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En vigílies de la guerra civil de 1462, Girona era u-
na ciutat més aviat próspera comprim¡da dins les
seves noves muralles. A partir d'aquell moment, el
barri del l\ilercadal va quedar englobat a I'inter¡or
d'aquells murs. Després de les terribles epidémies
que es van abatre sobre la ciutat al segle XIV ial
principi del XV la població gaudia d'un relatiu be-
nestar. Les ¡nstitucions de caritat van contribuir ám-
pliament a mantenir la pau social. El treball no falta-
va, encara que els mestres artesans podien
queixar-se de la pérdua del seu poder adquisitiu. La
convivéncia entre les comunitats jueva i cristiana es
mantenia en calma, després de la tempesta provo-
cada pel pogrom de l'any 1391.

Després de les greus crisis económiques del fi-
nal del segle XIV sembla que la situació es va esta-
bilitzar, encara que continuava en un context gene-
ral de crisi. El téxtil era la punta de llanqa de la
producció ide l'economia gironines. Els salaris dels
obrers més humils anaven augmentant. Els gremis
anaven prenent forga i poder- A partir d'aquell mo-
ment, ben organitzats iestructurats, esdevenen de-
terminants tant per a la v¡da económica com, ben a-
viat també, per a la política.

Des de 1457, les crisis i vicissituds de la vida
política van anar desapareixent grácies a la instau-
ració de la insaculació. A partir d'aleshores, els re-
presentants de les tres mans van ser elegits per
sorteig, després d'obrir a tothom l'accés al cens.

La seu gironina presentava ja dos trams de la
seva majestuosa nau única. La febre constructora
es va emparar de la ciutat. Es van construir mura-
lles. Es van obrir carrers. La ciutat va millorar i va
embellir-se.

Peró aquest quadre relativament ideal va esde-
venir ben aviat l'escenari de crisis greus i profun-
des. fany 1462 esclata una guerra civil, de la qual
els pagesos remences van ser el detonant. El con-
flicte durará 10 anys. Girona en va sortir afeblida i a-
rruinada, igual que la seva economia. La població
va disminuir dramáticament, fet que va obligar els
jurats a prendre mesures per afavorir la vinguda de
nous habitants.

Després vindran els temps dels Reis Católics,
marcats per la intoleráncia, els actes de fe, la lnqui-
sició, la reconquesta i l'expulsió dels jueus.
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Girona en

uigílies de
Ia guerra

uns viatgers
de Girona

1462. Qué

.. i.-.

maglnem-nos que som
que arriben als afores

aquella primavera de
veuríem?

Provinents de Franga, passem da-
vant de l'Hospital Nou. En aquest edi-
fici es dóna assisténcia activa als ma-
1alts, sobretot durant les epidémies
mortals de pesta que van marcar tot el
segle. Es recorden encara les pandé-
mies de 1410, de 1421 i 1422, de 1129,
de 1434, de 1441, de 1452. I com es
podria oblidar ta de 1456-1457, que
durant aquells dos any\ va matar gaire-
bé un deu per cent de la població, so-
bretot la gent més humil, perqué les
classes acomodades havien fugit a la
primera alerta? Després d'haver tra-
vessat el popular i bulliciós barri de
Pedret, ens trobem al peu d'una mura-
lla imponent construida recentment.
Les tropes del Principat, dirigides pel
comte de Pallars, assetgen la ciutat, de-
fensada pel comte de Foix, ja que hi te-
nia refugi la reina Joanl i el seu jore
fill.

Imaginem encara que, havent tra-
vessat les línies del front. ens endinsem
per la ciutat. La immensa catedral está
en plena construcció i, curiosament, la
nova nau gótica cobreix l'antic edifici
románic, que ara sembla ben petit. Da-
vant nosÍe, hi ha la Pia Almoina, que

Entrem a la ciutat med¡eval
per Sobrepo¡les.

distribueix als pobres el pa cada dia. La
situació dels més humils ha millorat u-
na mica, tot i que encara depenen molt
de la conjuntura. Dues portes tanquen
el call. La situació dels jueus no ha mi-
llorat des del pogrom de 1391. Molts
són mofis, altres van preferir l'exili.
Des de 1418, el nombre de conversos
augmenta considerablement. Peró en
conjunt la convivdncia es manté, de
moment, en calma, tot i que, des de
1445, els jueus tenen 1'estatus d"'into-
cables": no poden tocar res ni ningú.



Continuem fins a 1a casa de la Ciu-
tat. La vida política té alts i baixos des
de fa uns quants any\. Per aconseguir
una representació més justa dels grups
socials, a través de les tres mans, la rei-
na Maria, esposa d'Alfbns el Magná-
nim, instaura una reforma l'any 1437.
El sistema seri, a partir d'aquell mo-
n'lent. mixt: s'entrará al Consell de la
Ciutat tant per sorteig com per coopta-
ció. Peró com que són els mateixos ju-
rats els que constituei\en ler llistes ini-
cials d'aspirants, el sistema de seguida
va caure en el defecte de la infrarepre-
sentació de la Má Menor. L'any 1157,
s'instaura el privilegi de la insaculació.
L elect ió dels jurats es va fer. a partir
d'cquell moment. lrn sol¡ per sorteig. i

tots els ciutadans hi podien aspirar. De
tota manera, com a tot Catalunya, hi ha
una forta divisió política, sobretot en-
tre les files del patriciat. A Girona, hi
ha dos clans rivals: d'una banda, els
Sampsó-Cavalleria-Margarit; de l'al-
tra, e1s Segurioles-Desvern-Miquel.

Alrels pel brogit. en. dirigim ara
cap a la plaqa de les Cols i el carrer Ar-
genteria, el centre de Ia vida económi-
ca de la ciutat. EI nivell de vida de les
classes inferiors ha augmentat, en de-
triment del de les classes més acomo-
dades. Els artesans es tornen a recupe-

rar. E1 comerg del drap, punta de llanqa
de Girona, és prósper. La ciutat rivalir
za amb Peryinyi, Mallorca, Valdncia o
Barcelona. El gremi és fort i esti ben
organitzat: expofia a terres llunyanes.
La situació económica s'ha redreqat a-
quests últims anys. Cal dir que s'han
Í'et nombroses inversions al camp, que
a pafiir d'aquell moment esdevé el jar-
dí de la ciutat, proveint-la, peró que
també serveix de font d'especulació.
Els moviments monetaris rutllen bé.

Tot plegat ens fa pensar que si la
ciutat es troba en un mal pas, assetjada
pels exércits, només és a causa de fhc-
tors externs de po1ítica general. No
obstant aixó, encara que la guerra no
s'hagi declarat, alguns núvols amena-
cen tempesta. Al camp, protesten els
remences, els pagesos sotmesos a Ia re-
menqa, compra de la redempció de 1a

gleva. Represenlaven tl'u n rint-i-cinc
a un quaranta per cent de 1a població
rural. I el problema fa temps que dura i
va augmentant, ja que els dirigents no
han sabut resoldre el problema jurídic
dels rua1.i ¿rsos que e1s colpeix. Una si-
tuació crítica que es va afegir a 1'altra i
que va conduir Girona, i tot el Princi-
pat, al caire de l'abisme durant deu
anys.

La G¡rona
del comenQament
del segies XX
s'assemblava molt
a la G¡rona del XV



Els primers
passos cap a la

guerra ciuil

f a guerra civil de 1462-1472 va
f-¡marcar profundament la societat
catalana del hnal de I'Edat Mitjana. t-es
causes del conflicte es poden detectar al
llarg de tot el segle de manera més o
menys directa.

Una prolunda crisi económica sac-
seja Catalunya ent¡e 1380 i 1420. Des-
prés d'un peíode de lleuger redrega-
ment entre els anys l42O i 1445, la
depressió s'accentua entre els anys
1445 i 1455 i es va degradant cap a fi-
nal de segle. Les conseqüéncies d'a-
questa crisi económica són multiples.
En el cas que ens afecta, va desencade-
nar una profunda crisi social a partir de
la meitat del segle XV.

Per a nombrosos historiadors,
doncs, aquesta guerra civil és el desen-
llag d'aquesta crisi social, i la conside-
ren com una "revolució" social, la pri-
mera d'Europa. És un conflicte en qué
es barregen I'oligarquia feudal, la bur-
gesia, la reialesa i les classes populars.
La guerra será el mitjá d'expressió de
les res tendéncies polítiques decisives
de l'época, és a dir el pactisme reac-
cionari, l'autoritarisme monárquic i el
sindicalisme popular,

Aquest seria, doncs, el context glo-
bal que, sense desencadenar prdpia-
ment una guerra civil, en prepara, de
tota manera, el terreny.

L'esdeveniment que va servir de de-
tonant no va pas ser conjuntural, sinó
ben concret. En aquest cas, es tracta
d'un desencadenant de tipus polític.

A finals de 1460, Joan II, germá i
successor d'Alfons el Magnánim, orde-
na la detenció del seu segon fill, Carles
de Viana. Aquest acte és perfectament
il.legal, ja que va contra quatre usatges
i quatre constitucions de les Corts. IJo-
ligarquia ho aprofita per aixecar-se
contra la monarquia. Les Corts van cre-
ar el Consell que representava el Prin-
cipat de Catalunya. Aquest órgan es tro-
ba, doncs, al punt de parlida de la
revolta. A través d'aquest Consell, les
Corts tenen el rei al capdavant. El gener
de 1461 convoca la primera reunió del
Parlament de Catalunya. La Biga, que
representa l'oligarquia, atia l'exaltació
del poble en favor de Carles de Viana i,
introduint un discurs de llibertat de la
terra, reclama l'alliberament del prín-
cep. A les eleccions municipals de Bar-
celona, que van tenir lloc en aquell mo-
ment, la Biga retoma amb forga al
govern. El Parlament multiplica els ul-

El baluard de Sant Pere de Gall¡gans: et
monestir estava ¡nclós al mur de fo¡1if¡cació.

.: irf:l'i:,fi i\uir¡iz iJs ¡!.i!úki)



Torre G¡ronetla, el punt més ¡mpoftant de ta defensa de la forQa vella.
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dament el paper de segons perdedors.
Efectivament, els senyors feudals, vic-
toriosos, demanen als remences el pa-
gament dels últims anys. Els proble-
mes no s'han pas resolt per a tothom.

Quan, el 1462, Carles de Viana mor
d'una malaltia pulmonar, els que van
quedar marginats en la primera revolta
s'aixequen perqué creuen que ei prín-
cep ha estat enverinat. A comengament
de 1462, el poble pren les armes. Els
remences tenen al capdavant Vernta-
llat, que organitza un sistema de gue-
rrilla que funcionará durant deu anys.
La idea era senzilla: un terE dels page-
sos prenia les armes i els dos tergos
restants els sostenien económicament.

La guerra oposa, doncs, tres camPs:
i'oligarquia, el rei, els remences. Joan
II busca el suport de Lluís XI, rei de
Franga. L'any 1462 compromet, arran
del tractat de Baiona, el Rosselló i la
Cerdanya a canvi de diners i d'arnes.

El conflicte comenEa. Durará 10

anys.

timátums al rei, que respon amb un re-
fús daffere I'altre.

Perd davant l'oposició i el descon-
tentament de les masses i de l'oligar-
quia, e1 rei no pot resistir gaire temps i
cedeix, el juny de 1461, signant els a-
cords de Vilafranca del Penedés. Es la
gran victdria de la Biga, que s'aixeca
obertament contra el rei, el qual a par-
tir d'aquell moment no pot tornar a en-
trar lliurement a Catalunya. La Biga
obté que el govern monirquic sigui
controlat per una institució a¡istocráti-
ca: és la Diputació del General, que en-
capqalará el príncep Carles. ara ja en
llibertat. A més, s'organitza el nou
Consell del Principat de Catalunya,
que té un paper semblant al d'una su-
perdiputació. El rei només conserva el
dret de convocar les Corts i de nome-
nar els ministres i els oficials. El triomf
és, doncs, complet, peró l'oligarquia ha
deixat endarrere dos grans oblidats: els
gremis i els pagesos. Es pot dir fins i
tot que aquests últims s'emporten rápi-



La reina
a Girona

f a preréncia tle lu reinr a Ciront a
l-rpartir clel mes de murg de 1462 rr
tenir com a conseqüéncia directa un
setge de la ciutat que va durar dos
mesos, juny ijuliol. Ac¡uests enfron-
taments- que poderl considerar com
els primers de Ia guerra civil, van ser
també els primers d'una llarga série,
ja que Girona va ser assetjada una de-
sena de vegades seguides. La llegen-
da paria, doncs. dc l'heroisme de la
ciutat en la seva resistdncia contra
1'enemic, i atorga a ¡a nostra ciutat el
sobrenonr "d'Immortal", guany¿rt a
pol.. La llegentJa crpliea que lir reina.
fugint de Barcelona, es va reiugiar a
Ia seva estimada ciutat de Girona.
l'indret més segur. i que després d'u-
na del'ensa heroica tlels gironins. va
haver de refugiar-se a la Forqa Vella,
nucli primitiu de Ia ciutat, encara do-
tat de muralles. Després de sel setma-
nes dc setge, I'arribada de les tropes
del comte de Foix la va alliberar de la
tenalla dels exércits barcelonins. Peró
la lleialtat de la ciutat i dels seus ha
bitants va ser realment a tota prova,
tal com pretén el mite?

En primer lloc, cal veure que el de-
senvolupament dels esdeveniments va
deix¡-Lr trnt els hlbitanrs eum lei uutori
lal\ perplexo\. cunfo\us i aternoritr.
Des d'un punt de vista jurídic, encara
que el rci i la reina van ser declarats e-
nemics ,.iel regne. eljovc príncep (.L,nti-
nuava essent l'hereu, autoritat que Ii e-

L'escut de la reina Joana, a la caserna dels
Alemanys, record de la seva estada a G¡rona.

ra reconeguda per tothom. Era, doncs,
inconcebiblc, o si més no difícil, con-
tradir les seves ordres. Girona es va tro-
bar situada en primera línia. I, mentre
que les altre. ciut¡-Lts del Principat po-
dien esperar el desenllaq dels esdeveni-
ments per decidir cluina l'actitud havien
de tenir. Girona hav¡¡ d'i-retuar imme-
diatament.

A més, la reina no havia vingut so-
la. L'acompanyava un petit grup de
militars que l'havia seguit des de Bar-
celona o que 1'havia anat a trobar més
endavant. També podia comptar amb
algunes personalitats locals, poques
en realitat, pcró de talla, com Joan
Margarit, Francesc Sampsó o Gui-
IIem Sunyer. En tot cas, no sabem que
la .eru pre'éneia i lr de l'hereu erci-
tessin les fibres monárquiques dels
habitants. I, potser per alliberar-se
d'aquesta implicació directa incdmo-
da, Girona va intcntar diverses vega-
des arribar a un acord de pau. En tot
cas, en vigílies del setge, és clar que
lr dclen'a de la ciurat es ftrri sesuinr
clos fronts: la reina i els seus fidels
defensaran Ia Forga Vella, i els habi-

t2



tants. la ciutat baixa. Cadascú amb les
seves armes. cadascú amb els seus
homes, i sobretot sense cap inter-
feréncia. En aquell moment, és clar
que la reina només podia comptar
amb ella mateixa, i que els jurats no
lluitaven exactamenl per la mateixa
causa que ella.

El dia de Pentecosta (el 6 de juny)
les tropes del Principat van atacar.
Gairebé no van tenir problemes per
entrar a la ciutat. Pallars mateix diri
que ha guanyat perqué els enemics
"s'han deixat guanyar". Els homes de
la reina havien de defens¿Lr sols el re-
ducte de la ForEa. Quants eren? Apro-
ximadament dos-cents de censats
amb certesa, quatre-cents comptant-
hi els habitants. I d'aquests dos-cents,
quants eren gironins? A penes qua-
ranta-tres de coneguts. La resta eren
funcionaris reials (3 1), militars no ca-
talans (61) i pagesos (39). I els altres?
De fet, l'11 de juny i el 6 de juliol es
van celebrar dos consells generals.
Els documents ens aporten la llista de
les persones presents, és a dir, la llis-
ta de les persones que en aquelles da-
tes no estaven tancades a la Forga.
Dels vuitanta prohoms de1 Consell
General, només en faltaven vuit, que
eren amb la reina. De fet, tot porta a
creure que de les vuit-centes persones
que formaven e1 patriciat urbi, només
un centenar hauria pogut ajudar la
reina. Quant a l'actitud del clergat,
també és reveladora. La major part
dels membres de l'Esg1ésia vi.via a la
Forqa. Sembla, doncs, que s'hi van
quedar ja que simplement hi vir ien.
La prova és que no figuren a la llista
dels enemics de la Diputació.

Després de 1a intervenció del com-
te de Foix. els jurats i dignataris giro-
nins van desplegar el zel que els ha-

via faltat en el moment del setge per
donar suport a 1a reina. El títol "d'Im-
mortal" va ser conferit a la ciutat, ja
que la reialesa tenia molt d'inter¿s a

asseure-hi els seus representants.
Peró quan els jurats van pressionar
fins arribar a demanar al nou rei Fe-
rran el títol de "Fidelíssima", aquest
els va respondre demandant als giro-
nins una prova de la seva fidelitat. A-
quest no-refús, aquesta no-acceptació
va refredar les demandes, que no es
van repetir.

Aleshores, sense que aixó signifi-
qui minimitzar e1s esforqos dedicats
ni les penes sofertes per la ciutat de
Girona, és bo contrarestar una llegen-
da com aquesta. massa perfecla. uli-
litzada durant segies per polítics i his-
toriadors poc escrupolosos.

Carrer de la ForQa, antiga Via Augusta.



Girona dins
la tempesta

J\es de temps reculars. Girona ha
lJ oc,upaf una plaqa eslratégica a
Catalunya. I aixó encara va ser més
veritat durant la guerra civil que es va
produir enfe els anys 1462 i 1472.

Per aquesta raó, Girona va ser es-
cenari de nombrosos setges al llarg
del conflicte, tan aviat assetjada per
uns, tan aviat per altres, i deixada al
Iinal de la guerra en un estat de rulna.

El primer setge és el més conegut.
Les fopes de 1a Generalitat, condui-
des per Pallars, deixen Barcelona el
mes de maig de 1462 per prendre Gi-

El camp de I'exérc¡t de Joan lt et 1467 a
V¡ladamat. Les al¡neacions corresponen a un

s¡stema de defensa del campament. pet
casualitat, aquest camp va ser constru¡t
sobre una v¡l.la romana del segle Il aC.

rona, refugi de la reina i del seu fill.
Ocupen fácilment la part baixa de la
ciutat, després d'haver destruit durant
els combats I'edifici de l'actual Fon-
tana d'Or. Peró Rocabertí es fa fort a
la Forqa Vella. Verntallat, al cap dels
pagesos remences, intenta prendre
Pallars a 1a contra per Riudellots de la
Creu, peró aquest atac acaba amb una
desfeta. El l7 de juny de 1462, clia de
Corpus, Pailars projecta celebrar
triomfalment la seva entrada a la ciu-
tat. Peró, encara una vegada més, Ro-
cabertí es manté, fins i tot després de
la lluita sagnant que va oposar els dos
camps a la plaga de Sant Doménec.
Com hem vist abans, va ser grácies a
la intervenció francesa del comte de
Foix que la ciutat es va allibera¡ el 23
juliol.

Un altre setge, aquest forga breu,
va tenir lloc I'any 1463. Les tropes
del baró Bernat de Cruilles persistien
en el setge militar de Ia Forga Vella,
peró sense obtenir gaires més éxits
que els homes de Pallars.

Fins aI 1467, la ciutat gaudeix d'u-
na relativa tranquil.litat o, si més no,
es pot dir que no pateix una pressió
tan ferma.

Al comengament de1 conflicte, el rei
Joan II tenia assegurada I'ajuda de les
tropes de Lluís XI de Franga contra el
Rosselló i la Cerdanya. Peró la Diputa-
ció també havia demanat a les tropes
franceses que l'ajudessin, un suporl
que, en un primer moment, van rebutjar
de donar. El 1467 Franga reacciona, ac-
cepta I'oferiment i s'afanya a socórrer
la Diputació de la Generalitat. Girona
sempre havia estat considerada un punt
estratégic, ara reforgat com a ciutat d'a-
collida de la resisténcia reialista a Cata-
lunya. Per aquest motiu, el duc de Lo-
rena, fill del duc d'Anjou, s'hi dirigeix
el mes de maig de 1467. Aniba per
Santa Eug¿nia de Ter Per tallar les co-
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municacions i avanEar-se a 1'¿uribada
dels refbrqos de Joan ll, realitza nom-
brosos raids amb les seves tropes al Gi-
ronés i, sobretot, a la zona de Banyolcs.
Joan II envia ajut, en eÍ'ecte, a Girona a
través de la persona del seu propi fill.
Ferran, que encapgala les tropes reials.
El duc de Lorena matxa en direcció a
Hostalric per poder-lo aturar. El prín-
cep passa per Lleida, Vic, Sant Estcve
d'en Bas. Amer i arriba finalment a Salt
el me. d'agost. Despré. e. dediquen a

"netejar" els nuclis rebels que hi ha a
l'Empordá. Vernatllat decideix
instal.lar-se amb les seves tropes al
Mercadal, per si hi ha un nou setge. El
mes d'octubre, el rei cn persona desem-
barca amb el seu exércit a Empúries i
inspecciona 1a situació local.

Perd les coses no s'aturen pas a-
quí. E1 duc de Lorena no es declara
venqut i torna a atacar 1a ciutat el
1468. Quan el mes de novembre Fe-
rran Il ajuda Girona, que esti nova-
ment assetjada, és venEut a Viladamat
per les tropes franceses. Es el co-
menqament d'una sdrie de contra-
temps de 1es tropes del rei a l'Em-
pordá. Les tropes reialistes es
repleguen cap a Tarragona. Girona,
sempre en estat de setge peró sense
rendir-se, acaba essent el punt de re-
sisténcia máxima de Catalunya. Di-
vuit mi1 francesos més hi fan cap, so-
ta les ordres del general Dubois. Es el
comenqament d'un llarg setge. EI dia
de Corpus de l'any següent. el primer
de juny, Dubois invita els jurats a un
dinar per iniciar les negociacions. A1
vespre, els jurats fan entrar dos-cents
hornes armats a la ciutat i se signa la
rendició. Per la seva banda, Dubois
jura davant Ia porta de la catedral que
els privilegis de qué gaudir la ciutat
de Girona es mantindrien.

Semblava que aixó significava el
final de 1a resisténcia gironina, que a

.,. ¡ ;,o.
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defensar la re¡na ¡ el seu f¡11.

partir d'aquell moment va canviar de
camp. No obstant aixó, aquesta situa-
ció va durar poc temps. ja que l'any
següent mor el duc de Lorena. Aquest
fet permet a Joan lI recuperar defini-
tiYament 1a ciutat.

La ciutat, a partir d'aquell momenL
"lmmortal Girona", va patir en la sc-
va prdpia carn, durant c1s deu anys de
guerra. els setges successius de les
tropes rebels i reialistes. A 1'endemá
de la guerra, 1a ciulat estava en lalli-
da, les cases mig destruides ocupaven
els carrers. La població va patir una
severa sagnia. L'economia estava al
seu punt més baix. Peró, n]algrat a-
quest quadre negre, la ciutat es tor-
nará a aixecar amb una rapidesa ex-
tlaordinária, i recuperará el seu pes
demográfic, económic i cultural en
menys d'una generació.



La For¡a vista després
del setge de 1462

Pere Miquel, jurista de Girona, va guardar els llibres de comptes de les
despeses originades per la reconstrucció de la Forga Vella després del setge
de 1462. Aquest manuscrit, conservat a l'arxiu del Reial Patrimoni de
Catalunya, ens pemet adonar-nos de l'estat de la Forga després dels assalts
de Pallars.
Molts edificis van quedar afectats, i molts d'ells només per evidents raons
estratégiques. Així, Rocabertí, el capitá de Girona, va pagar tres obrers per
treure [a terra que hi havia al davant del portal de Sant Cristdfol i per reparar
el mur corresponent. Una altra porta severament afectada va ser la de
Sobreporta. El baluard que es trobava sota la torre del castell de Sobreporta
havia patit una "trencadu¡a" que va haver de ser reparada per un grup
d'obrers. Sembla clar que totes les portes de la Girona d'aleshorei ván patir
desperfectes. Es va pagar Lloreng Torra per "tapar I. Forat e fer una
bombardera al portal Sant Pere". Miquel Padret, un panyater, va treballar
molt per reparar les tres portes de Sant Lloreng, del Mercadal i de la Forga.
Se'l va pagar per un "pany e clau e adobar una cadena per la pofta del
baluard del por1al de Sant Lorens [...] e mes per una clau gran e adobar l.
pany e metre I. tomet a la altre cadena de la dita porta [...] e mes per affrgir
ferro al.sobrepany del fbrrollat del quisquet de la porta maior del dit portál e
adobar les bagues del dit forrollat e fer una clau grossa [...1".
Els_altres objectius preferits de Pallars van ser les torres. La punta de llanga
de la defensa de la Forqa, la torre Gironella, va haver de supórtar nombroies
atacs. En tot cas, els estralls devien ser importants tenint en compte el temps
que s'hi va haver de treballar. Es troben les despeses per aquesta torre entre
el mes d'agost de 1462 i el maig de 1463. Hi treballaven tráginers, potser
per netejar les restes caigudes aquí o allá. Després, els picapédrers es van
posar mans a l'obra per repuja¡ el mur i la torle. No obstant aixó, els treballs
més importants es van portar a terme a la torre de Requesens i la de
Cabrer4 els dos pilars de defensa del Call i, per conseqüent, la porla
d'entrada Sud de la ciutat. L'activitat constructora hi vá ser intensa i llarga, i
es van haver de contractar nombroses pemones i animals. Agafem l,exemple
dels treballs efech.lats el 13 de setembre per fer-nos una ideid'aquesta -

despesa d'energia: "Item lo dit die per albará del dit Nicholau Másdeval he
donat a ell dit Masdeval per pagar XI mestres que han obrat a les obres de
Requesens, dels porlals de Sobreporta e de Sant Cristofdl e enderocament
de cases la jomade de divendres que's comptave X del present a rahó de lI
sous V diners munte XXVI sous VII diners. E per vint é dos menobres a
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rahó de XVIII diners, XXXIII sous. E per I home ab una bestia que tragina
cals e arena, III sous V diners. E per I fadri ab I ase que tregina arena, XXII
diners. E per XVIII corteres de cals a rahó de VIll diners malla, XII sous IX
diners. E per un altre home que tregina de la dita cals e arena a la forsa ja
que los altres treginaren a les obres, III sous V diners. E per X tronyeles per
los bastiment, III sous IIII diners. E per XII mestres que foren a les dites
obres la jomade de dissabte que's comptave XI del dit a rahó de II sous V
diners, munte XVIlll sous. E per trente menobres a rahó de XVIII diners,
XLV sous. E per I home ab bestia que tragina cals e arena, III sous V diners.
E per dos fedrins ab dos asens, III sous VIII diners. E per quatre covens per
tirar pedres, dos sous. E per una tranyela, IIll diners. E per sis corteres de
cals, III sous IX diners. Munte la dita jomade LXXXVII sous II diners. Es
per tot CLXXI s. Vllll".
Un altre dels punts estratégics va ser l'església i el baluard de Sant Feliu.
Efectivament, Sant Feliu va ser l'únic edifici de fora de les muralles a mans
dels gironins. Les comunicacions entre Sant Feliu i les muralles havien de
mantenir-se, i la fortificació del cor de I'església, així com el seu baluard,
havien d'estar en perfecte estat. Per comunicar, s'utilitzava una enorme biga
que es col locava entre I'església i la muralla. El 1462 es va comprar una
biga nova per substituir la vella.
Encara es podrien detallar d'aquesta manera els treballs efechrats a les
Ballesteries, a la casa de la Sobreguaita, la Pia Almoina, reserva de farina, la
presó, la sacristia... Els obrers no només eren uns simples paletes, sinó que
també actuaven com a destructors i
acabaven d'enderrocar les cases en
ruihes que eren perilloses per als
habitants del barri o bé obstacles per
a una defensa eficag.
Aquests comptes ens mostren que la
població de Gi¡ona continuava en
plena forma fins i tot després
d'aquell setge llarg i penós. La
intensitat dels treballs prova la
lucidesa dels dirigents, que sabien
que un altre setge era possible. Es va
reconstruir la ciutat ripidament, peró
la prioritat continuava essent les
instal'lacions militars. Gai¡ebé es va
necessitar un any de treballs per
tornar a aixecar Girona, fet que ens
demostra, si és que calia, la violéncia
a qué van arribar e1s combats. Lex-col.legiata fonificada de Sant Fel¡u,

a l exterior de la c¡utat, servia de pos¡c¡o
avangada de defensa.



Els remences
i la guerra ciuil

pncara que la crisi dels remences
Des remunta al segle XIV. caldrá
esperar aquest final de segle XV per
veure com es resol. Peró, abans de
tot, ens podem preguntar: de qud es
tractava?

La remenga és la compra de la re-
dempció de la gleva, és a dir, que un
serf lligat a un fons de terra podia
comprar-se. Sovint s'associava als
mals usos 1'espoliació, l'ársia o l'a-
dulteri, pels quals els culpables ha-
vien de pagar les multes corespo-
nents al seu senyor. Els remences
representaven d'un vint-i-cinc a un
quaranta per cent de la població page-
sa. La compra d'aquesta gleva valia,
al comenqament del segle XIV, apro-
ximadament tres sous, peró, després
de la pesta negra de 1348, els preus
van disparar-se i van pujar a prop de
120 sous. Aquest és el comengament
del malestar remenga. Alfons el
Magnánim va intentar l'any 1458 fer
suspendre les quantitats de compra.
Peró aixó representava privar els bur-
gesos i senyors d'una gran entrada de
diners i ningú no va voler seguir a-
quest camí.

En vigílies de la guerra civil, el
malestar arriba al camp gironí. Les
reivindicacions dels senyors propieta-
ris encenen la revolta dels remences,
que esclata el mes de febrer de 1462.

Els remences van prendre posses-
sió de la muntanya gironina i de la

Un míl¡tar en armes com els
que paft¡c¡paven en Ia guerra

remenqa (AHG).

Selva amb forEa rapidesa. Donant su-
port al rei, defensen i abasteixen Gi-
rona durant eI setge. Combatran per
Girona fins a la seva caiguda en mans
de les tropes angevines del duc de
Lorena l'any 1469.

La seva tectica s'acosta molt a la
dels guerillers actuals. Les seves tro-
pes tallaven les comunicacions entre
Barcelona i l'Empordá. D'aquesta
manera, paralitzaven les ordres del
Consell del Principat. Només una part
dels homes anaven al combat. Els al-
tres es quedaven als camps per abas-
tir-los.

Durant la durada del conflicte, van
concentrar les seves forces per mante-
nir els passos pel Pirineu oberts a les
tropes de Joan II. Així asseguraven una
comunicació fluida entre Girona i les
ciutats del camp reialista de l'Em-
pordá, d'una banda, i les tropes de
I'exércit reial enclavades a Balaguer,
Tarragona o Lleida, de I'altra.



El castell fotTif¡cat de
Montjui¿.

Joan II tenia consciéncia del paper
primordial d'aquesta resisténcia pa-
gesa. D'altra banda. les seves accions
els permetran rebre, més tard, l'any
1486, de mans de Ferran II el títol de
Generós i un privilegi militar. Durant
el conflicte, Joan II va incorporar to-
talment els remences al seu s¡slema
militar, fent d'ells molt més que unes
simples milícies . El 1463 va nomenar
capitá reial Francesc de Verntallat,
que era el cap de fila de les tropes re-
mences a Girona. Així es va conver-
tir en l'autoritat máxima del Gironés,
tant des del punt de vista civil com
militar. D'altra banda, s'ha de dir que
Verntallat va representar el seu doble
paper de manera brillant. Va mantenir
les seves posicions estratégiques a la
muntanya de Girona durant tota la
guerra. A més, va intentar organitzar
una administració pública. Aquest ór-
gan era dirigit per una junta de go-
vern de dotze membres. Les vegue-
ries de Vic, Camprodon i Girona es
beneficiaven de dos representants ca-
dascuna. I els poblets i llogarrets dels
afoles es repartien els altres sis mem-
bres.

Peró. tot i l'acció decisiva de les
tropes remences, Joan II no va poder
resoldre completament els seus pro-
blemes jurídics. Efectivament, el
1472, qu'an es va produir la signatura
de la pau de Pedralbes, Joan II no va
trencar amb les classes socials diri-

gents i, per aquest motiu, va haver de
renunciar a prendre una decisió sobre
1a condició remenga. Es va acontentar
recompensant alguns caps d'aquesta
revolta, com va ser el cas de Vemta-
llat, nomenat finalment vescomte d'-
Hostoles.

Així, doncs, tot i l'alEament i les
batalles encapgalades pels pagesos
durant aquells 10 anys, el problema
que existia des del 1472 continuava
sense tenir una solució. La guerra no
els va portar cap dels benelicis que
havien previst. La gran crisi económi-
ca poslerior al conflicte va reactivar
els reflexos senyorials. El 1481 les
Corts van aprovar la constitució "com
per lo senyor" que restableix i reforga
els drets dels senyors de la terra. L'a-
gitació que es va produir va empén-
yer les mateixes institucions a conce-
dir als pagesos eI dret de sindicatura i
una exempció per alliberar-se dels
drets feudals. Peró la situació política
e¡a molt tensa i una segona guerra re-
menga va esclatar l'any 1483. Estava
encapgalada per Pere Joan de Sala,
antic lloctinent de Verntallat, que re-
presentava I'ala més radical de la pa-
gesia. Peró aquest alqament no va te-
nir ni de bon tros les mateixes
repercussions que el primer, i Sala va
ser vengut a Llerona l'any 1485 i,
posteriorment, executat.

El problema remenga va quedar a-
leshores en suspens.
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La senténcia
arbitral

de Guadalupe.
El final

d'un problema?

uan Pere Joan Sala va reprendre
les armes, l'any 1483, no tan sols

est-va impulsat per les repressions per-
petrades contra els pagesos després de
la guerra civil, sinó també per un pro-
grama ideológic que els remences ha-
vien defensat i que volien continuar
defensant. El radicalisme de Sala res-
ponia a una visió més ámplia que la
simple supressió de les cámegues ser-
vils. Exigia, i amb ell una árnplia fran-
ja remenEa al seu darrere, l'abolició
completa dels drets senyorials i l'ad-
quisició de la propietat de manera defi-
nitiva. La conquesta d'armes de Sala i
el radicalisme de les seves proposi-
cions van servir per conscienciar el rei
del polvoí que representava el camp
catalá. Per aixó mateix, després de la
desfeta de Sala, Ferran II va actuar
amb la voluntat de trobar d'una vegada
per totes una solució al problema. Va
voler buscar l'equilibri de forces sense
perjudici per a la monarquia.

Així, doncs, el 21 d'abril de 1486
va promulgar la sentdncia arbitral de
Guadalupe. Evidentment no va poder
lenir en comple les reivindicacions
radicals que havia formulat Sala.
D'altra banda. la senténcia prenia me-
sures repressores contra els homes
que I'havien seguit, mesures poc o
gens aplicades posteriorment. No,
més aviat va prendre en conside¡ació
les demandes dels més moderats. Els
sis mals usos van desaparéixer doncs,
contra 60 sous per mas o 3 sous a-
nuals de cens. així com les altres fei-
nes servils. Els pagesos van gaudir, a
partir d'aquell moment, de llibertat
de domicili, del dret de vendre els
productes de la collita sense l'autorit-
zació dels senyors, així com el dret de
vendre els béns mobles del mas. Tam-
bé van poder vendre e1 mas, peró amb

La torre de Sant Díonís de Salt.
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l'autorització del senyor. Finalment,
les prestacions contingudes en els cap-
breus, que els pagesos consideraven
que eren abusives, van poder ser recu-
sades. Els termes d'aquesta senténcia
no beneficiaven només els pagesos.
Així, van haver de pagar 50.000 lliures
de multa al rei durant 10 anys pels des-
perfectes que van causar. Així mateix,
van haver de pagar 6.000 lliures al seu
senyor en concepte d'indemnització
durant dos anys.

Els pagesos van crear un nou sin-
dicat, el Gran Sindicar Remenqa, que
fins al comengament del segle se-
güenl va permetre liquidar els impos-
tos i obtenir una aplicació justa de la
sent¿ncia.

Per tant, la promulgació de la
sent¿ncia va posar fi a la guerra social
que havia esclatat a final del segle XV
. E1s pagesos van obtenir la seva lli-
bertat i una plena seguretat, ja que van
entrar en possessió del domini útil dels
masos, amb la possibilitat de comprar-
lo. No obstant aixó, el senyor en con-
tinuava essent l'únic detentor directe.
ja que podia percebre els censos, del-
mes i altres drets. Es va entrar en un
sistema emfitéutic. El pagés va millo-
rar la seva situació anterior: ja era lliu-
re. Aquesta revolta pagesa ha estat

considerada la primera revolta social a
Europa, ja que va desembocar en un
progrés jurídic, económic i social de
l'estatus del pagé5. Peró si il.luminem
aquesta senténcia amb la llum de les
reivindicacions de Sala, més radicals,
el text apareix sota una óptica doble:
efectivament, els pagesos es van alli-
berar de les ieines servils i dels z¿ls
asos, peró els senyors van veure com
es garantia la continuitat del régim
senyorial limitant 1a mobilitat pagesa,
que amenagava ámpliament el siste-
ma.

Hauria estat impossible respondre
a totes les demandes de Sala i de la
pagesia radical que el seguia. La
sent¿ncia de Guadalupe, per assegu-
rar l'equilibri social del camp catalá,
va haver de prendre en consideració
les reivindicacions dels més mode-
rats. Tothom va quedar, en certa ma-
nera, satisfet. Peró, encara que la con-
dició pagesa hauria pogut aspirar a

millorar més, la senténcia va repre-
senlar. de lola manera. un aveng im-
portant des del punt de vista jurídic i
social per a la pagesia. Aquesta revol-
ta dels pagesos, i la solució que se li
va trobar, la senténcia, són un model
de progrés social que es va estendre
seguidament a tot Europa.

Nür:.,r.
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0ué ua resoldre
la senténcia

de Guadalupe?

J a guerra ciril no va poder resol-
I---rd re el problema remenga. La
senténcia arbitral de Guadalupe es va
proposar trobar una sortida a aquesta
situació que ja feia massa temps que
durava. La qüestió és saber si real-
ment aquesta senténcia va fer millo-
rar la condició dels pagesos.

Es fa molt difícil conéixer real-
ment les conseqüéncies directes de la
senténcia de Guadalupe. Es forqos
constatar que ignorem moltes i mol-
tes coses sobre la seva aplicació. Per
exemple: com van poder pagar els pa-
gesos les mulles en forma d'impos-

tos? El clima general era ámpliament
hostil a aquestes imposicions, i sobre-
tot amb els pagesos que, no havent
patit mai els mals ¡.rso.r, no entenien
per qué havien de pagar aquella mul-
ta. I qué es pot dir dels pagesos més
pobres i desemparats? Com devien
poder afrontar aquella nova despesa?

A través dels capbreus seria possi-
ble comprovar més concretament la
possible evolució de la situació dels
pagesos, i aixó a causa de dos aspec-
tes: l'accés al domini útil i els paga-
ments obligatoris als quals estaven
sotmesos els capbrevadors. Deixem
passar una cinquantena d'anys perqué
les dades siguin més eloqüents.

Els pagesos més benestants van
poder augmentar la superfície de les
seves propietats. Els pagesos de clas-
se mitjana va resultar els grans perde-
dors. Abans detentaven la meitat de
les terres, i a partir d'aquell moment
només en posseiran un vint per cent.
Els petits pagesos augmenten en

El mas torre Ponsa de
Riudellots de la Selva.



nombre, i perden encara una mrca
més de domini úril. ja que tenien ac-
cés a menys del vuit per cent. Es
constata, doncs, 1a desaparició de la
classe mitjana pagesa en benefici d'u-
na classe més acomodada. Aquesta
última té tendéncia a acumular terres.
Per qué? En primer lloc, a causa del
despoblament de després de la gue-
rra; després, sobretot a causa de 1'en-
deutament de la gent més humil.

Dins el conjunt, la condició dels
pagesos canvia poc. Ja no queden sot-
mesos als mals usos, perb han de pa-
gar una multa de tres sous de redemp-
ció cada 21 d'abril. Estan sotmesos a
la tasca i al braEatge, dues prestacions
en proporció a la collita d'aproxima-
dament I l/1. Els pageros podien can-
viar-les per pagaments fixos, en espé-
cie o en metál.lic. Només el senyor
tenia poder de decisió. Cal afegir-hi
servituds personals i d'alftes paga-
ments en espécie. I, és clar, no es pot
oblidar oblidar el delme, l'impost im-
mutable concedit a l'església.

Qud es pot dir, per tant? Si, des
d'un punt de vista jurídic, la sentén-

Uns pagesos van
intentar llu¡tat amb
armes per m¡llorar
la seva condic¡ó,
mentre que els
altres van cont¡nuar
treballant per
alimentar-los.

cia de Guadalupe va representar un
pas endavant per a l'estatus dels pa-
gesos, des d'un punt de vista econó-
mic la situació no va evolucionar gai-
re. Els pagesos rics, obligats igual
com els pobres a pagar els tres sous
de multa, no van trobar obstacles ju-
rídics que els impedissin acumular
béns i terres en detriment dels més
humils.

La revolta remenga, dirigida per la
classe mitjana de la pagesia, va aca-
bar trobant una solució grácies a la
senténcia de Guadalupe. Perd, para-
doxalment, si ens projectem cap als
anys 1550, constatem que no se'n va
beneficiar en res, que va portar els
més humils gairebé a la ruina i. per si
aixó no fos tot, només va fer que re-
vifar les classes acomodades- les úni-
ques que van tenir un ampli accés al
domini útil. Vista des d'aquest punt
de vista, la revolució, primera revolu-
ció social d'Europa. no va lenir una
conclusió a I'altura de les esperances
que havia creat.



Els Reis Gatülics
i Girona

/-t irona es r a beneficiar immedia-
\Jtarn.nt d'una imarge molr bona
en 1'entorn del nou rei Ferran II. L'ac-
tuació dels gironins durant la guerra
civil devia contribuir-hi, i el jove so-
biri es recordava segurament dels
moments de I'exili que va passar pro-
tegit a la ForEa. El lligam que els u-
neix és, doncs, potser sentimental,
peró quan hereta el tron d'un regnat
com el de Joan II, cal doblegar-se a la
raó d'estat, i Girona tenia una posició
estratégica de primer ordre. Totes les
relacions iniciades durant e1 regnat de
Ferran es faran, doncs, des d'aquesta
doble perspectiva.

Les primeres decisions oficials del
jove rei, després de la mort del seu
pare l'any 1479, concerneixen el pro-
blema de Ia recuperació de les juris-
diccions perdudes durant la guerra ci-
vil. AixÍ, per posar fi a la polémica
entre la ciutat i Ve¡ntallat. el ¡ei orde-
na que el castell de Rocacorba sigui
tornat al veguer de Girona, Otger A-
gramunt. El mes de setembre de
1479, des de Barcelona. Ferran II or-
dena que els béns il.legalment confis-
cats o retinguts durant la guerra civil
entrin a formar part del patrimoni
reial. Per aquest motiu, les jurisdic-
cions de la Pera, Bordils, Cerviá, Ma-
dremanya i Sant Gregori passen a ser
possessions reials, tot i les reclama-
cions de monsenlor Margarit. primer

propietari, desposseit durant els fets
de la guerra civil.

A més de les decisions d'ordre po-
Iític, Ferran II va prendre mesures
d'ajut per a l'economia local. Va aca-
bar amb el desordre monetari del
comtat d'Empúries i a l'Empordá. E-
fectivament, el valor d'aquelles mo-
nedes va¡iava extraordindriament en-
tre aquelles zones i les de Girona i la
Selva. Així. un ducat valia 30 sous a
Castelló, peró tan sols 27 a Girona. El
rei era sensible als arguments de Gi-
rona i va imposar una igualtat dels
valors monetaris. En el mateix ordre
d'idees. va autoritzar Girona a emetre
moneda en diverses ocasions per
quantitats que anaven de 200 a 2.000
ll iures.

Des d'un punt de vista religiós,
Ferran portava bé el seu sobrenom de
"Católic". El mes de maig de 1489 va
demanar per correu als jurats de Giro-
na que rebessin l'inquisidor Alfonso
Espina, i que ho fessin amb el respec-
te i els fastos que es mereixia. També
els va demanar que li facilitessin la
tasca en la mesura dels seus mitjans.
També va ser Ferran el que va orde-
nar des de Granada el 31 de marg de
1492 l'expulsió dels jueus d'Espanya,
tal com ho veurem més endavant. Fi-
nalment. va escriure des de Sevilla el
24 d'abril de 1490 per nomenar Fer-
nando de la Torre i Rodrigo Sanchis
responsables de l'organització per a
Girona i el Gironés de la Santa Croa-
da ordenada pel papa contra els turcs.
En un ámbit més local. va donar su-
port 1'any 1488 a 1a refbrma de I'edi-
lie i de les monges de Santa Clara. i r a
felicitar per la mateix ocasió e1s ju-
rats de "lo zel que teniu en les coses
divines". A més, va demanar que les
cases veines del convent fossin habi-
tades per persones que no molestessin



les germanes en el seu pietós recolli-
ment i que, per conseqüent, que 1'a-
juntament ailotgés els propietaris més
lluny.

Des d'un punt de vista militar, Gi-
rona era un punt estratégic que es tro-
bava a la frontera amb el regne de
Franga. Quan, el setembre de 1493,
Ferran Il i Carles Vlll de Franga .ig-
nen un tractat per al retorn del Rosse-
Iló ide la Cerdanya a ler possessions
espanyoles. Girona es trobava a pri-
mera fila per reintegrar aquelles dues
províncies. I quan Ferran prepara la
guerra e1 1495 contra el mateix Car-
les VIII per les possessions de Ná-
pols, Girona estava una vegada més
al davant de 1'escena, tant per preve-
nir una incursió francesa com per pre-
parar una conquesta espanyola. Giro-
na, per tant, havia de preparar la
vinguda de les tropes de Castella i
d'Aragó i havia de vetllar perqué no
els faltés de res, sobretot des de1 punt
de vista de la manutenció. El 1502
també va tocar a Girona enviar el
nombre més alt d'homes per donar
suport al setge de Salses. Girona re-
presenta doncs un paper de topail en-
tre els dos regnes, algunes vegades
com a protector, d'altres com a ata-
cant.

Finalment, el rei va intervenir molt
concretamenl en la vida de la c¡ulal.
Així, grácies a ell avui encara podem
gaudir del barri antic, ja que els jurats
havien previst destruir tota la ForEa
Ve1la. Adduint el paper estrat¿gic de
la ciutat de Girona i. sobretot, de la
seva reputació d'inexpugnable, tal
com havia pogut verificar-ho ell ma-
teix, e1 rei va refusar que els jurats
prenguesrin aquella decisió. En canvi.
va donar el seu aval per a la recons-
trucció del carrer de les Ballesteries,
destruit gairebé sencer durant la gue-

rra civil, perd f-ent prometre als jurats
una millora urbanística perqué hi ha-
gués espai entre les cases i la muralla
del davant del Mercadal.

Quan e1 rei va morir, e1 dia 23 de
gener de l5ló. la ciutat va senlir-ne
profundament el dol. La cerimónia
celebrada a la catedral va ser solemne
iamb gran pompa. Cirona \a \enlir
profundament la pérdua del seu mo-
narca iho va demostrar amb sinceri-
tat. El rei va tenir present a l'esperit
tota la seva vida el PaPer que havia
representat Girona durant la guerra
civil. Aquella experiéncia, que va
marcar profundament el jove príncep
d'aleshores. es va notar durant tot el
seu regnat en les relacions que va
mantenir amb la ciutat. I Girona, ben
conscient d'aquesta posició, va saber
respondre a aquesta confianqa amb
sinceritat.

Santuari de Rocacorba.



'ha de tenir en compte la situació
económica del Principat per com-

prendre la situació local de Girona.
Qué queda de Catalunya després de la
guerra?

El 1472 Catalunya es desperta amb
un sentiment de fn:stració. Hi havia el
dubte de saber si la guerra no s'havia
fet en va. S'havien resolt els proble-
mes? Sembla malauradament que, des-
prés de 10 anys de guerra, Ia resposta
sigui globalment negati\a. Le\ re¡\ in-
dicacions pageses es van quedar sense
solucions, el Principat va perdre el
Rosselló i la Cerdanya. El balanq era
més aviat tri st.

Des d'un punt de vista económic, la
guerra va ser una catestrofe. El comerg
r u perdre un 2l per eent de mor imenl

Exemple d'un pacif¡c
de Renat d'Anjou.

en relació als anys 1448-1451. Hi va
harer una conseqüéncia directu i im-
mediata: la moneda es va devaluar. Els
pacífics passen de 1,02 g d'or a 2,915
g. La moneda corrent ja no tenia rela-
ció amb la moneda real. La situació
semblara diiícil de redregrr reninr en
compte I'estat de lallida de les ciurals
i el despoblament.

Aquesta crisi de Ia immediata post-
guera s'estabilitza, de tota manera.
gricies, entre altres coses, a l'arribada
massiva d'immigrats als grans centres
económics i, sobretot, artesans, la qual
cosa va permetre incrementar el crei-
xement forEa rápidament. Malgrat
aixó, Catalunya coneix un nou període
de crisi entre els anys 1481 i 1187. A
més del fet que les depressions tenien
sovint fases cícliques recurrents, cal a-
t'egir la presa de les armes per part dels
remences, que asfixia el camp en a-
quest període, i també l'establiment de
la Inquisició. Aquesta última, efectiva-
ment, provoca 1'aparició d'un clima rí-
gid i inflexible, i pren com a objectiu
un grup que serveix sovint de reserva
i/o de prestador de fbns: els jueus i els
con\ersos. El peisatge económic era
fbrEa depriment. Pe¡ manca de mone-
da, el comerq queda paralitzat. La pro-
ducció estava desorganitzada en diver-
so\ camps. i els artesanr eren rars i,
per tant, cars. La marina, eix del co-
merq catali a la Mediterránia, sobretot
cap a Nápols i Sardenya, estava en de-
clivi, la qual cosa va afavorir l'apari-
ció i el desenvolupament rápid de la
pirateria. Afegim a aquest quadre, ja
de per si ben negre. la competéncia e§-
trangera, que produia més, millor i a
millors preus.

Cal esperar la data decididament
emblemática de 1492 per veure com es
vu redregar deliniti\ ament l'economir.
Es ben clar que aquesta recuperació va
necessitar un cert temps i, en l'ámbit

De l'agonia
al renaixement



del Principat en tot cas, no va permetre
ni retornar al segon o tercer rang. No
obstant aixó, a partir d'aquest moment,
la població va augmentar novament, la
producció es va reorganitzar i f inter-
canvi mercantil va recuperar intensital.
Ferran II va prendre mesures drásti-
ques per sanejar els comptes. Va acon-
seguir eixugar els deutes de 1es institu-
cions públiques i, sobretot, va reforgar
la moneda, fet decisiu per redreEar el
mercat dels capitals. Catalunya, se-
guint l'exemple europeu, va entrar a-

leshores en una era d'expansió econó-
mica. Les indústries es van recuper¿r.
Per exemple, és e1 cas de la indústria
téxtil, sobretot grácies a l'arribada
massiva d'immigranls. També es van
prendre mesures per protegir les colli-
tes, prohibint sobretot e1 pas del bestiar
a través dels camps.

Aquesta renovació no es va fer sen-
se alguns petits obstacles. Per exem-
ple. Ferran Il roli¡ unilicar la mone-
da. Peró Cirona ho va rebutjar. ia que
el canvi de moneda i els preus la bene-
ficiaven molt a escala 1ocal.

En canvi, la pirateria continuará sa-
quejant el litoral catalá, i aixb passará
fins al segle XVlll. malgrat alguns in-

Torroella de Montgrí es va
prateg¡r contra els P¡rates amb

fañ¡f¡cacians.

tents d'organització de milícies de1

mar. No obstant aixó, el comerq marí-
dm va recuperar el seu impuls, grácies
sobretot a la reactivació de la ruta Bar-
ceiona-Alexandria i les mesures pro-
teccionistes sobre Sicília i Nápols, que
tenien com a objectiu conservar un
mercat privilegiat per al t¿xtil catali.

El paper dels gremis va ser reforgat,
i aixó va pennetre que es desenvolupés
la producció indus¡rial. Finalment. la
moneda es va sanejar. seguint l'exem-
ple del que s'havia let a Valéncia.

Ferran II, grácies a les mesures
enérgiques que va haver de prendre, va
aconseguir tornar a aixecar Catalunya
en vigílies del nou segle. Crácies a a-
quesla economia sanejada. el Principat
r:a recuperar suaument la seva forga i

el seu rang. Será una manera de salva-
suardar-se contra les crisis futures,
íom ara la crisi monetiria del segle X-
VlI, per exemple.



Reflex d'una
tensió política:

e! Parlament de
Girona (14771

I Empordá va viure un període di-
fícil a final del regnat de Joan II.

Els pagesos malcontents es van revol-
tar. Va aparéixer la fam i, com que es
diu que una calamitat no ve mai sola.

també va aparéixer una epidémia de
pesta. A més, la seguretat dels habi-
tants ja no estava garantida perqué hi
havia bandes de lladres i a causa de
les incursions franceses. En resum.
l'Empordá es va convertir en una zo-
na altament confl ictiva.

Independents i indiferents davant
I'administració de la Generalitat. els
nobles d'aquelles zones aprofitaven
la menor excusa per actuar. Estaven
disposats a assegurar ells mateixos la
defensa de les seves tsrres sense ha-
ver d'esperar a rebre ordres de les
Corts. Per la seva banda, el rei pref'e-
ria distanciar-se de tot plegat, i va de-
cidir delegar aquesta missió. No po-
dia escollir raonablement la
Generalitat, l'autoritat de la qual va
ser mermada durant la guerra. A més,
Joan II tenia molt d'interés a donar
suport a aquells nobles perqué així a-
feblia les relacions entre Barcelona i
la frontera. El rei va decidir, doncs,
confiar la qüestió de la defensa de
I'Empordi al capitá de Girona, Joan
Sarriera. El rei va autoritzar els no-
bles a actuar i a reunir-se per assegu-
rar la deiensa de la zona. No obstant
aixd, es va oblidar d'informar-ne a
Barcelona.

Sarriera va convocar un parlament
a Girona. Les Corts van ser informa-
des de 1a seva exist¿ncia per una car-
la de Joan Margarit que els anunciava
la convocatdria del Parlament de Gi-
rona per al dia 8 de gener. Barcelona
va enviar a Girona el bisbe de Vic
perqué impedís aquesta "cosa absur-
díssima, monstruosa e de gran desor-
dre". De tota manera, la reunió es va
acabar f'ent al claustre de la catedral,
sota la presid¿ncia de Sarriera i amb

El claustre de la catedral, en forma
de trapezí, va ser test¡mon¡ de la
creac¡ó del parlament de G¡rona.



una gran part dels representants de
l'Empordá. Sarriera obre la sessió a-
nunciant que no es pot conlinuar
comptant amb l'ajuda de les Cofls.
Després d'una objecció del bisbe de
Vic, Margarit proposa ajornar la reu-
nió perqué els representants de cada
auturir:r¡ s'agrupin en comités ipu-
guin discutir el problema de la defen-
sa. Si Barcelona no envia més ajuts
en una quinzena de dies, el Parlament
de Girona es tornará a reunir i gaudirá
de ple poder decisori. Finalment, es
va aixecar la sessió.

Una nova prohibició amenagava el
nou parlament. El rei es va oposar a
l'assemblea. Estava furiós perqué
r eia com les se\ e: instruceions origi-
nals havien estat deformades. Deia
que només har ia auloritzal enr itr un
grup de soldats per assegurar la de-
fensa de les terres de l'Empordá, i no
la creació d'un parlament públic que
s'oposés a les Corts.

Sarriera i Margarit es van veure o-
bligats a retornar dins de la Iegalitat,
perb hi van posar una certa inércia. Es
multipliquen 1es trobadcs per trobar
una solució a aquest problema doble
de defensu del territori i de reconei-
xement de 1'autoritat. Es en aquest
context que una tropa d'un miler de
fiancesos fa una intrusió llns a Caldes
i cn segresta els habitants. Les Corts i
el rei hi van voler intervenir, peró no
es van podet posar d'acord i no es va
fer res. Joan II es desplaEa doncs fins
a Barceluna. Obliga Mrrgarit u venir
per discutir de l'estat de tensió a la
frontera i del problema general de 1a

defensa.
Es faran algunes concessions a tots

dos bándols. Aquesta crisi de con-
fianqa es va transformar en un proble-
ma purament material (reccrca de
fons, disponibilitat de tropes i de ma-
terial) molr més fácil de resoldre.

Autorització reial
ACA, R.3414, Fol. 129Y,1476

"Per quant vosaltres venerables
rutbles magnífichs, amats conse-
llers e feels nostres, los prelafs,
barons, nobles, cavallers e gen-
tils hómens, ciuÍdts, v¡les e k)chs
de la terra e província de Em-
purdd, per deffensió de la dita te-
rra e província enfenau a Posdr
sobre vosaltres alguns drets e tall
ab lo qur.tl pugau sL,stenir alguna
gent d'armes per defensió de la
dita província, per aEó ab tenor
de les presents donam e ütor?am
licéncia e facultat d vosaltres que
us pugau ajustar e congregar u-
na e molfes vegades en aquella
ciutaf [Girona] [...] e entre vo'
saltres fee\ statuir e imPosar a'
quells talls o drets que us sem-
blaran, a les peccúnies que en
procehirun sian tenguts e hdian
de convertir e distibuir en socs
de genÍ d'armes, la qual haia de
star en la defensió e aj uda de la
ditu terra"

En tot aquest afer, tant Girona com
l'Empordd van prendre decisions de-
cisives. Els nobles, molt indePen-
dents en relació amb els de Barcelo-
na, van aprofitar la situació Per
aixecar-se contra les Corts i van pro-
longur. d'rque\la malterl. les tensions
nascudes durant la guerra civil. Peró,
ben de pressa, es van trobar entre dos
focs. el rei i les Corts, i no tindran
gaires més llibcrtats de moviment
Peró així hauran reafirmat el seu po-
der, la seva independéncia i la seva
Yoluntat.



Gironins

p n vigr'lies de la guera civil, Girona
Lnomés comptava amb 877 locs laics
i 80 focs eclesiástics. Un foc representa-
va una llar de vida, una família, és a dir,
entre 4 i 5 persones per als focs laics i 3
per als eclesiástics. La pobiació va anar
disminuint lentament des de 1300. En a-
quella época, efectivament, tenia 2.O92
focs, i després de la pesta de 1348 eren
només 1.590. Les epidémies, la fam. i
també duranl tot el segle XV la crisi e-
conómica van desgastar sistemática-
ment el nombre d'habitants de Girona.
La guerra civil també va cobrar-se e1
seu bon nombre de vides humanes-
t'.any 'l,473 només quedaven 563 focs.
L ajuntament reacciona immediatament
a aquesta sagnia afavorint els corrents
migratoris des de les comarques, Barce-
lona i Perpinyá. Va exemptar els nous
vinguts amb la meitat dels impostos du-
rant quatre anys sobre el vi i la farina.
Aquesta política va donar els seus fruits
ja que. enre 1473 i 1513. es passa de
5ó3 famr'lies a 1089. és a dir. un aug-
ment del noranta-tres per cent! Aquest
estat de fet es va traduir en la construc-
ció o reconstrucció de nombroses cases
a Girona. Entre 1491 i 1515 es van
conshuir 133 noves cases i se'n van re-
construir 14. Aquest moviment s'atura i
gairebé s'inveneix forga rápidamenr. ja
que l'zury 1515 el nombre de focs toma
a caure a 1.023.

Cal assenyalar, no obstant aixó, que
aquestes dades no inclouen els grups
minoritaris, que són els jueus i els po-
bres. Es pot conéixer Ia població dels
jueus pels impostos recollits al si de

El pont de la Barca sobre el
call¡gants ¡ carrer del Ltop.

l'aljama. La suma recollida ens dóna u-
na idea de les variacions en el nombre
de gent. El 1427, l'impost de maridat-
ge i coronatge compolta l'ingrés de
176. U any 1477, tan sols 88 sous, i el
1480, 29 sous. Des del pogrom de
1391, la població está en ple declivi.

La població pobra varia segons
l'época i la situació económica. De
mitjana, es pot pensar raonablement
que havia de representar d'un deu a
un quinze per cent de la població to-
tal. En els documents, no obstant
aixd, es troben xifres extremes de 25
persones pobres per 877 fbcs i fins a
316 pobres per 843 habitants!Aixó o-
beeix més a un necessitat política de
part de l'ajuntament que a una realitat
social. Efectivament, si Girona volia
reduir les imposicions que havia de
pagar al rei, per exemple, li interessa-
va molt declarar una població majo-
ritáriament pobra que no podia supor-
tar més augments d'impostos.

A aquests dos grups que no figuren
pas sempre en els censos, se n'hi po-
den afegir dos més: els militars i els
religiosos. El 1497 es compten l7 mi-
litars, sense precisió de rang ni de cá-
rrec. Hi ha molts més detalls, en can-



vi, pel que fa als homes d'església.
Sobre un total de 992 focs 1'any 1497,
és a dir, aproximadament 4.500 per-
sones. hi havia 20 eclesiástics. ll
preveres del capítol i58 beneficiaris
de Ia seu. Sant Feliu tenia un personal
eclcsiiLsti.c de 5 persones, Sant Benet
de 14, Sant Pere de Galligants de 10.
Sant Martí Sacosta de 4 i el Mercadal
de 2. Cal afegir, a tot plegat, 3 cape-
llans que oficiaven a 1'hospital Nou i
a l'hospital de Sant Pere. Aquestes
dades no tenen en compte la població
dels ordes.

La població estava repartida de
manera desigual dins els barris de la
ciutat. L'any 1.197 la superfície de )a

ciutat era de 839,7.1 km:, amb una
densitat de 3,70 per cent de la pobla-
ció per km'. El 1462 a Pedret hi vi-
vien 200 persones, majoritlriament
de les pedreres. 300 persones r ir ien a

Sant Pere i al portal de Santa Maria.
El carrer del Llop era un carrer molt
animat: hi vivien 250 persones. Era el
barri dels alberg. i de les tarerne.. i

també era el de les prostitutes. A la
plaqa de Sant Feliu, hi vivien cent
cinquanta veins. El carrer molt co-
mercial de les Ballesteries comptava
amb 300 persones. El carrer de Sant
Llorenq era el lloc de trobada de les
con[essionr. Hi virien lrenla cris-
tians, al costat d'una majoria de con-
versos. La resta del barri era eclesiás-
tica (80 focs). Entre el carrer de 1a

Cort i l'Argenteria, hi havia 300 habi
tants. Era el cor de Ia ciutat. i també
un dels sectors més benestants. 122
persones vivien al carrer Ciutadans, a
la plaqa tle les Cols o a Albergueries.
El harri més recent. a l'altra riba. el
Mercadal. tenia sis-cents habitants.
sobretot artesans i religiosos.

Finalment, aquesta població estava
rcpartida segons els oficis. Si reprenem
el cens de 1462. obtenim les xifres se-

güents: t¿xtil, 227 persones; cuir, 123
persones; metal.lúrgia, 58 persones;
construcció, 92 persones; alimentació,
75 persones¡ comerg,75 persones; ad-
ministració, 2,1 persones; 60 rendistes,
l5 inrel.lecrual!. lU9 olicis dirersor i

42 no concretats. Més enllá d'aquestes
xifres generals, és interessant compro-
var la diversitat d'oficis a cadascuna de
les categories. Així, si prenem, per e-
xemple, els oficis de la construcció, són
de dotze en total: ferrer, argenter, sen-
yer, mestre, rnestre de casa, manobre,
pedrer. [uster. c¡lciner. teuler. pintor.
brasse¡ als quals es podria at'egir els de
corder o soquer.

Lr poblue ió prtcix grans r ariucions.
pbrdues degudes a malalties o a les
guerres, i guanys grácies a mesures ad-
ministratives. Peró. més enllá de les xi-
ties que presenten sovint els estudis es-
tadisticr. cal ler l'e''lorq d'imaginar
una Girona d'abans de la guerra plena
de vida, sorollosa, diversa en la seva
població i en les seves activitats, sem-
pre malgrat la crisi existent. En segon
lloc, s'ha d'imaginar una Girona de
després de la guerra, mig buida, amb
carrers sencers en ruines. amb manca
de bragos, pansida. Només si ho fem
així podrem comprendre l'eufória de-
mogritica del comengament del segle
XVI, amb nous dirigents que van deci-
dir reconstruir amb paciéncia tota una
ciutat i la seva població.

Placeta del Mercadal.



Una població

vinguda de fora

J es ferides de Ia guema cir il eren di-
I-:lícils de curar derprés del conflicre.
Girona es va despefiar en ruihes. Tot s'-
havia de reconstruir: la ciutat, l'econo-
mia, i la població, greument afectada a
causa dels enfront¿ments.

No obstant aixó, un historiador es
pot adonar ben rápidament que el nom-
bre d'habitants, encara que havia dis-
minuit molt, estava en progressió cons-
tant des de I'any 1473- Paradoxalment,
el saldo bateigs-morts era negatiu. És a
dir, que els naixements no cobrien el
nombre de morts. Com pot ser que la
població augmentés i que ho fes de
manera tan espectacular? L'única res-
posta poslible és la immigració.

El barr¡ de la Rambla era una zona
habítada per molts estrangers, que van

ajudar a reconstruir-la.

Des del 1473, els jurats de Girona,
conscients de la dramitica situació e-
condm.ica i demográfica de la ciutat,
posen a punt una política de seducció
per atraure els candidats a la immigra-
ció. Insisteixen a establir noves pobla-
cions grlcies a una política de franquí-
cies fiscals. Totes les persones que
s'instal.laven a Girona amb la seva fa-
mflia i els seus béns, per a quabe anys
com a mínim, es beneficiaven d'e-
xempcions fiscals: només pagaven la
meitat dels impostos sobre el vi i la fa-
rina, i no eren censats immediatament
en les imposicions locals. Aquests me-
sures económiques duraran un cente-
nar d'anys per atraure 1.829 f'amílies,
aproximadament 9.000 persones. Una
xifra impressionant, a la qual caldrá, a
mós, afegir 1es persones soles que no
gaudeixen d'aquests privilegis, o tam-
bé les famílies que es queden menys de
quatre anys, i que no figuren en e1s 11i-
bres de franquícies.

Aquestes mesures van portar resul-
tats immediats. Entre 1473 i 1475. arri-
ben a aquesta ciutat en ruines, de poc
més de 500 focs, 160 famílies. unes
700 persones. Es tracta sobretot de
gent de l'ofici del téxtil. A parlir de
1475. passada l'eufória dels primers
moments. aquesl corfenl es ralenleix u-
na mica. Peró recomenEa novament a
partir dels anys 1490, ja que, només el
1516,843 famílies s'instal.laran a Gi-
rona, amb un pic notable de 179 famí-
lies entre els anys 1506 i 1510. Aques-
ta ¿poca correspon al final real dels
problemes. Així, la població de Girona
passa de 621 focs el 1485 a 1.089 el
1513, en l'espai d'una sola generació.
Aquesta situació ve confirmada per la
febre consfuctora que s'empara de la
ciutat. Es construeixen 133 cases no-
ves en 20 anys,_sense pa ar de les re-
construccions. Es clar que emigrar no
signilicava tenir assegurat el paradís, i



un bon nombre dels nous gironrns va
haver d'allotjar-se a les barraques al
llarg de I'Onyar, davant del portal de
Bonaventura. Peró en seran desallol
jats el 1509 pels jurats perqué els feicn
por les inundacions. De tola manera,
en aquell moment Ia ciut¿it ja estirva re
construida, ila clisi de l'allotjament
havia disminuit. Tots van poder ser a-
llotiats amb rapidesa.

Qui de vien ser'? Aquestes famílies
pfovcnel de les r'ornarques \eine\ en
la seva gran rnajoria. Es pot, doncs,
parlar de micr omobilitat. Un 22 per
cent provenen del Gironés, un 13.5 per
ccnt de1 Baix Empordá, un 10.5 per
cent de la Selva; després, en un per-
centatge menor, de la G:LrTotxa (5 per
cent), de l'Alt Empordi, del Rosselló o
del Barcelonés. Fixem-nos en el gran
nombrc dc francesos que travessen els
Pirineus per instal.lar-se a Girona: 16,2
per cent. El 1'lux dels irnmigrants se-
gueix doncs constantment un eix Sud-
Nord. amb una preponderáncia de Ia
gent del Sud. Les famílies són sovint
famílies simples: de pares i fills, peró
que gaudeixen, no obstant aixó, d'un
coeficient lamilizLr superior a la mitja-
na, amb.l.91 persones per lbc. Aixd
potser es pot explicar pel f'et que la irn-
miglació vc provocada per diversos
factors: l'atracció econdmica n'és un.
Peró també pot manifestar-se per re-
pulsió, com pot ser-ho. per exernple, la
pressió demogrifica d'una zona. A-
questes són, doncs, les famílies més
nombroses, lcs que marxen primcr, les
que no poden satisler Ies seves neces-
sitats dins d'una economia saturada.
Pcr tot aixd, les famílies. enteses en un
sentit ampli (an.rb ascendents i/o pa-
rents próxims) rep[esenten, de tota ma-
nera, un 13 % dels immigrats.

Er la seva immensa majoria. els a-
franquits són artesans, i sobretot gent
del téxtil. Reprcsenten un 40 7o dels

Unes cartes de franquicies, acordades
a nous veins de G¡rona (AHMG).

nouvinguts el 1173, i pugen lins al 60
7c els anys 1501-1505, per dcsprés es-
tabilitzar-se en la segona meitat dels
anys I5l0 cap attn54 7c. Amés d'eils,
trobem gent de l'ofici del cui¡ un 11

7c. i dc la construcció, un 5 %. Aques-
ta afluéncia de rná d'obra permet,
doncs, un redreqament rápid de l'eco-
nomia 1ocal. Des d'aquesta dptica, la
vinguda de famílies de mercaders, en-
cara que en petit nombre (poc més
d'un 2.5 per cent dels afranquits), per
met dinamitzar 1a represa económica.

A poc a poc, els jurats abandona-
ran la seva po1ítica d'exempcions fis-
cals perqué així ho demanaran les ne-
cessitats demogr'ática i económica.
No obstant aixó, es pot dir que, grá-
cies a aquesta política, Girona es va
refer ben de prcssa de les seves cen-
dres i va poder tornar a ser cl centre
económic de primer ordre que era a-
bans de la guerra.



Ser jueu

f a r ida de la comunirrr.lueva al se-
I---rgle XV seguia nombroses normes
i regles, tant les dictades per la seva
religió com per les auloritars cristia-
nes.

Els jueus vivien en un espai físic
restringit: el ca11. La seva societat era
dirigida per un poder executiu: l'alja-
ma, que organitzava Ia vida civil, so-
cial, cultural i religiosa. Aquesta auto-
ritat depenia, de tota manera, del sobirá
del país d'acollida. El rei designava el
batlle de l'aljama, que la dirigia. EI
batlle es recolzava en el consell de l'al-
jama, que estava compost de jueus, e-
legits pels jueus. En general, aqucst
consell es reunia a la sinagoga.

La primera sinagoga de Girona es
trobava a la plaga dels Apdstols, a l'an-
gle de la catedral i del palau episcopal.
La segona estava situada al carrer de la
Forga, al nivell de l'actual placeta de
I'Institut Vell, d'on van ser expulsats
I'any 1391. Al comengament del segle
XV, la sinagoga es va traslladar al ca-
trer de les Dones, número 5, actual Mi-
quel Oliva, i allá continuava estant en
vigílies de l'expulsió. El consell de
l'Aljama la vendri a Jordi Raf'art el 9
de juliol de 1492.

Deixant de banda la sinagoga, I'eix
de 1a vida col.lectiva era la família. amb
el pare com a cap de la unitat. La vida
quotidiana estava intensament impreg-
nada per les tradicions i les lleis reli-
gioses. Els jueus eren mercaders, saba-
ters, matalassers, metges... Practicaven
moltes activitats intel.lectuals i especu-
latires. i per aixó els úobem \ovint o-

Representac¡ó d'una famil¡a jueva en una
s¡tuac¡ó de la v¡da quot¡d¡ana: el d¡nar

cupant cirrecs de gestors, negociants,
prestadors o recaptadors d'impostos.
No és eslrany que anessin rdquirint pe-
tites terres fora muralles per poder arri-
bar millor a fi de mes, grácies a algu-
nes vessanes de vinya.

Precisament a causa d'aquests te-
rnes l'inanuers. l'odi entre cristians i
jueus es manif'estava sovint. Que un
jueu comprés terres a un cristiá o que
aquell donés crédit per a aquesta com-
pra era una operació corrent a l'época.
La incomprensió i el r¡ncor es van ins-
tal lar. sobretot. quan aquest malei\
cristii no podia pagar els seus deutes i
el jueu li prenia els béns per poder co-
brar. La usura estava en mans dels he-
breus, ja que está prohibida per la llei
cristiana. No obstant aixó, cal assenya-
lar que la llei jueva. el Deuteronomi.
diu: "tu pots exigir interessos a l'es-
tranger, peró no a ton germá", la qual
cosa explica que poguessin prestar
amb interüs als cristians perd no als
mateixos jueus. Va aparéixer, doncs, la
imatge del creditor jueu sense cor i á-
vid de diners, i ben sovint aquesta i-
matge será agitada com una bandera
roja a l'hora de trobar els bocs emissa-
ris, eliminant així l'infidet... i el credi-
tor.



A Girona, la convivéncia entre les
comunitats estava feta d'alts i de bai-
xos. Les relacions eren cícliques, amb
altemanga de toleráncia, d'intercanvi i
de fanatisme.

Fins al segle XI, la situació havia
estat més aviat tranquil.la. Es troben
nombrosos contractes enlre jueus i
cristians, i lins i tot cels intercanvis
culturals entre l'aljama i la seu. Des-
prés, a poc a poc, el call es transforma
en un gueto. Aquesta marginació ve fa-
cilitada per l'estatus de la comunitat
hebraica: els jueus no són considerats
ciutadans, no són lliures, sinó propietat
del rei. La discriminació comenqa a
principi del segle XIII, amb l'obligació
de portar una rodona groga en el tors
per als homes, i dues cintes per a les
dones.

Després del pogrom de 1391, els
jurats de Girona van multiplicar els ac-

Únic exemplar de mezuzá catalana. Les mezuzot
són pet¡ts fragments de pergami enrotllat, que

contenen versets del Pentateuc en una can ¡ el
nom sagrat de I'AIt¡ss¡m a I'altre.

tes de protecció en favor seu. Peró
sembla que aquelles mesures van ser,
de fet, un mitjá per controlar-los de
més a prop. A partir de 1432, els con-
versos han de viure separats dels
jueus, i a partir d'aquell moment s'ha
de mantenir tancada la porta del call.
El 1442 els crislians. "anlics i re-
cents". no poden acceptar un jueu a

casa seva. Les finestres i les portes de
les cases jueves que donen sobre els
carrers fora del call han d'estar tanca-
des. A partir d'aquesta data, el ritme
dels decrets es va accelerar: el 1445 es
prohibeix als cristians llogar una casa,
una botiga o fins i tot una taula a un
jueu a l'entorn del call. La població
jueva s'asfixiava en un call que es va
quedar massa petit. El 1445 se'ls auto-
ritza a vitre a fora, peró han de portar
sempre el vestit jueu o una banda roja
ben visible. El 1448 es decideix ei-
xamplar el cáll incorporant-li el carrer
de la Ruca, peró es van tancar els dos
extrems. El 1449 es tanca totalment la
porta del call perqué "els jueus no per-
verteixin pas els nous cristians". No-
més una intervenció de la reina va per-
metre la reobertura d'aquella porta.
Finalment, I'any 1415 el mostassaf
prohibeix als jueus, jueves i prostitutes
tocar I'alimentació que hi ha sobre les
taules dels mercats.

Es van anar adonant els jueus de la
intoleráncia que arribava? Segurament
sí, ja que en vigílies de la seva expulsió
només quedaven vint famílies al call,
fins a tal punt que I'aljama només tenia
quatre representants en el consell i no
cinc, per manca de candidats.

Ironies del destí: l'any 1492, jrst a-
bans de l'expulsió, els Reis Católics,
durant la conquesta de Granada als
musulmans, havien autoritzat els jueus
a celebrar aquesta victória conffa uns
inf,rdels que, a partir d'aquell moment,
serien expulsats del país.



Al marge
de la societat

J a definició de la població gironina a
I-¿fl nal del segle XV no seria comple-
ta sense tenir en compte els marginals.
Aquesta població, situada al marge dels
criteris clássics d'acceptació dins la so-
cietat, representava aproximadament un
15 7o de la població global.

Hi havia diverses menes de marpi-
nació. En primer lloc, la marginació"e-
conómica: els més pobres quedaven ex-

La prost¡tució era pa¡l de la v¡da quot¡diana,
malgrat una polít¡ca mun¡c¡pal ¡ rel¡giosa
contra les " dones públ¡ques " (AHG).

closos dels centres de decisió, no tenien
accés als gremis, o en tot cas a la mes-
tria. Eren els primers que estaven expo-
sats als imprevistos: males collites o cri-
si econbmica breu, malalties, guerres,
impostos suplementaris. En resum, ben
poc els separava de la miséria més total,
i havien de recórrer ocasionalment, o
freqüentment, a I'ajut de I'església a tra-
vés de la Pia Almoina. En els censos. hi
apareixien sempre entre les percepcionr
més baixes, o fins i tot hi podien aparéi-
xer sota la denominació nihil, "res" en
llatí, abreviatura de nihíl habientes, "els
que no tenen res". També els trobem en-
tre els comptes de les pies almoines de
la seu o dels dilerents ordes de la ciulat.
Per tant, es pot parlar raonablement d'u-
na població que anava d'un deu a un
qünze per cent de la població, segons
les époques.

Després hi ha la marginació religio-
sa. Ja hem padat del cas molt diferent
de la comunitatjueva a Girona. Des del
pogrom de 1391 fins a l'expulsió de
1492, van quedar progressivament apar-
tats per una série de decisions que els
prohibien I'accés a la vida económica,
política i també social: prohibició de to-
car els aliments al mercat, prohibició
d'obrir les finestres de les cases que do-
naven al caffer, etc... Portada fins a l'ex-
trem, aquesta marginació va portar ine-
vitablement cap a l'exclusió total.

A més, hi havia una altra catesoria
de marginals que resumia les dues iate-
gories precedents i que hi afegeix un pes
milita¡: són els esclaus. Fins al segle
XIII, els esclaus eren gairebé exclusiva-
ment sarains, presoners de guerra o os-
tatges capturats en les rátzies a la fron-
tera. Peró, més endavant, el comerE dels
esclaus canvia de foma i, al segle XV,
es troben esclaus vinguts de nombrosos
pai'sos: Grécia, Sardenya, Rússia, Albá-
nia, Bósnia, Arménia... Catalunya, amb
nombrosos ports comercials a la Medi-



terránia, estava ámpliament afectada
per aquest tipus de comerE. Els esclaus
estaven considerats com a béns mobles
i, per tant, es troben sovint lraces seves
en els testaments, quan són llegats als
hereus. El testador els concedia, a més,
la possibilitat d'afranquir-se a final del
segle. Peró, com a contrapartida de la
seva llibertat, els calia sovint quedar-se
a treballar amb els hereus o amb la ví-
dua fins a la seva mort. A final del segle
XV, es troben en els uibres de comptes
homes que sembla que són antics es-
claus afranquits. Solen conservar el seu
sobrenom: "negre", "sarrasf' o "sard".
En canvi, tot i que gaudeixen de la si-
tuació de llibertat. continuen essent uns
marginals, económics aquesta vegada,
ja que cobren els sous més baixos.

Aquesta tendéncia a afranquir els es-
claus prové segurament de 1'esclavatge
dels grecs. Efectivament, ñns i tot si e-
ren orlodoxos. no eren menys crisl.ians
que els catblics, i aixd devia despeÍar
les consciéncies i els escrúpols. A més,
la conquesta de Constantinoble pels
musulmans va tallar la ruta del comerg
dels esclaus a la Mediterránia oriental, i
va frenar-ne encara més el tráñc. Lúlti-
ma gran "onada" d'esclaus es va pro-
duir després de la reconquesta, peró en
els anys posteriors els esclaus seran so-
bretot negres africans.

Finalment. l'última mena de margi-
nació és d'ordre moral. Les prostitutes,
igual que 1es jueves, no podien tocar els
aliments del mercat, ja que es conside-
rava que estavan tacades pels seus pe-
cats. De fet, sofrien un doble arllament:
com a dones, i des d'un punt de vista
moral. No obstant aixó, 1a prostitució e-
ra un fenomen normal gairebé legal. E-
fectivament, 1'església l'acceptava com
a "mal menor" davant de l'adulteri o la
violació. Així, Francesc Eiximenis dedi-
ca a la prostitució un capítol del seu
krE del Cristid: "Per que la Santa Es-

La P¡a Almoina ajudava a sobreviure
moltes persones cada d¡a.

glesia e los púncepps sostenen les fem-
bres públiques". L església va arribar
fins i tot a oficialitzar els seus beneficis,
ja que podien anar com a almoines. Jo-
an I les protegia contra els alcavots que
les explotaven: abans d'entrar a un bor-
dell, havien de declarar a1 batlle que ho
feien amb els seu ple consentiment. A
Girona, les prostitutes s'estaven a la pu-
jada de Santa Eulá,lia Sacosta, prop de
Sant Pere de Galligants, Sant Nicolau,
Santa Eul¡lia i el cementiri. Oficiosa-
ment, la prostitució s'estenia dins de la
ciutat, i fins i tot fora de les muralles, tot
i els controls freqüents dels jurats, que
no ho podien aturar. La marginació de
les prostitutes s'accentuara a partir de
1495. Efectivament, aquell any els ju-
rats documenten l'arribada d'un "mal
vulgarment apellat de Sent Man" que
transmetien les dones públiques. Des
d'aquell moment, les prostitutes faran
por perqué portaran la sífilis.

La societat medier al. molt impreg-
nada de codis religiosos, socials i e-
conómics, excloia rápidament els que
no responien a aquests criteris. No obs-
tant aixó, i aquesta és potser la parado-
xa d'una societat cristiana com aquella,
intentava ajudar els exclosos a través de
donatius- de lleis i de concessions.

i.',, i,t L,:ii: !:i



Urbanisme

f-¡urant la seixantena d'anrs que es-
IJtem estudiant. Girona va ianr iar
d'aspecte des de molts punts de vista.

En primer lloc, es preparava per a
la guerra. Des del segle XIV la posi-
ció de la ciutat com a "clau del regne"
va empényer els jurats a construir u-
nes muralles sólides. Al segle XV, es
treballa sobretot en 1a fortificació del
barri del Mercadal. Els treballs, co-
mencats cap a l'any 1369, i després
represos el 1412 i 1438, es van anar
allargant. El 1459 es va construir la
Porta de Bonaventura. Ja en vigílies
de la guerra, Girona estava envoltada
per una muralla antiga en la part alta
de la ciutat, el punt culminant de la
qual era la Torre Gironella, i d'una
muralla nova que anava de la porta
del Carme als barris de Sant Pere. de
Sant Feliu i, travessant el riu, al Mer-

C¡utat de G¡rona als segles
XIV i XV (AHMG).

cadal. La fisonomia de la ciutat de
Girona d'aleshores s'assemblava
forga a la d'abans de l'any 1936. De
manera potser sorprenent, els murs
més antics van resistir e1s atacs, men-
tre que el Mercadal va ser ocupat fá-
cilment.

Després va venir la guerra i els es-
tr¡-llls van ser nombrusos. Ja hem r ist
l'estat en qué va quedar la Forqa els
anys 1462-1463. Quan va acabar la
guerra, l'activitat constructora va ser
important. L'any 1473, per exemple,
els jurats van haver de demanar a Jo-
an Augusti. mertre major de la seu. i

a alguns picapedrers. que reparessin
la torre gran de la porta dels Albadi-
vers. Els desperfectes eren, efectiva-
ment, considerables: "...han vist que
los revolts del dit portal la hun que es
de fora e laltre de dintre el seu cre-
mat, sclafts e permuts en avall de tal
manera que san a desfer e reparar-
1os... ".

Els treballs de repzLració de la ciu-
tat duraran més de 10 anys, ja que el
1483, Juli) Juliá va ser l'encarregat
encarregat d'omplir "el forat de la
forsa he portalls". De fet, els treballs
eren molts més ambiciosos. i va haver
de reparar la porta del castell de Gi-
ronells, la de la Mare de Déu. del
Carme, dels Albadiners, de Sant An-
toni, del Mestre Girart, de Pallisser,
de Sant Feliu, de Vis, dels Adobaires
de Sant Pere, de Figueroles, d'en Car-
donet del Mercadal. de1 Moner. de T-
homas Farrador, i d'altres. En resum.
calia renovar els principals accessos
de 1a ciutat. Aixd sol ja dóna una idea
de l'estat de ruina en el qual es troba-
va la ciutat després de la guerra civil.

Deixant a part els treballs i les o-
bres de carácter civil, també es feien
moltes obres en els edificis eclesiás-
tics. No tornarem pas a parlar del cas
de la seu. La Pia Almoina, edifici eó-



tic emblemátic de la ciutat, lr'a ser ob-
jecte de nombroses reparacions a fi-
nal de segle. Es va haver de refer el
teulat, portes i finestres, així com 1a

cisterna. L'antiga col legiata de Sant
Feliu va sofrir nombroses modifica-
cions al llarg del segle XV. A co-
menqament de seg1e, va perdre e1

claustre gbtic quan s'hi van efectuar
els treballs de fortificacions. L'any
1488 es va prendre finalment la deci-
sió de cobrir els dos últims trams de
la nau. A més, es van reparar els murs
de contenció dels batents nord isud.

Finalment. els últims treballs ef'ec-
tuats tradueixen realment una verita-
ble preocupació urbanística, en el
sentit modern del mot. Després dels
desperfectes, i/o potser també amb la
voluntat de millorar la po1ítica urba-
na, corresponent a les inquietuds del
Renaixement, els jurats decideixen
"l'embelliment e ornament dels pla-
ces i lochs públics e carrers de la dita

El manest¡r de Sant Pere de
Galligants era part de les

fañ¡'f¡cac¡ons, ¡ donava aiuda
espi¡tual al sjstema m¡l¡tar de

defensa.

ciutat". Es tractava de donar més re-
lleu a la Plaqa del Vi, on hi ha situada
la Casa de la Ciutat. Per aixó. "la ca-
sa [...] en lo cap de la plassa dels A1-
bergaries e lo carrer dels ciutadans
[...] dona mol¡a ofustacio empalie e

deformans a1a dita plassa" i, per con-
seqüent, "1os dits archs e etibancs
sien del tot demolits e derrocats fins a

terra". no és pas l'única.37 més fan
part d'una llista dels cases a sacrificar
per "benefici claror i embelliment".

Girona es reconstrueix, doncs,
perd alhora aprofita per embellir-se,
per obrir espais més grans, Places i
carrers més llargs i regulars.



Girona entre
quatre rius

pls diversos rius que travessen la
Ijciutat de Girona van planrejar al-
guns problemes singulars als gironins
del segle XV. En primer lloc, perqué
calia travessar-los i, per tant, s'havien
de construir ponts. Després, perqué el
curs de l'aigua no era sempre tranquil
i les crescudes i inundacions eren re-
lativament corrents. Es podria citar
I'exemple de l'any 1512, en qué
I'Onyar i el Güell es van desbordai, o
també el 1519, en qué el Ter es va a-
rribar a unir amb els dos últims en u-
na inundació que devia ser dramática.

Les pluges provocaven molt sovint
estralls a la ciutat, sobretot en el barri
del Mercadal i cap a Sant Pere, Pedret
i el Pont Major. Peró, sobretot, des-
tru'ien els camins i les vies de comu-
nicacions, amb gran decepció dels ju-
rats, que hi veien un forat inevitable
per al pressupost municipal. Davant
de les seves queixes reiterades, els
reis els van concedir el dret d'imposi-
ció sobre els passos dels homes i mer-
caderies sobre els ponts. Els fons re-
collits havien de permetre efectuar les
reparacions necessáries sobre els ca-
mins i rutes.

D'aquesta manera, els ponts per-
metien reparar els estralls provocats
pels aiguats. També podien ser el vec-
tor d'entrada de personatges més o
menys desitjables. Per exemple, el
duc de Lorena entra a Girona després
de la capitulació del 1468. passa pel

L'eix de I'Onyar a la ciutat vella.

Mercadal i travessa l'Onyar per pujar
després fins a la catedral. Sembla que
el pont era obra dels germans francis-
cans. Fet de pedra, estava superat per
una torre en un dels seus extrems, so-
ta la invocació de Nostra Senyora del
Coll.

Alguna vegada, els ponts, que so-
vint eren molt estrets, es convertien
en el lloc ideal per preparar embosca-
des. Pere de Cardona, el 10 juliol de
1514, va ser atacat quan passava pel
Pont Major. Víctima dels lladres que
actuaven per tota aquella zona, va ser

§N§



atacat a cops de punyal i ballesta. Va
morir abans que el poguessin portar
fins a Girona.

A final del segle XV i al comenqa-
ment del XVI, no sembla que fossin
époques propícies per a la construc-
ció de ponts nous. El pont Major. que
esl.a\ a en mal erlal des de leia gaire-
bé mig segle. continuava funcionant.
Durant elr anys 1450. es ra conslruir
un pont nou anomenat pont de Sant
Jaume. Perd la durada d'aquest pont
va ser efímera, ja que el 1493 se'n va
construir un altre. Que va resultar ser
una construcció épica, ja que el mes-
tre major de la catedral, Francesc Go-
mis, va acabar anant a la presó perqué
impedi.a que els obrers del pont extra-
guessin les pedres que es necessita-
ven. Efectivament, preferia que les
pedres de la pedrera de Pedret es re-
servessin únicament per a 1es obres
de la catedral...

Peró els ponts de pedra, molt cos-
tosos, no duraven gaire davant els ai-
guats dels rius. Per aquesta raó, no és
estrany comprovar que es van cons-

truir ponts de fusta, que eren menys
cars, que es podien construi.r amb més
rapidesa i, al cap i a la fi, d'una du-
rada gairebé equivalent. Així, e1

1512, Guillem Boi, bisbe de Girona,
va demanar a dos fusters que cons-
truissin un pont de fusta servint-se de
dos pilars de pedra que es conserva-
ven d'un pont antic.

Girona va haver de viure a la vora
d'aquests quatre rius. La ciutat va ha-
ver d'afrontar les inundacions que, en
zones com el Mercadal, molt planes,
provocaven uns desperfectes conside-
rables. Aleshores, la ciutat es va orga-
nitzar per disposar de fons per re-
construir les vies de comunicació.
indispensables per a la circulació tant
de les persones com sobretot dels
béns. E1s ponts, que sovint quedaven
destruits pels aiguats, eren un mitjá
segur per justificar les taxes i els im-
postos que servien per finanqar la re-
construcció de les carreteres. itambé
dels mateixos ponts. Era un cercle vi-
ciós. L home pateix la natura per més
que intenti evitar-la.

El Ter a Pedret.



Una societat
gremial

pl període que ens inleressa pot ser
Lconsiderat com una época de ransi-
ció en la formació dels gremis. Efecti
vament. des del segle XIll. els gremts
van experimentar diversos sistemes per
agrupar-se i contribuir a la formació
dels més joves en le: ans i les técniques
de la seva professió. Es tractava d'asse-
gurar-los una veritable ascensió social
per poder protegir els seus interessos
contra les malalties, la pobresa o la mort
i, finalment, per poder assegurar les ne-
cessi,ries qualitat i unitat en el seu ofici.

Afectats de ple per la crisi del segle
XY els artesans aprofitaran, en aquell
final de segle, una relativa calma e-
conómica per constituir definitivament
el seu gremi a través de decrets que re-
glamentaven estrictament la seva vida
professional. Sovint, aquests actes re-
prenien antics usos i costums ja conso-
lidats al segle precedent (flassaders
1332, sastres 1387...) i els van perfec-
cionant. El sector pioner en aquest
camp va ser el téxtil.

En vigílies de la guerra civil, 1'ajun-
tament va fer establir un padró que ens
permet conéixer amb precisió la pobla-
ció gremial de Girona en aquella época.
Els artesans del téxtil eren els més nom-
brosos. amb 227 persones: després ve-
nien els obrers del cuir. amb 123 perso-
nes. El món de la construcció comptava
amb 91 obrers, i els oficis de l'alimen-
tació contractaven 79 persones. El tre-
ball del metall reunia 58 artesans. Se-

4e

liil ii:,r'il

guidament, el comerq en general ali-
mentava 52 individus amb les seves fa-
mílies. Finalment, 24 persones treballa-
ven a I'administració. A tots aquests, cal
afegir-hi 106 persones agrupades en o-
ficis diversos, 60 rendistes, 15 intel.lec-
tuals,42 sense professió precisa, i 80
focs eclesiástics. Es a di¡ una població
total aproximada de 4.300 persones.
Deu anys més tard, només seran dos
mil. Només quedaran 85 dels 227 afte-
sans téxtils, 34 paraires dels 98, els dra-
pers cauen de7 a l, i els mercaders, de
20 a6.

Sortosament, després de 1472, Giro-
na es va beneficiar d'una expansió de-
mográfica i económica que va fer obli-
dar, a poc a poc, les angoixes de la
guerra. Amb aquesta revifalla, la indús-
tria téxtil coneix una nova fase de pleni-
tud, estimulant tota la vida econbmica

Les emes deis oflc,;s de la construcc¡ó sota la
¡nvocac¡ó dels Quatre Sanfs Mártlrs, a la capella

del mate¡x nom a la catedral de Girona.



local. Aquesta recuperació atrau cada
vegada més mestres artesans que, obli-
gals a marxar lora de les grans ciutats
saturades per un teixit gremial massa es-
ricte. inlenla\en tenir noves opofluni-
tats en les ciutats més petites, amb una
vida associativa més recent. Aquests
nous añesans_aponen sang nor a a la po-

hlació local. Es una época. doncs. en qué

els gremis es consoliden de manera de-
finitira. multipliquen els reglaments i

decrets per definir d'una vegada per to-
tes les rtribucions. deures. obligacions i

privilegis de qué gaudeixen cadascun
dels membres. Tenien una certa inde-
pendéncia en relació amb el poder local,
una independéncia, peró, que es va anar
reduint cap als zurys 1560.

Quina és l'estructura del gremi?

Quan, en els anys 1.180, proliferen les
regulacions dels gremis, aquestes mesu-
res són sobrelot adaptacions que imposa
la nova situació de després de la guena.

Aquesl: nores eslructure\ es conei-
xen amb els n,¡ms de confraries. gremis.
arts o col.legis. Les variacions en la de-
nominació depenen de la importáncia
del fet religiós o assistencial dins el seu
funcionament. Al comenqament, les
confraries reunien e1s afesans sota la
invocació d'un sant patró, com Sant Es-
teve o e1s Quatre Sants Mirtirs.
Paral.lelament, es va desenvolupar un
paper d'assisténcia i cobertura social
per a tots els membres. Origináriament,
la peninenqa a una confraria era opcio-
nal, peró en realitat sovint era gairebé o-
bligatória per poder exercir. Lentament,
aquestes associacions es van convertir
en corporacions en el sentit propi del
terme, dotades de privilegis reials i mu-
nicipals. L entrada a un gremi depenia
de l'opinió dels meslres. El jove aspi-
rant havia de passar per l'estadi d'apre-
nent, que podia durar de 3 a 6 anys. No
cobrar a cap sou. o era molt baix. ja que
depenia de qui el iormava. Per accedir

La v¡da al taller: els més grans, mes¿res,
ensenyen la feina als més joves.

després a la categoria de mestre, havia
de passeLr una prova. Aquest examen es

va generalitzar el segle XV. A més, l'a-
prenent havia de pagar una taxa de 10
sous per poder-s'hi presentar. La direc-
ció de la confraria estava sovint en
mans de tres o quatre persones. S'elegia
cada any el dia del seu sant patró. La
confraria religiosa es va dissoldre suau-
ment dins de la corporació, i la corpora-
ció va adoptar el contingut religiós. A
linal del segle XV. les dues assoeiacions
ja s'havien barrejat definitivament.

A comengament del segle XVI, les
regulacions es preocupaven sobretot de
l'aspecte purament gremial de les es-
tructures, i reglamentaven l'examen
d'entrada al gremi, l'estatus dels apre-
nents, el control de 1es activitats pro-
duclir es, elc. Peró encara apareirien so-
vint al.lusions a la confraria: assisténcia
als malalts, enterrament d'un confrare o
de Ia seva famflia, pensió de la vídua...

Per tant, el gremi, a comen§ament
del segle XVI, es trobava en el moment
culminant de la seva forga. Encara era
una estructura obelta, amb objectius de
millora de la condició dels confrares, de
suporl professional i social, amb privi-
legis que defensaven e1 grup i f indivi-
du, i amb una preocupació de qualitat i
de manteniment de l'ofici. No obstant
aixd, aquest estat de gricia no va durar
gaire. Els gremis es tancaran sobre ells
mateixos.



Reglaments
d'oficis

'Privilegi Real concedit per la Re Magestat de Don Alfonso Rey de Arago a
favor dels padrers, fuster hi ballesters de la ciutat de Gerona, de uns capitjs o
ordinacions per la confraria fahedora baix invocacio dels Sants euatre 

-Mártirs

dels quals hi ha un altar o capella en la Iglesia en la seu de Geróna: dictat en
lo Monastir de Sant Cugat del Valles a 7 dejuliol de I419"
"...Primerament que tots padres e fusters o balesters é tots aquells també ho-
melx com dones qué metré si volran que sien es puguen mefra en la dita con-
freria dels dits bentyrqts Sancts Quatre Martyrs tle la dita seu de Girona: pla-
cet domino.regit. Item que en cuscun any lo derrer tlie del mes de Maig in lo
qual es la Jbsla dels difs benryrafs Sancts I Martyrs tots los confrares é con-
frareses sientenguts de concorua éftrfesta bé é áiligentiment a.cessar de fo-
tes {aWrV temporals, e essent ttjustafs en la lglesiaie la seu é ago per ayr é
scoltar devotament la missa e sermo é altre divina ofici davanilo'altai clel
bentyrats Sancfs Quatre Martyrs los quals confrares- é conJiareses sien ten-
quts_.é hayel á pogar tota anys dotze diners cctscun (...). ltem que cascun (tny
lo dirjrrn de la dira.festo quant lo dit ofici sera fet toti los coifrares de la di-
ta comfraria ensenyos ojustaf a la maior part daquells o almeiys que munlen
a nombre de,l2 comfrares ultra los 4 pabordres sien en lo refaior i claustre o
en alfre qualsevol loch de la dila seu. E aqui elesge.rquen e procuren ben e le-
yalment la dita,confrario dementer lur re§iment iurira. [...j ltem que dets dix
diners de la dita com/ieria se cant e sié tengut de caitar cascuno sefmana
dyes mis1e1 qo es una en lo altor dels dits Beiuyrats Sancts euatre Mortirs é
altre en laltar del Benuyrat Mossen Sent Narcii en la lglesilde Sent Fetiu de
Gerona per animas dels confrares é comfrareses é lotes-animas altres faels cle-

functes (...). Item mes que dels dits diners sien comprats l2 siris los quals ser-
vesquen a acompenyar los precios cors de Jesus Crist lo die de Corpus Christi
e servesquen a les sepultures dels dits confrares e comJiareses; (...).

AHMG (Fons associacions, Série Gremis, codi IV.1, Lligall 8)

"Infome del.gremio de carpintero de la presente ciudad de Gerona, para el
muy illustre Ayuntamiento de ella"
"...m seguida de cuya concession [de 1480J passaron el ]9 desiembre del an-

yo 
-1481. 

Los prohombres que entonces eran con intenencion de los cofrades
q.Jormur los siguientes. Es la primera que qual quien que quirierse trabajar a
llevar trubajo pura vender en presente ciudád dél orte de c'drpintero o picape-
drero, deviesse de qntes scr exuminado hi habilitado hi pagai cierta quLnüdad



hi para el caso de contrcnenir en ello, cierta
pena que no se ha podido sacar en limpio
qual aplicadera la mitad al comisario real hi
la otra ala cofradia, exceptuado los esfronge-
ro5 expenos en los mitmos como.iur¿r¿n an-
te prohombre en poder del baile de dicha ciu-
dad, que por el liempo de 4 anyos lo havian
viado con maestro de dichos oJicios en algu-
na ciudad, villa o lugar tanto del principado
como fuera de el. (....1. Es la lercera que baro
de igual pena [5 sueldos] huviessen tambien
a pagarlo los mancebos de dichos oficios. Es
la quatla, que los hijos de los cofi'ades como

fucs<n habile.r hi .,u/iciente.t, devie¡.u n ¿¡a-
minarse hi pagar por dicho examel l0 suel-
dos. Es la quinta que no pudiessen dichos co-

frades extraher de sabuf poder obra alguna
de sus respecfive oficios que no .fuesen reco-

Un exemple
de

reglamentac¡ó
d'of¡c¡: el

ll¡bre
d'ardinac¡ans
dels te¡x¡dors

¡para¡res
(1488).

(AHMG).

nocida ¡tor los Prohombres hi halladct ser de material bueno, baro pena lam-
bien de cinco sueldos. Es la sexta que si enlre los cofadres se moviesse dispu-
ta, demanda o controNecia alguna, la huviessen de termirutr hi declarar los
Prohombres hi estar a ella dichos cofrades baro pena de cinco libraq de cera
que havia de senir para acompanyar alos Beaticos de los mismos. Es la sep-
tima que deviesse todo cofadre acompanyar dichos Beaticos como hi tambien
si se moria alguno de ellos o de sus consortes e hüos ctcompcmyarle e enfetar
Es la octava que siempre quefuessen llamados los cofadres con sonido de cam-
pdna i otramente para conNocarse en el lugar acostumbrado, devicssen prat-
ticarlo baro lambien pena de media librq de cera. Cuias ordinaciones, c<¡n to-
do de la lisencia hi /ácultad tenian para ello, solicitaron por conclusion alos
Illustres Juradr¡s se sirviessen aprobarlus hi en eJbcto lo practicaron assi el l2
.junio de 1482 hi solamente anyadieron en quanto ala primera de los examenes
se pagarel l0 sueldos hi en quanto ala segunda de los eslrangexts que a mas
del juramento alli referido deviessen tener casa alquilada en la presente ciu'
dad donde habitassen con sabuf muger hi;familia hi que asimismo contribuis-
sen alos cargos de la cofadria.
Despues en 8 mqio de I 503 por los lllustres Jurados que entonces eran fue e-
cha ordinqcion ceperada a.lavor hi utilidad de dicho grmio que ningun coJit-
dre sin embargo de ser examinado, sino era casado hi no tenia <asu propia o
olquilada no pudiese tener tienda, mancebo no otro maestro para trabaiar ba-
ro pena de cinquanta sueldos aplicaderos a lo tercera parte al arca Real, la
otra ala capilla de la ciudad hi la otra al arca del propio gremio."

Esteva Figuera, Paborde major. l7 octubre 1785
AHMG (Fons associacions, Série Gremis, codi IV l, , Lligall 7)
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Riqueses
d'un testament

pls testamenrs olereiren una gran
I-lquanl ¡l d Inlormacions no no-
més sobre el patrimoni d'un individu
sinó també sobre les seves pracl.iques
religioses i sobre 1a seva f'amília. Si
el testador era pobrc, el testament po-
dia contenir només algunes línies
peró, en canvi, si era ric o era una
persona molt inlluent podia estar for-
mat per un nombre considerable de
págines.

Agafem l'exemple del testament
presentat per Ramon Solá l'any 1459
al notlri gironí Escuder. Aquest pin-

tor va ser el primer d'una dinastia
molt productiva a la comarca del Gi-
ronés. Va ser ell, per exemple, que va
pintar la clau de volta de la Mare de
Déu de l'lnfant I'any 1423.

El testament presenta nombroses
informacions sobre les actituds i Ies
práctiques religioses del personatge.
Va triar el monestir dels germans pre-
dicador¡ de Gironr. on possela una
tomba per ser-hi enterrat. D'aquí de-
riven tota una sdrie de llegats anome-
nats pius, els beneficiaris dels quals
eren dir erses inslilucions religioses.
Dóna quatre sous a Sant Feliu per a
una missa de sepultura. Hi afegeix l0
sous per al mateix monestir per enco-
manar misses i absolucions durant el
seu funeral. Perb també es preocupa
de la seva ánima per a després de la
mort. Així, deixa 33 sous perqué es
diguin dues trentenes de misses en
memória seva. Finalment. acaba les
seves bones obres llegant l0 sous a
l' hospitali noua, l'hospital de Pedret,

Manuscr¡t de l'época.
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i 12 diners al monestir dels germans
menors, al Carmel i al convent de
Santa Clara.

Un cop preses aquestes disposi-
cions, el testador es preocupa d'alló
més material, del seu patrimoni. És u-
na part que ofereix moltes informa-
cions sobre els béns mobles i immo-
bles que podien posseir els homes de
l'Edat Mitjana. En el cas de Ramon
Solá, comenga donant el seu dot a la
seva dona. Després, li deixa una sdrie
d'objectes coffents: dos matalassos,
un travesser, dos parells de llengols,
un tapís que tenien penjat a la paret de
la seva habitació, dos bancs, un cofre
mitjá, un altre cofre pintat, etc... Així
assegura a la seva dona un mínim vi-
tal. Aixó permet que ens fem una idea
de la manera tan austera com devien
estar moblades les cases de l'época.
Després li deixa la seva roba ijoies. i

hi afegeix un cor de plata. També hi
ha seguidament tota la vaixella. La
dona de Ramon Solá hereta, entre al-
tres, una marmita de coure, dos plats
d'estany, dues escudelles d'estany, un
ast, una paella petita... Per tant, es
tracta de béns que, en aquella época,
devien representar una certa suma de
plata o, com a mínim, devien donar u-
na certa idea de vida confortable. Fi-
nalment, li dóna altres objectes de vai-
xella o mobles, que segurament són
objectes de luxe, ja que es posen a
part de les altres donacions. Hi tro-
bem, entre molts altres, un candeler,
una l)rmpada de ferro, un gerro d'es-
tany, 6 cadires de 11i, una taula, dos
bancs, una escudella de plata, i una al-
tra de més petita perb també de plata,
una tassa de plata amb peu amb la
qual tenia per costum de beure cada
dia, una cullera de plata, bacines, un
burxador, etc... Caterina So1á rep,

doncs, de part del seu marit tot el que
una dona del seu rang necessitava per
tirar endavant una casa.

Després dóna a cada membre de la
seva família i a les persones més pró-
ximes. Gaspar, el seu gendre, rep 50
sous. La seva filla, 100 lliures i tam-
bé la roba, les joies, les perles i els
ornaments que el seu pare li havia
pagat i que passaven a ser propietat
seva. Esteve, el seu fill, rep 50 flo-
rins i, com que també era pintor, les
eines que necessitava per exercir el
seu ofici. Cadascun dels seus nebots
rep l2 diners. Els seus criats i captius
queden alliberats. El seu fill Ramon
hereta 60 lliures i la seva dona 10
sous. A més, reconeix que li deu 60
lliures més, que els executors testa-
mentaris 1i hauran de pagar. Final-
ment, cadascun dels seus néts rebrá
cinc sous. Pere Soli, escriptor, el seu
últim fill, és nomenat hereu univer-
sal, i rep, per tant, la resta dels seus
béns.

L'acte este signat eI 23 dejuliol de
1459, davant de set test¡monis. amics
del testador. Aquests últims ens per-
meten conéixer les relacions scicials i
d'amistat que podia haver mantingut
Ramon Solá durant tota la seva vida.
Aquests testimonis provenen d'un
medi prdxim al del pintor, la qual co-
sa portaria a pensar que les relacions
es mantenien dins de la mateixa clas-
se social. Hi ha, en efecte, un pintor,
un botiguer, un comerciant, un apote-
cari, un sastre, i dos artesans: un bar-
ber i un boter.

Els testaments ens permeten,
doncs, endinsar-nos una mica més en
la vida privada dels homes de l'Edat
Mitjana i conéixer millor el seu ni-
vell de vida, el de la seva família i el
dels seus amics.



El patriciat
urbá

f I segle XV e\ta marcat per una cri-
I--tsi que r¡odilica profundamenl les
estadístiques económiques í també so-
cials de la ciutat. El comerg es paralitza
entre els anys 1380 i 1440, amb un mo-
ment negre l'any 1427 . Després, es co-
menga a notar un lent redreEament, bru-
talment aturat per la guerra civil de
1462-1472. Peró aquesta crisi no va a-
rribar a afectar les capes superiors de la
societat, i I'oligarquia de les famílies
enriquides pel comerg, 1es professions
liberals o els homes de lletres viil supe-
rar aquests obstacles i en van sorlir re-
forqrts. De lel. un nou grup d¡rigent e\
va anar formant. Per aquesta raó, l'es-
tudi del patriciat gironí és molt caracte-
nstic de la situació general.

Abans. perü. crl recordar que els

El mas de les tarres de Palau, que va ser
la res¡déncía hab¡tual dels Sarriera f¡ns at

segte XV t (AHMG).

municipis es dividien censalment en
tres mans: la má meno¡ la má mitjana i
la mi major. La mi major estava com-
posta pels "més honrats hi estimats,
sens exercir art mechánica", segons
Bosch. De t'et, el pes demogrific és
molt desproporcionat. Si la má major
tenia un pes polític del trenta-tres per
cent, en canvi només representava del
dos al cinc per ccnt de la població; la
mi mitjana representava també el tren-
ta-tres per cent del poder polític, peró e-
ra només un deu o quinze per cent del
pes demográfic; la má meno¡ que tam-
bé valia un trenta-tres per cent! repre-
sentav¡l en crnvi tlel vuitanta al vuitan-
ta-cinc per cent de la població urbana.
Els representants dc les man5 mitjanes i

majors lbrmaven una oligarquia urbana
que es va anar modificant a causa de la
crisi económica i va arribar a crear un
nou grup social.

Les velles famílies dirigents no sor-
tiran pas indemnes d'aquest segle de
crisi. Algunes d'elles canviaran el seu
estatus, passant per exemple al rang de
cavallers i perdent, per tant, el dret a
seure al consell municipal. L'un dins
l'ahe, aquests dos estats acabaran pro-
vocant una concentmció de les elits di-
rigents. El poder de la má major sera
detentat per un nombre molt petit de
persones. El patriciat, doncs, canviari
tant per la seva població com també per
la seva composició. A més de la desa-
parició d'aquests velles famílies consti-
tutives del primer consell municipal,
Ies dinasties de mercaders. delmades
per 1a crisi, desapareixeran totalment de
la má major. Així, és el final per a les
famílies Renau, Bordils, Net, Camp-
llong, etc... Noves famílies, com els De
La Via, els Santdionís o els Bell-lloc.
comenEaran a emergir, gaudint d'un
rang i d'un prestigi superiors als dels
seus predecessors. Formaran una elit
instruida i potent, dotada d'un gran sen-



tit de 1'honor i d'una preocupació per-
manent pel prestigi social. Per aquestes
raons, procuraran seguir de ben a prop
la motla del vestir, l'erhuberincia en
les demostracions d'armes i de cavalls,
i la magnificéncia en Ia construcció de
les cases i palaus.

Al llarg del segle. l'alta burge.ia ur-
bana i Ia petita aristocrácia de cavallers
i de donzells es mesclaran i recrearan
les característiques de 1'antiga aristocrá-
cia militar feudal. El nou patriciat va a-
conseguir, per tant, posar un peu a tots
dos camps. Una mateixa famflia tindrá
ramificacions burgeses i nobles, a la ve-
gada a la ciutat i al camp. Sovint les
branques secundl,ries seran ennoblides,
ja que el seu cap de família preferirá un
estatus burg¿s que li conferirá un verita-
ble pes polític. Molt sovint tan sols a-
quest aspecte polític distingeix el patri-
ciat de la noblesa. Per amibar a aquesta
barreja perfecta, es planificava sovint u-
na sirvia política de casaments, tal com
queda pedectament demostrat en l'e-
xemple de 1a fami'lia Bell-lloc. L'orga-
nització de les seves estratégies fami-
liars subratlla 1a forta consciéncia
identitária d'aquest grxp, que el diferen-
cia una vegada més de la noblesa. El pa-
triciat necessitava aquestes unions per
enforlir la seva ascensió social, perd
també per consliluir un patrimoni. un
dels imperatius relacionats amb el seu
estatus. Així, els casaments eren dirigits
per contractes que regulaven les tfan-
f'eréncies patrimonials entre les dues fa-
mílies o al si de la mateixa f¿unília.

És veritat que aquest nou grup social
fonamentava el seu poder en el seu pa-
trimoni. La base económica de la fámí-
lia estava consolidada, perqud ben so-
vint eren rendistes. Procuraven estar al
marge d'una parlicipació directa en e1

comerE i en les activitats de producció,
i no cometien mai els errors que van
comportar la pérdua de les classes su-

Simbal de poder ¡ r¡quesa. un home a
cavall, amb tota I'arnamentac¡ó deguda

al seu rang (AHG).

periors del segle precedent. L alta so-
cietat es divideix aleshores en dos
grups: els que s'atreveixen a fer nego-
cis i produir, com els mercaders, els ar-
l¡sies iels mesres artesans. que consli-
lueiren les mans mitjanes i menorr: i
els rendistes: ciutadans honrats. nobles
urbans i burgesos ennoblits.

A I'alba del segle XVI, aquest patri-
ciat veu com el seu poder es reforga.
Després de la guerra civil i sota Ferran II,
aquestes elits urbanes són ol'icialment re-
conegudes com a tals. El rei, després
d'estar-hi enfrontat durant la guerra,
reprdn les seves relacions fbnamentades
en un reconeixement tácit d'aquests ci¿l-
tadans honrats com a dirigents naturals
de les ciutats i en una legalització del seu
rang social. EI ple reconeixement polític
es fará a través de la refotma del régim
municipal de Barcelona entre 1490 i
1510. Els mestres artesans i e1s me¡ca-
ders quedaran marginats i seran foragi-
tats de les esferes decisóries. A Girona, la
insaculació de 1457 es manté més o
menys després de 1472. El govem muni-
cipal continuará la seva aliauiga cunb els
ciutadans de les mans mitjanes i majors.

No obstant aixó, s'observa, a paltir
de 1498, a Barcelona, una aristocratit-
zació del govern municipal amb l'en-
trada de cavallers i de donzells a les
institucions locals, obrint el pas a la
constitució d'un altre grup social.



Un exemple
d'estratégia

familiar:
els Bell-lloc

E n un conlexl de eonsolidrció tlel'
Dpoders idel prestigi del patriciat.
algunes lamÍlies apareixen a primera
fila de Ia vida política i social de la
ciutat. Es podrien citar els De la Via o
els Santdionís, perd hi ha una família
que es desmarca del tot pel vigor que
demostra a I'hora de gestionar una es-
tratégia familiar matrimonial: els
Bell-lloc de Girona. Per adonar-nos-
en, podem resseguir l'evolució de ca-
dascun dels seus membres.

El primer del llinarge que r a lenir
un concepte de clan familiar és Bernat

Al Mercadal, hi va haver el cavent de
framenars a paft¡r del XIV

Bell-lloc, jurista, que es va cas¿rr amb
una no gironina, Joana de Casanova.
Un casament molt pensat. ja que Joa-
na era la filla del notari barceloní i se-
cretari reirl Llorenq de Casano\a. i

per aixd mateix neboda del cardenal
Joan de Casanova. A més. Joana va a-
portar 22.000 sous de dot en fbrma de
censals. El 1462 Bernat será 1'advocat
oficial del capítol de la Catedral. Ber-
n¡t morí u linal dc 1466. i r a deixal u-
na filla, Francina, que va entrar al
convent del Mercadal, i un fil1, Ber-
nat, que anomenarem simplement
Bernat II.

Bernat II es casa l'any 1470 amb
Elionor Beuda. una noir que pelranyia
a lcs capes superiors de la societat gi-
ronina. Aquest fét ja denota l'estatus
al qual havia arribat la família Bell-
Iloc en aquella época. D'altra banda,
va obtenir per part de la reina els drets
de domini directe del Mas Gotman.
antiga propietat confiscada al rebel
Eimeric de la Via, enfortint d'aquesta
manera la seva influéncia en detd-
ment d'una família rival. Elionor va a-
portar el delme de Salt com a dot, és a
dir, aproximadament 23.500 sous.
Bernat II esdevé aleshores jurat en
cap de la ciutat. Quan es produeix la
pesta del mes de juliol de 1489, mor.
Tenia set fills: Bernat, de l6 anys, que
estudiava dret civil a Lleida; Elisabet,
Joan, Jaume i Guillem, dos nens més
que van morir, com el seu pare, durant
l'epidémia. Joana de Casanova va as-
sumir la lutela dels cinc primers.
Trencant amb les práctiques familiars,
vetllará per col.locar cadascun dels
seus descendents entre les millors fh-
mílies-

El 1491 Elisabet es va casar amb
Galceran d'Abellars de Rupiá, i li va
oferir un dot de 2.X.000 sous. Peró va
morir l'any 1.195 sense deixar des-
cendéncia. Joan es va orientar cap a la



carrera eclesiástica després d'haver
estudiat dret, empés per la seva ivia,
la qual Ii comprará els beneficis. Igual
que la seva germana, Jaumc mor el
1494 sense descendents. El futur de Ia
família es concentra, per tant, en Ber-
nat III, que el 1495 es casa amb Cons-
tanga de Segurioles, de l2 anys, filla
de la il.lustre família gironina. Joana.
dirigint sempre la família, va vetllar
per la .uperr ivéncia del patrimoni i va
inslaurar com a hereus els seus propis
néts, la qual cosa li va permetre des-
prés llegar un patrimoni intacte a Ber-
nat III. Grácies a aquesta maniobra,
els Bell-lloc encara conservaven un
estatus tan elevat que podien escollir
les aliances que volguessin entre les
millors l¡mílies. com arr els Segurio
les, llinatge de mercaders ennoblits
del segle XIV Constanqa no aportará
el dot de 22.000 sous fins a l'any del
ca\amenl. teninl en compte la ser a jo-
ve edat. Dos anys més tard, el 1497, la
família Bell-lloc va viure el seu mo-
ment culminant: Bernat III és doctor
en dret a l'Estudi de Lleida. Joan va a-
cabar essent canonge a Ia seu, i Gui-
llem, el petit, era el senyor del castell
i de la baronia de Santa Coloma de
Farners.

Constanga va donar un fill i cinc fi-
lles a Bemat III: Joan. Jerdnima. An-
na, lsabel. Estefania i Rafaela. Tal com
ho demanava a partir d'aquell moment
Ia tradició f'amiliar, cada generació va
fer un casament de prestigi. Perd Joan,
que va morir l'any 1519, no podri as-
sumir aquest paper. Será Jerónima que
l'acabari representant, casant-se amb
un dot de 22.000 sous l'any 1517 amb
un donzell de Perpinyá: Joan Giginta.
Les altres germanes entraran a dife-
rents ordes monástics.

Bernat III. vidu des del 1515. havia
perdut la seva ávia el 1503. Sabia que
li calia un altre fill per perpetuar la fa

La casa Bell-llac del Pla a Salt.
Al castat de ]a porta, h¡ ha

I'escut de la famíl¡a.

mília. Es va tornar a casar 1'any 1526
amb Beatriu de Vergós, hereva d'una
família militar de la vegueria d'Oso
na. Quan mor, l'any 1533, ia hauri
tingut el que será el seu fill hereu, Je-
roni, que a partir d'aquell moment ga-
rantirá 1a política familiar.

Cada generació dels Bell-lloc de-
fensava sempre els mateixos valors:
fer fructificar el patrimoni, consolidar
I'estatus de la família i trobar sempre
les millors aliances en tots els camps.
Aquesta obsessió s'acabará manif'es-
tant fins tot en e1 testament de Bernat
lll: Ilega tot el patrimoni a Jeroni. o a

les seves dues últimes filles. si no eren
monge\. Si mori'sin tots. JerÜnima es
convertiria en 1'hereva amb condició
de tenir un fill, que va viure a Girona
sota la protecció dels Bell-lloc. l, so-
bretot, Ia cláusula més important:
prohibia a les tres generacions futures
vendre el patrimoni familiar.

Els Bell-lloc, o l'estratégia familiar
portada al paroxisme.



Fires i mercats

J\es de \empre. C¡rona ha ocupat
I-.f un lloc irnporlant en els inlercan-
vis comercials grácies a la seva situa-
ció estratégica en els grans eixos de
comunicacions. També, des de 1'épo-
ca romana, Girona s'imposa com a
pas obligat de les mercaderie..

El desenvolupament dels mercats
és el resultat de diversos factors, que
sirnbolitzen una socielat en clnri
constant. En primer lloc, cal un con-
lert. de pau que permeli unes comuni-
caclons sense rrscos! que proveelxr
d'una má d'obra abundant i que asse-
guri les produccions per poder estabi-
litzar 1'economia. Tot plegat evolu-
ciona cap a una producció
excedentária a la qual cal donar solu-
ció. Tota una classe, per tant, s'espe-
cialitzará en aquest camí: els merca-
ders. Aprofitant el desequilibri
económic entre Ies ciutats iel camp,
els mercaders crearan mercats per
respondre a la demanda ciutadana li-
quidant els estocs rurals.

Sovint, els mercats es feien a l'ex-
terjor de les muralles, la qual cosa a-
fhvoria que es desenvolupessin els a-
fores de les ciutats. Es el cas del barri
de1 Mercadal, que, tal com ho indica
el seu nom. era un antic mercdfus.
Sembla que, des de l'época comtal,
també l'Areny havia estat un lloc
d'intercanvi.

A l'interior de les muralles no hi
havia només un mercat, sinó que n'hi
havia diversos, repartits per les places
de la ciutat en funció de les seyes es-
pecialitats. La toponímia medieval

Llibre del Mostassaf, que guarda totes
les regtamentac,ons relattves als

merc¿ts. pesos ¡ mesures (AHMG).

que hem heretat reflecteix sovint l'ac-
tivitat del lloc: plaga del Vi, plaga de
l'Oli, plaEa de les Cols...

Al segle XV, un viatger que arribés
un dissabte de mercat a Girona podia
passejar pels carrers i trobar totes les
mercaderies que necessités. A la plaqa
més gran de la ciutat d'aleshores, la
plaga de les Cols, hi havia el mercat
del gra. Les compres es feien en un
cantó de la plaga, a l'angle de l'Ar'-
genteria i de Besadó. També hi havia
mercaders de carn, d'aviram, de caga.
També s'hi venien ous. fiuita i lle-
gums. S'hi podien comprar igualment
espécies, abans que els adroguers no
s'instal.lessin a les botigues de la mu-
ralla. Si després d'aquestes compres
el nostre viatger volgués fer una pau-
sa, li podríem aconsellar anar a la
plaqa de les Albergueries: podria
menjar i beure a cor qué vols. Al ca-
rrer de l'Argenteria Vellt. s'hi venia
palla. Si algú necessitava ge1 per con-
servar aliments, podia anar al carrer
dels Mercaders. a la casa de la Neu.
El gran mercat dels draps es feia a la
plaEa dc Sant Josep, mentre que el



Camí Reial acollia els carnissers. Per
procurar-se cerámica i altra terrissa.
calia anar a les Olles. Com és fácil
d'imaginar. els mercaders d'oli eren a
la plaEa de 1'Oli, peró també hi havia
els mercaders de vi. A la plaqa del Vi,
hi havia ia llenya i les escombres.

Es clar que tots aquests mercats
devien estar controlats. Aquest era el
paper del mostassaf. Aquest funcio-
nari, de nom d'origen árab, depenia
directament dels jurats. Era l'encarre-
gat de fer aplicar les multes i de cas-
tigar els infractors. A més. era qui
contrastava els pesos i les mesures o-
ficials de la ciutat. Igual que el mes-
tre picapedrer, se'l veia sovint amb u-
na vara que representava la mesura
que servia de patró. Feia respectar les
hores de mercat, que estaven limita-
des. Així, la venda a la plaga del Vi
només es podia ler al matí. i en canvi
els mercaders de la plaga de les Cols
només treballaven a la tarda, amb la
condició de no vendre ni ous ni fruita
sota 1es voltes. EI mostassaf verifica-

va les llicéncies de cadascun, i que
les condicions sanitáries mínimes
fossin respectades. Així, cap al 1477,
el peix salat va ser prohibit per pro-
blemes d'higiene. També controlava i
fixava els preus, i posava pau en els
conflictes. En cas que no es respec-
tessin les regles, el mostassaf estava
autoritzat a penalitzar. Una part de la
multa era per als jurats, una altra per
al demandant, o el delator, i una per a
ell mateix. També podia confiscar la
mercaderia. Perd el fet que es trobin
molt sovint multes o avisos de prohi-
bicions en els llibres d'acords dels ju-
rats tendiria a mostrar que les regla-
mentacions no es respectaven del tot,
i que el mostassaf representava un pa-
per important de policia.

El costum de celebrar un mercat
més important que els altres es va a-
cabar imposant. Per fer-ne una festa
excepcional i diferenciar-lo dels mer-
cats setmanals, era habitual que es
posés sola la protecció d'un sant pa-
tró. Es el naixement de les fires.

El mercat de la Rambla (AHMG)-



La impremta
arriba a Girona

I final del segle XV. només una elir
fl,intel.lectual i linancera podia arri-
bar a tenir una biblioteca. Els llibres e-
ren rars i, per tant, cars. Com que eren
escrits a má, en general trigaven un any
a ser acabats, i podien arribar a valer
quantitats astrondmiques. Així, l'any
1486 un missal costava 53 lliures, és a
dir, l'equivalent de 212 dies de treball
d'un manobre !

Els grans centres de cbpia eren els
monestirs i les abadies. En el món laic.
el llibreter s enca.rregava de comprar i

vendre els llibres. En general, disposa-
va d'un estoc reduit, integrat per al-
guns llibres manuscrits i, després de la
segona meitat del XV, pels primers lli-
bres impresos, sovint importats d'Ale-
manya. El comprador potencial havia
d'encarregar el llibre i establir un con-
tracte amb el llibreter. Aquest contrac-
te servia de plec de condicions, i esti-
pulava tots els detalls de realització: la
qualitat del pergamí a utilitzar, el tipus
de cuir, els colors de les il.luminacions.
els tints. el nombre de folis, elc...

La majoria de comandes eren d'o-
bres litúrgiques. La clientela també s'-
hi prestava. Els compradors més im-
portants eren els religiosos: dignataris
eclesiástics, convents, monestirs. Hi
havia molt poques biblioteques parti-
culars i. a més. aquestes sovinl pertan-
yien a eclesiástics. Es el cas de Joan
Margarit, de Roger de Cartellá, canon-
ge a la seu (que va llegar el 1466 les se-

Taller d'¡mpress¡ó, segle XVlll.

ves obres a la catedral i a Sant Feliu),
de Narcís Bruguera, encarregat a la Pia
Almoina, que va cedir per testament al
seu successor una impressionant bi-
blioteca composta d'obres de medici-
na, de dret, de gramática llatina, etc...

Sabem forga poques coses dels lli-
breters. Se'n coneixen alguns noms:
Pere Roger, Nicolau Vinyaró... Alguns,
com Reginald Batalló, eren a la vegada
enquademadors i llibreters. Es reritat
que, en una ciutat petita com era Giro-
na, viure només dels beneficis de la
venda de llibres devia ser ben ar:riscat,
i combinar dos oficis era molt més se-
gur. Per aquesta raó, molts llibreters
sovint també eren impressors.

El 17 de novembre de 1483 s'impri-
meix per primera vegada un llibre a Gi-
rona. Es tracta del Memoial del peca-
dar remut, de Felip de Malla, que es
publica a les premses de Mateu Vendrell.
Natiu d'Igualada, va arribar a Girona el
1483 i va muntar immediatament una
impremta. De fet, s'assembla més a un
mercader que a un impressor. D'altra
banda, amb aquest mateix nom signa el
seu tiratge dins el "colofó". Se n'ani¡i a
Barcelona l'any 1484. Cap impremta no
renaixerá a Girona abans del 1495.



Els primers llibres impresos es feien
també per encámec i amb contracte. Els
avantatges d'aquesta modalitat de cd-
pia van quedzLr clars immediatament.
Un códex manuscrit demanava d'un a
dos anys de termini. En canvi, un có-
dex imprés només trigava alguns me-
sos. A r¡és. no es limitava només a un
o direrros exemplar\. sinó que. a partir
d'aquell moment, podia preveure difu-
sions més vastes, de fins a mil o dues
mil cdpies.

Després del tancament de la im-
premta de Mateu Vendrell, no hi va ha-
ver més tallers a Girona. Els preveres
de la seu es van veure obligats a fer im-
primir el Missal de Rosenbach, previsf
per als ritus del bisbat gironí, a Barce-
Iona.

Caldrá esperar l'any 1495 perqué
torni a obrir una impremta a Girona. I
aquesta apareixerá grácies a la unió de
tres homes: Diego de Gumiel, Joan de
Valdés i Joan Pla, 1'estampador. El 20
marq J'aquell rnatei\ an) imprimeixen
el Psahiri Deyotissim de Francesc Ei-
ximenis. El 9 d'abril és el tom d'un
Principiorum gromafice. El taller
s'instal.la al carrer Ciutadans. El 5 de
juny publiquen Paris e Viana. A final
de 1,195, Grumiel se'n va a Barcelona i
deira l'empresa uls do. altrei socis.

L'any 1496 la impremta gironina
publicará 600 exemplars per encirrec
de VicenE Oller, sastre, de les Ilor¿s

C¿tet C,uL¿ddns. Lt Oimet taltet g¡ron'
d'impressló es va crear al carrer C¡utadans.

Venda de la biblioteca de
Joan Marearit. Barcelona

20 de setEmbre de 1509

Aquell ditt es van vendre més de
100 llibres, ente els quals: o-
bres de J. de Funtussis, An¡honi
de Butrio, J. de Na.nia, P. de Pe-
rusia, J. Calder, J. de Bellovisu,
Bartol, J- Bocassi... i ahres lli-
bres destacables corn.' Constitu-
cions de Cathalunya, Fisichs de
Aristdtil, questiones tosculane
Ciceronis, Yconomica Aristote-
lis, Ystorie Troianorum, Pauliti-
ca Aris(ote li\. Proverbia Magis-
tri Raymundi Lulli...

del Bisbat de Gironn. Malauradament,
no ens ha arribat cap exemplar d'a-
quest obra, com tampoc de FIor de vir-
Íuts e de costums, publicat el 1497.
L últim llibre conegut de I'associació
Valdés Pla és rn Lanqalot del lac pu-
blicat el 1497 amb un tiratge de 1.000
exemplars.

Colofó del Memorial
del pecador remut

" MigenEant la divina gracia ven-
guda es la Ji de esser impressa
la pr¡mera parl del llibre apellat
MemoriaL del pecador remut :
impressa a despeses den mafeu
Vendrell mercader: en la ciulat
de Girona: dilluns a XVII de no-
vembre lany de la salut nostra
mil CCCCLXXX v tres"



Greació d'un
taller

d'impressor

xemple de contracte signat da-
vant de notari

AHPG, Dalmau Ombert, not. 6, núm.
204

IHESUS + MARIA

En el nombre sea de Dios e de la
Sacratissima Virgen María es con-
certada compañia entre nos Juan
Pla, e Diago tle Gumiel, e Juan de
Valdés todos tres de una concordia y
hermandad para haver de sfampar
libros la qual dicha compañia se ha-
ze en la forma siguiente, por tres a-
ños primeros siguientes, los quals
empieEan desde XXIIII de margo de
95. Primeramenf es concerfad¡ en-
tre dichas partes que el dicho Juan
Pla aya de poner veynte libras para
entrar en companyia con los dichos
Diago de Gumiel y Juan de Valdes.
[...] Item son de acorde que el dicho
Diego de Grumiel y Juan tle Valdes
ponen una letre mediana y otra chi-
cct empeEada que de presente tienen
cr¡n dos instrumentos de buydar le-
tras las quales dichas letras y estru-
mentos en fin de lo.s <lichos tres dños
tornen a ellos dichos Gumiel e Val-
des como cosas suyas- Item que el
dicho Juan Pla pone quatro lefrerias

y quatro strumentos las quales son
un testo de missal y una mediana y
otra mas chica y otra mas chica, las
quales dichas lelras y sfrumenfos en

fin delos dichos tres años tornen al
dicho Juan Pla como cosas suyas
propias. Item que si en los dichos
tres años.fueren menester que se ha-
yan de haTer algunas letras de nue-
vo, que el dicho Diego de Gumiel
sea obligado de las hazer a costa de
la dicha compañía, las quales di-
chas letras en fin de los dichos tres
úños se ayan de partir y part.tn por
ternos o su justa estimacion entre
los dichos tres, empero que los di-
chos pungones de azero que assí ttt-
llare el dicho Diego de Gumiel en
fin de dicho tiempo queden a el co-
mo cosa suya [... ].

Exemple d'encárrec
AHPG, Ombert, not. 6, núm. 206

Capitols apuntats, concordats e

tets de e sobru la ú,mponyia m gen-
sant Déu faedora entre lo senyer en
Vicens Oller sastre e Joan de Vctldés
de la part altre stampador habitant
en Gerona modo et forma subse-
quentibus.

E primerament es apuntat con-
cordat pactat entre dita,s parts que
lo dit Joun VulJes.rtampara siscen-
tes horas del bisbttt de Gerona enles
quals haura aquelles officis segons
un originall que ordoneran los ve-
ner(ables) e discret mossen Joan
Palet e mossen Pere Oliveras preve-
ras beneJficiats en la seu de Gerona
enlcs cm?en' que les dite: si.s((ntes
horas lo dit Joan de Valdees sia ten-
gut dar obre petfecfe en dites sis-



centes horas obrúdes e capletrades
de capvines de vermelló a totes ses
mesions e despeses.

Item es apuntaf e concordat entre
ditas parts que dit Joan Valdes sia
tengut e obligat haver hacabades
destampür diÍes ciscentes horas dins
espay de dos meses y mig primer vi-
nents e aEo promet fer ab pena de
XX liuras gonyedores Ia terEa part a
le cort qui ferra le axecucio e lo res-

tant al dit Vicens o als seus si dons
noy havya justa causa mallelltia o
altre cose que ell justament pugues
allegar [...] Item es apuntat e con-
cordat entre ditas parts que dit Vi-
cens sia tengut donar e pegar hare
de present per le meytat de les de-
munt ditas horas XII liuras IIII
sous [... ].

t 2/09/1496

Taller de gravat ¡ estampació a
I'a¡guaforl, segle XVI l.



Un home entre
l'Edat Mitiana i

el Renaixement:
Joan Margarit

foan Margarit era fill d'una gran fa-
¡l mília noble. que era a la vegada mi-
litar i urbana. El seu pare pertanyia al
brag militar i el seu avi ja era ciutadá
de Girona. Per estrat¿gia familiar, se'l
va destinar al sacerdoci i va ser educat
a l'ombra del seu conegut oncle ma-
tern, Bernat de Pau. Aquest, després
d'haver estat procurador d'Alfons el
Magnánim al Vaticá, va ser fet bisbe
de Girona I'any 1436. Destacará com
a delensor dels drets eclesiástics i. per
aixó mateix, s'oposará als esforgos
reials que pretenien fer emancipar gra-
dualment els remences.

Amb aquest bagatge ideológic, Joan
Margarit marxa per estudiar dret a
Bolónia l'any 1437. Seguirá estudis hu-
manistes fins al 1443, any en qué toma
a Girona per administrar la dibcesi. El
1448 retorna a Roma, on és clergue a la
Cambra Apostblica del papa Nicolau V.
Per a ell és un penode d'enriquiment
cultural, ja que Nicolau V és conegut
com el primer papa del "renaixement",
ja que havia fundat la biblioteca del Va-
ticá i havia atret els humanistes de tot
Europa. Margarit treballa com a traduc-
tor de grec, i es llanga a una investiga-
ció erudita que publicará amb el títol de

La Seu giron¡na.

Paralipomenon Híspaniae. Fins al
1453, va viure entre Roma i Nápols,
servint les relacions entre el papa i el
rei Alfons. Finalment, retoma a terres
catalanes com a bisbe d'Elna.

Des de la seva diócesi, intervindrá
al costat del seu oncle Bernat de Pau
en afers de política catalana. A final
dels anys 1450, la política italiana de
després de la conquesta de Nápols per
Alfons el Magnánim resulta un equili-
bri savi entre la pressió dels francesos
i l'omnipreséncia catalanoaragonesa.
Es en aquest context que l'any 1459
Margarit abandona Elna per tornar a a-
nar Roma i posar-se a les ordres de1
nou papa Pius II. La situació política i-
nestable es veu afectada per un cop
important per a la cristiandat: l'any
1453 els turcs prenen Constantinoble.
Pius II convoca aleshores un congrés a
Mántua per unir les forces europees
contra els infidels. En aquest congrés,
Joan Margarit és nomenat cap d'am-
baixada per Joan IL Encara que aquest
congrés va ser finalment un fiasco, va
per:rnetre a Margarit de conéixer grans
pensadors i intel.lectuals europeus,
vinguts també com a ambaixadors. Ai-
xí, Margarit completa el seu aprenen-



tatge humanístic grácies al contacte
amb el cardenal Bessarió, amb Flavio
Biondo. amb John Tiptoft. etc...

Convertit en home a qui es confia-
ven tota mena de missions, retorna a
Catalunya com a nunci apostblic, i va
haver d'intervenir en el conflicte ori-
ginat per l'enverinament del príncep
de Viana.

El 18 de febrer de 1462 i§/,afgarit és

nomenat bisbe de Girona. Va prendre
possessió oficialment de la seu el 12 de
marg, dos dies abans de la vinguda de
la reina i del jove príncep a Girona. El
nou bisbe va ser decisiu en el manteni-
ment d'aquest recés reial. Perb aquesta
lleialtat no impedeix pas a Margarit
d'aixecar-se contra els [uncionaris
reials dos anys més tard per defensar
els béns de l'Església confiscats als
clergues "rebels". Malgarit expressará
les seves posicions en el lractat Tem-
plum Domíni.

El 30 de juny de 1469 va sorpren-
dre tothom passant-se al camp contra-
ri amb tot el seu clan familiar. Només
será tránsfuga dos anys, ja que, quan
els esdeveniments evolucionin a favor
de Joan II, retornare sota la protecció
del rei. Margarit torna a tenir alesho-
res una part activa en la vida política i
religiosa de Catalunya. El 1473 inter-
vé a les Corts com cap de1 braq ecle-
siistic i és canceller de la corona. De-
fensará el Rosselló i l'EmPordá. I
arribará fins a prendre les armes per
defensar amb el Capítol el seus béns i
eI seus drets contra la revolta remenEa
de Corgá l'ar,y 1475.

Quan, el 1481, va ser enviat Pe1 nou
rei Ferran II a Itelia, no es podia pas i-
maginar que no tornaria a veure mai
més les terres catalanes. Va intentar a-
liar e1 papa a la política del Regne de
Catalunya. Va tenir éxit quan Sixt IV
va abandonar Venécia i va signar la
pau amb Nápols. El 1483 esdevé car-

denal. Margarit mor a Roma el 2l de
novembre de 1484, on va ser enterat
contravenint les seves disposicions
testament¿fies.

En resum, Joan Margarit simbolitza
tota una época. Aquell final del segle
XV és un peíode de transició entre
I'Edat Mitjana i el Renaixement que
dóna lloc a tota mena de Paradoxes'
Margarit personalitza, amb les seves
prdpies paradoxes, un home del seu
ieele. A Roma i a lülia, és amic dels
hu-manistes, i ell mateix esdevé un hu-
manista, un erudit intel'lectual, un
col.leccionista de llibres. Perb tomat a
Girona com a bisbe, dirigeix la dióce-
si amb má de ferro, utilitzant una le-
pislació medieval desueta i reaccioná-
ña. En poques paraules. és un home
entre dues époques. que no sap si girar
full o bé gosar anar endavant.

Bisbe dibuixat per un notar¡ de
Peralada amb els símbols

característics: la t¡am ¡ els d¡ts
ajuntats Per beneir.



Els primers
pass0s cap a
!a uniuersitat

f, I segle XV es caracterirza a Ciro-
Dna pel prolund desig d'insrirucio-
nalitzar l'ensenyament.

La major part de l'aprenentatge es
feia dins el clan familiar. Les mares i-
niciaven els infants a Ia lectura ia
l'escriptura grácies als pergamins que
reprodu'ien la Salve Regina o ef pater
Noster. Si els infants volien conlinuar
els estudis, els calia ineludiblement
entrar al clergat, el qual dispensava
cursos de gramática llatina i de filo-
sofia. No obsrant aixó. alguns muni-
cipis posseien la seva própia escola,
com Cervera, que en tenia una des de
l' any 1445.

El claustre de la
catedral de

G¡rona.

La creació de la universitat de Gi-
rona, o més aviat de l'Estudi General
de Girona, és el resultat de la inter-
venció de tres poders: el rei, I'Esglé-
sia i la Ciutat.

La ciutat de Girona, grácies a la
seva posició geográfica, sempre ha
estat en competició amb Tolosa,
Montpeller, Perpinyá o Barcelona.
Peró aquestes grans ciutats ja tenien
la seva universitat. Girona, doncs, ha-
via de rivalitzar en el terreny cultural
per augmentar el seu prestigi. D'altra
banda, aquest objectiu no era un se-
cret per a ningú: el cardenal Joan
Margarit havia escrit: "car si no fun-
dam dit studi al manco com a Leyda,
stimem que nostre fundament hauria
pocha perpetuitat et pus pocha repu-
tació".

Grácies a l'impuls donat per la
Ciutat, doncs, Alfons el Magnánim va
promulgar el decret de fundació el 9
de marg de 1446. L'Estudi General de
Girona havia d'ensenyar moral, cién-
cies naturals i els drets canónic i civil.
Girona disposava, doncs, del dret de
crear facultats. peró senre ten¡r en
compte que, malauradament, la gue-
rra civil acabaria esclatant el 1462.



Les Airgues, seu de I'actual un¡vers¡tat.

La situació política, peró sobretot e-
condmica, era precária. Girona no es
beneficiava de cap dotació del rei. La
Ciutat i el Capítol s'uneixen en una
comissió, peró cap d'aquestes institu-
cions no disposa de fons suficients
per tornar a engegar la iniciativa. El
municipi només veu una solució per
poder crear linalment la seva univer-
sitat: disposar de la protecció papal.
Des del 1483, Joan Margarit és carde-
nal i resideix a Roma. Es un perso-
natge molt sensible a1 tema de la di-
fusió del saber, ja que no oblidem que
és el1 que, per exemple, funda I'esco-
la de música de la catedral. A més, té
un concepte molt obert de 1'ensenya-
ment. Des del 1468, persuadeix Fe-
rran II que l'aprenentatge de les lle-
tres ha de fer-se a partir de l'estudi
dels escrits dels grans homes d'aquest
món: Alexandre, Juli César, Octavi,
Trajá, Adriá, Carlemany, Alfons 1V...
Una visió que ja significa una mostra
del Renaixement que havia d'arribar.

E1 1484 els.jurats inicien una co-
rrespondéncia amb Margarit. Tots
plegats posen a punt un Programa
d'ensenyament per a aquesta primera
universitat. L'Església pagaria els
professors de teologia, de dret cand-
nic i d'arts, i el municipi e1s cinc pro-
fessors de dret i els dos de medicina,
seguint el model de Lleida. Peró les
intervencions de Joan Margarit a Ro-
ma no van prosperar, ni tamPoc les
de1 seu nebot Berenguer de Pau, bis-
be de Girona 1'any 1485, o del seu
germá Bernat Margarit. Sembla que
la idea era bona, peró el context i l'é-
poca no eren els més favorables. No
es tornará a parlar més del projecte
fins al 1561. Perd aquesta vegada,
fins i tot després del replantejament
dels procediments d'organització d'a-
questa universitat, caldrá esperar en-
cara una butlla reial del 1605 per con-
firmar e1 decret de 1446, és a dir, que
arribará amb un retard de 159 anYsl

'1,§t....,
i"' .' ...



Joan Margarit i l'Estudi
General

Manuals d'acords, Girona

Cafta dels Jurats de Girona, 4 de febrer de 1483

[...J E com Senyor Vosfra Senyoria rut ignora en temps passdts se ha trac-
tat per migd vosfra deJ ndacio de studi general en qquesta ciutat e per
frobarse la Senyoria Vostra an tanf loch e opportunitát e esser cosa qui
portaria tant benefrci e util de aquesta ciutat delliberam scriure la pre-
sent a la Senyoria Vostra per incitar-la del dit negoci. E per que voi, Sen-
yor de tot axi e molt millor que nosaltres sou iníormat dét que es neces-
sari per a la conclusio de la dita fundafio, per la qual resti la
conlirmació o bulles apostolicas, com ne fengdm io privilegi reyal, e de
la Jbrma de pctgar los doctos, no curam cLti largamint scriuren a la Sen-
yoria _vostra per que tenim de ella tal speronqa que per miga vostra la
cosa,haurq lo degut e acabat recdpte. [...] Pero Reierendiisimo Senyor,
condolem-nos algunt tant, com no podem com volriem suplir a les áespe-
ses qui 

_de-present per dita rao crehem seran necessaries, a9o diem per-
que si la Senyoria vostra per la expedicio e endressa de ago ab la áita
Sancleda| per que som certs hi té gran loch, les provisiois e bulles podia
obtenir Jfumques, restariem-ne molt alegres e infinidament obligats a Vos-
tra Senyoria e seria molla gloria sua. [...]

Carta de Joan Margarit, 8 d'abril de 1484

[...J no us havem pogut respondre enbans de nostra promoció q carderutl
ne apreu. per la mulfa occupació que la dita nostra promoció nos ha por-
tada axí mafeix com dihen per la concorrencia deli negocis reyals qiins
an stat y sÍan sobre nostres spaflles. [...] E per tant vos dihem responent
a vostra pelicio nostra intencio es de satisfervos o vostros desigs. pero es
verifaf que lo mon nos feu en un dia, y ari seguida nostra promocio, de
primer stqvam com un comunal opulent bisbe, are som un pobre cardinql.
[. J Perg speram en nostro S. deu y en nosfro S. lo papa y' Magestat el
senyo-r Rey y^Reyna,nostros que en breu se dara orde qué porem suplir a
tot_. y vos o/ferim, durant nosaltres en tal preposif, haier-ios fots lós pri-
vilegis per dit studi necesaris y la despesá qie si aura afer suplirem-clel
nostre y mes enfenem donar orde que las cqdires de theologiaj dref cono_
nich y arts se puguan opulentment sostenir en tot lo temps"esdevenidor y



que la ciutat prenga a son carrech k)s privilegis reals y las cadires de
leys y de medicina, per las quals a nos no seria honest converfir y res que
ecclesiastich fos. Empero sols que una cosct vos pregam, en que en impe-
tracio dels privilegis reyals, lffici de canceller de dif studi sid reservat al
bisbe <le Gironq qui per temps serq y per so nos fos vist discrepar de les
provisions aposfolicas. Car ctlfre hont¡r sera a lo ciutql que lo prelaf de a-
quella aya dit ffici com es la maior part dels studis de Ytalia, que no
quel tingues un canonge com en Lleyda, ni un.jurista com en Perpinya y
special que per difaprovisio de esser nos canceller del Senyor Rey no us
puga esser negcrt de nostra vida. [...J.

Carta dels Jurats de Girona, 28 d'abril de 1484

[...] La letra de continent./bu reebuda communiquem ctls prohomens e
consell de aquesta Ciulal, los quals en cerf ctl nosalÍres se alegraren
grantment de aquella. [...] E de dit consell general ha insurgida comissio
latissimq a nosaltres ab alguns prohomens de aquesta Ciutat, ab los
quals de continuu entenem en sercar forma e manera per sostenir les ca'
dires de leys e de medecina, qui segons lestudi de Leydo han esser cinch;
qo es tres docfors en leys e dos en medecina, ca4 Revendissimo Senyor,
considerctnfs nosahres quant aquesta ciutat vehinajo ab Leyda, e del altra
costat ab Perpinya, Tholosa, Avinyo e Montpeller, si no fundam dit studi
al manco com a Leyda stimam noslre fundament hauria pocha petpetuitaf
e pus pocha reputacio, car sabem que en Leyda son XII Katedrans, go es

III cqnonistes, III artistes, II metges e I teolech. E tal es la appetit de a'
questa ciutat e no duptqm en manera alguna mancar

Actes de
fundac¡ó de
I'Estud¡ General
(AHMG).



[expulsió dels
jueus de Girona

(14e2)

J\esprés d'harer confirmat el privi-
IJtegi aets jueus lins al I49s, Fe-
rran II va promulgar el decret d'expul-
sió dels jueus el 31 de marg de 1492.
Els jueus s'havien de convertir o bé a-
bandonar el país, i ho havien de fer a-
bans del 31 de juliol d'aquell mateix

any. Aquest decret va afectar aproxi-
madament vint famílies a Girona.

Els jurats van complir les ordres
sense entus¡asme. ja que hi havia una
forga bona entesa amb els jueus.

Els jurats notifiquen el 20 de juny
en els manuals d'acords de Ia ciutat
que els jueus poden vendre els seus
béns. Efectivament, entre els mesos de
marg i juny, ningú no havia gosat com-
prar als jueus, per por de represálies
d'un costat o de l'altre o que els béns
fossin confiscats després. Quan distri-
bueixen aquesta notificació per les
portes del call, les vendes augmenten
notablement. El mes de juliol és quan
se'n fan més. Després, el dia 31, arri-
ba la sortida.

Centre Bonastruc Qa Poña.

Carrer Cúndaro, en ple barri jueu.



Autorització reial
ACA, R. 34l4,Fol. 129V,1476

Carta de Ferran II als Jurats de Girona, lliurada personalment per VicenE
Estrada, notari de Barcelona, el 30 d'abril de 1492

A los amados y fieles nuestros jurados, oficiales y conse.jo de la ciudad de
Gerona - El Rey -

Amados yfieles nuestros movidos por el zelo de la Santd Fé católica y por
el bien de las dnimas de los cristiaw¡s súbditos y naturales nuestros ! dun
por la conservación de sus bienes por.iustas y legitimas causas avemos
provehido que los judíos de nuestros reynos y señorios salgan y sean ex-
pellidos dellos segun veis por el edicto que por esta cdusa habemos pro-
mulgado, al qual nos referimos por exequcion del qual ordenamos y man-
damos que sea en todas les ciutades de los dichos reynos r- señorios
preconifzado y porque es nuestra voluntad que se cumpla efectualmente
lo contenido en el dicho nuestro edicto queremos y mandamos que con to-
da tranquilitlad y reposo la dicha expulsión de los dichos judios surta su
efecto cumplidamente por ende vos encargamos y mandamos que duran-
te el tiempo que asignamos dentro el cual los dichos judíos deben salir de
los dichos reynos y señorios nuestros ponga)-s guarda en la judería dessa
ciutad de manera que dia é de noche daño alguno en personas ni en bie-
nes no les pueda ser hecho ca durante el ditcho tiempo como veis por el
ditcho edicto nos havemos tomado a ellos y ri sus bienes por la seguridad
y salvaguardia reyal rcstres y porque proveytnos como veis por la comi-
sion que facemos á los veguer y batlle dessa ciutad que sequestren y in-
ventaryen los bienes mobles y sedientes, nombres, derechos y acciones á
los diichos judíos y aquellos que pretenderán fener censales ó cleudas so-
bre ellos y sobre sus bienes hagan jusficia enfre ellos. Dareys por espe-
dicion de la ditcha comision á los tlitchos oficiales todo favor y ayuda y
asistiréis é yreys con ellos siempre que por ellos para en esto sereis re-
quiridos, teniendo la ditcha en toda tranquilidad y sossiego por forma
que en ella por la ditcha causa incoveniente alguno ne se siga. Dal en
nostra ciutat de Granada á XXXI de marzo dno de MCCCCXCII - Yo el
Rey - Coloma, secretar¡o.

El 4 d'agost els jurats organitzen u-
na visita al call per verificar que els
jueus n'hrgin marxat ique el barri es-
tigui ben buit. S'autoritza l'obertura
de les finestres sobre els car¡ers.

Els jueus de Girona marxen, en
gran part, cap a Perpinyá, on són ame-

naqats d'expulsió si no accepten don:[
els rotlles de Ia Llei que s'havien em-
portat de la sinagoga. Alguns preferei-
xen continuar cap a Narbona, i altres
es desplacen cap a les valls, cap a

Puigcerdá, per exemple.



El Bou d'Or

El cemontir¡ del Bou d'Or, abans de les
excavacions que han conf¡rmat la seva

tocahtzació.

Tot gironí coneix el lloc anomenat
el Bou d'Or, sota la muntanya de
Montjuic. Les recents excavacions
arqueológiques desenvolupades en
el marc del projecte europeu Pro-
gress han deixat a la vista el ce-
mentiri jueu que dóna nom a a-
questa muntanya. Quan es va
produir l'expulsió dels jueus de
Girona, l'any 1492, es devia ente-
lTar en aquest cementiri un bou
d'or. Aquest és l'origen d'una lle-
genda que té tres versions dile-
rents.
Segons la primera, Alf'abis, un
jueu molt ric, s'hauria fet enterrar

amb el seu tresor personal i un bou d'or. La notícia es va estendre per la
ciutat, i es va buscar la tomba per robar-hi. Quan els lladres s'hi van a-
costar, es va sentir un terrible bruel. Així l'or d'Alfabis s'hauria mantin-
gut sa i estalvi.
La segona versió de la llegenda fa referdncia a una font que es trobava al
peu del cementiri, al llarg de la carretera de Pedret. L'aigua brollava de
la boca d'un bou. El diable, sempre a l'aguait d'ánimes pecadores, va
voler atiar la cobdícia dels gironins. Així, va decidir canviar el cap de
pedra per un d'or. Peró els gironins, més llestos que el dimoni, van pas-
sar per davant fent el senyal de la creu i es van allunyar per sempre més
d'aquella font maleida per estar segurs de no caure mai en la temptació.
Sembla que la font es va assecat i que va ser oblidada per tothom. Peró
el cap de bou d'or encara hi deu ser
L última versió és de molt la més rocambolesca. A1 mig del camp del
Bou d'Or, hi havia un cofre de pedra. Era un cofre encantat, peró que o-
bria les poÍes de l'Infem. D'altra banda, era per allá que el Maligne sor-
tia per fer les seves malifetes. Peró. dins aquesr cofre, hi havia també un
tresor, que es trobava al passadís que menava a l'infem. Prop d'aquest
cofre, hi havia un pou. Es deia que el fons d'aquest pou comunicava amb
el tresor. Tres lladres que ho van saber van saltar-hi a sobre pensant po-
der quedar-se amb l'or del dimoni. Perqué el diable no els veiés, van
passar pel pou i van entrar al soterrani amagat pel cofre. Perd, tal com
passa sovint, aquests lladres no eren prou llestos i es van perdre per les



Una lápida funerária hebra¡ca (AHMG).

galeries. Un d'ells aleshores es va posar de genolls i va implorar a la
Mare de Déu. Aleshores, es va sentir una gran explosió que venia de la
part més fonda del soterrani, i els va expulsar fora del cofre de pedra,
que va quedar desfet en mil trossos. Terroritzats, van fugir corrents, peró
es van tornar bojos després d'aquesta terrible aventura: dos d'ells es van
penjar de la campana més grossa de la catedral, mentre que el tercer es
va penjar de l'antic pont de Sariá de Ter. L'entrada de les portes de f in-
fem va tomar a tancar-se, i el tresor encara continua sota terra.
Aquesta llegenda és un exemple perfecte de l'imaginari i de les pors de
l'Edat Mitjana. Es clar gue la história del bou d'or és una adaptació del
vedell d'or de Moisés. Es molt freqüent veure que s'associa el jueu i la
riquesa, i per aixó mateix, el jueu i el diable. En plena expulsió dels
jueus d'Espanya, ens trobem en un clima d'odi i de rebuig. El poble jueu
és acusat de tot, com abans ho va ser de poÍar la pesta o causar l'enveri-
nament dels pous. El jueu, a causa de l'or que posseeix, atrau les enve-
ges dels cristians, de la qual cosa s'aprofita el dimoni. Per tant, eljueu a-
juda el dimoni. El paper d'aquest últim també és ben present. En una
societat medieval molt religiosa, el Maligne apareix sempre a la porta
guaitant qualsevol ánima en estat de perdició. I aixd en ple període in-
quisitorial.
Per totes aquestes raons, es pot dir que aquesta llegenda és un símbol
molt potent de la mentalitat medieval. Es un barreja de superstició, de
pors i d"odi, tot plegat assimilat als esdeveniments quotidians de l'época.



Els conuersos i la
Santa Inquisició

J\espré: del pogrom de 1391. molts
L-fjueus es van convertir amh lota lr
seva família pensant que així assegu-
raven la seva supervivéncia. En el
moment més fort de l'onada de con-
versions, setanta persones en un any
van passar de la religió jueva a la reli-
gió cristiana.

Peró l'estatus que buscaven era pu-
rament il.lusori. A partir d'aquell mo-
ment, ja no van ser considerats pels
jueus com a tals, peró tampoc els cris-
tians els consideraven dels seus. E1s
conversos formen doncs un grup a
part de les dues comunitats.

No obstant aixó, s'integren activa-
ment a la vida de la ciutat. Per exem-
ple, quan la reina es refugia a Girona
al comengament de la guerra civil,

La foguera.

Un jueu v¡st per un notar¡ crist¡á. F¡xeu-vas
en e/s lres peus I /es banyes que fan

d'aquest jueu un home del d¡able (AHG).

molts conversos estan al seu favo¡ i
se li acosten. Així, Llorenq Badós es-
devé el metge de Ferran. Ell té cura
del rei durant molt de temps, i en rep
molts agraiments. Tot i aixó, l'any
1488 la seva dona va ser condemnada
i cremada per 1a Inquisició, igual que
ell mateix, l'any 1503.

Nascuda de l'onada d'heterodóxia
que als segles XII i XIII va af'ectar tot
Europa, la Inquisició va esdevenir ben
de pressa per a les monarquies una
font de perill, vist el poder adquirit
per la institució. Peró l'Església va
Iluitar perqué els monarques no s'ocu-
pessin de qüeslions espirituals. iva
mantenir ben ferms els poders dels in-
quisidors. EI 1223 el papa Gregori lX
va dotar cada diócesi d'un tribunal
d'lnquisició que estava sota les ordres
directes del bisbe.

Els eonr ersos eren un dels objectius
preferil! de la Tnquisició. Ben sor inr e-
ren .inculpats per heretgia, ja que se sos-
pitava que continuaven practicant els
seus antics ritus en secret. Es veritat
que en molts casos la conversió era més
calculada que no espontánia.



El tribunal inquisitorial va comenqar
a funcionar a Catalunya l'any 1487.
Fará dues estades prolongades a Giro-
na. aBosl 1490-junl 1491. i gener-maig
1494, després de les pestes que es van
abalre sobre Barcelona, idireries visi-
tes entre els anys 1487 i 1505.

Quatre actes de fe es van celebrar a
Girona: el 14 febrer de 149 I . el 21 de
desembre de 1,195, el 12 juliol de
150,1 i el 25 de gener de 1505. Tots els
acusats van ser jutjats per 'Judaitza-
ció", per tant es tractava de conversos.
Així, vuitanta-quatre gironins van ser
perseguits amb una agressivitat penal
plenament superior a la mitjana. Ben
sovint, la finalitat d'aquests processos
era ben lluny de les preocupacions es-
pirituals anunciades. La confiscació
dels béns era, de manera tieqüent. la
finalitat mateixa del judici, la qual co

sa va iniciar un tipus de conupció bu-
rocrática fbrga important. Una cosa
deu explicar l'altra.

Quan se celebraven els actes de fe,
la Inquirició inlentrva per\eguir sis-
temáticament fámílies senceres. Així,
els Falcó van veure com catorze mem-
bres de la seva família anaven a parar
al banc dels acusats; els Sampsó set,
els Mercader, vuit. En general, eren
persones que pertanyien a Ia petita
burgesia, mercaders, notaris, metges...

Cinquanta-una dones i trenta-tres
homes van serjutjats pel tribunal. Deu
d'enlre ells van morir a la foguera.
vuit van rebre una peniténcia i van ser
"reconciliat\". i l'enorme mrjoria.
seixanta-sis, van ser condemnats per
rebel.lia, ja que havien preferit fugir i,
per tant, van estar absents del seu pro-
cés.

Personal del tribunal de la Santa Inquisició
a Girona

Inquisidor

Notari

Lloctinent del recaptador
(Recaptador General
de Catalunya:
Jayme de Arán y Arenés)

Corredors públics
(Delegats de
Pere Lázaro)

Comissaris

Cance.Lle,r

Affonso Espina
Antonio de Conlreras i Pedro Parientes

Arnau Texidor
Carles Cerdá
Joan Oliu
Nicolau Roca

Pere Frou
Ramon Boxera
Pere Badia

Joan Sant Climent
Nicolau Puig
Joan Palau
Bartomeu Sabater

Geronim Payró
Miquel Garuiga

Bahasar Toró

1491
1191

1187-1190
1190-1193
1193-1496
t 496- I 505

1187-1491
1491- I496
I 496- I 505



Girona i
la reconquesta

E ncara que Girona no va lenir un
-l-)paper acliu en la reconquesta.
['impacte d'aquesta última sobre la
societat gironina va ser certament
important. Es possible mesurar a-
quest impacte interessant-se per les
festes celebrades després de la presa
de Málaga, perd sobretot de Ia de
Granada.

Una carta de1 rei Ferran informa el
14 de maig de 1.187 de la conquesta
de Milaga. Els jurats es van posar en
relació amb el Capítol, i van acordar
celebrar 1'esdeveniment amb una
processó el dia de la Visitació de la
Mare de Déu. Van ter participar a la
cerimónia infants de menys de 10
anys, amb els peus descalqos. Aques-
ta processó seri acompanyada d'un
discurs dels jurats sobre els "moros
malvats inimichs de la Santa Fe Ca-
tolica", ien el qual presentaven el rei
com a salvador de l'església: és "se-
renissimo", "potentissimo", "santis-
simo", "grandissim", "devotissimo",
etc-..

El dimecres l2 de setembre va te-
nir lloc la processó, el discurs i les
il.luminacions a tota la ciutat. Es va
fer una altra processó el l4 de setem-
bre, a Ia glória de la Santa Creu. Els
13, 15 i 16 de setembre, al vespre, la
ciutat va estar il.luminada i es va as-
sistir a les demostracions d'alesria
per part de la població.

No obstant aixó, aquestes f'estivi-
tats són clarament menors que les
que es van celebrar per Ia conquesta
de Granada. En primer lloc, perqué si
la ciutat estava al corrent de la con-
questa de Mirlaga va ser perqué el rei
buscava nous fons per continuar la
seva lluita, i ni e1s jurats ni el Capítol
no es deixaven enganyar. En segon
lloc, perqué, encara que aquesta
victória era important, el rei no havia
pas, ni de bon tros, guanyat la guerra.

Una missiva dels consellers de
Barcelona anunciava als jurats el 20
de gener de 1192 que la ciutat de
Granada havia caigut el 2 de gener.
Aquesta nova va ser confirmada el
dia 2l pel rei, i el 22 per l'infant Don
Enrique. Perd des del dia l7 ja se sa-
bia la bona nova. Des de I'arribada
de lu uartu dels eunsellers. els jurats
demanaven al bisbe Berenguer de
Pau ial Crpítol que canres\in un
tedéum, acompanyats dels orgues.
Mentre les campanes repicaven al
vol, els jurats, cavallers i ciutadans
honrats pujaven a la seu per escoltar-
los. Després del tedéum, els jurats
tornen amb torxes enceses a la Casa
de la Ciutat i ordenen el comenqa-
ment de les il.luminacions.

La ciutat va celebrar la conquesta
de Granada de dues maneres: religio-
sa i profana.

El re¡ del Carnestoltes (AHG).



D'acord amb el Capíto1 i el bisbe,
es van preparar tres processons per
als dies 29, 30 i 3l de gener: la pri-
mera amb el Santíssim, i les dues al-
tres amb música, cants i il.lumina-
cions. Es van declarar tres dies de
festa. S'invitava les persones que
portaven dol "a expressar el seu do-
lor". La ciutat sencera es va preparar:
es van escombrar els carrers, es van
netejar, es va posar palla i rams de
flors per tot arreu. La festa popular
va superar el programa oficial. El
diumenge 22, cent habitants del barri
de Sant Pere recorren la ciutat. ien
particular el Mercadal. a peu i a ca-
vall seguint el so dels tambors. El di-
lluns 23 tornen a comenqar al vespre,
amb torxes. Cada nit improvisen a les
places nous balls, amb joglars i mú-
sics. El dimarts 24 és el torn del barri
de Sant Fe1iu, que ha de fer el mateix
durant tota Ia nit. El dimecres 25. a la
plaga de 1es Cols, la del Vi i la de
1'Oli, gran cavalcada. Dues-centes
persones a cavall o a peu, al so de les
trompetes i deis tambors, recorren to-
ta la ciutat. Al vespre, amb llanter-
nes, músics i joglars reuneixen tot-
hom a la plaga de les Cols, després
d'una altra cavalcada. El ball dura
fins a mitjanit. Entre e1 dissabte 28 i
el dimarts 30 la catedral está il.lumi-
nada i les campanes sonen. Cada nit,
cent vint-i.-cinc llanternes cremen a
la Casa de la Ciutat.

El diumenge 29 té Iloc la primera
processó. Surt de 1a catedral, passa
per Sant Feliu, travessa la ciutat i tor-
na a la seu. S'atura a la plaqa de Sant
Pere per representar la conquesta de
l'Alhambra pels cristians. El dilluns
30 la segona processó passa per les
Fra Menors, i és acompanyada per
quatre parelles de joglars. Després
del dinar, a la plaga de la catedral, els

PlaQa dels Apóstols, lloc de celebrac¡ó de la
"reconquista", a pr¡nc¡p¡ de segle..

clergues fan una representació tea-
tral. Expliquen la história d'un carde-
nal delegat de Roma, llegat apostólic,
que anava a Espanya a coronar els
Reis Catdlics com a emperadors. La
pluja va impedir la tercera processó,
la de Corpus, que va ser ajornada al
dissabte 5 de febrer. Peró, a la tarda,
es va poder fer, de tota manera, a la
plaga de les Cols, la representació de
la conquesta de Granada. Durant a-
quests tres dies, joglars provinents
d'Aiguaviva, Púbol i Cassá, van ser
pagats pels jurats per animar els balls
a les places de les Albergueries, de
les Cols, de I'Oli, Cort Reial i Mer-
cadal. Els jueus també !an ser invi-
tats a participar a les festes. Se'ls va
veure va dansar a la plaga de I'Oli, al
Call o a les Albergueries. Aquella a-
legria seva era real o fingida?

Aquells dies de festes, que es van
perllongar fins al 28 de febrer amb
un torneig, devien deixar un record
durador en els esperits de la gent.



Festes
públiques

T\uranl l'Edat Miriana. els e\peerü-
lJcles olicials re'nien rovini una
connotació religiosa, i les poblacions
e\ van anar crelnt el¡ :eus propis ri-
tus, imatges expiatóries de les seves
pors, dels seus odis, de les seves ale-
gries o del seu sentit de I'humor.

Girona era considerada la "mare de
totes les cerimónies", tenint en comp-
te la freqüéncia de les representa-
clons.

L Església organitzava drames li-
túrgicr que recuperrven episodis cone-
guts de la Bíblia, com ara la Resurrec-
ció o la Nativitat. Els actors eren e1s
mateixos clergues. Les representa-
cions s'organitzaven dins de la cate-
dral. El cor servia d'escena als actors.

Els pa¡ladors de l'ál¡ga
de Corpus (AHMG).

peró també als cantants, que omplien
l'obra amb cants religiosos. El resul-
tat podia assemblar-se al teatre grec.
No obstant aixd, també era tieqüent
que aquests espectacles es represen-
tessin a 1'aire lliure, generalment a la
Porta dels Apóstols, tal com va ocórrer
per celebrar la Reconquesta. En tot
cas, sempre es tractava d'elements pe-
dagógics i, tal com passa avui dia, el
públic tremolava per l'heroi i esperava
en suspens el final de la histdria. Cada
f'esta religiosa de 1'any era un bon pre-
text per a aquest tipus de representa-
ció. Així, per Pasqua, Maria Madalena
era la figura principal d'un diileg que
havia d'il.luminar el públic, seguint un
joc de preguntes-respostes sobre la
Passió del Crist.

Una altra festa que barreja les in-
rocacions religioses i .les pors popu-
lars és la I'esta de l'Angel Custodi.
lnstituida el 30 de setembre de 1450
pels jurats i el vicari general de la dió-
cesi, se celebra el primer diumenge
després de Sant Miquel de setembre.
Consisteix en una missa i una proces-
só. plenes de pregáries i d'invoca-
cions per "preservar de les greus e
pestilencials malalties, de teratr¿-
mols d'altres adversitats". El l45l el
pintor Borrassi daura les ales f'actícies
de,l vestit del capellir que representa\a
l'Angel. Després. el 1459. l'Angel [a
el recorregut de la processó a cavall.
Pot ser que les seres ales pesessin
massa per una distáncia tan llarga.

Segurament Nadal era l'época que
es prestava més a aquesta mena de tea-
tralitzrcionr. A dins tle Sant Feliu es re-
presentava tres vegades seguides, l'es-
pectacle de la Nativitat. Es podia veure,
en primer lloc, una desñlada dels pro-
fetes de l'Antic Testament; després, el
Par¡us Beúte Virginis, el cant de la Si-
bil.la, I'epístola de Sant Esteve i, final-
ment. el serrnó del Bisbetó.
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Aquest sermó del Bisbetó és l'e-
xemple més clar de la desviació paga-
na d'aquestes festes religioses. Ori-
gináriament, era la celebració del sant
patró dels esludiants clergues i erco-
Iars, Sant Nicolau de Bari, que se cele-
bra el 6 de desembre. Els estudiants es

van afanyar a transformar aquesta
commemoració en una parbdia satíri-
ca. Escollien un dels seus. que prenia
possessió per un any del cárrec hono-
rífic de bisbe. El públic podia, per tant,
assistir a una simulació de l'adminis-
tració dels Sants Sagraments. A més
d'aquest costat profi, gairebé blasfe-
matori per a alguns, aquesta cerimónia
contenia també un aspecte polític molt
local. Sempre hi ha hagut una guerra
d'intlluéncia entre el bisbe de Girona i
el rector de la col legiata de Sant Feliu.
Així, per Sant Esteve, un criat anava
fins a la col.legiata per parodiar, amb
gran satisfacció dels espectadors, e1s

usos i costums del rector. Es ben clar
que aquests petits jocs no devien agra-
dar a l'Església, que intentava aturar
aquestes práctiques. El 1475 Joan
Margarit, a petició d'Andrés Alfonze-
1lo, ardiaca de Besalú, va intentar re-
formar-1es. E1s estudiants, peró, van
continuar la seva cerimónia ir:reverent
malgral els eslorqos de la jerarquia e-
clesiástica.

De fet, es produeix una Ienta fusió
entre el teatre profá i el teatre sagrat.
Els músics i joglars formen part, a par-
tir del l459, de les processons, com la
de Corpus, o la mateixa de l'Angel
Custodi. L' any 1492, en el moment de
la processó de Corpus, I'Església crida
diversos voluntaris: sis aprenents ves-
tits d'ángels, sis músics i dotze "min-
von;" de l'hospiral. En resum, fins i

íot le, cerimónies més religioses esde-
venen! a partir d'aquell moment, un
pretext per a Ia música, les danses i els
cants i, sobretot, la teatralització. Les

lJn natar¡ de Castelló d'Empúr¡es celebra
1'arr¡bada de Carnestoltes (AHG)

festivitats de la conquesta de Granada
exemplifiquen la festa prof¡na en tota
la seva esplendor.

També es podrien citar les festes de
Carnaval, els ecos de les quals fins i
tot arribrven als llibres dels notaris
més seriosos de tant com eren espera-
des i de com servien d'alliberament
oooular. Es troben t¡mbé mencions
ir"'qt¡.rt' sobre ta car alcada per la ciu-
tat, veritabie ocasió per exhibir els or-
naments més preciosos.

A regades. eonsiderem equivoca-
dament que la societat de l'Edat Mitja-
na era trista i austera. En realitat, cada
esdeveniment del calendari era un pre-
text per a una festa. religiosa o prola-
na- o de totes dues. Se'n celebraven
móltes, amb música i torxes. Dels cha-
rivarl italians al sermó del Bisbetó, les
ooblacions medier als ens mostren que
,abien inecessitaven riure, i sobretot
ridiculitzant els més poderosos. com si

de tot plegat depengués l'equilibri so-
cial. El fet que el clergat i les elits mu-
nicipals no fessin res o gairebé res per
lluitar-hi en contra subratlla bé que a-
questes festes servien de vilvula d'es-
Caoament dels més humils, d'unilica-
do'r .ocial i, de t'el, n'organilzaven de

manera regularment: "Jocs i Pa".



La Seu

I iinal del segle XV. la gran nau ú-
.¿ lnlcaJa estava ben arangada. De-
cidida des del 1416, la construcció cle
la nau es va comenqar I'any 1417,
amb el nomenament com a mesre
d'obres d'Antoni Canet, conj unta-
ment amb el vell mestre Guillem Bo-
lill. El ¡42 I el primer tram ¡a esrava
gairebe acabar. i Ia clau de uól¡a es vr
col.locar l'any 1424. Obra de Canet,
representa la Mare de Déu i l'Inf'ant.
No sabem realment quan va deixar
Canet de rer el director de les obres.
El 1427 és substituit per Raulí Vaul-
ter; després, el 1430 per Pere Ciprés.
El segon tram anava prenent foima.
Ciprés va dimirir i Berenguer Cerviá
el substitueir el 1434. Seri el mestre
d'obres fins al 1470. Durant aquest
període, acaba les capelles laterals,
peró aixó no representa pas una prova
de 1'aveng dels treballs. Al coñtrari,
la nau es va endarrerir. Problemes e-
conómics en un segle en crisi, menys
pressió política, les obres s'aientéi-
xen. Des clel 1441 , data en qu¿ es co-
breix l'estructura que correspon al se-
gon tram, no s'havia avanqat gens el
tercer tram. Es treballa en les cape-
lles, en una nova llotja.

No obstant aixó, el 1458 es con-
tracta Antoni Clapers, de Barcelona,
per a la realització de les escultures
de la porta dels Apóstols. Ell va rea-
litzar, doncs, els 12 apdstols de pedra
que van ser destruits durant la Guerra
Civil de 1936. D'una guerra fratricida
a una altra, perqué precisament a cau-
sa de 1a guerra civil remenEa tle 1462

Joan Clapers, fill del primer, no va
poder acabar el timpá d'aquesta por-
ta. Aquest timpá, les mesures del qual
encara no havien estat decidides ja
que ni tan sols la porta estava acaba-
da, havia de representar l'Assumpció
de la Verge.

A l'acabament de la guerra, Joan
Agustí va esdevenir el mestre <1'o-
bres, I'any 1471. Durant el conflicte,
encara que hi ha pocs llibres d'obres
que ens puguin ajudar, és ficil supo-
sar que els treballs es van alentir o
que van quedar aturats. No obstant
aixó, Joan Agustí no va pas accelerar
el ritme de les obres, que quedaran

L'ant¡c rellotge de la catedral, conservat al
Museu de la C¡utat.



definitivament endarrerides. El tercer
tram no es construirá fins al 1577. Es
reparen els danys causats directament
o indirectament per 1a guerra. Així, el
teulat, col.locat amb presses al co-
mengament del conflicte sobre les no-
ves escultures de la porta dels Após-
tols, va haver de ser reparat. Joan
Augustí destaca sobretot com a mes-
tre d'obres per la realització d'un re-
llotse. conserval actualment al Museu
d'Hlstbria de la Ciutat de Cirona. El
1478. ef'ectivament, el Capítol i els

iurati van encarreglr I Augustí un rc-
il.,tg. ".om el de Barcelonr". é. u clir.
un rellotge que indiqués les hores i

els quarts. Aqucst va ser el primer re-
llotgc de crmpan r de Gironr.

Juliá Juliá, que va recuPerar la di-
recció de les operacions el 1479, es

La seu ramán¡ca d¡ns de la gót¡ca.

va mantenir fins al 1490. Va fer mol-
tes reparacions, i en Particular el
campanar del Sepulcre i Ia galilea. Es
tractava sobretot de treballs de conso-
Iidació del conjunt. Es va construir la
capella de Tots Sants. De salut preci-
ria, Julid será substituit per Franccsc
Gomis, que será el mestre d'obres
f ins al l51I .

Intentem ara imaginar aquestes o-
bres. Els gironins del segle XV de-
vien ser testimonis d'un espectacle
ben estrany. Al comengament del se-
gle, la Seu era un cos magre amb un
cap monstruós. Efectivament, la cate-
dral románica primitiva, de dimen-
sions modestes, estava flanquejada
pel cor gótic que es va construir al se-
gte XtV. que \obresorliu.del teul¡t.
Els fideli que anaven a mlssa lra\e\-
saven les obres per dirigir-se a l'inte-
rior de I'edifici, que alhora estava en

obres, ja que, per exemPle, se'n van
construir e1s pilars entre els anys
I 390- 1404. El culte continuava, mal-
grat tot. Després va venir la nau úni-
ca. La gran nau va ser construida a

l'entorn tle l'església románicr. que

continuava dreta fins que e1 monstre
gótic la va engolir totalment. No es

destruia res fins que el nou edifici no
cstuva tulalmenl cobert. lmlginem u-
na altra vegada aquest espectacle cu-
riós. de dues catedrals, l'una dins de
I'altra, al mig d'unes obres en Plena
efervescéncia, amb els homes d'es-
glésia celebrant el culte dins aquest
estrany decorat.

El segle XV és el moment decisiu
en la construcció de 1a Seu tal com la
coneixem avui. Encara que no es va
arribar a final de segle amb 1a nau a-
cabada. el segle XV va \er leslimoni
de la fase més imPortant: la decisió,
concepció i inici de la realització.



Una porla oberta
sobre el món
dels gremis:
l'exemple de

la construcció

]\esprés del seclor del réxtil. els o-
I--,¡¡ ficis de la consrucció eren els
que ocupaven la major pan de má
d'obra a Cirona en aquell linal de se-
gle. Aquests oficis es dividien en
nombroses branques.

Hi havia, en primer lloc, els oficis
de la pedra: els mestres d'obra, mes-
tres de cases. pedrers. picapedrers i
calcinaires. Després. els de la fusta:
fusters i muntadors de bastides. I els
del ferro: ferrers i refetorers. Després,
els del transport: traginers, i final-
ment els. de la decoració: pintors, ar-
genters I lmatgers, que en aquella é-
poca no estaven considerats com a
artistes sinó com a artesans. A cadas-
cun d'aquests oficis, s'associava una
má d'obra barata i fluctuant, la dels
manobres. Aquests no estaven pas es-
pecíficament formats en els oficis de
la construcció i es llogaven general-
ment de manera temporal. Per acabar,
els macips i fadrins seguien els mes-
tres buscant un aprenentatge iuna
lormació-

Pedret és el barri on trobem la con-
centració més gran d'aquests oficis.

Picapedrer treballant, sota la m¡rada
d'un b¡sbe. Util¡tza un ta ant. Podem
veure també un esca¡re. Claustre de

la catedral de G¡rona.

Efectivament, les cases hi eren bara-
tes i sobretot molt a prop de les pe-
dreres que van donar el seu nom al
lloc. Es troben, no obstant aixó. nom-
brosos mestres en els barris de les Ba-
llesteries i del Mercadal, trasllats que
significaven una clara ascensió io-
cial.

Es van organitzar rápidament en
gremis i confraries, com la dels eua-
tre Sants Mártirs. Peró el seu pes po-
lític era limitat, d'acord amb el ieu
pes económic i demográfic. Només
els pintors i argenters podien esperar
tenir un lloc en una de les mans.

Una de les característiques d'a-
quests oficis era la varietat de les for-
mes de remuneració, que ens info¡men
molts sobre les seves condicions de
treball. Generalment, se'ls pagava un
jomal. Rebien la paga el dissabte de la
setmana anterior. Només cobraven per
la feina feta realment. Així, no és !s-
trany veure descomptats 114 o ll3 de
jornades a causa de la pluja. La seva
jornada mitjana era d.e 12 hores a l,hi-
vern, de les sis del matí a les sis del
vespre, i de 14 hores a I'estiu, de les
cinc del matí a les set del vespre, sobre
un any que fenia de 2'72 a 27i dies la-
borables. La construcció estava relati-
vament privilegiada, ja que els obrers



del tdxtil arribaven a treballar fins a 20
hores per dia! Les variacions estacio-
nals repercutien obligatóriament en els
sous: es pagava més als obrers a l'es-
tiu. En primer lloc, perqué treballaven
més; després, perqué calia mantenir la
má d'obra a la construcció en uns mo-
ments en qué els treballs del camp te-
nien més demanda.

Al si de l'ofici. altres variacions de
sous ersn evidents. Es pagava més un
home fort físicament, jove i amb ex-
peridncia. Paradoxalment, a un home
de més edat se'l pagava menys, enca-
ra que per forga havia de tenir més
experiéncia de l'ofici. Els sous per e-
dat, forga i experiéncia iguals podien
variar encara en funció de les activi-
tats exercides en les obres. Així, es
cobrava menys si es treballava a la
llotja, perb més si s'anava a la pedre-
ra, encara que si s'hi anaYa Pef tren-
rar, es cobrava tant com Per anar a

les obres. Les diferéncies entre les ac-
tivitats podien anar fins a un disset
per cent del sou! Dins del gremi, els
sous podien variar en funció de la je-
rarquia. Un mestre cobrava d'un tren-
ta a un seixanta per cent de més que
un manobre. El mestre d'obres rebia,
a més, una pensió anual. La distáncia
que separava els mestres dels simples
pedrers va disminuir al llarg del se-

Picapedrers a la pedrera (AHMG).

gle, per passar d'un seixanta per cent
el, 1447 a ¡an sols el disset per cent 50
anys més tard. La manca de má d'o-
bra al final de segle podria potser ex-
plicar aixó. Es tractava d'una má d'o-
6ra més especialitzada o més
escadussera.

El traginer és un cas a Part. El seu

sou també varia, peró en funció del ti-
pus de transport que utilitzi. Cobrará
menys a I'hivern que a l'estiu, igual
que els treballadors de les obres. Peró
també patirá variacions si uLilitza mu-
les, un rossí o un ase per estirar el ca-
rro. Aquí també els preus de I'hivern
i de I'estiu són diferents.

Quan I'activitat de les obres dis-
minuia, els procuradors tenien
tendéncia a reduir el nombre d'obrers
pagats amb jornal. Per aixó. es pas-
iará a un salari segons la feina [eta.
perqué era més rendible. Sovint es

pagava els traginers d'aquesla mane-
ia. El seu sou variará en funció del
material transportat: 1 sou per una ca-
r:retada de lloses, 3 sous per un viatge
de fusta, peró tan sols 6 diners per u-
na quartera de calg.

Ñomés els gremis de la decoració
gaudeixen de contracles amb cara i

ulls. Estaven lligats a les obres per un
encárrec que en general descriu amb
molts detalls I'obra que s'ha de realit-
zar. El salari que obtenen sovint ho
inclou tot, és a dir, que ells mateixos
s'han de pagar les matéries primeres
(la pintura, la fusta, el ferro...).

Aquesta diversitat de sous Permet
aproximar-nos a la diversitat existent
dins d'aquests oficis de la construc-
ció. Tant si eren veritables artistes
construclors de catedrals com si eren
simples paletes que van fer les nos-
tres cases, tots eren una pega central i
indisoensable de l'economia de la
ciutai, malgrat la seva [eblesa de-
mográ[ica. política i econ,bmica.



Pintors
i orfebres

p l tegle XV m¡rca l'edut d or del gó-
Dtic a Girona. La producció rnírrica
hi va ser important. lanl en qu¿rnt¡lal
com en qualitat. Aquest va ser el segle
de l'arquitectura, peró també va ser un
segle molt ric per a les ans decorarives,
com són I'orfebreria i la pintura. Durant
els anys de postguerra, es va intentar re-
trobar la grandesa perduda d,aquesta
producció artística d'acord amb el con-
text económic i polític.

El carrer Argenteria era un clels cen-
tres de la vida económica de la ciutat.
Els orfebres hi eren nombrosos i prós-
pers. L'orfebreria aftística es va benefi-
ciar de grans lalents duranl la primera
meitat del segle, i en particular éls de la

família Aftau, que va exercir durant tres
generacions. Peró no van ser els únics a
l'er aprolitar tothom dels seus coneixe-
ments. Nombrosos orf'ebres treballaven
a Girona a final de segle. Podem citar
Bartomeu Arloví, Mestre Cristófbr, au-
tor d'una verge de plata sobre una creu
de la seu, Ramon Davesa, Bartomeu
Vinyes i Antoni Padrosa, autor d'un
bastó de plata per a l'església de Sant
Maní Sacosta. A més, retrobem les tra-
ces d'Antoni Coll, que l'any 1483 va fer
un reliquiari per a I'església de CorEi, i
un altre dels Szmtr Quatre Mánirs per a
la seu. Finalment, podem seguir durant
molt de temps -de 1484 a 1532- la vida
proles:ional de Joan Grau Coromin¡,
que va fe¡ entre altres, el cap de plata
amb cabells d'or de Sant Cast per a l'es-
glésia de Celrá.

Peró els orfebres més importants de
la segona meitat del segle XV irJel prin-
cipi del XVI són els Angel. pare i lill.
Pere Angel pare va exercir des dels anys
40 fins a final dels zrnys 70, quan Pere
Angel fill va rellevarlo. Una dinastia.
doncs, que es va orientar després cap a
la dagueria, seguint els passos del se§on
fill de Pere I, Joan, daguer, i del seu ne-
bot, Jaume Serra. Per un d'aquells ca-
pricis de la história, no ens ha arribat
cap de les seves obres.

A final del segle XIV i durant rot el
segle XY Girona gaudia d'una reputa-
ció intemacional en mrtéria de pintura.
La formació de l'Escola de Girona va
dinamitzar la producció pictórica durant
tot aquest període, i va fer de Girona un
centre cultural avanEat. És, per tant, na-
tural que les primeres tendéncies del
Renaixement entressin per Girona. i que
arxo passes ben abans que a Barcelona
o a la resta del Principat. Una gran
quantitat d'artistes estrangers treballa-
ven aleshores a la nostra ciutat. El fla-
menc Aine Bru ¿miba a Girona el 1500.
Pinta el retaule de la Mare de Déu del
Roser per a la capella de Sant Miquel

Exemple
d'una peea
d'oiebrer¡a:
Peu d'un
reliquiar¡
(Md'A).



del convent de Sant Doménec. abans de
marxar el 1502 cap a B¿Lrcelona. Un al-
tre l]amenc. Pere de Fontaincs. arriba
I'any 1500, inscrit a la confraria de San-
ta B)rbara del Mercadal. Es l'autol del
sotabancal del retaule major de 1'esglé-
sia de Sant Feliu, d'estil típicament del
pre-renaixement, ique será acabat per
JezLn de Bourgogne. Podríem també ci-
tar molts altres afiistes: el francés Gui-
llem C¿rbonell, actiu cap a 1511, el cas-
tellá Pedro Martincz en el primer
decenni de1 segle XVI, el basc Martí Jo-
an, el flamenc Ricart, actiu una desena
d'anys al tombant de segle, etc... Aquest
mestissatge cultural ens explica les
grans influéncies europees sobre aques-
ta pinlura que comenqa\ a a néix,er. so-
bretot alemanyes iflamenques. Es cl:r
que aquesta llista es pot enorgullir de
comptar amb pintors locals famosos. ln-
teressem-nos pel més conegut d'entre

Obra del p¡ntor Pere Fonta¡ne,
que podem veure al Md'4.

ells: R¿u¡on Solá II, que va néixer cap a
l'any 1445. Fill de Ramon Solá I, que

també era pinto¡ és el quart d'una famí-
lia de sis til1s. una de les filles de les
quals es casará amb Miquel Rovira,
també pintor. Va comenqar a treballar
ben aviat, cap als 15 anYs, amb el seu
pare en la realització d'un retaule a Ver-
ges. Un any més tard, Ramon Solá II es

va associar amb el seu cunyat Miquel
per compartir el taller i els guemys de les
obres col.lectives. També va establir lli-
gams amb el pintor francés Pere Terri.
La seva primera gran obra és la clau de

volta de la nova nau de la seu, represen-
tant Sant Pere. El 1482 repinta un retau-
1e dedicat a Sant Marc per a la capella
dels sabaters al convent de la Mercé. Fi-
nalment, repinta el 1484 la capella de
Tots Sants a la catedral. Sembla que, a-
bans de tot aixb, també havia pintat les
capelles de Sant Benet i de S¿rnt Domé-
nei. Va pintar aquesta capella "de or ad-
zur e argent e altres colors tot bo e fi".
La clau de volta será pinlada per un al-
tre artista. Mestre Vicens. T¿Lrnbé es me-
reix que ens hi aturem, ja que és una re-
presentació molt enginyosa. El primer
pla representa quatre figures que són u-
na síntesi de la santedat (una santa, una
Mare de Déu. una mártir, un bisbe).
Lúltim pla només esti format per una
gran quantitat d'auréoles, com si la co-
hort dels sants seguís aquests quatre
personatges. El medalló va ser decorat
iinament. tant en els vestits com en els
seus innombrables detalls.

Girona va representar, doncs, un Pa-
per de gran imponáncir en el miin de

i'or{ebrena ide la pintura tant al segle

XV com al XVI. Es va obrir a les in-
fluéncies estrangeres, barrej antles des-
p¡{s amb les sever própies creacions
i'.r aquesl", raons. gaudeix d'una repu-
tació intemacional que li permet assistir
des de les primeres files al canvi aftístic
que va conduir l'art gdtic cap al Renai-
xement.



Sous i niuell
de uida

f 9 estudi de la conjunlura, de les
I-r variacions de preus i de sous, de
les fluctuacions del valor dels cereals
o dels valors comparats de les mone-
des resulten sempre indicis indispen-
sables per comprendre globalment u-
na economia. No obstant aixb,
aquests dades no ens concreten clara-
ment el poder de compra de les po-
blacions de l'época. Així, quan se su-
bratlla que un aprenent de fuster
ru¡més cobraya dos sous, es fa molt
difícil arribar a saber el valor real
d'aquest salari. La forma més senzilla
d'adonar-se del nivell de vida dels si-
ronins al final del segle XV es podiia
obtenir intentant definir un pressu-
post mitjá.

Avui, tal com ha passat sempre, les
tres despeses de base d'una famíiia es
converteixen també en les tres preo-
cupacions bisiques de tothom: allot-
jar-se, menjar i vestir-se. Comparant
els sous dels obrers i els preus dels a-
llotjaments, de I'alimentació i dels
vestits, ens podem fer una idea més
concreta de la forma de vida del nos-
tres avantpassats. Agafarem com a e-
xemple els oficis de la construcció.

Presentem dos casos típics: el pe-
drer jove, sense família o en tot cas
sense nens, i el pedrer confirmat, que
ja ha fundat una llar. El jove obrer no
té el seu propi habitatge. per tant l,-
haurá de llogar o bé haurá de compar-

\N,

Un home rostint-se un an¡mal,
díbuixat en un ll¡bre notar¡al (AHc).

tir una cambra amb altres persones.
El pare de família no podrá contentar-
se amb aixó i llogará una casa, o un
pis d'aquesta casa. Si tot va bé, aca-
bará essent propietari. Alguns oficis
no reclamen la compra de la botiga,
peró en el cas dels oficis de la cons-
trucció sovint cal disposar d'un taller.
Tant si és propietari o no del seu ha-
bitatge, sempre s'haurá de moblar. El
mobiliari de l'época es resumia so-
vint a la mínima expressió. És forga
difícil reproduir amb precisió el con-
tingut d'una casa. Efectivament, els
testaments només mencionen els ob-
jectes de valor real. En canvi, la pista
més segura que tenim és la dels in-
yentaris post-mortem. Per exemple,
I'any 1472 un traginer posseia en el
moment de morir un estoc de planxes
de fusta i de barres de fe¡ro. Era un
estoc indispensable per al seu ofici,
entre el qual destaca una cadira ple-
gable. un matalás antic. una bóta, una
petita manta de llana molt vella i un
cofre en mal estat.

Després hi ha les despeses del ves-
tir. Les condicions de treball obliga-



ven a renovar la roba de manera forga
regular, donant preferBncia, és clar, a
la resisténcia ila senzillesa dels ves-
tits. De fet, són les sabates les que o-
riginaven les despe:es mes impor-
tants. Comptem, doncs, dos parells de
sabates per any i quatre reparacions
de 1es soles.

Peró el principal centre de despesa
era evidentment l'alimentació. La ba-
se del régim alimentari era el pa. El
consum de pa negre o blanc depenia
del pressupost de la llar. Sembla que
el pa blanc estava molt de moda en a-
quell final de segle XV. Peró si no es
tenien els diners suficients per pagar
un pa que tingués el cent Per cent de
farina blanca, en lloc de disminuir la
ració es comprava un pa barrejat amb
farina negra. L'altre element de base
era e1 vi, que tant era consumit pels a-

Simbol extern de r¡quesa: la roba
Aqui, mercaders de 

'Slena 
fstatuto

delta mercanzia, Sano di P¡etra. 1472.
Arx¡u de I'Estat. Siena).

dults com pels fills. Es menjava carn,
ous o menuts diverses vegada per set-
mana, i es completava I'ipat amb lle-
gums secs i frescos. Els llegums fres-
cos no se solien comprar. ja que
nombroses famílies tenien un hortet a
1a mateixa ciutat.

Els preus, extrets de diverses actes
notarials i dels comptes del mostas-
saf, eren una mica superiors a la rea-
litat per tal de considerar les despeses
annexes: compra d'eines, impostos,
constitució de dot, mobles...

El pressupost tipus d'un solter po-
dria doncs ser el següent: lioguer d'u-
na casa al barri del Mercadal, 22 sous
per any; una túnica i un parell de sa-
bates,99 sous per any; 6 mitgeres de
blat, 6 bótes de vi, faves i llenties, i
52 parells de tudons, 444 sous per
any. Ei total puja a 565 sous, és a dir,
poc més de 47 sous per mes.

El pressupost de I'home casat amb
dos infants seria el següent: com a
propietari de casa seva, considerem
que no lé més despeses: els vestils per
a ell i 1a seva famí1ia, 189 sous; i2
mitgeres de blat, 12 bótes de vi, 1le-
gums secs, ous, i un quart de bóta
d'oli d'oliva,964 sous, és a dir,96
sous i 6 diners per mes.

Sabem que un obrer cobra 55 sous
per mes, i un mestre 88 sous. Ens a-
donem de seguida que mantenir una
famflia era problemátic. Un salari és

suficient per mantenir un solter, perb
és molt just per pagar 1es necessitats
d'una llar de quatre persones. Aixó
provoca, per tant, una acumulació de
feines: el picapedrer treballa fácil-
ment a diverses obres a la vegada,
fent també una mica de comerg amb
la fusta, llogant-se per hores... La do-
na es veu obligada a trobar una acti-
vitat per completar les entrades de di-
ners de la família.

r§§§



[a draperia

I Iinal del segle XV. les principals
fl,ciutats catalanes basaven la seva
economia principalment en els sec-
tors del t¿xtil, del cuir i del metalt.
Només aquests tres camps ocupen
gairebé el cinquanta-cinc per cent de
la població activa en vigílies de la
guerra civil.

Gi¡ona no és cap excepció, i desta-
ca particularment en el téxtil. En e-
fecte, Girona és la tercera ciutat dra-
pera de Catalunya, després de
Barcelona i Perpinyá. Les comarques
de Gi¡ona també segueixen el movi-
ment i alguns grans centres drapers es
desenvolupen a Banyoles, la Bisbal,
Torroella de Montgrí. Figueres i. so-
bretot, Castelló d'Empúries.

La má d'obra que treballa en a-
quest sector és i,rnpliament majoritá-

El comerQ marítim a tota la
Med¡terránia ha permés el

desenvolupament de la draper¡a.

ria a la ciutat. Del trenta per cent de
I' any 1462, disminueix lleugerament
després de la guerra amb un vint-i-set
per cent, perb coneix un nou impuls a
final de segle, ja que representa més
del trenta-sis per cent el 1496. La va-
rietat dels oficis en aquesta branca su-
bratlla el seu dinamisme, perd les
dues arts emblemátiques eren els pa-
raires i els teixidors. Quan, després de
la guerra civil, la ciutat anava cap a la
fallida. la immigració elrrangera i co-
marcal va lornar a donar un nou im-
puls als oficis i a I'economia. Entre
els anys 1480 i 1513, un quaranta per
cent dels immigrats eren membres de
la indústria t¿xtil. Aquesta afluéncia
de má d'obra va permetre al sector
enlairar-se rápidament, i fins i tot i-
gualar i superar el seu nivell d'abans
de la guerra. A més, alguns d'aquests
nous treballadors van ser responsa-
bles del renaixement de la draperia de
qualitat. com els §aconomina. ins-
tal.lats al Mercadal, o els Cerdá. A-
questes famílies de mercaders van sa-
ber aliar amb intel.lig¿ncia el seu
coneixement mercantil amb la pro-
ducció téxtil. L'ajuntament i els gre-
mis, amb la intenció de potenciarJo,
van prendre nombroses mesures per
afavorir el sector.

Aquesta expansió de final de segle
té una ámplia repercussió en el segle
següent, estimulada per les obertures
de mercats a la Mediterránia. Efectiva-
ment. el comerE catalá de la draperia. i
en particular el gironí, va saber aprofi-
tar les sortides i les rutes comercials
cap a Sicília i Sardenya.

La forga de la draperia es manifes-
ta particularment a través dels seus
impostos. Les quantitats rebudes per
I'aixecament de la Bolla, una taxació
de la producció del consum de draps,
ens ofereixen una bona perspectiva
sobre l'abast de la producció. Així,



Girona recull 14.700 lliures de Bolla,
amb una mitjana catalana de 2.708
lliures: el 1497 aquesta xilra puja a
22.825 lliures davant d'una mitjana
de 4.090 lliures, que finalment s'esta-
bilitza cap a 18.000 lliures en el pri-
mer decenni del segle XVI. Aquesta
quantitat representa d'un quinze a un
vint per cent de la g1oba1 catalana, la
qual cosa subratlla encara una vegada
més la bona salut del sector.

El téxti1 gaudeix, a més, d'una só-
lida organització gremial. Un terq
dels membres dels oficis formar a

part. efectivamenl. de la draperia o
del téxtil en un sentit ampli. El nucli
de l'ofici és potent, ben estructurat.
Aquest pes té una traducció en la
composició del Consell Municipal,
on els representants del téxtii són
molt presents.

Encara que el sector del téxti1 no
va canviar realment en relació amb el

Castetto. c¡utat e ¡qu¡da per ]a draPet¡a.

segle precedent, es pot dir que va ma-
durar i va aconseguir la majoria d'e-
dat. Aquesta má d'obra renovada amb
una immigració ascendent, amb uns
mercats mediterranis potenciats per la
po1ítica del regne i amb unes estruc-
tures gremials i polítiques potents van
fer evolucionar el sector cap a una e-
conomia moderna en el rentit ProPi
del terme.

Els oficis del tixtil

El tértil es dividia en una gran varietat d'oficis.

I,I,ANA Fabricació: Abaixadors, cardadors, carde rs, paraires, Penti-
ners, teixidors, teixidors barrets, teixidor de llana, lintorers.

Venda i confecció: Botiguers de draps, calceters, drapers, J'las-
s ade rs, s astre s, s ombre rers,

Fabricació: Drapers de lli, teixidors de lli.

Fabricació: Retorcedors, teixidors de seda, velers.

Venda i confecció: Botiguers de teles, brodadors, mercers,
me s t re s d' ag ulle s, pas samaner s.

Intlústria: Albadiners, aluders, as saonadors, blanquers, cuira-
ters.
Mercaders : Ataconadors, basters, bossers, broquerers, cinters,
corretgers, cuirassers, Suanters, guarnicioners, pellers, pelle-
f e r s, p e lliss e rs, p erg amine r s, s abate r s, se llers' tapine rs.

LLI
SEDA

CUIR



Vocabulari
Afranquir-se: Per als estrangers
d' una c iufat, dec larqr-s e
resident i poder gaudir
d'exempció de faxes i
imposlo.\.
Aljama: Comunitat jueva.
Batlle: Oficial del rei o d'un
senyor que el represenlava en
un domini.
Benefici: Renda patrimonial
atribuida al sostenimenf d'un
ecle,s iásf ir:.

Capbreu: Contracte pel qual
una persona concedeix un bé
immoble a una altra, que en té
I'usdefruit per un període
determinaÍ a un preu
determinat.
Cens: Contribució qnual en
diners que es pagc»a al senyor
Ciutadd honratz Pe rsona
lliure, que destacava en la vida

municipal amb els privilegis inherents a la seyq ciutat.
Clavari: Ofic ictl municipal encdrregat de les./inances.
Confraria: Associació caritativo i de socors mutu sota lct invocació
d'un sont potró.
Cooptació: Mode de reclutamenl d'una assemblea. Els nous membres
eren elegits pels membres ja en cárrec.
Delme: Imposició feta per I'Església sobre els productes agrícoles.
Diners: Unifat monetdr¡a bctse. DoÍze diners feien un sou.
Emfiteusi: Contracte segons el qual una persona deira, mitjangant
una contribució anual, un bé immoble a unq personu, que s'encatega
de Jér les obre.s per millorar aquest bé, i que hi fé fembé (lret
d'hipoteca.

Representac ¡ó gráf ica anón ¡ma
de /'rntent d assassmat del re¡ Ferran
per paft d'un remenQa.



Insaculació: Métode d'elecció per sorteig a I'atzar dels cárrecs
municipals, entre altres.
Jurat: Membre del govern municipal.
Lliur^: Unitat monetdria, equivalenf a 20 sous o 240 diners.
NIi: Estament.
Mals usos: Imposicions senyorials sobre les persones de condició servil.
Mostassaf: Oficial municipal encarregat de la vigildncia dels mercats i
del control dels pesos i mesures
Paborde: Eclesidstic administrador dels béns temporals d'una
comunitat.
Pogrom: Agitació antisemita, acompanyada de pillatges i massacres.
Remenga: Mal ús consistent en un tribut que el pagés havia de pagar al
seu senyor quan deixava de treballar la terra.
Sow Unitat monetária, equivalent a dotze diners.

M¡níatura del segle Xll.
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TíToLS PUBLIoATS

Girona abans de Gircna
(Preh¡stória)
Per Eudald Carbonell i Enr¡queta Pons

Girona romana
(De la fundació a la fi del món ant¡c)
Per Josep Maria Nolla

G¡rona goda i sarraiha
(476-78q
Per Narcís M. Amich i Josep M. Nolla

G¡rona carolíngia
(Del 785 a l'any 1(rc0)
Per Gabriel Roura

G¡rona comtal ¡ feudal
(r 000-1190)
Per J. Canal, E. Canal, J. Ma. Nolla i J. Sagrera

G¡rona Med¡eval
Uetapa de l'apogeu (1285-1360)
Per Christian Guilleré

Girona Med¡eval
Crisis i dssenvolupament (1360-t ¡t6O)
Per Christian Gu¡lleré

La Girona Medieval
Canvis i ruptures (1¿160-1519)
Per Sandrine Victor

G¡rona al segle XVll
Per Joan Busquets i Antoni Simon

Lá Girona de la Restauració
FA74-19231
Per Joan Pu¡gbert

G¡rona sota el Franquisme
(1939-r974)
Per Josep Clara

PROPERS TíTOLS

La Girona del set-cents
Els límits d'una transformació
Per R. Alberch ¡ J. Ouer

Girona alt-medieval (1190-1285)
Per J. Canal, E. Canal, J. M. Nolla
¡ J. Sagrera

Quaderns d'h¡stória de G¡rona és una
col.lecció de llibres que posen a l'a-
bast d'un públic ampli, de manera
ordenada ¡ rigorosa, tota la informació
existent sobre el passat de la ciutat.
Els millors especialistes de cada pe-
ríode hi ofere¡xen el resultat de noves
investigacions i obren nous camins a
la interpretació sobre els orígens de
l'área urbana de Girona. La col.lecció
aplega una valuosa informació grá-
fica, en bona part poc coneguda.





Sandrine V¡ctor lChambéry, 1972), llicen
ciuda en Histi)ria Medíetal per la Universi-
lat de Satoie. amb la tesina "Naissance d'u-
ne cafhédrale. étude sur le conslruction de
lq Seu de Girona au trayers des comptes
d'Obra" el 1994 a Gírona. Becárfu del CNRS
i membre del CSIC, t a comenEar l'a cinc
anys la seva tesi sobre " l,q construction et
ses métíers it Girona au Wéme siécle". diri-
gida per Chritian Cuilleré. Ha cscrit nom-
brosos anli¡:les sobre el m<in de la construc-
citi í lcL história socill.
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