ENTREVISTA A JOAN LLINÀS (ARQUEÒLEG I HISTORIADOR, GUIA DELS 700 ANYS DE LA PARRÒQUIA SANTA MARIA DE BLANES)

“Unes excavacions arqueològiques recuperarien
el valor del Palau"
Com vivien els vescomtes al palau de Blanes?
No eren uns senyors feudals
qualssevol; eren l’alta noblesa
del regne i tenien una residència d’acord amb el seu estatus. A
l’època de Bernat Joan, que va ser
quan el palau va tenir més funcionament, ell passava llargues
èpoques de viatge endinsat en
la política del regnat mentre la
vescomtessa vivia a Blanes amb
la família. Hi convivia el servei
i el funcionariat, representants
del senyor feudal a Blanes, que
també tenien atribucions administratives, judicials i fiscals.
Blanes tenia port, que també era
importantíssim per l’arribada de
mercaderies i persones.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La Parròquia Santa Maria de
Blanes celebra enguany els 700
anys d’història. Una efemèride
que la Comissió dels 700 anys
–integrada per la Parròquia i
l’Ajuntament- ha volgut celebrar
al llarg d’aquest any amb activitats culturals i lúdiques, que es
clouran l’any vinent amb la presentació d’un llibre resum dels
actes. Aquesta joia gòtica està
emplaçada en l’espai que havia
ocupat l’antic palau dels vescomtes de Cabrera i precisament
una de les torres és l’actual campanar de l’església. La Comissió
dels 700 anys és conscient de la
importància que té el conjunt arquitectònic de l’església i el palau;
per això el principal objectiu de
totes les accions és donar-los a
conèixer en el seu conjunt. L’historiador i arqueòleg Joan Llinàs,
que des de l’any 2013 presideix
el Centre d’Estudis Selvatans,
ha estat el creador de les visites
guiades i conferències adreçades
tant a estudiants com al públic
en general. Llinàs fa més de trenta anys que dirigeix excavacions
arqueològiques i investigacions
històriques d’arreu de Catalunya,
les conclusions de les quals les ha
plasmat en diverses publicacions.
Quins són els aspectes que més
criden l’atenció als usuaris de
les visites guiades de l’Església
Santa Maria i el Palau?
Hi ha una cosa que coneix molt
poca gent: la sagristia de l’església ocupa una de les habitacions
del Palau dels Vescomtes de Cabrera, de les poques que es van
salvar de la destrucció. Es veu
l’estructura de l’habitació amb
les voltes gòtiques i l’aspecte senyorial que tenia i que, més o
menys, s’ha conservat sencera.
Algun altre element?
Per exemple, una clau de volta
que actualment està exposada
com una escultura urbana en
el jardinet que hi ha davant la
Parròquia. La clau mostra l’es-
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cut heràldic de dues famílies
nobles: els vescomtes de Cabrera i els Prades, fruit de la unió
matrimonial del vescomte Bernat Joan amb la vescomtessa Violant de Prades.
Què cal fer per posar en valor
aquest conjunt arquitectònic?
Jo sóc de l’opinió que s’haurien
de fer excavacions arqueològiques per recuperar el valor del
palau dels vescomtes de Cabrera i l’església de Blanes. A banda
dels elements arquitectònics que
es conserven soterrats, com els
fonaments i les habitacions, de
les runes probablement sortirien ceràmiques i d’altres objectes. Jo eliminaria les estructures
modernes i faria una excavació
al subsòl per recuperar una part
del monument que ara no veiem.
Com s’executarien aquests treballs d’excavació?
Una primera fase dels enderrocs
es podria fer a màquina i una
segona fase s‘hauria de fer amb
pic, pala i carretó. Amb això, es
recuperaria un element crucial de la història del patrimoni
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de Blanes i s’aconseguiria un
atractiu turístic. El palau és un
element patrimonial important
perquè és un Bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, té la
màxima figura de protecció. La
seva importància també recau
en què és obra d’un dels arquitectes més importants de l’època, Arnau Bargués, qui també va
treballar al monestir de Poblet,
a la façana de l’Ajuntament de
Barcelona i a la catedral de Barcelona, entre d’altres.
Quina va ser l’època de màxima
esplendor del palau dels vescomtes de Cabrera?
L’època més important i de més
activitat va ser el segle XV. En
aquell moment era la residència
dels vescomtes de Cabrera, uns
senyors feudals importantíssims
dins l’administració i el món militar del regne. A finals del segle
XIV el vescomte Bernat IV trasllada la residència principal dels
vescomtes a Blanes i fa construir
aquest edifici.
Per a què s’utilitzava l’edifici?
Per a temes administratius del

vescomtat, també servia de residència dels nobles importants
que el visitaven o de presó. En un
principi, els seus habitants eren
branques secundàries de la família vescomtal i administradors.
I quan arriba la decadència?
Estrictament mai va deixar de
ser palau. El que va passar és que,
a partir de finals del segle XV,
a l’època dels Reis Catòlics, els
vescomtes de Cabrera comencen
a marxar del vescomtat perquè
s’entronquen amb famílies nobles castellanes, els Enríquez i els
almiralls de Castella i ja no apareixen pràcticament mai pel vescomtat. A partir dels segles XVI i
XVII, passa a ser una casa buida.
Quins són els principals canvis
que ha patit l’edifici?
L’any 1694, quan en el marc de la
guerra de la lliga dels Augsburg
les tropes franceses dinamiten el
palau des de la costa. Va quedar
tan destruït, que ja no es va tornar a reconstruir. El poc que es
va conservar, va quedar en runes
i una part va ser ocupada per
una ampliació de l’església.
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Quins altres edificis van tenir els
vescomtes de Cabrera?
El vescomtat de Cabrera era una
senyoria molt gran, que anava
des de la Vall d’en Bas fins a Blanes i des del voltant de Vic fins
a tocar Girona. L’edifici més important va ser el castell de Montsoriu, entre Arbúcies i Sant Feliu
de Buixalleu, on van instal·lar la
principal residència dels vescomtes abans que anessin a Blanes.
També posseïen el castell de Sant
Iscle de Vidreres, el castell de
Torcafelló a Maçanet, el d’Argimon a Riudarenes, el de Palafolls, el castell Montpalau a Pineda,
el de Montclús a Palautordera i
el castell de Cabrera a Osona, al
Collsacabra, d’on va sortir la nissaga dels Cabrera. El principal
centre religiós del vescomtat era
el monestir de Breda i al nucli
emmurallat d’Hostalric estava
ubicada l’Administració: els notaris, els escrivans i el funcionariat.
Vostè dirigeix el Centre d’Estudis Selvatans. Quina és la seva
missió?
Divulguem qualsevol aspecte
històric, cultural, científic de patrimoni natural, llengua i personatges de la comarca de la Selva. I
ho fem, sobretot, a base de publicacions i visites guiades. yy
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