’Aro i en tenia dos.
Tot i que Santa Agnès sembla que no patí nous
desperfectes durant el recent conflicte armat,
el temple –com el de Sant Baldiri– requeria reformes estructurals. Fins als anys quaranta del
segle XVIII es van anar fent remodelacions a
ambdós temples. El santuari de l’Ardenya fou
refet en estil barroc i beneït de nou el 1741, i
això va donar peu a que s’hi tornés a fer la tra-
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dicional processó. El
de Santa Agnès, però,
requeria una reconstrucció integral, que
finalment va tenir lloc
els anys 1773-1783,
i que es pagà en part
amb els diners recollits
com a almoines i rendes dins el soc de suro
de Sant Baldiri, tancat
amb tres claus, i en
part amb impostos als
pagesos del lloc.
De fet, Solius era, llavors, un nucli relativament important i pròsper: tenia 140 habitants, 30 masies grans
–algunes ja existents al
segle XIV– i una activitat econòmica basada
en l’agricultura –però també en l’extracció de
suro dels boscos, del qual es començaven a
fer taps. Atreia treballadors de comarques de
muntanya i, fins i tot, disposava de mestre de
minyons. Algunes masies tenien molins i rescloses i, fins i tot –alguna d’elles–, pou de glaç.
Les de l’Ardenya, en canvi, com can Codolar,
tenien un estil de vida més lligat al bosc, tot i
que també explotaven la vinya.
Jordi Gaitx

8.0

· Moli Frigola, Montserrat. “La Il·lustració
a Solius i la construcció de Santa Agnès
(1773-1777)”, dins Patrimoni i història local. Jornades d’homenatge a Lluís Esteva
i Cruañas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1991.
· Bussot i Liñón, Gerard. “L’aplec de Sant
Baldiri”, dins Recull d’imatges i comentaris, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 1991, p. 92-97.
· Reynés, Jordi. Guerra a Sant Feliu de Guíxols i a la Vall d’Aro de l’època moderna.
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, 2013.
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8.0
Els noms dels masos i altres topònims es
poden resseguir a través dels capbreus,
com aquest de Solius de 1667 –del qual ara
es compleixen 350 anys–, un instrument al
servei dels senyors feudals per fer declarar
les possessions dels seus homes propis
[Miquel Correyero, ADG].
8.1
Pou de glaç als boscos de can Tapioles, avui
esbotzat d’un cantó [JGM, FASCA, 07314].
8.2
Església de Santa Agnès de Solius (2005)
[Pep Iglésias Trias, FASCA, 00725].
8.3
Lligall que recull les declaracions d’arbres
dels propietaris de Solius, anotades el 7 de
març de 1753 [Miquel Correyero, FASCA,
I126_1753-0001].
8.4
Retaule barroc de Sant Isidre, patró dels pagesos, en una de les capelles laterals de Santa Agnès [Miquel Correyero, FASCA, 07322].
8.2

8.3

8.4
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Els canvis derivats de
l’Estat liberal (1808-1858)
Després de la Guerra del Francès, la construcció de l’Estat liberal a Espanya va canviar
moltes coses a la Vall d’Aro i, en particular, a
Solius.
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En primer lloc, es va canviar el lloc de reunió
de l’Ajuntament, que passà a ser Castell d’Aro.
Anar-hi, des de Solius, comportava un important desplaçament –i, en certa manera, sentir-se desplaçat. Les quatre parròquies que es
van considerar perjudicades van maldar per
constituir-se com a municipi independent.

22

A banda d’això, el sistema liberal va clarificar
l’existència de senyories i d’institucions pròpies de l’Antic Règim. A Solius, per exemple,
després de sis-cents anys d’estar sota la jurisdicció del sagristà major de la catedral, ara es
passava a estar únicament sota el municipi de
la Vall d’Aro i de la província. Això comportà
que el castell –en un estat d’abandó absolut–
passés a mans de particulars, com els locals
Dalmau o, després, els gironins Poujarniscle.
Fins i tot, amb les lleis desamortitzadores, el
1835 va desaparèixer el monestir de Sant Feliu
de Guíxols, un altre dels poders religiosos més
antics del terme. Com a reacció a la construcció de l’Estat liberal, es produïren les guerres
carlines. Durant la primera (1833-1839) el castell de Solius es va fortificar de nou, després de
quatre segles de desús. Ho va fer el seu propietari, Pere Dalmau, que va obtenir il·lícitament
els diners del soc de Sant Baldiri, d’on era administrador.
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Posteriorment, l’Estat va
expropiar aquesta ermita
i, tot seguit, la va vendre al
tossenc Bonaventura Madrenys (1856), que es va fer
una casa annexa al temple,
menada pels corresponents
masovers. La vida a Sant
Baldiri havia de ser gairebé
autosuficient. Els estadants
es feien el pa per a tota la
setmana, vivien de la pela
del suro i tenien relació amb
masies properes com can
Duran, can Cabanyes o el
mas i l’ermita de Sant Grau.
Pel que fa al veïnat de Solius –segons relata Pascual
Madoz–, pels volts de 1849
era una vall ben ventilada,
de clima temperat i sa. Tenia 40 cases i 134 habitants, les quals es dedicaven a la producció de cereals, llegums i hortalisses, així com a la cria de bestiar i la caça.
El 3 d’abril de 1858, Solius fou una de les parròquies que formaria part del nou municipi de
Santa Cristina d’Aro, juntament amb Romanyà, Bell-lloc i la mateixa Santa Cristina. Solius va esdevenir, així, una de les quatre parts
del nou municipi –que va prendre el nom de
la més poblada.
Jordi Gaitx

9.0

· Fontanet, Albert. “El campanar de Solius”,
dins Festa Major. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1985.
· Gaziel. “Les muntanyes”, dins “Sant Feliu
de la Costa Brava”. Obra Catalana completa. Barcelona: Editorial Selecta, 1970,
p. 372-385.
· Madoz, Pascual. “Solius”, dins Articles
sobre el Principat de Catalunya, Andorra
i zona de parla catalana del Regne d’Aragó al “Diccionario geografico-estadisticohistórico de España y sus posesiones de
Ultramar” de Pascual Madoz. Barcelona:
Curial, 1985.

9.0
El 1826 es tornà a copiar el llibre de cadastre de Solius, fet originalment el 13 de
desembre de 1731. Cent anys després, encara era útil per aplicar l’impost sobre terres
i immobles del terme. A la fotografia, l’índex
alfabètic del llibre [Miquel Correyero, FASCA, F114_1826-0001).
9.1
Tomba de l’entrada de l’església de Santa
Agnès, corresponent al rector de Solius, Joan
Pasqual, que fou –tal com diu la làpida–, “mort
amb violència a la seva pròpia casa pels exèrcits de Bonaparte”, el 19 de maig de 1810
[Miquel Correyero, FASCA, 07323].
9.2
“Libro del Ampatronamiento del Pobla de
Solius del año 1857” [Miquel Correyero,
FASCA, G116_1857-0001].
9.3
Llaurant els camps propers a can Llaurador,
amb els Carcaixells al fons (ca. 1950-1965)
[CDAG, 00066].

9.2
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9.1

9.3
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La part més extensa
del nou municipi (1858-1962)
Solius era la part més extensa del nou municipi, però no la més densa. La dècada de 1860,
amb 208 habitants, representava el 16% de la
població –i més endavant, el 1931, amb 133
persones, seria ja només d’un 13%.
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Entre els anys 1859 i 1862, els soliuencs Pere
Dalmau i Vicenç Auladell foren alcaldes de
Santa Cristina d’Aro. Aquests anys, el límit termenal de Solius amb Llagostera va ser objecte
de plets i discussions, que es van perdre. El
1872 es fixaren els nous límits.

24

Solius va romandre com a veïnat agrícola. Els
masos més grans eren els Creixell, Auladell,
Dalmau i Vicens, que en època de la sega acollien entre 20 i 30 persones cadascun. Solius
celebrava la seva pròpia festa major el 20 de
maig, per Sant Baldiri. Aquestes dates tenia lloc,
també, l’aplec de l’ermita de Sant Baldiri –un
aplec antic, perdut durant anys i recuperat almenys entre 1879 i 1953. A Sant Baldiri s’hi havia
construït una mina i una font (1877) i, després,
esdevindria una casa de carrabiners (1890) per
tal de vigilar el contraban de productes arribats
furtivament per mar. Aquest cos de vigilància tindria una altra caserna a Canyet, el 1926.
Tornant a la vall de Solius, en tant que lloc de
repòs, arribà a allotjar algun escriptor de renom,
com Xavier Monsalvatje, que va fer una estada
a la rectoria de Santa Agnès per guarir-se de la
tuberculosi. Fruit d’aquesta estada fou el llibre
Proses del viure a Solius (1922). D’altra banda,
l’entrada de l’església, el 1893, havia estat en-
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jardinada amb xiprers, en substitució
de les velles oliveres que hi havia.
Pel que fa al cementiri parroquial, fou clausurat
durant la Guerra
Civil (1936) i les
noves inhumacions ja es van haver de fer al municipal de Santa
Cristina. Algunes
propietats es van
sotmetre a aprofitaments forestals o
d’altre tipus per part de l’Ajuntament, com els
masos Vicens, Vilavella i Tallades. En altres masos es van acollir refugiats, a causa dels bombardeigs de Sant Feliu. Durant la retirada, destacaments de soldats republicans s’instal·laren
al mas Pla.
En plena postguerra, els inicis del turisme a
Santa Cristina –un turisme encara d’elit– van tenir lloc al Canyet soliuenc, on destacades personalitats estiuejaren al mas de can Castelló,
adquirit i condicionat per Pere Sacrest, el 1946.
D’altra banda, el 1952, l’Institut de Religioses
de Sant Josep va comprar l’antic mas Vicens,
on fundaren la residència o convent de Santa
Elena.
Jordi Gaitx

10.0

· Gaitx Moltó, Jordi; Fogueras Cordero, Gerard. El naixement del municipi de Santa
Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina
d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2008.
· Jori, Cecília. “La vida als masos” dins Gavarres, 3, 2003, p. 50-53.
· Bosch, Jaume. “Els aplecs als ermitatges”
dins Gavarres, 3, 2003, p. 56-57.
· Bussot i Liñón, Gerard. “L’hisendat Vicens
de Solius”, dins Recull d’imatges i comentaris, Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 1991, p. 87-91.
· Bussot i Liñón, Gerard. “Canyet, el litoral
cristinenc”, dins Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 1991, p. 98-99.
· Pujol Coll, Josep. Perfils de Xavier Monsalvatje (1881-1921). Girona: Curbet edicions, 2008.
· Roldós Soler, Agustí. “Molins fariners i aiguaders a Sant Feliu i a la Vall d’Aro”, I-VI,
dins Àncora, 2.975-2.977 i 2.979-2.981.
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10.0
Llibret de la Festa Major de Solius de l’any
1944 [Donació de Rosa Maria Juncà Valls,
FASCA, RL0824].
10.1
Mas Auladell [Salvador Estibalca].
10.2
Can Dalmau (1936-1940) [Dibuix: Maria Vicens Malagrida, AFVBT].
10.3
Mas Vicens [J. Bertran, Impremta Viader,
CDAG, 00258].
10.4
Sardana durant l’aplec de Sant Baldiri
de 1929 [Cessió d’Agustí Roldós, CDAG,
07330]
10.5
Carrabiners i famílies davant la casa i caserna d’aquest cos a Canyet, al límit del terme
amb Sant Feliu de Guíxols. Després de la
Guerra Civil l’edifici passà a ser caserna de
la Guardia Civil i, posteriorment, residència
d’estiu d’aquest cos (1975). [Adolfo Zerkowitz, Archivo Zerkowitz, ref. Sant Feliu de
Guíxols, 5292]
10.6
Les dues magnífiques glorietes mirador que
hi havia a Canyet (ca. 1920-1939) [Cessió
d’Agustí Roldós, CDAG, 01267].
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Monestirs que vénen, castells
que se’n van (1962-1985)
El 1962 s’aprovà inicialment la urbanització Golf
Costa Brava, que es faria a cavall entre el terme històric de Solius i el veïnat cristinenc del
Vilar. El projecte incloïa un camp de golf de nou
forats. Alhora, es fundà el Club de Golf Costa
Brava. El 1968 el camp de golf va ser inaugurat
oficialment. Per últim, la masia de can Croses
fou rehabilitada com a hotel (1974). En paral·lel
al començament de la urbanització Golf Costa
Brava, al Canyet de Solius s’iniciava la urbanització Rosamar (1963).

Josep M. Espinàs; i el paratge de Mas Patxot
(1979), amb tres o quatre cases aïllades al voltant
de l’antiga masia, prop del límit amb Llagostera.

El 21 de gener de 1967, dia de Santa Agnès, fou fundat el monestir de Santa Maria
de Solius. Una reduïda comunitat de quatre
monjos cistercencs procedents del monestir
de Poblet s’instal·là al costat de la vella rectoria de l’església de Solius, ampliant-ne les
dependències.

Cinquanta anys del monestir de Santa Maria

Més de dos anys després, el
9 de setembre de 1969, una
tramuntanada feia caure el
que quedava del castell de la
Roca. La seva silueta va deixar
de presidir l’skyline rural de
Solius. El 1985, però, el castell
fou catalogat com a BCIN.
Aquests anys encara es van
urbanitzar dos sectors més del
terme: Can Reixac, un conjunt
de cases noves sota el castell
(1972), en una de les quals
s’instal·là el conegut escriptor

26
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Responent a un model de turisme extensiu, també el 1979 es projectà un càmping-caravàning
en terrenys del molí d’en Reixac, que no es va fer.
Jordi Gaitx

Avui, cinquanta anys després de la fundació
del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, el prior Josep Peñarroya i els membres de
la comunitat vetllen perquè el monestir continuï
essent lloc de pregària, de pau i de servei a la
societat. Segueixen la regla
de Sant Benet –Ora et labora–, basada en les pregàries
i en el treball –que en el seu
cas és d’enquadernació,
hostatgeria, biblioteca, etc.
El monestir de Solius també
és conegut per la col·lecció
de trenta-nou diorames –o
escenes tridimensionals– del
pessebre, del germà Gilbert
Galceran. Estan exposats en
una sala inaugurada el 1991,
on són molt visitats.
Glòria Jara i Albertí

11.0

11

· Jara, Glòria. “L’ora et labora del Monestir
de Solius”, dins Revista del Baix Empordà, 47, 2014, p. 32-34.
· Bagaría Perpiñá, Teresa. El Golf a Catalunya. Un esport centenari. Orígens i fundació de la FCG. Barcelona: Federació
Catalana de Golf, 2008.
· Pernal, Isabel. “Santa Cristina d’Aro”, dins
Miratges. 300 anys de projectes no realitzats a les comarques Gironines. Girona:
Diputació de Girona, 2003.
· Esteva i Cruañas, Lluís. “Adéu al castell de
Solius”, dins Àncora, 8-1-1970.
· Fontanet Millach, Albert. “Una comunitat
monàstica a Solius”, dins Revista del Baix
Empordà, 2004, p. 57-60.
· Garreta, Edmon M. “El Monestir de Solius
compleix 25 anys”, dins Revista de Girona
Girona, 155, 1992, p. 82-85.
· Fontanet Millach, Albert. “Solius: Monestir de Santa Maria”, dins Turissa, núm. 3,
2005, p. 14-15.
· Jara, Glòria. “Record al germà Gilbert,
creador dels diorames de Solius”, dins
Revista del Baix Empordà, núm. 27, 2010,
p. 81-84.
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11.0
Plànol de l’expedient del pla parcial d’ordenació de la urbanització Golf Costa Brava,
presentat el juliol de 1962. La taca gris corresponia al sector urbanitzable [A. Van de
Walle & Cia, FASCA, J151_1962-0001].
11.1
Camp de la urbanització Golf Costa Brava
(1966) [Narcís Sans i Prat, Ajuntament de
Girona - CRDI, 9334].
11.2
L’hotel i seu del Club de Golf Costa Brava,
en construcció, ocupant el lloc de l’antiga
masia de can Croses (1973) [Narcís Sans
i Prat, Ajuntament de Girona - CRDI, 5909].
11.3
Urbanització Rosamar, al paratge de Canyet
(ca. 1980-1999) [Miguel Laguna, CDAG,
06630].
11.4
Una de les últimes fotografies del castell de
Solius encara d’empeus, presentada junt a
la memòria de substitució de camins, de 25
d’agost de 1969 –document previ al pla parcial de la urbanització de Can Reixac [FASCA, J151_1980-0001].
11.5
Entrada del monestir de Solius, durant la
Festa Major del veïnat (2001). A la dreta de
la imatge, el germà Gilbert Galceran, creador dels diorames [CDAG, 06314].
11.6
Un dels diorames del pessebre del monestir
de Santa Maria (2005) [Pep Iglésias Trias,
FASCA, 00705].
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L’últim Solius (1985-2016)
Entre 1986 i 2001 la població de tot el municipi gairebé es va arribar a duplicar, arribant
als 2.900 habitants. Tanmateix, els veïnats més
rurals com Solius, Romanyà o Bell-lloc no van
participar d’aquest creixement demogràfic.
Aquests anys, l’equip de Lluís Esteva descobrí
i estudià una altra cova sepulcral en terme del
Solius antic, la d’en Pere (1985).
Alhora, l’enorme pedra basculant dita Pedralta,
situada al vèrtex entre Solius, Santa Cristina i Sant
Feliu, va aparèixer caiguda l’any 1996, coincidint
amb un temporal de pluja i vent. Després del concurs d’idees organitzat per l’Ajuntament de Santa
Cristina, la pedra –d’unes 90 tones– fou restituïda
al seu lloc el 1998. Dels 5 milions de pessetes
que va costar, un 0,7% el van cobrir aportacions
cristinenques privades –Josep Cabarrocas i l’empresa La Reserva–, però no de l’Ajuntament.
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Jordi Gaitx
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Solius a la premsa periòdica
Solius ja apareix esmentat a El Eco Guixolense
el 1879. Des de llavors, s’ha parlat de l’aplec de
Sant Baldiri, de la Festa Major i del bon nom de
famílies com Vicens i –anys després– Marquès de
Sagnier. Altres articles a la premsa s’han centrat
en la història, les rutes excursionistes i esportives, la literatura de Monsalvatje, el rodatge de
pel·lícules, la Casa d’Espiritualitat Santa Elena, el
monestir, els diorames, l’Agrupació de Cant Gregorià i incendis i riuades. Després de que a les
muntanyes de Solius s’hi plantessin eucaliptus,

TremesCristinencs

els Amics de la Vall de Solius i Salvem Solius –i,
abans, els Amics de les Gavarres i l’Ardenya– van
ser pioners en la defensa ambiental del terme.
Van intentar frenar l’abocador, hotels de luxe,
macrogranges, la zona industrial, actuacions de
grans propietaris, etc. Avui, Solius conviu amb el
complex hoteler Mas Tapioles i el pitch&Putt Golf
Centre Solius, avui inclòs dins la propietat de la
família Lara, a can Dalmau.

12

Glòria Jara i Albertí

Problemàtiques ambientals i defensa
de l’entorn de Solius
Solius ha estat, és i continuarà essent l’escenari de
conflictes ambientals molt diversos: des de l’intent
d’implantar un polígon industrial al molí d’en Reixach, que finalment es traslladà a Bufaganyes, a
problemes que semblen enquistats, com el gran
abocador d’escombraries, a Tallades, punt negre
de la connexió Gavarres-Ardenya.

12.0

Entremig hi ha hagut picabaralles per hotels i
granges industrials, que plantegen els difícils
límits entre allò adequat i allò inconvenient en
entorns d’alt valor paisatgístic.
I ara apareixen noves qüestions, com la gran urbanització que es preveu construir en un sector
entre el Ridaura i can Llaurador, responent a uns
antics acords urbanístics. Aviat la zona s’omplirà
de centenars de xalets de luxe, divuit nous forats
de golf i –cal preveure– renovades protestes.
David Segarra

· Jiménez, Àngel. “Les goges i els tresors de
Solius”, dins Gavarres, 3, 2003, p. 71.
· Pallí i Buxó, Lluís; Roqué, Carles. “La reposició de la Pedralta”, dins Estudis del Baix
Empordà, 19, 2000, p. 179-204.
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12.0
Plànol a escala 1:750 de la planta de compostatge de la fracció orgànica dels residus, annexa a l’abocador de Tallades, promoguda per l’empresa UTE Solius [Manel
Barrau Salmeron, enginyer, FASCA, J172E_2003-0001].
12.1
Proposta de Joan Noguera, presentada al
concurs d’idees promogut per l’ajuntament
de Santa Cristina d’Aro arran de la caiguda
de la Pedralta [Dibuix: Joan Noguera Fernández [FASCA, I141_1996-0001].
12.2
Reposició de la pedra antigament basculant
de Pedralta, el 3 de juny de 1998 [Lluís Pallí i
Carles Roqué, EBE 19, p. 211].
12.3
Tall a la variant de Santa Cristina d’Aro, a
l’altura del mas de la Musiqueta, organitzat
per Salvem Solius, el diumenge 7 de novembre de 2004 (Glòria Jara).
12.4
Irònicament, l’escriptor Miquel Pairolí deia
que l’abocador de can Duran era “un tresor,
un fabulós jaciment per als arqueòlegs del
futur”. A la imatge, l’abocador ple de gavians, que hi troben aliment [Carlos Álvarez].
12.5
Solius és, avui, un lloc idoni per a les sortides de lleure, natura i muntanya. A la fotografia, excursió al castell organitzada pel
Punt d’Igualtat municipal el Dia Internacional de les Dones (2008) [Marc Boada, FASCA, 03475].
12.6
Encara hi ha paratges verges, tant a la vall
de Solius com als boscos de l’Ardenya o al
litoral –a la imatge, l’excel·lent i recòndita
cala Cabanyes. La conservació del paisatge i del patrimoni és la garantia d’un futur
més sostenible [JGM, CDAG, 07315].
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Itinerari per Solius

30

1

Santa Agnès de Solius: punt de partida i
arribada.

2

Font de Santa Elena: la font va ser feta
construir per les monges de la residència
del mateix nom. Després de visitar-la, tenim vistes tant del castell de la Roca, com
de Roques Bessones i Roca Ponça, doms
granítics singulars i paradís d’escaladors.

3

Forn romà: es tracta d’una massa de terra cuita, amb uns orificis que comuniquen
amb la cambra on es feia la cocció de
materials de construcció.

4

Menhir de can Llaurador: va estar tombat durant molts anys, fins que el 1994
va ser alçat de nou. Té una alçada visible de 1,85 metres.

5

La Tuna: cova prehistòrica, també dita
d’en Malallargues perquè durant molt
temps hi va viure un rodamón que rebia
aquest sobrenom. En origen, serví per als
enterraments d’època neolítica i posterior.
A partir d’aquest punt, l’itinerari adquireix
una major dificultat. Hi ha l’opció de tornar
fins al menhir de can Llaurador –obviant
Plana Basarda i Sant Baldiri (punts 6 i 7)– i
continuar fins a la cova dels Moros (punt 8).

6

Poblat ibèric de Plana Basarda: des del
camí carener que va de la Tuna a Plana
Basarda es pot veure, a l’oest, el conjunt
de doms granítics dels Carcaixells. Pel que
fa a la Plana Basarda, és un altiplà elevat,
amb bona visibilitat, que fou habitat entre
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els segles IV i I aC, en plena època ibèrica.
Encara s’hi veuen cisternes d’aigua i sitges
subterrànies per guardar gra i líquids.
7

Ermita de Sant Baldiri: temple documentat des del segle XV, tot i que l’actual església és del segle XVIII i d’estil barroc
popular. Amenaça ruïna.

8

Cova dels Moros: es tracta d’una cova artificial de forma semicircular. Podria tractar-se d’una cova sepulcral prehistòrica,
tot i que no es descarta que fos medieval,
lligada a l’ús d’habitacle o de magatzem.

9

Castell de la Roca: situat en un turó granític prominent, tenia funcions de control
i vigilància. Després de les guerres carlines del segle XIX fou abandonat i el 1969
es va ensorrar com a conseqüència d’una
tramuntanada.

10

Santa Agnès de Solius: refeta a finals del
segle XVIII, tot i que el temple té orígens
romànics. Conserva retaules barrocs.
Diorames de Solius: la col·lecció d’escenes en relleu del pessebre començà de
mans del germà Gilbert Galceran, monjo
de Solius. L’exposició es compon de 39 diorames fets més amb el més mínim detall.

Arántzazu Castello

·	Land Planificació i Projectes, SL. Catàleg
del patrimoni arquitectònic i elements
d’interès històric i artístic. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 2003.
·	Gironès i Domènech, Albert. Vies ferrades,
coves i indrets de la Costa Brava. Girona:
La Butxaca de Muntanya, 2004
·	Fontanet, Albert. “Ruta soliuenca”, dins
Festa Major. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1987.
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Límit de terme medieval
Límit de terme modern
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
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Solius

El terme agrícola
de Santa Cristina d’Aro

Per saber-ne més...
www.santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/7146-solius.html

El cinquè número de la col·lecció de Temes Cristinencs
és dedicat a Solius, coincidint amb dues efemèrides
rellevants: els límits de “Sos Olius”, molt semblants als
actuals, es van definir l’any 916 –per tant, s’han complert
1.100 anys– i el 21 de gener de 2017 –ara en fa 50–, es
fundà el monestir cistercenc de Santa Maria.
En aquest quadern trobareu una aproximació a Solius,
una de les quatre parròquies integrants del municipi de
Santa Cristina d’Aro. Des dels primers batecs de vida humana als últims, i des de la vall humanitzada als solitaris
boscos que pengen sobre el mar.
Encara que actualment és un terme poc poblat, és el més
extens dels que formen el nostre municipi. Paisatgísticament també és molt divers. Així doncs, ha donat lloc a
múltiples situacions, personatges i llocs històrics. El seu
patrimoni és representatiu d’aquesta diversitat.
Des de la seva configuració com a parròquia en època
medieval fins fa només mig segle, Solius ha tingut un caràcter marcadament agrícola, entès en un sentit ampli, és
a dir, complementat per l’aprofitament que antigament es
feia del bosc i, puntualment, del mar.
La publicació que us presentem fa passar per les seves
pàgines els primers soliuencs, que encara no sabien que
ho eren, i que van viure i morir a les coves encara visitables; els indigets de Plana Basarda; els nobles i pagesos
del voltant del castell de la Roca; les llegendes d’aquest
terme; els masos més rellevants; aïllades ermites, com
la de Sant Baldiri; i les noves formes de vida i les seves problemàtiques, com les urbanitzacions extensives,
l’abocador i la pressió sobre el territori.
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Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro
arxiu@santacristina.cat
Tel. 972 83 70 10
www.santacristina.cat/arees/arxiu-municipal.html
www.facebook.com/arxiu.santacristinadaro

