El llegat
historie
Els jaciments de les cüves
Je Serinya i del P!a d'Usall, i
la maicixa mandíbula de
Banyoles, crobada en una
pedrera del Pía de la Formigíi,
l'any 1887, deniostrcn L[ue les
rodalies de TEscany turen
hahitades duranc bona part
del Palcdlític.

Els primers
habitants de
Tarea lacustre

Carreres) son mes recents i
cal relacionardes amb els
Neandertals i Homes
Modems que hi habitaren
durant la darreraglaciació
(cnrre 80.000 -8.000 BC).

Un poblat
neolític a la vora
de Testany
El maig de 1990 es va
descubrir un babitat neulític
al nord'ocst del pare de la

Draga . Aquesta troballa és
importantísstma, entre altres
coses perqué obliga a recular
fins at Vé mil.lenni BC la
data deis primers
establiments bumans fixos a
la vora de l'Estany. Després
deis treballs de prospecció de
1990 i de la campanya de
juny i juliol del 91, pot
afirmar-se que aquest
assentament lacustre ocupava
una superficie d'uns 2.000 m2
i que devia estar instal.lat
sobre el travertí, a pocs
metrcs de les aigües de
Testa ny.
Possiblement es cractava
d'un agrupament de 3 o 4
cases i alguns graners situars
sobre superficies enllosades.
Totes aqüestes construccions
semblen fetes amb una

Pere Alsius i Torrent,
farmaceutic de professió i un
deis primcTS prehistoriadors de
Catalunya, la va identificar
com a fóssil bumá molt
primitiu, i des d'aleshnres ba
estat objecte de moles estudis
ancropolofíics. En un deis
darrers, de Tany 1973, la Sra.
Antoinette de Lumley opina
qw la mandííuila de|,'ué
pcnanyer a una dona Preneandertal d'uns 50 anys, i
que té una anTiguitat
estimable superior ais
100,000 anys.
Es probable que alguna
de les ocupacions bumanes
de les envés de Serinya, com
la de Mollet 1, cürresponguin
a Pcpoca en qué vivien els
Pre-neandertals. De tota
manera, la major part d'elles
{Reclau viver, d'En Pau,
Arbreda, Bora Gran d'en

infrastructura, rectangular u
oval, de país de fusta de
roure; les parets esdevien
recobrir amb brancatge i els
sostres amb palla. Aigunsd'aquests pak estaven clavats
uns 2 m dins el travertí i se
n'ban ccinservat restes de fins
1*43 mde longitud, que
tenien eis extrems inferiors
acabats en una punta feta
amb destral de pedra polida.
En els 240 m2 excavacs
fins ara, s'han recuperat
materials arqueoiogics moít
impnrtants: cerámica cardial
eines d'os, de sílex, de pedra
polida i una enorme
quantitat de granes
carbonitzadcs de cereals i de
restes ossies de fauna
doméstica i salvatge. Per la
seva cronología i facies
cultural {Cardial Final) es
tracta d'un deis assentaments
lacustres mes antics d'Europa.

Ke¡íri>ducáú del Lurarium trohai a Ui úi-ia romana di' Vilauha.
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Ha inyoles

Els primers
moments
histories
Les tribus ibériquts que
habitaren el Pía de l'Estany
{Vl-inaOenshanilcixac
diversos senyals de la seva
presencia a Cornelia del
Terri (sitges
d'emmagatzematge), a
Vilauba i a Espascns
(abocadors), a les coves de
Serinyá i Marcís {tresorecs de
dracmes f^reffues i denaris o
asüs ibérics), i al Puig
Castellar de Mieres {restes de
construccions); pero Túnic
poblat important coneguc és
el del Mas Castell de
Pnrqueres, al sud-oesr de
l'Estany. Tot i que devia ser
for^a important, se'n

50 M

Sti¡)orts de fusia trüÍMis a les cxcavacioiis dd jacimsTii ncoUtic de hi Draga
desconcix totalmenc
l'estructüra interna perqué
aiai na s'bi ba pogui excavar
en extensió.
Una mica iiiés tard, enrre
elsse<^lesll-l aC, la
colonització romana havia

La mandñyuia ¡)reneandenal de Banyoics.
[•-m 8 2

capgirat el sistema de
poblament de la comarca i
pertot arreu, a redós deis
exércits romans de Gerunda
o d'Empúries, s'edificaven
petites Li grans vil.les
d'explotació agraria o
ramadcra. Un Jels millors
exemples d'aquestes viLles el
tenim a Vilauba (Camós), on
es fan excavacions cada estiu
desdel'anyl978. EÍ1987
s'hi descubrí un larari
(capella familiar) amb tres
estatuetes de bron:e que
representen la deessa Purtuna
i elsdéus Murcuri i Lar.
Foren els romans els qui
donaren nom a Banyoles
(Balneum en llatí),
possibleinent referint-se a
algún establiment de banys
situar a la part sud-esr de
l'estany. Sigui com sigui, és
segur que els visigots {s.VlVltdC} bi construíren una
primera basílica cristiana que,
l'any 1980, va poder ser
local itzada just a sota del
monestir romanic de Sant
Esteve.

La vila medieval
La vila medieval de
Banyoles, tal com la
coneixcm ara, va comentar
a formar-se algans anys
abans del 812, quan l'abat
Bonitas i els monjos
decidiren construir un petit
monestir en un lloc erm.
Aviat hagueren de fer íront
al repto de convertir
aquelles terres pantanosos
en un lloc habitable i
productiu. Entre els sefjles
IX i XI controlaren les
aigües de l'estany construint
motes, sobreeixidors i rccs;
d'aquesta manera
aprofitaren la forija de
Paigua per fer anar els
molins i per poder regar el
pía de Banyoles.
Malgrac que bagué de
superar moltes dificultáis, el
monestir benedictí va anar
acumulant poder i terres i,
sota la seva prntecció, la
ciutat ana creixent. Els seus
habitants, vassalls de l'abat,
que n'era el senyor feudal.
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s'anaven a refugiar a la
fortalesa de! monescir en cas
de guerra o de conflictes
armacs.
Entre eiss. XII1 XIII la
vila tenia una economía
puixant i alguns deis seus
productes, com els draps
hanyulesos, s'exportaven a
tota la Mediterránia.
Aquesta expansió
económica va íer que els
habitants exigissin una certa
autonomía económica.
Després d'algunes
picabaralles, I'abat Bernat
de Vallespírans, l'any 1303,
va concedir-los permi's per a
crear una Universitat
{AJLintament) ielsvilatans
pou'ueren elegir els seus
representante.

Els temps
moderns
A partir de mitjansdel s.
XIV comencen a veute's
signes de decadencia.
S'iniciá amb les mortaldacs
de la pesta negra, després
vingueren sequetes, guerres i
terratreniuls. La pohlació va
crélxer molt poc fins al s.
XV[. El conrerc; i la
industria, fins llavors tan
prospers, decaigueren i
molts masas foren
ahandonats. Fins a! segle
XVIIl no s'aconseguiria
recuperar el potencial
economic i demografic de la
població.
AfinalsdelXVIilcl
nombre d'habitants s'havia
triplicar. La producció textil
va passar de la llana al
canem i ai lli, i aquesta nova

embranzida industrial afecta
tota la comarca perqué el
treball es repartía entre
molts mases i els camperols
podien guanyar un sobresou
teixint a casa seva. El
creixement de la població
provoca també un
creixement urba i s'obriren
nous carters fora de la
muralla: St. Martiria, St.
Antoni, J. Verdaguer,
Divina Pastura, St. Esteve...

La Banyoles
contemporánia
A comeni^aments del s.
XIX la industria banyolina
es trobava en un bon
moment; pero aviat es
produí una davallada
important ¡ algunes de les
fabriques mes modernes del
ram textil van desaparéixer.
El resultar d'aquesta crisi
fou un estancament
demografic i economic que
perdura fins ben entrat el
segle XX.
La crisi dividí els
viíatancs, que buscaven
solucions a una realitat que
els era del tot adversa, en
partidaris deis carlins o deis
liberáis, i els porta a
participar en diferencs
aixecaments militars i en les
guerres carlines.
L'arribada del s. XX no
soluciona els greus problemes
economics i socials. La
població creixia lentament i
Leconomia es decanta cap al
sector agrari, especialment
cap a LexportacLÓ d'alls i la
cria de bestiar mular. La
situado no dunava per gaire
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Ar¿jHC(j/ní¡ÍL: Comarcal dii Ban^iolea.

mes, i Banyoles. ciutat des de
1920, visque mtíments molt
Jifícils durant la Segona
República i la Guerra Civil,
L'epoca franquista,
després del 39, es caracteritza
per les persecucions
polítiques, pero representa
per a la ciutat una cerra
expansió económica. A
partir de la década deis 50
s'incrementa, en perjudici de
l'agricultura, el nombre
d'babitants que treballaven a
les industries i ais servéis; la
industria es diversifica i els

sectors mes forcs passaren a
ser e¡ metall, les pells
adobades, l'aíimentació i la
construcció. Paral.lelament,
la immigració, sobretot
comarcal, va fer dcíblar eí
nouihre d'habitants de la
ciutat. L'any 1979 se
celebraren les primeres
eleccions del periode
democtátic.
Josep Grabuleda i Sitjá,
Arxiu Historie Comarcal. B^inyoles
josep Tarrús i Galter,
Mibfa .'\rquenlogic Comarcal.
Banyoles
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