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El període históric que abasta aquest ll¡bre, de 1793
a '1833, ve marcat per dues realitats: la guerra i la
destrucció per un costat, i la tossuda pervivénc¡a
de l'absolutisme, per l'altra. Com és ben conegut,
Girona patí uns ep¡sodis bél.lics terribles que talla-
ren en sec la possibilitat d'avengos ¡creixement per
una colla d'anys. Un període de guerra especial-
ment desastrós per I'hecatombe que representá fou
el setge napoleónic de 1809, devastador en vides
humanes iensorrament físic de la ciutat iencon-
torns. Ara, alló que marca aquesta etapa és també
l'adhesió perllongada de Girona a l'ant¡c r¿gim; a
les formes de vida, estructura de la societat ¡ rela-
cions de poder del vell ordre absolutista, a favor del
qual trobarem la voluntat política majoritária dels
gironins. Hi hagué revoltes, i bándols de guerrillers,
cedament, peró la majoria dels gironins mant¡ngue-
ren una actitud de caire conservador ¡ reialista. La
sotragada anorreadora de la Guerra del Francés va
ajudar a immobilitzar encara més la societat, ja prou
aturada, alentint i dificultant la superació d'aquell
conservador¡sme a ultranga que perdurá durant les
quatre décades que contempla aquest llibre. I

encara que la primera restauració fou injusta amb la
lleial icastigada G¡rona, aquesta, mesella, abragá
de nou, cegament, el régim absolutista paral¡tzador.
L assaig esperangador de l'etapa liberal que obria
portes a la modernitat (1820-1823) a Girona topá
amb no poques reticéncies ¡ acabá amb la inter-
venció francesa dels f¡lls de Sant Lluís, icomptá
amb l'entusiasme dels gironins, que reberen amb
els bragos oberts els francesos (contra els quals
havien llu¡tat a mort feia tan pocs anys) perqué ara
venien a tombar els liberals ¡recolzar Ferran Vll i

seu régim d'oprobi. La segona restauració fou, per
tant, benvinguda joiosament ¡ majoritária a Girona, i

la década següent veié poca represa, puix que
aquell vell ordre va conviure paradoxalment amb les
revoltes dels que eren encara més trad¡c¡onalistes:
reialistes, Malcontents i primers carlins. L'estud¡
d'aquests quaranta anys ens permet entendre les
d¡f¡cultats de Girona per entrar a la modernitat des-
prés de la tragéd¡a dels setges i la persisténcia de
la mentalitat absolutista, tret permanent de l'época,
els dos fenómens que frenaran inqüestionablement
el progrés de la ciutat durant tot el d¡nou.
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Girona, 1793

¡-\om hem dit. i com §'ha demostrat en el
\.,,volum que precedeir aque:t. el \egle
diruit no va ser una gran centúria per a

Girona. No es produí el creixement econó-
mic de signe industrial que van assolir alhes
ciutats de Catalunya. Malgrat que era la
capital del Corregiment i el centre comer-
cial d'un territori que abragava bona part del
que avui é., la provincia. no va aconse¡ruil
fer una arrencada industrial ni burgesa. Pot-
ser, a més de la manca d'injcia¡iva i un cen
risc per part dels sectors que haurien d'ha-
ver encapEalat la dinámica hansformadora,
cal ten present I'entom agtari, que no
der ia permetre una acumulació de riquesa
suñcient per augmentar la població subs-
tanciálment i c¿rnviar l'estructura social.
Més aviat hom té la impressió que aquella
Girona era una ciutat prou aillada, domina-
da pels militars. el bisbe i l'Església. una
noblesa immobilista i una colla de lenati-
nents que envejaven més convertir-se en
nobles que no pas en burgesos capitalistes.
Era plaga militar for1a, emmurallada, perd
amb el temps cada vegada menys respecta-
ble com a plaga de guerra. Es¡ava ben situa-

da en el camí de Barcelona a Franga, amb
un urbanisme remarcable (edificis nobles i
religiosos, carers i places ben tragats), amb
una vida oficial i burocrática evident. amb
una certa capacitat d'intercanvi (els mercats
setmanals) amb una producció arlesanal
considerable, peró tot i aixó la manufactura
no féu el salt cap a la hansformació indus-
trial. La vida laboral i comercial ciutadana
organitzada pels gremis procurá molt
poques innovacions. Pe¡ bé que la ciutat
tenia una institucionalifzació de la vida
local prou sofisticada, encam que de carác-
ter antic, i fins i tot amb un nivell cultural
que en general era un xic per sobre d'altres
ciutats comparables del seu temps, no tro-
bem gaires esforgos per sortir del seu
microcosmos tradicional, del vell ordre. de
manera que Girona sembla un món que per-
viu allunyat dels corrents de modemitat t¿c-
nica, económica, social i cultural que van
arrelar a d'altres ciutats catalanes.

No coneixem cap reacció que fes
trontollar la devoció dels gironins per la
monarquia. A final de segle, aquell con-
sens autista, conservador i ádhuc reac-
cionari de la societat gironina que s'ha
perllongat durant tot el set-cents es veurá
encara reforgat per la visió honoritzada
de la Rer olució Francesa. que els apareix
com una obra del diable, explicada en to
catastrófic pel fugitius del terror que
omplien els carrers de la ciutat dels rius.
Plovia sobre mullat. Girona era, ja abans
d'hora, clarament antirevolucionlria.



Descripció de Girona el darrer terE del set-cents

GERONA, en latín Gerunda, Ciudad antiquísima de 6753 personas, Obispado de
trece mil ducados, Plaza fuefe, con Gobemador Militar; está situada á 42 grados y
2 minutos de latitud, 19 y 27 de longitud, parte á la falda de una colina, y parte en
un llano sobre el ío Oñar, que la divide y se comunica por dos puentes, uno de pie-
dra, y otro de madera¡ y unido al caudaloso río Te¡ en las inmediaciones de Ia Ciu-
dad, sigue su curso con este nombre. El clima no es de los más saludables, y la
campiña, que está toda plantada de vides y árboles, es abundante de granos. rino,
hortalizas, frutas delicadas, cáñamo y otros frutos. Está murada toda Ia población
y fbfiificada con algunos baluaÍes y cinco castillos en la falda de dos montes, qua-

tro ácia Oriente, y uno á Norte; pero en el día es fort¿Lleza poco respetable. Tiene
seis puertas, algunas calles buenas,limpias y empedradas, todas las casas dadas de
blanco, tres plazas, una muy grande, y fuentes de buena agua. La Colegiata, situa-
da en lo más elevado de la Ciudad, es edificio muy sólido, y en una de sus capillas
se veneran las reliquias del glorioso Mrirtir y Obispo S. Narciso, memorable por el
suceso de las moscas. Hay una Iglesia Colegiata, seis Iglesias Parroquiales, Diez
Conventos de Frailes. un Monasterio de Benitos Claustrales, dos Conventos de
Monjas, tres Hospitales, algunos molinos hzrineros y de papel, y un maÍinete. Tie-
ne en sus inmediaciones un pozo y dos fuentes de aguas minerales. muy especia-
les para templar el ardor de la sangre y orina. Hay tres mercados a la semana, en
que se hace un tráfico considerable de ganados de toda especie. Se han celebrado
en esta ilustre Ciudad algunos Concilios, y los primogénitos de los Reyes de Ara-
gón se intitulaban Príncipes de Gerona.

De Geografía Modema. esc ta en Fmncés por el Abad Nicollé de la Croix: traducida y aumenta-

da con una Geografia Nueva de España por Don Josel Jo¡da¡ y Frago, Madrid MDCCLXXIX.

G/rona passava per
ser rna plaea faia,
a1lb baluards;
fctltis tñpcrtanis.
espec¡alnent el
casteii de Montjulc,
per¿ e nai del XVlll
/-"s delérses es
trabaven en un estat
deplarabie.

I



Població

pntre l'any inicial d'aquesra etapa
L--/(1193) iel darrer tl833l ens tro-
bem amb una població de Girona rela-
tivament semblant en nombre d'habi-
tants, fins i tot una mica més migrada.
La frenada demogrifica és brutal, i les
seves conseqüéncies, dbvies. En efec-
te, segons els censos coneguts ens tro-
baríem amb 8.014 habirants el 1787. i
n'hem de calcular uns 7.500 el 1833.
Hi ha uns fets que ho distorsionen tot,
que són la Guerra G¡an i sobretot la
Guerra del Francés, amb els morts en
combat i les epidémies i malalties que
les seguiran. Tot aixd suposará una
pérdua catastrdfica de població. En tot
el període, des dels seus inicis fins la
seva fi, I'anar i veni¡ dels esdeveni-
ments implicará oscil.lacions poblacio-
nals sobtades. generalment mal consig-
nades. La manca de fiabilitat dels
empadronaments i llistes d'habitants
de la ciutat, així com la trasbalsada
demografia gironina d'aquells quaran-
ta anys, fan que, tal com han assenya-
lat Ramon Alberch i Antoni Simón, ens
hágim de malfiar dels censos, que
generalment no re\ponen a un mateix
criteri de recompte, que oculten pobla-
ció i són, per tant, inexactes. D'ací que
no es pugui donar per a la majoria de
1es dades una credibilitat absoluta
encara que sí relativa ja que, vistes les
xifres i coneixent els fets i alhora com-
binant totes les dades d'empadrona-
ments. I l¡ste5 fiscals, in[ormacion'

militars i censos eclesiástics. morts i
nascuts, exiliats i nouvinguts, i apli-
cant-hi els índexs de creixement
lógics, ens podem aproximar raonable-
ment a la realitat concreta de la pobla-
ció gironina a cada moment.

Hem de tenir sempre en compte,
doncs, que a més de les condicions
económiques que actuaran a favor d'una
major o menor natalitat, hi haurá les bai-
xes de la Guer:ra del Franc¿s, morts per
defunció o per malaltia, els que abando-
naran la ciutat després del desastre i els
que s'integraran posteriorment a la
societat gironina. Els índexs de creire-
ment ve$emblants ens donen una pobla-
ció delmada per la guerra, amb les con-
següents onades de baixa natalitat més
tard, peró també a partir d'un cert
moment augmentada de manera notable
per nouvinguts que emigren cap a la ciu-
tat. D'altra banda, hi ha padrons que no
reflecteixen bé la presencia militar, ni
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tampoc la clerical, sovint per raó d'e-
xempció d'impostos. Hi ha moments
puntuals en qué la població real fluctua:
el 1795 molta gent es refugia a Girona
quan les tropes franceses van cap a1 Flu-
vii, i el mateix passa el 1809. També
s'incorre sovint en l'eror de comptar-hi
la guarnició, com sembla que passe amb
els cronistes que situen 14.000 persones
a Girona el 1808, xifra només possible si
s'hi compta\en els militars que panici-
paren en la defensa de la ciutat, els quals
no eren evidentment habitants empadro-
nats; o com succeí en un informe francds,
que compta 7.000 habitants a Girona per
a l'any 1812, sense assenyalar que 2.000
d'ells eren tropes franceses que estaven
allotjades en cases particulars.

Així doncs. es fa difícil establir amb
precisió la població a cada moment.
Sembla, peró, inqüestionable que hi
hagué una gran baixada a causa de la
guerres (es perdé quasi la meitat de la
població en el setges napolednics) i que
després es produí una dinámica d'aug-
ment pausat que situá Girona per damunt
dels 7.000 habitants el 1833. Almenys
ens impulsa a considerar-ho així la série
de dades que ens donen els censos cone-
guts iels treballs abans esmentats. En
presentem les estimacions al quadre
adjunt.

A comeneament del XIX els g¡ranins vivien
major¡tár¡ament al castat de muntanya del

rlu Onyar, per bé que ja s'havia in¡c¡at el
pr¡mer e¡xample cap a les hartes ¡ el

Mercadal, a I'altre costat del r¡u.

El quadre aproximatiu que publi-
quem s'ha de complementar amb algu-
na precisió. La xifra de 1809 respon-
dria a un augment de gent de la
comarca que s'ha refugiat a la ciutat.
La de 1818, al fet que hi ha hagut un
retorn dels que es desplaqaren (exiliats
o no) després dels setges i a l'inici
d'una immigració de la província de
Girona que fa que a partir dels anys
vint un percentatge important d'habi-
tants no siguin nascuts a Ia ciutat. Les
estimacions de 1826 i les de 1830
resulten del cálcul de les omissions
(militars, clergues) i tenint en compte
que un cens de 1842 ens d6na 8.172
habitants i el de 1845, molt més fiable,
ens assenyala 9.373 individus. Peró la
dada crucial i fatídica és que el 1833
Girona arribava just a comptar amb
una població una mica inferior a la de
leia 40 an¡s. Les successires crisis i

guerres, particularment la napoledni-
ca, havien estroncat el procés evolutiu
demogr)fic per cinquanta anys. Tal
fou la magnitud de la tragédia.



La ciutat

derrocada

Girona es mantenia dintre de les seves
muralles sense haver experimentat grans
canvis durant el segle XVItr. El riu Onyar
la dividia en dues part d'engá de I'expan-
sió medieval cap a la plana del Mercadal
de baix i del Mercadal de dalt. Per aixb,
un dels grans problemes ciutadans seran
els ponts i les passarel.les, tantes vegades
destruits pels aiguats o per la guerra. Era
una ciutat castigada sovint per les inun-
dacions del Ter i GüeIl, de l'Onyar i
sobretot del petit perd tonencial Galli-
gants. La ciutat comptava el 1797 amb
1.030 cases útils dintre els murs i 266
fora muralla. Segons Joan Boadas, la
casa més corrent solia ser de planta bai-
xa i pis. amb una mitjana de tres a cinc

habitacions, on vivia normalment una
sola famfia i que feia servir la part baixa
com a obrador, taller o botiga. Aquestes
caracteístiques arquitectbniques medie-
vals es perllongaren en la mesura que les
activitats económiques es mantenien. De
vegades un cert nombre de veins hi
tenien la própia cabana amb animals
doméstics, cosa que prohibiren els fran-
cesos durant la seva estada. La petjada
destructora del setges de 1808 i 1809 va
suposar, segons Jaume Fabre, que el
1814 hi hagués 884 cases a la ciutat útils
contra 111 inútils. i en els ravals 122 útils
per 131 inútils, amb 35 parcialment
enderrocades a la ciutat i 13 en els ravals.
I quant als convents, ens assenyala
aquest autor que només van quedar en
bon estat els del Carme, Santa Clara, les
Caputxines i les Beates, i van quedar
desíxils els de Sant Francesc de Paula
(Mínims), Sant Francesc d'Assís, Sant
Agustí, la Mercé, Caputxins, Carmelites
descalgos (Sant Josep), Sant Doménec,
Sant Pere. Sant Daniel i el Mercadal
(Bemardes). Encara que, pel que sabem
posteriorment, hauíem de pariar d'edifi-
cis fortament danyats, més que destruits.
També quedaren molt malmeses les

L'enrunament de
la Torre G¡ronella

demostra la
duresa dels

bombarde¡gs
que va patir la

c¡utat.

F. f, V - 5?8 - AERoñF, Ririnás de ta torc Ctroñlt¡á



esglésies de Santa Llúcia, Sant Nicolau i
del Pilar. Van resultar afectades parcial-
ment la Catedral. Sant Feliu i altres tem-
ples i edificacions de la ciutat. I els

carrers estaven aixecats iplens de runa.
Era el cost urbi de l'assetjament. Des-
prés de l'ocupació napolednica, el 1815,

hi havia a Girona encara no un miler de

cases habitades i més de quatre-centes

buides. En una primera etapa després de

la guerra el que es féu fou desenrunar,
netejar i demolir tot alló que amenagava
de caure. Després s'arreglaren alguns
car:rers i es repararen i feren ponts. Fou la
pauta dels anys següents: entre 1816 i
1820 es van concedir 60 permisos d'obra
i fins el 1836. 239 més. Només disset
eren reedificacionsl la resta era més aviat
per enderrocar que per consolidar, fins al
punt que en aquests vint anys només
s'aixecaren dues cases noves.

Fora muralla hi havia uns espais molt
utilitzats pels gironins, i eren l'imbit del
creixement natural de la ciutat: les hor-
tes, els passeigs i les arbredes. N'hi havia
diversos a comengament del XIX. S'ha
parlat moltes vegades de la devesa, que,
anomenada així o Alameda, existia ja
abans dels francesos. Els arbres foren

u. ... 565 . 6tRCI1¡

tallats per necessitats de la defensa en

comenEar els setges (per obtenir fusta i
per impedir que l'enemic s'hi embos-

qués). En temps de I'ocupació napoleó-
nica s'hi replantaren arbres blancs ies
vetlli pels passeigs. Especialment es vol-
gué ordenar la part entre el Güell i el Ter.

Fins i tot s'hi volgué instal lar un jardí
botánic. El cas és que el 1819, el gover-

nador civil García de Velasco parla de Ia

devesa aplicanl aquest nom a una arbre-
da prop del Ter. Evidentment el platanar
que ara coneixem té un origen posterior.
Peró fixem-nos que, en una época en qué

el passeig era una activitat saludable i
social important, ja anomenaven d¿v¿sa

l'arbreda que hi havia en una part de 1'es-

pai actual.
Amb la quantitat de morts que oca-

sioná la situació sorgí per urgéncies
óbr ies la necessitat d'un cementiri gene-

ral ltavors dels setges. i se'n \ a conslruir
un, que es beneí el 24 d'abril de 1809, un
xic més amunt del Convent de Sant

Daniel. Més tard, l'any 1828, es projectá
un altre cementiri al peu de Vila-roja, al
costat del baluard de Caputxins, que es

trobava derrur't: és a dir, més o menys
allá on és ara. S'inaugurá i beneí e1 1829.

L'arbreda entre
la ciutat i el Ter
era molt anter¡or
a/s setges.
Llavors (1808 ¡

1809) els
g¡ron¡ns van
tallar-la per
raans de
defensa ¡els
francesos, més
tard, h¡ van
plantar arbres
blancs. El
platanar va
arribar décades
més tard.



lleconomia del
període

ap a final del set-cents Girona pre-
sentava una economia preindustrial

poc reeixida, agrícola, artesanal i t¿xtil,
sense grans variacions en comparació a
1717. El segle del barroc es pot conside-
mr una centúria de molts pocs progressos,
malgrat algun aveng en la construcció . De
fet, tenim coneixement de la creació de
quatre Íábriques: una t¿xtil que al cap de
deu anys havia desaparegut; el l775,tna
de paper anomenada "Ciudad de Gero-
na", que pofava un tal Miquel Badia; i a
l'Hospici, estrenat feia poc; s'hi instal.lá
el 1783 una fhbrica de manufactures de la

Pat¡ de I'ant¡c hosp¡ci, avui Casa de
Cultura. Fou una de les real¡tzacions més
importanls en el camp socal ¡ econom¡c
del sef-cents

llana, el chrem, el lli i el cotó, en la qual
t¡eballaven 400 persones el 1790; una
també de fils de cotó que regentava un
francés, JosefAñel, creada el 1789, i molt
bona segons Francisco de Zamora.ja que
estava altament tecnificada i la controla-
va una sola persona. Com ha assenyalat
Joaquim Nadal, era molt poc per a una
ciutat que havia doblat la població. peró
és que al llarg del segle divuit, quan a
Catalunya s'inicia l'arrencada del t¿xtil, a
Gi¡ona tot resta encallat, i a comenga-
ment del segle dinou només quedava la
de l'Hospici, una fábrica de paper de nou
operaris i una de sabó de dos treballadors.
Una clara reculada. Per no parlar del que
quedá després de la destrossa napoledni-
ca: un informe sobre l'estat de la ciutat el
1815, diu: "Número de fdbricas y classe
de comercio: ningano". La qüestió és que
Girona, ben situada en el camí de Barce-
lona a Franga, amb aigua abundant i un
terdtori al voltant prou poblat, vivia prác-
ticament de i per al seu consum, amb els
oficis i producció mínims i amb un nivell
d'intercanvis forans relativament petit, en
compet¿ncia amb altres mercats com ara
la Bisbal, Banyoles, Olot i Figueres, per
exemple, que corresponien a poblacions
notóriament més petites.

g¡¿ i¡,'lagació ens dóna les dades de
I'any 1824: dues miLquines de filats de
cotó, nou teleN de mitges de cotó, r,uit
telers de cánem, una fábrica de saM; qua-
tre fábriques d'aiguardent i una flbrica de
paper. Ja en el límit iemporal d'aquest
volum, l'any 1834 tenim I'estadística
industrial de Girona, amb dades dels fabri-
cants: quatre assaonadors, set blanquers,
tres barretaires, quinze teixidors, un fabri-
cant de cordes de guitarra, dos fab¡icants
d'espelmes, luit terrissers, sis hbiles i un
negoci de filats de cotó, que sumaven,
entue tots, 177 obrers. Observant la pobla-
ció i les conseqüéncies derivades de la



Aquella societat
monumental,

c¡vil ¡ rel¡g¡osa
hav¡a esdevingut
també un centre
comerc¡al. amb

el que a¡xó
comportava.

guerra, Nadal conclourá: "L: any 1842 tot
just s'havia recuperat el nivell de 1787.
Girona havia sofert un retard de més de
mig segle". És possible que, com algun
testimoni de l'¿poca va remarcar, amb els
fets de guerra i la poca població, les péssi
mes comunicacions i la manca de canals,
Girona no fos capag d'una arrencada
industrial, ni tampoc d'anar recuperant la
producció que en altre temps tingué. El
comerq era poc més ample que els límits
del corregiment, malgrat els dos mercats
setmanals i la Fira de Sant Narcís, anual,
que en els seus millors moments suposava
uns intercanvis de més abast ter¡itorial.

Una raó d'aquest retard era la natura-
lesa de la propietat. Girona era una ciutat
de propietaris rendistes, de terratinents,
sense un sector burgés en ascens que tin-
gués vertaderes ambicions econdmiques
ni polítiques. I per arrodonir aquest pano-
rama de manca d'empenta económica,
l'Església era un dels grans propietaris
que cobraven el delme. Totes aquestes
rendes, dels civils i dels eclesiástics, eren
iquesa i to capital. [-es acumulacions,
els beneficis i les rendes no s'invertien, i
hi hagué molt poc interés per crear empre-
ses d'orientació industrial. Una altra

característica negativa fou el contraban.
El comerg il'lícit va pertorbar l'economia
des de 1778 (hi ha una pastoral del bisbe
Tomás de I-orenza¡a) fins el 1 84 I , en qué

el Butllel Oficial de la Província deia que

era un mal que perllongava indefinida-
ment la infáncia de la indústria espanyola.
Girona, prdxima a les fronteres terrestres i
mmítimes , patí aquest mal car la introduc-
ció de productes prohibits o sense decla-
rar-los ipagar ¡mpostos era un negoci que

hteresslL a molts, que ho feien malgrat les

multes i dures penes a aquell que era des-
cobert. El contraban contribuia a retardar
l'arrencada capitalista. Tot plegat va
donar una immobilitat a l'economia de
Girona que desgraciadament es perllongi
fins més enllá del primer terg de1 dinou,
fins la desamortització de Mendizábal, el
1835. De fet, de desamortitzacions n'hi
hagué abans; hi ha la desamortització
francesa i la del Trienni Liberal, que desa-
fectaren propietáts eclesials, peró que no
tingueren efectivitat econbmica car al cap
de poc es tomaren les propietats a regulars
i seculars. A més, tot es va agreujar amb el
desastre urbi i demogrific de les guerres.
No hi hagué manera d'escapar d'aquella
economia enda¡rerida i endógena.



La societat
grrontna

¡/^t irona durant aquest període e: mun-
\Jté com una rípica socierat de l'antic
rdgim: és una estructura de privilegi, de
divisió senyorial en Ia qual els represen-
tants de la monarquia llunyana i mitifica-
da, la noblesa i la jerarquia eclesiástica
tenen el ple comandament, amb una
encara débil capacitat dels sectors burge-
sos, una esüncturació típicament esta-
mental amb els gremis a la base. Era una
societat en la qual tots els estaments
defensaven els seus privilegis i no sem-
blava que volguessin altra cosa que pre-
servar-los.

A comengament del dinou ens trobem
amb una societat piramidal que en Ia
seva organització canviará poc fins 1833.
De fet, l'ascens d'una burgesia industrial
i mercantil que es fes dominant a redós
d'una puixanga econbmica no es pro-
dueix a Girona, ens ¡ecordará Simón. La
davallada de la població el 1809 i Ia len-
titud de la recuperació demogrdfica per
una paft, la reculada económica de la
guerra i la manca d'una arrencada de sig-
ne burgés-industrial. per l'alrra. manrin-
dran prácticament el mateix esquema
d'estructura social malgrat el pas del
temps.

Aquest quadre mereix algun comen-
&ri. En primer lloc, que l'agrupament de
famílies privilegiades aplegs els nobles,
militars de graduació, cavallers, hisen-

dats i clergues distingits per alguna dig-
nitat eclesial. La resta de clergues (n'hi
havia uns 800 en més de quinze con-
vents) no hi figura. Pel nombre d'obrers
del téxtil i manufacturers hom detecta un
incipient proletariat industrial, que fa la
pau amb els artesans dels gremis, per bé
que el treball més nombrós és per als
agricultors, ja que la major part dels jor-
nalers treballen els camps de la ciutat i
els voltants. EI quadre mostra que es
tracta d'una societat amb grans diferén-
cies socials, amb un gr-up privilegiat
redu'rt, una classe mitjana molt escassa,
gairebé inexistent, i la resta que viu de la
seva forqa de treball exclusivament.

Quadre de la població per sector
social i econirmic el 1808

T¿xtil
Pell i calgat

Metal lúrgia
Construcció

Alimentació i derivats

Comerg en general

Funcionaris públics i
professions liberals
Classes privilegiades

Sector agrícola

Jornale¡s

Vídues

Oficis diversos

Sense expressió d'ofici

227 12,82 Vc

136 ',7,68 Vo

127 7,11 Ia
158 8,92 70

87 4,91 Va

q¡ \)\q^

1',7 4,35 90

178 10,05 Ea

16 4,29 Vo

259 14,63 Ea

11 4§1Vo

71 4pt Ec

210 1t,86 7o

. "Classes privilegiades" aplega nobles, mili
tars amb graduació, hisendats i clergues.

. "Sense expressió d'ofici" aplega entre d'al-
tres els fomsteñ, forasters amb finques o
hereus.

Devem aquest quadre a Ramon Alberch, que
el va elaborar en el se[ 1deball Els (trígens de
la Gi rona c ont empo r iinia.



El desastre del setge de 1809 accen-

tuará encara més aquesta panorá'rnica de

societat absolutista. Com que haurá dis-
minuit molt la població, ens adonarem
d'entrada d'una dada ben significativa: la
pérdua de vides haurá estat fonamental-
ment catastrofica per a les classes més

febles. Com era d'esperar, tant les vícti-
mes de la lluita com de la fam i les infer-
metats foren especialment els sectors
populars. D'aquí que el llibre de Cadastre
de 18 l3 ens mostri, per exemple, un 25 %
de la població com a classes privilegia-
des. Percentatge elevadíssim, peró expli-
cable: la disminució de la població afectá
molt menys aquest sector que els altres.
Els menestrals i gent d'ofici, comptant-hi
tots els gremis, sumen un altre 25 7o, i un
tercer percentatge d'aquest ordre corres-
pon a jonialers a soldada, mentre que els
agricultors haurien quasi desaparegut, un
2 Vo.És clar qte es tracta d'un cens des-
prés de la desfeta, que és il lustratiu
sobretot de quina fou Ia nova estructura-
ció socioeconbmica de Girona les déca-
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des següents. La ciutat creixerá molt a

poc a poc, i la nova classe burgesa apa-

reixerá tímidament i de mica en mica. De

fet, els industrials no seran presents fins
passat el peíode que tractem. Girona será

una ciutat manegada per una petita noble-
sa local. sense intetessos capitalistes i
reconcentrada en una actitud mental com-
pletament immobilista. També será la
residéncia oficial de militars i funciona-
ris, d'un clergat nombrós i present, de

propietaris i hisendats que viuen de 1es

rendes i d'un mosaic de gent d'ofici,
comerciants. botiguers. pagesos i joma-
lers encasellats en els gremi:. Una socie-

tat d'antic r¿gim.
D'altra banda. els senyors tenien ser-

vei. iel nombre de criats i serventes és

molt elevat (entre tres-cents i quatre-

cents de 1815 a 1833), camuflats entre
1es categories de jornalers, vídues, oficis
diversos. o sense erpressió d'ofici.

El carrer de les Ballesteries era una v¡a de
menestrals, gent d'afic¡ i gremis.



EI

I la Gironr de comenqamenr del segle
-Il,dinou. des del punr de visra de qui
manava les coses eren molt clares. Hi
havia dos grans poders: l'un polític i jurí-
dic. l'estrt. la monarquia iels seu. ins-
truments, institucions, funcionaris. exér-
cit... per un costat; per I'altre, el que
pertocava a un régim senyorial: l,esta-
ment nobiliari, que generalment sumava
als seus privilegis de noblesa la condició
de rics. En aquesta estructura jerlrquica
també es podria padar de l'existéncia
d'un tercer poder, l'espiritual (i també
temporal) de l'església, com veurem. pel
que fa al primer, l'estat, a Girona el
representava un coregidor, una mena de
governador civil i tots els seus agents,
que vetllaven per l'acompliment de les
lleis i l'ordre polític de cada moment.
L'estat també el representava l'exércit,
des del govemador militar de la plaga
fins als caps i oficials, que segons el seu
rang tenien no pocs privilegis. Aquests
eren el máxim poder polític, el de l'estat.
Eren la representacio de la monarquia i.
per lant. tota la re\ta era sota seu, i eren
els que políticament decidien en qualse-
vol assumpte que els pogués interessar,
especialment els polítics, fiscals i d'ordre
públic. Els militars passaven a ocupar, de
fet si no de dret, Ia totalitat del poder de
decisió durant les etapes d'enfronta-
ments bdl.lics. Es per aixó que en els
moments d'amenaqa o perill per a la ciu-
tat el govemador militar ho era tot. D'al-
tra banda, no és estrany que el govema-
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El poder real era el de I'estat, sustentat
pels mjlitars. El governador militar ¡polit¡c

era qu¡ ho padja tot.

dor civil sigui un militar. I en general
també en temps de pau els militars, els
caps iels oficials eren autoritats que
calia respectar i que tenien un pes espe-
cífic en la vida ciutadana.

Pel que fa als nobles, eren senyors
més o menys feudals (en una transició
cap al pairalisme), que constituien la
classe privilegiada. Normalment eren
rendistes i propietaris rurals, és a dir, rics
amb títol, amb masos i masovers. Per
aixó molta gent havia de treballar per a
ells, cosa que no deixava de ser una font
de poder. Peftanyien a un grapat relativa-
ment reduil de famílies de la contrada i
eren aristócrates de poca volada, allun-
yats de la cort i de la vida nobiliária
espanyola i catalana encara que, a la ciu-
tat. per la se\e\ dimension\. lossin per-

poder

t8



sonatges destacats i com a estament tin-
guessin una forga aut¿ntica. La qual cosa
es demostrava pel fet que en tot moment
i circumstáncia els nobles ocupaven el
consistori municipal. Hi hagué una
tendéncia cada vegada més marcada dels
hisendats, ennoblits o no, a instal'lar-se a
Girona, especialment vers el final del
període. La ciutat oferia més al licients i

fins i tot més seguretat que les finques
solitá,ries o els pobles petlts, de manera
que Girona s'aná convertint en una ciutat
de rendistes. Un altre sector molt impor-
tant eren els funcionaris i assimilables. és

a dir, jutges, professors, notaris, procura-
dors, advocats, metges i homes de lletres,
decisius en la vida econdmica i cultural
de la ciutat. que representaven. junta-
ment amb alguns eclesiistics, la
intel.ligentsia d' 

^quella 
societat, tots ells

presents de forma destacada en els dife-
rents ajuntaments, amb una permanent
connivéncia amb la classe dominant, de
la qual eren, fet i fet, part integrant. Al
llarg de1 peíode els trobarem sempre en
llocs decisius exercint una influéncia
molt considerable.

Aquest esquema de régim senyorial
era perfectament institucionalitzat, i nin-
gú no s'escapava de la seva vigéncia. Els
mateixos gremis paÍicipaven en I'es-
tructura de poder a un celt nivell. Eren
presents també al comÚ. i corporativa-
ment tenien certs drets de demanda i de
protesta que exercien sovint, malgrat que
eren en realitat els aliats de les classes
dominants, a les quals asseguraven la
més descarada servitud. Com a poder, en
tenien algun pel que fa als oficis i a 1a
jerarquia de mestres, oficis i aprenents.
Dins els gremis hi havia, naturalment, la
seva divisió jeráLrquica, que feia que mes-
tres, síndics i altres tinguessin tal vegada
la impressió que remenaven les cireres.
peró si ho feien era a un nivell perfecta-

ment descriptible. El gremis formaven
part de 1'entramat de la vella societat
senyorial, amb els seus rdgims de mono-
poli i de petits privilegis gremials, que
l'altre poder, el de veritat, els concedia.
Peró amb el temps, a Girona cada vega-
da pesaran menys a paÍir del moment en
qué comenga a alliberar-se la producció i
venda de certes manufactures, fins al
punt que, al final d'aquest peíode, els
trobem abocats a I'extinció.

Comptat i debatut ei pes d'aquest sis-
tema oligárquic i l'entramat de domini i
vassallatge tan consolidat, es feia molt
diiÍcil que hi hagués canvis progressis-
tes. Més difícil encara per la convulsió
de l'época iels conflictes bél lics i sense
un desenvolupament econdmic que hau-
ria facilitat les transformacions. Les rela-
cions de poder i submissió restaren
immdbils durant decennis, i amb prou
feines havien variat a la fi del peíode
que tractem ací. El pitjor és que tot aixó
encara es va perllongar molt més enllá
dels anys trenta del segle XIX.

Casa Carles era una de /es mll/ors cases
nobles, on res¡d¡en els caps m¡l¡tars ¡an
s'hastatjaven re¡s ¡ altres personal¡tats quan
venien a Girona-



lJEsglésia

f Jn altre poder. era. com hem d ir, el de
L./ l'Església. amb la inlluéncia tre-
menda que exercia en una societat orga-
nitzadament i espiritualment catdlica,
amb sectors populars absolutament
orienlat\ per la le cristiana ¡ el\ ministres
del Senyor. Si bé no tenia el pes jurídic
del poder estatal, la seva forqa era
immensa, fins i tot moltes vegades per
sobre d'aquell en la mesura que el poder
polític estava legitimat per la religió, i el
rei absolut era, abans que altra cosa, sa
majestat catól¡ca. Quasi tot era sota el
control religiós. Ia més de l'autori¡at
moral i el refugi espiritual que suposava
per a cada individu, la vida católica
impregnava la dinimica social. El calen-
dari.les fe:tes. nair.ement i bateig. matri-
moni. enterrament: els sagraments regien
el discórer de la vida personal i societá-
ria. EI calendari gregoriá era Ia llei de
festes i commemoracions. S'ha de pensar
que els més solemnes actes que es feien
a Girona eren oficis, tedéums i proces-
sons. A més de les "rogatives" tan pun-
tualment cohesionadores. La religió s'in-
seria en la societat fins al moll de l'os.
Els gremis, per exemple, tenien tots la
seva confraria, aixó és,la seva advocació
transcendental, que regia també la cor?o-
ració. Tothom seguia l'Església. Es pot
ben dir que en aquell temps els clergues
eren pastors d'un aut¿ntic ramat.

D'altra banda, la preséncia d'ecle-
siástics a la societat gironina era molt
elevada, ide mitjana s'aproximava al 7

El bisbat i I Esglés¡a en general const¡tuia
un poder malt gran que s'arrenglá

narmalment amb e/s sectors canservadars ¡

abso/u¡lsfes.

7o de la població, que era una preséncia
enorme. A comenqament del dinou, un
de cada dotze habitants estava al servei
de l'E"glésia. Una rifra que é5 apro\i-
madament quatre vegades més alta que
la mitjana espanyola. Es clar que no
estem parlant només de bisbes, canon-
ges. beneficiat.. reclor\. abats. priors.
mafe5 abadesses i mares superiores o
altres dignitats eclesiástiques; el més
gran nombre eren clergat baix, capellans
i vicaris. frares. monges. sagristans.
llecs, estudianls i noricis. Hi hrvia cinc
parrclquies. nou convents de frares. cinc
de monges i dos hospitals i un hospici
regentats en bona part per religiosos. En
tot cas, una tropa nombrosa que havia de
pesar molt en I'atmosfera ciutadana.

Amb un poder espiritual que s'afegia
al que tenia com a poder temporal, l'Es-
glésia era de fet un senyor impofant en



ternes de propietats i rendes (finques

rústiques i urbanes). Les de la mitra, del
capítol i dels con\ents eren impressio-
nants, tot i que Antoni Simón ens recor-
da que Girona no era considerada una
diócesi rica. La mirra tenia rendes consi-
derables; el capítol de la Catedral era un
importantíssim recaptador de rendes
anuals, i el clergat regular era també en

el seu coniunt un propietari destacat,
amb nou convents, que suposaven una
cinquantena de cases. Peró aquell poder
temporal no aportava cap mena d'inver-
sió ni innovació. Amb l'Església, els
gironins podien anar al cel, peró no pas a
la industrialització. En tot cas, aquelles
propietats sumaven unes rendes gens

negligibles. I pel que sabem del que

recaptaven pels delmes i e1 que recollien
per misses de difunts (tema estudiat per
Antón Pelayo) els ingressos no eren
menyspreables i podien subvenir a les
necessitats d'un clergat nombrós idel
seu servei. Aixó no vol dir que el conjunt
del clergat visqués en l'abundáncia i el
luxe. Tal vegada alguns sí, peró no pas la
immensa majoria.

El capítol catedralici era el més gran
exponent del poder després del bisbe, i
estava molt lligat a la vida ciutadana en
tots els aspectes. En primer lloc, perqué
les celebracions més grans es feien a la
Catedral, i també perqué en diverses oca-
sions el capítol ajudava econdmicament
la ciutat en moments delicats, com en cas

de confrontacions bdl'liques o en les
epidémies. per exemple. En tenim nom-
broses evidéncies.

Els bisbes i el capítol feien, natural-
ment, política. Intervenien quan els con-
venia per defensar les orientacions i e1s

interessos de l'Església. El clergat regu-
lar també, peró més angoixat per la seva
sorl i el seu futur en aquesta ¿poca inten-
tava portar els sectors populars cap a1 tot

o res! cap a unes posicions radicals, que

normalment eren 1es més reaccionáries.
A Girona l'Església secular fou més

hábil i contemporitzadora. No és que fos
una Església liberal, ni de bon tros. Esti
gué contra la Revolució Francesa, contra
la invasió napolednica, al costat de les

dues restauracions absolutistes i sovint
próxima als reialistes més tradicionalis-
tes. Peró també pactá amb els france¡os i

amb els liberals i al final es dividí entre

el liberalisme moderat i el ca isme. El
bisbe Ramírez de Arellano fou titllat d'a-
francesat, i no ho va ser. Era simplement
un bisbe que davant d'un nou poder polí-
tic intentava defensar Ia religió i I'Esglé-
sia. Tampoc no és que el bisbe Dionisio
Castaño fos un constitucionalista fer-
vent, peró alqava la seva veu el 1827 i
defensava alhora la corona i l'altar
davant dels ultracatólics Malcontents i
futurs carlins. L Església va intentar sub-

sistir i influir en totes les circumstáncies,
contemporitzant amb tothom mitjansant
la diplomácia que li ha estat prdpia
durant segles.

G¡rana era una c¡utat de convents ¡ malt
¡nflu¡da en els moments crit¡cs pel clergat
regular. Canvent de Sant Doménec.



La municipalitat

J\esprer de l'rurorira¡ polírica de l'es-
IJtui i lu grun influéncia de l'Ergté.ia.
qui ordenava la vida concreta de 1a ciutat
era el comú, l'ajuntament. L'ajuntament
de I'antic régim era compost per vuit
regidors i dominat de cap a peus per la
noblesa, els funcionaris i, en segon lloc,
per terratinents, p¡ofessionals i represen-
tants dels gremis i col.legis. Antoni
Simón ha estudiat el cas paradigmátic de
Girona, on en totes les circumstáncies
del període (i fins i tot abans ien bona
pan després) els que controlen el comú
són els mateixos: nobles, hisendats i pro-
fessionals liberals. És un domini absolut
que no es pfesenta únicament com a clas-
se, sinó fins itot personalment, indivi-
dualment. Es igual el régim: manen els
aristócrates (de poca volada a Girona) i
assimilables; els trobareu sempre domi-
nant la municipalitat. Aixd demostra tant
l'habilitat de la cúpula social gironina
com la manca real de la més mínima
mutació en les estructures d'aquella
societat. Era una noblesa que solia estar
molt a prop dels altres poders i que afe-
gia als privilegis del seu estat una condi-
ció econdmica benestant que compafiia
amb terratinents i els sector burgesos
cabdalats de la ciutat.

Els primers ajuntaments d'aquest
període eren consistoris filipistes amb
una composició idéntica a la que predo-
miná durant els set-cents. La condició
social o professional de cadascun dels
seus memb¡es dóna una idea molt cla¡a

del que era la classe dominant durant
l'antic régim, tal com reflecteix el qua-
dre.

Membres del Consistori de 1793 a
1800

Martí de Burgués Noble
Ignasi Gelabet Advocat
Ramon Vilar Advocat
Josep Escarrá Advocat
Pius Pallés Cobrador
Joan Bosch Procurador
Ignasi Ribot Advocat
Josep Comas Hisendat
Narcís de Ciurana Noble
Josep Sambola Apotecari
Narcís Mercader Comerciant
Francesc Diana Escrivá reial
Juan de Bono Procurador
Tomás Torrent Escrivá reial
Josep de Perramón Noble
Tomás Sala Notaria
Josep Joanama Botiguer
Pau Villa¡ Hisendat
Tomás Sala Notari
Carles Auiet Procurador
Josep Matas Advocat

Al llarg del període que tractem el
consistori canviari de signe i tins i tot
d'estructura. L'ajuntament sorgit de la
Nova Planta fbu substitult per un temps
pet la mairit de l'ocupacici france¡a.
seguit per un curt ajuntament "doceañis-
ta", i Ia restauració immediata del comú
absolutista. Hi hagué un canvi molt mar-
cat durant el trienni liberal, peró es tomá
al cap de tres anys al sistema tradicional
de l'antic régim.

El conjunt de 1'acció de 1'ajuntament
es pot considerar necessari i positiu. En
general, el consistori constituí un centre
de poder de les classes dominats al seruei



L'Ajuntament fou una ¡nst¡tuc¡ó clau, que
pga en general un paper oostl¡u. tol l que va
ser dam¡nat senpre pel seclor ñobte ¡

benestant.

dels seus interessos. En una societat tra-
dicional tan travada com la de Girona
hagués estat estranya una altra situació.
Fins allá on aribaven les seves corn-
pet¿ncies, sempre per sota de l'autoritat
estatal, l'ajuntament regulava Ia vida
económica i social de la ciutat: fires.
mercats. escoles. ordre públic. neteja.
cobrament d'impostos i arbitris... i tenia
com una de les principals preocupacions
la de l'acció davant els altres poders,
civils, fiscals, militars, en defensa de la
ciutat. Sovint la seva actuació seri retar-
dadora de l'acompliment d'ordres supe-
riors mal acceptades per la ciutadania,
com les quintes, els impostos i altres
tipus de cárregues materials que en
temps de guerres i ocupació eren molt
difícils de supoÍar. Durant l'ocupació
francesa, per exemple, una important
dedicació municipal fou evitar les requi-
ses de carros i aliments. així com la de

pagar els impostos que l'invasor posava

a l'ajuntament i als gironins particular-
ment. El Comú tingué trifulgues amb els
governadors, especialment per les ci,rre-
gues fiscals; amb els caps militars, pels
allotjaments i les requises; amb l'Esglé-
sia per assumptes de diners; amb els
nobles més reaccionaris, per mor dels
seus privilegis¡ amb els gremis, pels
monopolis i els arbitris; i en general es

pot dir que generalment defensá els inte-
ressos de la ciutat des d'una visió con-
servadora i oficialista. realitzant una cer-
ta acció institucional com a representació
del conjunt dels ciutadans. La gran bata-
lla municipal fou comptar amb una
hisenda que permetés cobrir les despeses

col.lectives i pagar la pafi a les autoritats
estatals, que no paraven de posar contri-
bucions especials, especialment en
temps de guerra. L'empobriment per les
guerres i la menudesa dels negocis feia
que Girona, durant aquells anys, tingués
dificultats a sortir de l'esüetor, i la muni-
c¡pal¡tat se'n reia de ¡otes per aconseguir
ingressos peró també per escapolir-se
dels tributs que li exigien.



La cultura

dominant

p n un senút ampli del concepre de cul-
Ltura es pot dir que Cirona a I'época no
era el lloc per on passaven els grans co-
rrents del pensament, ni de la ciéncia, ni
de l'estética. Era un racó de món menys
il lustrat que Barcelona, ciutat dotze vega-
des més gran, on bategava amb més forEa
la vida cultural urbana, més generalitzada
també. Es obvi, pel que hem dit ja, que la
ideologia transcendental, el catolicisme
romi, plenament contrareformista, im-
pregnava el pensament de la majoria dels
ciutadans i del poble baix amb una tonali-
tat simple i miraclera, i més sofisticada en
el món dels sectors dominants, perd igual
d'antiliberal. La moral societária era mar-
cadament católica, lligada a alló transcen-
dent en la seva interpretació més tancada.
Aixb vol dir que així com hi ha un cert
nombre d'intel.lectuals que prediquen i
escriuen contra l'apocalipsi ateu, no tro-
bem a Cirona cap figura que destaqui per
presenlar o seguir una orientació contes-
tatáLria o reformadora de la situació exis-
tent. El que hi hagué a Girona com a de-
fensa d'un pensament foren generalment
orientacions reaccionáries i integristes. És
en la primera paft d'aquesta etapa que tro-
bem escriptors com Francesc Xavier Dor-
ca, canonge que escriví i predic) contra
Rousseau, o com Gabriel Casanova i Ros-
sel1ó, predicador oposat a Voltaire que va
entrar a I'Académia de Bones Lletres de

La vella un¡versitat, que s'ub¡cava a l'edif¡c¡
de les Al¡gues, havia estat supr¡m¡da el 1717.

Barcelona amb un discurs apologétic de la
llengua catalana, perd que predicá dura-
ment contra la Revolució Francesa. Com
ho feren la major part dels intel.lectuals
que vivien a Giona. Monarquisme, tradi-
ció i religiositat, i grans dosis d'obedién-
cia. Era el que hi havia. En aquest context,
no pogué prosperar la voluntat de crear
una Associació d'Amics del País.

Disposem d'una magnífica monografia
de JavierAntón Pelayo en la qual ens mos-
tra la Gi¡ona del XVII i comengament del
XVIII des de la perspectiva de l'alfabetit-
zació , i la seva lectura ens permet consta-
tar per exemple que l'índex de persones
que sabien signar era altíssim a Girona.
D'aixó es dedueix un percentatge d'alfa-
betització extraordinari per a l'época: 77
% dels homes i 27 Va les dones, tn 57 o/o

per al conjunt de la ciutat. Estem parlant
doncs d'una ciutat amb una alfabetització
comparable a la de grans ciutats europees
desenvolupades, cosa que pressuposa que
no eren només les élites, nobles, eclesiás-



tics o professionals, e1s que sabien llegir i
escriure, sinó també molta gent treballado-
ra agremiada. Al comengament del peío-
de, tres de cada quatre nois de 19 anys fr-
maven amb el seu nom. iuna de cada
quatre noies (efecte de la discriminació i
marginació de la dona) de Ia mateixa edat.
És evident que no ens hem de prendre el
fet de saber signar com a equivalent a

saber llegir i escriure. El coneixement i
conreu de la llengua era molt desigual,
naturalment. Peró el que és interessant és
per qué es donava aquesta circumst¿ricia ¿

Girona. No era pas per influéncia de l'es-
perit de la Il.lustració i per tant herdncia
cultural; era perqué s'havia anat produint
una lenta peró imparable exigéncia gri,fica
amb la burocratització de I'estat modem.
"kt particular diniimica socioprofe sional
del municipio fue el Jitctor más determi-
nante que indujo a los individuos a fami-
liarizarse con lcr escritura y a hacer uso de
¿lla", conclou Antón. A Girona, a final del
divuit, el 32 % dels treballadors eren pro-
fessionals agremiats.

El mateix estudi ens parla de la lectu-
ra i dels llibres a Girona. i mostra una
raonable preséncia itráfic de llibres, no
només en el món estrictament llibresc de
canonges. eclesiástics. jurisl.es i notaris.
que acumulen el 70 Va de les bibliote-
ques. Hi ha també tn 12 9o i tn 9 9a d'a-
gremiats i altres gmps populars. Assen-
yala també que era rendible el negoci del
llibre, d'imprimir-los i vendre'ls, i que hi
havia una transmissió de llibres genera-
cionals, de pares a fills, via testaments.
Encara era freqüent la subhasta de les
biblioteques dels difunts, cosa que ajuda-
va a la circulació dels llibres.

L ensenyament flaquejá molt durant
aquest període. D'una banda,la universitat
har ia eslal suprimida el l7l7 i havien estat
expulsats els jesuites el 1766. Durant uns
anys la població escolar es repafieix en dos

col legis: el de la ciutat, de responsabilitat
municipal, i el dels Tridentins, que regenta-
va l'Església. Aquesta és la que acabá aca-

parant I'heréncia escolar dels jesuites. A
fina1 de segle a l'escola municipal hi havia
una setantena d'alumnes, mentre que a

l'escola del bisbat n'hi anaven 160. S'en-
senyava fonamentalment gramática, retóri-
ca, arts, filosoña, teologia escolástica,
cánons i mora1, per bé que a certs convents,
com els camelites i franciscans, i a cases
particulars, s'hi podia eshrdiar gramática i
filosofia. Els que volien seguir estudis ecle-
siástics ho feien en el seminari, i els estu-
diants laics anaven a les uriversitats de

Cervera, Osca o Gandia, sobretot Cervera.
Hi ha una distincia entre un món

"culte", relativament reduit, de cape-
llans,juristes, científics, etc., que pot 1le-
gir i escriure en llatí i que ho fa corrent-
ment en castellá. Per contra, una gran
part de la població tenia serioses dificul-
tats per entendre el castellá.

Les manifestacions culturals, a part
de les de sentit religiós, eren el teatre i
les festes populars, els balls i "saraos",
molt apreciats pel comú de la gent, que
hi participava en gran nombre.

L'edtf¡c¡ del sem¡nari va serv¡r cam a
col.leg¡ durant malts anys.
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La premsa

gironina del

període

J\urant aquests quaranla anys ractats
I;Iaquí és quan va aparéixer i desenro-
lupar-se la primera premsa gironina. La
prcmsa, que, com s'havia posat de mani-
fest a Franga amb la Il.lustració i la Revo-
lució, era un instrument polític de propa-
ganda, informació i desinformació de
primer ordre, també va amibar a les nos-
tres contrades. Fins on tenim notícia, el
primer periódic gironí fou la Gazeta de
Gerona, biselmanari aparegut, segons E.
C. Girbal,l'any 1787, i que va durar fins
el 1800. Lúnica série trobada corespon
al 1793, i comenga pel número I . E¡a un
paper de vuit pigines, en castellá, ultra-
moni,rquic i ultracatólic, ferotgement con-
trari a la Revolució Francesa. Com ct¡rres-
ponia a aquell temps, es feia ressó de la
guerra contra Fransa. Poftava també noti-
cies intemacionals. El 1795 sortia un altre
bisetmanari, també en castellb,, El Correo
de Gerona, de connotacions més obeftes.
influit per les idees enciclopedistes. S'o-
cupava d'encoratjar l'esperit militar du-
rant la guerra i feia apel.lació históricoJi-
teriria constant a la Catalunya medieval
en un to mitificador dels nostres reis. En
coneixem 52 números. Pels rastres que
hem trobat hem de passarja a 1808 quan,
arran dels assetjaments, apareixeran dos

§A\ T¡]\JOtTO, HYPOL O Y SI\T¡ORIANO ¡T[f,

E/ Diario de Gerona de 1808 a 1809 va ser el
diari de la res¡sténc¡a ¡ const¡tueix un

test¡nont [anament¿l sobre el que súccel
durant els setges.

periódics dins de la ciutat: ttr. nol Correo
de Gerona, en castellá, del qual només es
conser.¿en dos números i que es publicá el
juny i juliol de 1808, i que dediquen les
seves plgines a descriure els efectes de la
invasió francesa a la ciutat de Girona. amb
un to patriótic evident; i el Diario de Ge-
rona,pLtblicaf cada dia al llarg dels setges
del francesos, en castellá, des del 20-7-
1808 fins el 10-12-1809. dia de l'entrada
dels napolednics. És un periódic de gran
importáncia per saber que passá i per
constatar l'esperit dels defensors de Giro-
na,ja que l'objectiu d'aquest diari, que re-
dactaven dos canonges, Vicenq Jiménez i
Martí Matute, no era altIe que mantenir la
moral alta dels assetjats.

Quan ja havien ocupat Girona els fran-
cesos va aparéixer el primer periódic

ios coos¡ys que dc figu{¡s y d. ti&trri¿ cooducin¡ losE'e.'igo I Or¡o ú, l:. Frr .o I r f¡,",,, ..o""reno., <-bl¡decar.,lt¡...,,..gur..0!¡r -i",0....co.,,;.ü ú,"¡ ". ¡ r¡0. p¿tu - ,plr r , LÁ..1, q-p,.,,.03p.. '.-!r., 1¿L"r^ : r.1óo\r.,
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catalá que coneixem,la Gaseta del Corre-
giment de Girona, dtÍant l'etapa de l'as-
saig particularista francés de 1810, que
surt els diumenges i dijous, integrament
en catalá. Al darera d'aquesta publicació
hi havia l'ombra del corregidor Tomás
Puig, l'afrancesat partidari de l'annexió
de Catalunya a Franqa. Una vegada con-
solidada I'ocupació francesa el l8 l2 apa-
reixerá la famosa Gdzette tle Gironne,
bisetmanari en francés i castellá, encara
que el primer número és en francés i
catalá. Es pot afirmar que en van sortir
almenys 105 números, que són els que es

troben als arxius, encara que potser va
durar més temps. S'havia anunciat que
aquesta publicació es convertiria en la
Gaceta del Departamento del Ter, en
francés i castellá. Perd d'aquest periddic
no n'hem sabut res més que aquell anunci
i no n'hem pogut consultar cap exemplar.

Emili Grahit parla d'haver tingut a les
seves mans un exemplar d'un altre perió-
dtc, \a Gaseta de Girona, de febrer de
1814, que seria una nova etapa en catalá,
al final de l'ocupació intrusa, un mes
abans que s'acabés el domini napolednic.

No tenim cap notícia que hi hagués al-
guna mena de publicació durant els anys
que seguiren, i la veritat és que no en tro-
bem cap fins el 1823, amb El Centinela
de los Pirineos Or¡enfaLes, publicaf enfre
febrer i marq d'aquell any, en qué s'acaba
el Trienni liberal. En tot cas és un paper
en delensa del régim liberal. El seu prin-
cipi és "Constitución del año 12 o Muer-
te" , i no para d'animar la població a de-
fensar el sistema constitucional. Només
se n'ha conservat un exemplar. Aquell
mateix any, i amb una orientació contr)-
ria, es publicá el Diario de Gerona,qluoli-
diá reialista, que considera el liberalisme
usurpador del poder legítim de l'Altar i el
Tron, i que es mostra enormement bel li-
gerant en aquest sentit.

Tal vegada va haver-hi d'altres perió-
dics, dels quals no tenim rastre. El fet és
que des de 1823 no coneixem l'existén-
cia de cap publicació fins onze anys més
tard, amb la preséncia d'un periódic que

no és exactament de notícies, el BoLetín
de la Provincia de Gerona, un periddic
oficial. d'ordres i decrets a redós de la
proclamació de Girona com a capital de
la província i la creació de la diputació
provincial.

Una impressió global és que només
en els moments de turbul¿ncies políti-
ques hi ha periddics. Durant els anys
d'ordre senyorial, de domini absolutista,
no hi ha premsa. Segur que aixó no era
casual.

La Gazette de Gironne. Els ¡ntrusos van
publ¡car aquest d¡ari, pr¡mer en catalá ¡

lrances, de segutda en castetta lfGncet.
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[a uida
quotidiana

f Jna ullada a les formes de vida dels
L.,l gironins d'aquells anys ens mostra

una ciutat d'urbanisme destacat i cultura
urbana desenvolupada, compartida amb
una cultura pairal i provinciana. Marcada
per l'organitTació gremial i l'esforq per
no desaparéixer. E5 precisament en el da-
rrer terg del set-cents quan comenga la
davallada dels gremis, si bé resisteixen
en declivi progressiu fins als anys de l'o-
bertura industrial. Llavors hi havia enca-
ra 14 gremis, nou confraries, tres col.le-

gis (argenters, notaris i apotecaris), una
congregació i una germandat. Es mante-
nia el sistema d'examen i admissió, així
com els diversos ascensos dels aprenents
a oficial i mestre. La pedra filosofal de
l'exist¿ncia dels gremis no era pas no-
més 1a seva estructura i mentalitat, per-
fectament vinculades al sistema organit-
zatiu i de pensament del poder; la cosa
era l'existéncia de la privativa, és a dilr,
d'un dret al monopoli gairebé absolut so-
bre la fabricació i venda dels productes
per pan d'un o més gremis. Era un privi-
legi defensat aferrissadament pels caps
dels oficis, contrari a tot alliberament del
mercat i al lliure exercici professional.
Eren uns proteccionistes avanqats, que
maldaven per tal que ningú no els fes la
competéncia, especialment els forans i
no agremiats. Perd aixd era un retard que

El mercat al¡mentari quot¡diá era la
característica dels indrets que els acollien,

com ara la plaea de /es Cols.
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només podia subsistir en la dimensió lo-
cal, puix que quan el mercat s'ampliava
el sistema gremial no tenia justificació i
era una rémora. Hi hagué intents de re-
lorma sempre combatuts pels gremi5.
que pressionaven per tal que s'aproves-
sin les noves ordinacions que haurien
consolidat els seus privilegis. El 1806
s'arribA a un cert acord amb I'aiunta-
ment. Després de la Guerra del Francés
tomaren a la cár'rega, ja que la Constitu-
ció de Cadis els eliminava com a tals.
L absolutisme els intentá respectar tot i
reconéixer-ne la inutilitat. Perd fins a la
l-i del període van persistir malvivint i en

decadéncia progressiva. El cas és, peró,
que durant les quatre décades repassades
en aquestes págines la vida gremial fou
una característica molt marcada de la vi-
da ciutadana.

G¡rona era tradicionalment una ciutat molt
mal camun¡cada. Els napaleónides van
iniciar algunes mesures per m¡llorar la
s¡tuació, com ara les d¡ligéncies regularc.

A comenEament del segle XIX el
mercat de Gi¡ona ha augmentat d'im-
pofiincia respecte a Ia darrera centúria
tot i que el seu abast no va més enllá de
l'ámbit comarcal. S'havia especialitzat
en gra. patates- alls i porcs. Els queviures
es venien a la plaga de les Cols; el peix
fresc, a les peixateries, i el salat a la plaqa
del Vi. L oli i el vi es trobaven a la plaEa

de l'Oli, les fruites i verdures a la plaqa
de Sant Francesc, i les fruites seques a la
plaqa de les Castanyes. Hi havia proble-
mes entre venedors i revenedors, i 1'a-
juntament havia de coordinar els llocs de
venda, els de revenda i els horaris. S'ha-
via d'ocupar també dels pesadors del



carbó i de la cam, i de controlar els pesos
i mesures, que a Girona tenien caracte-
rístiques prdpies. El bestiar era dut a l'es-
corxador, on se I'havia de matar (no
podia entrar cam morta a la ciutat), i lla-
\or\ la carn es venia a dues carnisseries
que tenia l'ajuntament. A poc a poc el
mercat augmentava, i cap a la fi del pri-
mer terq del dinou calgué canviar els
espais de venda, ja que la plaga de les
Cols com a centre del mercat havia que-
dat petita i es distribuí un xic arreu de la
ciutat. Els dies de mercar, dimarts, dijous
i dissabte, es restringia Ia circulació i es
prohibia l'estacionament de carros a
segons quin indret del centre de la ciutat.
Era un món de carros i muntures. Es trac-
ta d'una época que cal contextualitzar
des del punt de vista de les necessitats i
els costums. Per exemple, encara hi ha
animals a moltes cases. De vegades l'ex-
cés de cabana fará que les autoritats
municipals en decretin les limitacions,
tot i tenint en compte la importlncia de la
cabana per a l'alimentació de Girona i
les ser es rodrlies. Simón ens ofereix una
estadística de la cria de bestiar en la con-
trada i és molt significativa i de totes les
variants, cosa que volia dir que el pastu-
ratge, la remunta, I'estabulació i Ia cria
de diverses espécies eren activitats habi-
tuals durant el primer terg del dinou. A
Girona, els ramats i el animals en general
anaven a l'Aren¡ . on es compravr i venia
el bestiar i on també es deixaven els
carros. Perd el comerg de l'aviram, galli-
nes i conills es feia a la plaga de les Cols
o a les camisseries.

També és interessant notar que se

subministrava gel (o neu gelada), que es
guardava en el lloc considerat més fred
de Girona, on s'acumulava la neu i l'ai-
gua glagada de l'hiverl der d'époques
medievals. Encara que hi havia un pou
de glaq al portal de Sobreportes, la Casa

t'
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de la Neu (Carrer de la Neu / Ferreries
velles) era un magatzem de neu i gel que
permetia conservar -si no tot l'any,
almenys una bona part- aquest element
fonamental per a tantes coses.

Una de les causes de 1'estancament de
Girona era la seva delicient comunica-
ció, la manca de rutes i carreteres en
general (la poca comunicació) i el mal
estat de les que existien. Ja a final del
divuit es denunciava aquest déficit. Perd,
llevat de les curtes reformes de la xarxa
viária dels napolednics, I'estat espanyol
no féu res. Ho delegai a al\ mun¡c¡pis.
que no tenien mitjans. Durant el trienni
liberaI novament s'interessaren per
millorar les caffeteres, que eslán en muy
mal estado ! en fiempo de aguas se
ponen poco menos que intransitables,
como son mq,- antiguas J- 1.0 mayor parte
de ellas están en hondos. diu un informe
de l'Ajuntament el 1822.

Arenys de Mar

Begur

Banyoles

Barcelona (mar)

Barcelona (munt.)

Blanes

Calella

Calonge

La Bisbal

L'Escala

Malgrat

Palafrugell

St. Feliu

Sta. Coloma

Torroella

11 hores

8 hores

3 hores

19 hores

19 "' hores

7 I¿ hores

10 hores

8 hores

4 r/'] hores

5 hores

8 hores

7 hores

5 hores

4 hores

7 hores



La carretera més impoÍant, la de Bar-
celona a la Jonquera, constituia la via de
transport fonamental. Es bifurcava a
I'algada de Riudellots, cap a la costa pas-
sant per Blanes i Arenys o per la mun-
tanya, per Hostakic i Sant Celoni. Si pre-
nem com a velocitat mitjana la de 5
km/h, que és el que es calculava en
aquell temps, obtenim per a Girona les
distancies horáries següents:

Juntament al mal eslat de camins i
rutes,l'Antoni Simón ens fa notar l'en-
cariment del transport a causa de l'aug-
ment del preu del lloguer de les mules,
que eren la pega fonamental per tragi-
nar mercaderies. Ja a final del XVIII el
corregidor Alós i I'ajuntament han
d'ordenar que no es pugi més el preu
del lloguer de les mules ja que els gre-
mis perdien el benefici dels mercats i
fires amb el que els costava el carreteig.
Un dels problemes de les guerres i les
inestabilitats era la disminució dels ani-

mals de tir i dels carruatges, que eren
requisat: per a fins militars en requises
permanents. El l8l5 a les comarques
gironines els bagatges menors (ases,
burros o burriquets) doblaven els bagat-
ges majors (cavall, euga, matxo o
mula). L'escassesa dels bagatges i 1a

insegurelat en les carreteres encarien
molt el transport. I la cosa durá. ja que
des de 1824 a I 832 la mitjana de costos
de transport en el que era l'administra-
ció de la província de Girona era la més
alta de tot Espanya. El transport de per-
sones es feia amb cavalls generalment,
amb les diligéncies que eren alhora
correus i que cada vegada cobrien més
direccions. El 1827 hi havia diligéncia
regular, dues vegades la setmana, amb
Barcelona i tota la seva carretera, amb
St. Feliu de Guíxols i marina. amb
Franga, Figueres i Báscara, amb Amer,
Cassá i Llagostera. i amb OIol i mun-
tanya.



La salut

i la mort

¡-\ irona visqué en aquells anys una sr-
LJtuació san itária tremenda. Segons
un informe fet pels metges gironins, la
ciutat a comengament del XIX presenta-
va una higiene pública deplorable: ai-
gües en basses al voltant de la ciutat que
eren focus d'infecció a l'estiu; desguas-
sos particulars contaminant e1 riu; restes
de pelleteria que anaven també a l'On-
yar; manca de control d'aliments, insalu-
britat dels cementiris. Els anys 1804,
1820, 1821. i 1834 hi hagué epidémies i
calgué establir cordons sanitaris. No
oblidem tampoc la situació durant els
setges, en qu¿ s'aribá a una degeneració
de l'alimentació i a una brutícia i miséria
de descripció dantesca. Tal vegada per
tenir Franqa a prop, a Girona aviat arribá
1a vacuna antivarblica, que fou acceptada
amb entusiasme. El 1803 s'aplicá. El
1812, durant l'ocupació francesa, també,
així com l'any 1820, en qu¿ es decfeta
que tots els nens fossin vacunats als tres
mesos d'haver nascut. Altre cop es pres-
criu el 1830, quan el governador José
Canatalá ordena l'obligatorietat de la va-
cuna abans del sis mesos i disposa que .i-
gui gratuÍta per als pares pobres.

Els gironins d'aquells temps no es
pogueren treure de sobre una de les
derastacions seculars: le: inundacions, i
molt particularment les revingudes del
Galligants. De tant en tant es produia un

aiguat, altemat sovint amb sequeres que
portaven el país a fer devotes rogatives
per acabarJes. Amb una cadéncia mitja-
na de quasi cada dos anys es produien
revingudes del Ter, Onyar, Güell i Galli-
gants. Els ercessos climatológics eren
especialment durs ja que influien directa-
ment en els mals anys de collita. Junta-
ment amb les guerres, la sequera fou una
preocupació constant, ja que afectava
autom¡ticament les collites del blat, és a
dir,l'abastiment de pa, aliment básic. Per
donar una idea, també, del que va supo-
sar la destrucció de conreus. Mn. Perich.
rector de Sant Jordi, diu que després dels
setges no hi havia camps conreats fins "a
dues hores de Girona".

Era aquella una societat esporugida i
violentada per les guerres i pels bando-
lers. Del pánic durant les guerres no cal
parlar-ne. Tot alld fou una tragédia de
sang i de morts de la qual quasi cap famí-
lia no pogué escapar. De fet, cada vega-

lnter¡or de l'Haspital de Santa Cater¡na.



da que hi havia guerra o moviments de
revolta, creixia la inseguretat, que pel
que sabem era vertaderament a1ta. Per
una part, les paftides de patriotes no
paraven. Milans del Bosch, Rovira, Cla-
rós, Gay, Llobera, Barris, Llauder, Man-
so, Saucí (Nas) fustigaven constantment
l'enemic i feien la guerrilla, que es revelá
com una gran fórmula per combatre el
poderós ex¿rcit imperial. El problema
era que aquestes partides necessitaven
queriures. farratge i repós. que sovinl
havien de pagar els pobles per on passa-

ven. Amb les partides reialistes succeí el
mateix, com d'altra banda feia 1a tropa
regular, i també va fer l'invasor. Peró
corrien per la contrada una altra mena de
partides molt pitjors. de lladres icrimi-
nals com ara les d'en Pepus, Silot, Vila,
Pi, Matamala, e1 Noi Anyé, en Boquica,
grups de bandolers anomenats "briva-

A l'Areny es comprava ¡ venia el bestiar, ¡

era el ltoc an es det^aven e/s carros.

Iles" que actuaven sovinl sense manies
contra els compatriotes. saltejant camins.
saquejant i extorquint cases i pobles,
práctica amb la qual generalment subsis-
tien. El sanguinari "Boquica" es guanyá
fama, a més, de mercenari dels france-
sos. Més d'un cop la ciutat mostrá la
seva por col lectiva a aquests grups. i

alguns ciutadans, com el notari Puig i
Dorca, e1s denunciaren explícitament.

La vida i 1a mort en aquell temps no
valien el mateix que ara. A més de les
guerres i la criminalitat comuna, hi havia
la mor1 institucionalitzada: els executats
per condemna a mort. per raons que avui
ens sorprendrien tant com ens esgarrifa-
ria la manera com s'acomplien 1es



senténcies. Cades Rahola ens explica, en
una monografia que ha esdevingut un
referent, que en el s. XVIII hi hagué 218
condemnats a mort, i tenim la cel'tesa que
62 fbren penjats i 102 afusellars. Molts
eren mercenaris. Pel que fa als trenta-ffes
primers anys del segle XIX hi hagué 126

ajusticiats peró s'ha de tenir present que
només durant I'etapa napoleónica de
l8l0 a l8l3 n'hi hagué ll0. la majoria
revoltats contra els francesos. Aquella
Girona estava acostumada als horrors de
la pena mirima ials detalls més esgari-
fosos que comportava A alguns dels exe-
culal¡. aban\ 5e'ls tallaren les mans. i

altres foren decapitats. Normalment els
penjats romanien durant dies a la forca i
altres vegades el seu cap i membres eren
exposats en piques. Perd els més desgra-
ciats també foren esquafierats. I tot es
feia en públic. A voltes el cadafal era a la
plaqa del Vi, d'altres a la plaga de les
Cols, o també a la sonida de Girona cap
a Franga...

Una altra característica de la societat
gironina d'aquell temps és la seva mobi-
litat. Per raó de les guerres primer i des-
prés per les sotragades demogrifiques
que aquelles van provocar, Girona era
una ciutat on hi hagué una persistent
immigració, sense la qual no ens podrí-
em explicar el seu creixement després de
ler gueres destructores. Amb el creixe-
ment vegetatiu de Ia població no n'hi
hauria hagut prou. Aquesrs nouvinguts
procedeixen majoritáriament de les pró-



pies comarques veines, al voltant d'un 70
%. Peró també n'hi ha un l7 9o proce-
dent de la re\la de Catalunya i un inapre-
ciable 5 % de la re\ta d'Espanya.

La Girona de comengament del dinou
era molt poc diferent que cent anys
abans. Era un centre comarcal que enca-
ra no havia assolit una capitalitat d'abast
"provncial econdmica, ni administrativa,
que Ii arribaria més endavant. Tenia, aixd
sí, una situació geográfica que la feia
passatge obligat. Era un món urbá, cefa-
ment, perd encara ple de característiques
rurals: cavalls i mules eren el mitjá de
transport, les vaques feien llet, que es

venia directament: moltes cases tenien
hort i també n'hi havia amb una petita
cabanya d'animals doméstics (gallines,
conills, xais) per a la alimentació. Hi
hagué un moment en qu¿ l'ajuntament va
haver de prohibir la cria d'animals en
pisos i cases inadequades. D'altra banda

el mercat era fonamentalment de queviu-
res dels encontorns de Girona. de mane-
ra que la ciutat ben sovint era plena de
pagesos i horlolans que venien amb els
seus productes i passaven els arbitris a

les portes que calia franquejar sota la
vigiláncia dels burots.

La ciutat estava, doncs,lluny encara de

les reformes i el progrés industrial, on la
majoria del senyors eren propietaris rurals.
Sovint la casa i el lloc de treball era el
mateix, puix que el taller o la botiga era la
pat de l'habitatge que donava al caner,
sistema molt present encara avui en els
pobles i del qual queda alguna reminiscén-
cia en la Girona actual. Una ciutat amb
problemes d'higiene, amb un riu que rebia
del veinatge tots el detritus imaginables i
que baixava a vegades mancat de Ia salu-
britat necessá,ria. En definitiva. una ciutat
més anquilosada en el passat setcentista
que precursora dels canvis del dinou.



Primers vint anys: les
guerres amb FranEa

La ciutat viurá, en la primera part d'aquesta etapa histórica (1793-1814)
episodis extraordinaris que li vénen imposats des de fora, pels grans
moviments de la história i per constituir conflictes que avui en diríem
internacionals, amb els quals Girona es trobá per decisions i circumstáncies
que li arribaren donades (guerra contra la Franga revolucion)ria primer, guerra
contra l'imperi napoleónic després), amb mobilitzacions militars i uns
assetjaments destructors que marcaran pesadament el seu esdevenidor.
Immersa en aquests conflictes, Girona jugari el mateix paper que el conjunt del
país, aixó és, lluitari amb cos i ánima contra els francesos invasors. E1 primer
d'aquests episodis será e1 de l'anomenada Guera Gran, que si bé no tingué la
connotació de setge própiament dit per a la ciutat, féu que s'hi generés un estat
de milita¡ització i d'alerta (i perill en determinat moment) de 1793 fins el 1795.
I després d'uns anys de relativa calma i de penúries económiques, es trobá amb
l'anomenada Guerra del Francés o de la Independéncia, de 1808 a 1814, amb
els famosos setges napolednics, una vertadera catástrofe humana i material per
a la ciutat. La capitulació doni lloc a l'ocupació sota I'administració francesa
i a una llarga, difícil i penosa recuperació.

Rebuig al francés

A final del set-cents existia a Cata-
lunya i Espanya una generalitzada ani-
madversió contra els f¡ancesos. Venia de
lluny, i tenia diferents arrels. A Girona,
la memdria dels setges francesos a la
ciutar al llarg dels segles retenia una
imatge del "gavatx" com a enemic histó-
ric, i per si fos poc el més proper. En
algun racó de la memória dels gironins
romania també la idea que foren els
francesos els qui s'havien quedat amb
una part del país, llavors de la divisió de
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Catalunya amb el Tractat dels Pirineus.
En l'imaginari col'lectiu, com revelen
tants de papers, hi havia una evident ani-
mositat antifrancesa. I si les coses eren
poc favorables a la consideració dels
francesos, el ressd que tingué l'esclat
revolucionari de 1789 a Franga acabá de
reblar el clau. Més avall dels Pirineus
hom abominava de l'esperit rebel, jaco-
bí, liberal, anticlerical i antiaristocrátic
dels esdeveniments francesos. Contra tot
esperit revolucionari ací prevalia "l'es-
perit d'ordre, monárquic i religiós fins al
fanatisme. respectuós de les jerarquies



estableÍes, que dominava al Principat",
com diria Soldevila. Aquí imperava l'an-
tirevolució.

Contra la Convenció revolucionária.
els dos grans arguments que s'hi oposa-
ven de Catalunya estant, expressats
obertament, eren la religió i el trenca-
ment de la jerarquia social. La religiosi-
tal quasi fanatitrada de catalans i giro-
nins, així com l'assumpció plena de
I'ordre absolutista, havien de topar amb
el laicisme i anticlericalisme revolucio-
nari que esperoná un pánic cerval entre
e1 clergat per la desintegració dels ordes
religiosos i la desafectació dels béns de

I'Església; i entre les classes privilegia-
des, un terror profund al daltabaix d'una
revolta popular antisenyorial a I'ombra
espantosa de la guillotina. Malgrat que

hi hagué sectors i persones aillades que

veien amb bons ulls algunes de les coses
que passaven a Franga, per contrast
sobrelot amb l'Espanya borbónica. per
al comú de la gent de Catalunya i Giro-
na la revolució francesa desvetllá tots
els dimonis. I mai tan ben dit car, com
hem assenyalat, la religiositat a nivell
més simple i popular era l'element aglu-
tinador d'aquella actitud antirevolu-
cioniria. A Girona, els grans esdeveni-

ments revolucionaris de
París i Franga van ser
seguits amb esglai, car els
emigrants que en fugien els
explicaven en termes
catastrófics, impius i san-
guinaris. La preséncia d'a-
quests exiliats fou important
a Girona, on n'eren plens els
albergs i fondes. I, pel que
sembla, es lliuraven a aque-
lla agitació amb especial
intensitat. Segons Ossorio y
Gallardo, un testimoni revo-
lucionari deia que a la ciutat
dels rius "fti havia emigrats
fins en els teulats i eren més

facciosos i més conspira-
dors que en qualsevol altre
racó de Cataluny¿". Perd no
calia insistir. Davant de la
Franqa republicana i revolu-
cionária, Catalunya es mani-
festá antifrancesa. I Girona
també.

I a Gazela de Gerona e¡]
castellá. era un per¡ódic
essencla/men¿
cant rareval u c¡ a n ari. u 1t racató I i c
imanárqu¡c per damunt de tat.



Uanomenada
"Guerra Gran"

La denominació "Guerra Gran" ha quedat a Catalunya, malgrat que acabá
essent un enfrontament relativament petit si el comparem amb d'altres. El
perqué d'aquest superlatiu es correspon, en primer lloc, a la subjectivitat dels
que la van preparar i viure, que van creure que, en efecte, seria una gran guerra.
La mateixa concepció del conflicte era enoÍne: una guerra entre Franga i
Espanya, amb totes les complicitats i aliances amb altres paisos; un
enfrontament entre el nou i el vell régim, amb la religió i els drets senyorials
com a teló de fons. Tot convidava a pensar, en els seus inicis, que seria un
enfrontament bél.lic de dimensions extraordináries. La realitat ho desmentí i no
hi hagué una gran conflagració, tor i que va ser una guerra extremament dura i
cruel, especialment sanguini,ria. Tal vegada per aixó els contemporanis la
veieren com una lluita tremenda. Es prepará com a operació d'intervenció
militar espanyola dins el territori francés, peró el cert fou que els espanyols en
el seu afany invasor no passaren de Perpinyá. I el contracop i la contrainvasió
francesa portá les batalles cap a l'EmpordhL, amenaqant Girona, que patí no
poques miséries. En veritat no va ser una guerra gaire gran. La qüestió és que
tal com l'anomenaren popularment ha quedat registrada.

Contra la Revolució Francesa

Malgrat l'oposició a tot el que passa-
va a FranEa la corona espanyola no vol-
gué anar a la guerra en una primera fase
de la revolució. I de fet hi hagué grans
resisténcies dins la monarquia a anar a la
guera. Godoy intentá salvar Lluís XVI i
fracassá: el rei francés fou guillotinat el
2l de gener de 1793. La notícia horro-
ritzá el país i creá una atmosfera favora-
ble a la intervenció militer. Seria una
guera patriótica i religiosa perd també
una guerra a lavor de la monarquia i

l'antic régim. Gairebé es pot dir que
foren els ciutadans i la seva exaltació
contra la revolució el que obligi el
govem a declarar i fer la guerra. Aquella
tendéncia historiográfica que troba sem-
pre vinuts aJs impulsos populars. i que
per la seva própia natura veu en els
moviments exaltats del poble baix ele-
ments de progrés i de consideració posi-
tiva. té un bon tema de reflexió amb
aquell entusiasme borbdnic i absolutista
contra el que estava passant a FranEa.
L'impuls era irrefrenable, i més potser
que en qualsevol altre lloc a Catalunya,



on els emigrants de la revolució feien
campanyes de propaganda reaccionária
permanents. A Girona molt particular-
ment hi havia eclesiástics fugitius de la
revolució: aquests sols. a la ciutat. ja
sumaven 1a cinquantena. I no paraven de
clamar en favor d'una contrarevolució
reaccioniria per a la qual els gironins
tenien especialment orientat el seu estat
d'i,nim. (Encara que aviat el nombre
d'emigrants de totes classes fou tan alt
que la gent es preocupáL i comengá a
desitjar que se'n tomessin, amb una
aversió creixent contra tot el que era
francés). Espanya, Catalunya i Girona
anaven decidits a la guerra. Peró a la
guerra no hi va anar la corona espanyola
tota sola. A I'altre costat la Convenció
s'havia fixat com a objectiu eliminar els
Borbons i alliberar Espanya del vell
ordre. De fet, els homes de la Conven-
ció, davant dels avalots que hi hagué a
Barcelona el 1789 i altres esdeveni-
ments, creien equivocadament que
almenys a Catalunya i al País Basc tro-
barien grans simpaties. Il'lusóriament
s'arribaren a pensar que molta gent s'a-
fegiria a la revolució. El 7 de marg de
i793 la Convenció va declarar la guerra
a Espanya. El 23 de marg ho féu Espan-
ya a 1a Convenció i es decretá l'allista-
ment voluntari, i tothom es comengá a

organitzar per a una confrontació que jut-
javen llarga i costosa. Uentusiasme per
la guerra fou general. Tothom contribuí a
la seva preparació i finangament, espe-
cialment a Catalunya i a Girona, que se

sabia camp de batalla imminent. Com la
resta de Catalunya, Girona va declarar-se
a favor de la guerra, disposada a coope-
rar amb entusiasme. Al mateix temps,
conscient del paper que li perlocava com
a plaga forta, el febrer i abril de 1793 la
ciutat s'adreEava al ministre d'Estat per
demanar-li capacitat de defensa. ja que

Girona no tenia canons, ni armes, ni
municions, ni tropes, i denunciava el
govemador, obertament reticent. El mes
d'octubre hi tornava, sense sof. Malgrat
tol, Girona afronta com pot els mínims
per a la seva defensa i contribueix a la
causa general. Ala Gaseta de Madrid
figuren donants de 1a ciutat, com el
*Cabildo de la Santa Iglesia de Gerona",
que aporta 40.000 rals cada any, del pro-
ducte de les seves prebendes, mentre duri
1a guerra. O Josep Pérez de Tolosa, pre-
vere de Girona, que dóna les rendes que

li pertoquen per la seva dignitat de
sagristá, pel temps que duri la guena.
Més tard hi trobem Francisco de Lás
(Delás) y de Silvestre, regidor, que grati-
ficá tres dels 20 voluntaris oferts per i'A-
juntament de Girona i ofereix al rei els
seus dos fi1ls. O el bisbe de Girona, que

hi contribueix amb 10.000 rals. I encara
el 1794 el bisbat dóna 72.000 rals i més
tard 75.000 rals més, anuals. Per posar-
ne només uns exemples.

La corona espanyola es llanQá a una guerra
que n¡ vol¡a n¡ pod¡a guanyar. Carles lV



lnici de Ia
guerra

ps prepará l'exércit de Catalunya.
Ircomanat pel general Ricardos, l'abril
de 1793. Aprofitant un esclat antirevolu-
cionari a Sant Lloreng de Cerdans, que
demana ajuda, travessá la frontera i iniciá
I'ocupació del Rosselló, tot i que no era
l'objectiu espanyol fer-se amb aquell teri-
tori ni segregar-ne cap de Franga. Era rini-
cament una guerra per pressionar el
govem republicá a fi que es reinstaués la
monarquia i es tomés a l'ordre que la revo-
lució havia escombrat. La campanya de
1793, malgrat les insuficidncies de I'exdr-
cit espanyol, va ser en geneml un dxit, püx
que si bé a la Cerdanya i altres valls dels
Piri¡eus hi hagué victdries franceses, per
part espanyola l'ocupació del Vallespir,
Conflent i bona part del Rosselló era un
fet, llevat de la capital, Perpinyá. El país
visqué les batalles amb atenció i les victó-
ries amb exaltació, Girona al capdavant.
Perd com que els enfrontaments eren
extraordináriament violents, amb episodis
de vertadera aÍocitat, també es vivia amb
una gran basarda i temor.

Els gironins, veient de prop la contesa i
lúcidament convenEuts que el perill s'acos-
tava, reclamaven ajuda a la corona al mateix
temps que continuaven amb l'esforq propi
de les donacions de guerra. Iniustificada-
ment, no totes les donacions gironines apa-
reixien al diari oficial de Madrid: s'anotaven
Ies donacions provinents de tot Espanya per

El general R¡cardos ¡n¡c¡á I'ocupac¡ó del
Fosse//ó e/ 1793 enmig de l'exaltac¡ó

popular Les v¡ctór¡es, peró, serien efímeres.

petites que fossin, peró molt poques de cata-
lanes, que eren notóriament més generoses.
El representant de l'Ajuntament de Girona
hagué d'anar danera del director de la
Gacen, i es dolia el mes de novembre de
1793 que encafia no s'havien publicat les
ofertes fetes per Girona el maig. [,a reacció
va ser humilian[ ü van respondre que la
cosa "s'hauria passat i que si els interessava
1a publicació yñien repetir ln oferta". El
tracte a Girona, en aquesta ocasió, no podia
ser més desagrait i desdenyós. N'hi hagué
d'altres, de menyspreus. L Ajuntament de
Girona havia decidit des del primer moment
constituir un cos civil per a la custMia de
portes i presons format per indiüdus de totes
les classes socials. Un grup de nobles es
mostrá en desacord, en una actitud que es
presentá obertament com un problema de



privilegis de classe. Narcís de Ciurana, Mar-
tí de Carles, Josep de Burgués, Salvador
Puig, Josep de Pastors, Antoni de Ciurana,
Ciril de Rich, Narcís Cabirol i Narcís de

Burgués s'hi van negar en sentir-se menys-
preas pel fet de ser equiparats al nivell
comú, iacusaren 1'Ajuntament de voler
implantar un " sistema de igrnltaf ' . U apn-
tament recoregué al govemador de Girona,
per tal que els fes obeir i també els fes excu-
sar-se pel greuge a la corporació. Era l'agost
de 1793. El govemador ignorá la reclama-
ció. L Ajuntament s'adrrEá aleshores al rei
amb l'esperanEa de veure satisfetss les seves

demandes. L abril de 1794 el representant de
Girona corria encara per Madrid al darrera
d'una resolució, en un escandalós cas de
silenci. Mai no els van dir res. Uexpedient
que figura a l'arxiu históric acaba amb
aquest decreu "S. M. manrla que no se con-
teste" . I-]actifud de la monarquia enven la
Ileial i mesella Girona era, com véiem, d'un
to menyspreador i injuriós. Al niarge del
tractament lamentable de la corona a la ciu-
tat, d'aquest episodi és imporlant veure'n el
sentit polític: les dissensions classistes
emergien a Girona malgrat l'aparent con-
sens antifrancés. No tot era patriousme i

abnegació; no tot era unitat del poble conua
l'enemic. Lafer ens situa davant de les pri-
meres contradiccions socials a la ciutat i ens

mostra que enmig d'aquella aparent unitat

La guerra féu que Girona es
ve¡és pr¡mer ¡nundada de
'fug¡t¡us de la revoluc¡ó ¡ més
tard de veins ¡ soldats
empordanesos que
escapaven de I'ofens¡va
mil¡tar dels convenc¡onals.

davant 1'enemic trontollava el vell ordre i hi
havia conflicte.

Acabada la campanya reeixida de
1793, comencen les desgrhcies. Ricar-
dos mor, i el seu successor també mor
quan anava de camí. Finalment es

nomená capitá general el Comte de la
Unión, que, davant la situació de I'exér-
cit, es posá les mans al cap i s'adoná que
amb els soldats regulars no en feia prou
per afrontar les tropes republicanes, de
manera que militaritzá el Principat i res-
suscit) el sometent, en un acte de
referéncia catalana. Comencen les
derrotes i el pánic. Una a una van caient
a 1a Cerdanya i al Rosselló les places

conquerides 1'any anterior. Aviat l'exér-
cit francés será a la frontera i la travessa
després de batalles cruels i sense con-
templacions. amb l'evidéncia que
I'exércit regular espanyol, quasi abando-
nat pel govern, no podrá aguantar les
envestides de Dugommier. Fou un
moment terrible per a Girona; hagué
d'acollir dins els seus murs nombrosos
soldats i veihs dels pobles de l'Empordá,
amb tota la impedimenta de la guerra,
cosa que deixá els carrers de la ciutat
intransitables. Constituí un vertader
caos, amb alEa de preus, manca d'ali
ments, moÍs, malalts, fugitius desespe-
rats i dones espantades, segons Ossorio.



Girona

amenagada

I Cirona. el maig de 1794. l'Ajunta-
Ar.nt .onuo"u iotu la ciutat i es re-
cluta una companyia de 100 homes als
quals arengá (en catalá) el bisbe. I encara
se n'organitzaren dues més que anaren
cap a la lÍnia de combat amb un despro-
veiment material desastrós. El cap de
l'exércit franc¿s havia demanat a la Con-
venció la guera a mort (és a dir, que no
es farien presoners. que tothom seria pas-
sat per les arnes) i aquesta li ho concedí i
així ho proclamá, fet que convertí la gue-
rra en una lluita de "sanguinária feroci-
tat", segons Ossorio. Dugommier i Auge-
reau prosperen per l'Empordá i assagen
un discurs d'atracció dels catalans, pen-
sant, erradament, que trobarien un camp
abonat a la proposta de separació de Ca-
talunya d'Espanya per dues raons de pes:
creuen que Catalunya esfava "madura
per a la revolució" i qte el cafalá,"és ene-
mic de I'espanyol". Encara que hi hagués
base histórica i política per especular so-
bre tot plegat és evident que en aquells
moments precisos els francesos, com es
demostrá. estaven equ¡vocats. desgracia-
dament equivocats, amb les seves apre-
ciacions. La República Francesa es de-
clará favorable "a fer de Catalunya unn
petita república irulepend.ent sota la pro-
tecció de Franga", com escriurá Cout-
hon. Proposta que no fou seguida pels ca-
talans. En tot cas els francesos es
llangaren a la conquesta militar sense ma-

El castell de F¡gueres, la gran fortalesa que
hav¡a d'aturar qualsevol enem¡c, s'entregá

als republ¡cans sense tirar un sol tret.

nies, en una lluita acarnissada i tremenda.
Moriran Dugommier i el comte de la
Unión en la batalla. La situació per als
d'aquí arriba a un límil tal que el novem-
bre de 1794 es produeix la desbandada,
amb els francesos avangant cap a I'Em-
pordá. Aleshores les tropes batudes i dis-
perses s'allotgen a Girona, que hagué de
pagar durant mesos una mena d'ocupació
militar, convertida mitja ciutat en caserna
(convents, esglésies, edificis públics, ca-
ses particulars) que causá tota menes de
desperfectes, i per un temps arrasá l'agri-
cultura dels encontoms de Girona. Per a

més desgrácies, el 27 de novembre s'en-
trega el Castell de Figueres a les tropes
invasores. El f¡ancesos avancen disparats
i sense pietat, devastant-ho tot. Es pro-
dueixen saqueigs, violacions, robatoris,
incendis... Són innumerables les gents
que arriben a Girona i els seus voltants
per refugiar-s'hi. Estan desesperangats,
car el que es diu, a més de les malvestats
que perpetra l'enemic, és que no hi ha go-
vern o que el govem ha abandonat Cata-
lunya a 1a seva sort. L'amenaqa sobre Gi-
rona és cada vegada més evident, i aixó
que el govem central no havia resolt so-
bre les defenses de la ciutat al cap de dos
anys. "En fan vituperable orfandad se
halló Gerona cuando la desbandada del
20 de Noviembre de 1794. El ejército, en



aquelfamoso repliegue con caracteres cle

fuga, se acogió ti los muros de la urbe in-
defensa. Tras él entraron tumuhuosa-
mente los vecindarios en masa que esca-
paban de Figueras y de otros pueblos
ante la presencia de las bayonetas repu-
bliranas. Paisanos desesperados. muje-
res medrosas, tropas desconcertatlas, ca-
ballos, mulas de orraste, cañones,
armas, toda la enorme impedimenta de
un ejército en desorden y de muchas po-
bktciones en pánico, inundaba las calles
rle la capital haciéndolas intransitables" ,

escriví Ossorio. Girona es troba en una
greu situació puix que no compta amb les
defenses necessá,ries, té molts problemes
de salut pública, amb els hospitals plens
de ferits i malalts, i amb una vertadera
crisi de subsisténcies. Arribat un moment
l'Ajuntament va decidir no abandonar la
plaEa, peró el bisbe i tot el capítol cate-
dralici van fugir, entenent que en aquell
moment I'exdrcit ja no podia ni volia fer
front a l'enemic i que entregaria també
Girona com es preveia: "la contingencia
de ser invadida esta Ciudacl cle los Ene-
migos, tí cuya invasión es muy regular

preceda la corre spondiente capitula-
ción" .Ho deia el pobre ajuntament al go-
vemador i a1 rei, tot demanant una vegada
més auxili. El monarca els prometé haver
donat ordres de socórrer Girona. Peró 1'a-
juda del rei tan estimat no va aribar mai.

Tanmateix, hem de dir, amb Miquel
dels Sants Oliver, Emili Vigo, Roura,
Ossorio i Rafael Tasis, estudiosos de l'é-
poca, que malgrat la memória histdrica
dels catalans, que dóna mostres de ser
viva, i els ressentiments d'engit 1714,
així com les evidents retic¿ncies que
venien de la capital del regne, (on residia
també, en sentit oposat, el record históric
i una malfianga inequívoca envers Cata-
lunya) aquesta actuá completament com-
penetrada amb Espanya. Sense deixar
d'haver-hi mostres evidents de catalani-
tat i de catalanisme. no hi ha dubte de
l'esforg de Catalunya i Girona en favor
de 1a monarquia espanyola i del que
representava, fins a un punt, com veu-
rem, que arriba al masoquisme.

G¡rona, malgrat no rebre aluda n¡ supoft de la
Corona, es mantingué f¡del a I'absolut¡sme.



E! gouern del

Principat a

Girona

\ fentrestant. el 5 de desembre és
IYlnomenat capitá general de Cara-
lunya el general José de Urmtia, fill
d'un noble basc establert al Principat
(que vivia a Badalona en la masia ano-
menada avui Can Ruti). El 24 de desem-
bre, davant la situació desesperada del
Principat. per un movimenr iniciat a
Manresa i continuat a Barcelona tingué
lloc una assemblea de diputats de tot
Catalunya que es reuní a Barcelona i a
la qual, per 1a ciutat de Girona, partici-
paren Martí de Burgués i Ramon Vilar.
Aquesta assemblea prengué la direcció
de la guerra al Principat i prácticament
les decisions govematives. Es creá una
junta general que es trasilada a Girona
del 18 al 25 de gener, i adopfa el Plan
General que acordó el Principado de
Catalunya, que en tot cas havia d'apro-
var el propi rei. Era un pla de govern en
una situació excepcional en qué el poble
decidia crear un exércit i cossos de
reserva, feia un pla financer i establia el
sistema de recaptació i en certa manera
organitzava el país, de tal manera que la
documentació que tot plegat generá la
registraren com a Constitución política
y militar de la Ciudad de Gerona y su
Partido. Tot i que el rei aprovi el pla i

El general Urrut¡a intentá fer front, des de
Girona. a les farces tranceses que enva¡en

Ies comarques g¡ron¡nes.

el govern finangá part de I'esforq militar
immediatament després, la junta fou
dissolta. De tota manera, la junta del
partit de Girona va exercir una vertade-
ra hegemonia sobre les altres i arreu es
troba el rastre de la seva direcció, tant
pel que fa a I'organifzació dels terqos
com a l'adscripció de miquelets volun-
taris, l'aplicació de la fiscalitat de gue-
rra i el seu cobrament, les peticions al
governador i al capitá general i les ins-
truccions necessáries a cada poble
segons el decurs de la guerra. Aquesta
documentació permet constatar que el
poble accedia a funcions de govem amb
una completa normalitat, aixd sí, sem-
pre mostrant inequívocament el seu aca-



tament a I'autoritat reial i a la concepció
de sobirania espanyola. En alguns
papers, pasquins, versos, proclames o
cartes apareix a voltes un to que fa pen-
sar en una voluntat de reformulació de
sobirania. Aquesta actitud és puntual i
minoritária, peró significativa. Ame-
nagada pels exércits republicans, Giro-
na es convertiria en el quarter general
de l'exércit i viftual capital política del
país fins al final de la guerra. D'aquells
moments inquietants provenen els céle-
bres versets de la CanEó dels Miquelets:

"Tocan lo corn alld en Gerona
Del gran Urrut¡a al manament,

Qui la bandera al ayre dona
Cridant a I'arma lo jovent..."

La nova campanya es mostrá de
seguida molt dura. Els francesos asset-
gen Roses, se n'apoderen i van cap al
Fluviá. Els enfrontaments són extrema-
ment sagnants, com ho proven els cro-
nistes. Després de les victóries contra
els francesos,la venjanga d'aquests fou
terrible: consistí a degollar 400 o 500
catalans sense distinció d'edat ni de
sexe, segons Bofarull. Per Ia seva ban-
da, les salvatjades dels miquelets indis-
ciplinats i embogits enmig de la guerra
obligaren Uffutia a fer un duríssim
edicte per contenir els excessos i casti-
gar els qui els protagonitzaven. La
situació era tanmateix dantesca. Les
disconformitats amb el govern eren
constants i 1a distáncia entre els militars
iel poble cada regada més gran i

patent. Per a més tragédia, el mes de
gener van caure sobfe Girona aiguats
temibles que les rogatives no pogueren
aturar. Els fems del bestiar de l'exércit
i una pila de mules mortes en la matei-
xa via pública feien una pudor pesti-
1ent, amb el consegiient perill d'epidé-

mies. Les autoritats gironines conside-
raven tan imminent el setge que dema-
naren a aquells ciutadans que no tenien
queviures per a sis mesos que marxes-
sin de la ciutat. A més, l'ombra del
terror de l'actuació francesa féu que
molts fugissin. És imaginable el caos
present en una ciutat plena de militars
que anaven i venien, de notícies espar-
veradores de fugitius que arribaven i de
fugitius que marxaven, amb el senti-
ment de la proximitat d'un enemic al
qual no podrien oposar resisténcia i al
qual fatalment hau¡ien de rendir-se. De
sobte, quan més tenebrós era l'horitzó,
les coses es van girar. El juny i juliol, a
Pontós i a Báscara, s'havia pogut aturar
els francesos al Fluviá després de
cruents enfrontament que feien témer el
pitjor peró que en canvi esdevingueren
clares victdries. I ja no hi hagué motiu
perqu¿ la ciutat hagués de sofrir més: el
22 de juliol s'havia signat la Pau de
Basilea, que ara convertia Espanya en
aliada de Franqa, ve-t'ho aquí. Qui va
negociar el Tractat de Basilea fou I'am-
baixador d'Espanya a Polónia, Domin-
go Iriarte. Al seu retom d'aquella ciu-
tat, el l2 de novembre de I795 va morir
a Girona, on fou enterat.

Gircna, malgrat les seves defenses, s'hagués
trabat amb un greu perill si la guerra no
s'hagués acabat.



Postguerra i

noues aliances

a Guerra Gran s'havia acabat. amb
un fracás evident per a Espanya. Per-

qué li fossin retornades les terres con-
querides al sud dels Pirineus, Espanya
hagué de cedir la part que posseia de
Santo Domingo. Aixó, per no pa ar de
l'aspecte moral de la qüestió. Qui guanyá
la guerra? Evidentment, la Franga revo-
lucionl,ria. Amb raó es podien preguntar
els gironins per qué els havien embarcat
en aquella lluita la la qual parriciparen
amb fervor i entusiasme delirant. tot s'ha
de dir) per a un resultat tan magre i des-
proporcionat respecle a les intencions
que la motivaren, que eren, ni més ni
menys, destruir la República francesa.
Per a Girona va ser una prova onerosa!
una aventura que pagá cara. La guerra
fou una pérdua important en vides huma-
nes. un sacrilici económic que empitjora-
va de molt la difícil situació econdmica
amb qué Girona acarava les darreries del
set-cents, i un trasbals de tot ordre per a
la ciutat. Ramon Alberch ho assenyala
amb claredat: el 1795, punt álgid de la
guerra, és "l'any de tot el segle de máxi-
ma mortalitat, máxima natalitat. máxima
nupcialitat i preu del blat més elevat", fet
que s'explica per l'arribada de nombro-
sos francesos fugint de Ia revolució i de
deserton de la guerra que vénen a refu-
giar-se a la ciutat. Era una situació ex-
cepcional de guerra. A mesura que

avangaven els francesos per l'Empordá
Girona emplenava de soldats i de ferits i
malalts els seus hospitals, factor que féu
augmentar d'una manera considerable la
moÍaldar: 1.549 óbits enfre 1793 i 1795
(contra 681 entre 1790 i 1792), cosa que
demostra tant I 'excepcionalitat de la po-
blació de Girona i les seves circumstán-
cies en aquell moment (la majoria dels
morls eren forasters) com el preu en vi-
des humanes d'aquell desgavell. L escas-
sesa d'aliments i Ia insalubritat hi ajuda-
ren. La reducció de població a Girona
durant la Guerra Cran no fou calamitosa
perd evident, i tingué dos efectes: f im-
mediat, la pérdua d'habitants i les seves
conseqüéncies; i el posterior, 1'alenti-
ment del creixement demográfic d'anys
després, que Jordi
Nadal va constatar
en un estudi de re-
feréncia. Arribada
la pau, la monar-
quia, el govern i
els capitans gene-
rals ompliren d'e-
logis i agraiments
Girona. La ciutat
demaná alguna
cosa més concre-
ta, tanmateix: la
condonació total
o parcial de les
contribucions
pendents dels po-
bles circumdants.
No hi hagué res-
posta. Girona co-
mengava alesho-
res una etapa de
reconstrucció, de
refer-se d'aquell
gran ensurt i tras-
balsament. No ho
tingué gens fácil,

caday i el seu
despatisme dom¡naven

]a palit¡ca espanyola ¡

era cada vegada més
adiat, tant pel seu

ststema tirán¡c cam pel
seu refarm¡sñe.



\
La c¡utat havia superat una dificil canjuntura

¡, empabr¡da ¡ d¡sminu¡da, va ¡n¡c¡ar una lenta
recanstrucc¡ó per a la qual l¡ foren negades

totes /es aludes.

car amb la guerra la dinámica de la ciu-
tat s'havia afeblit, i també el conjunt de
1'economia de la contrada.

Godoy, que quedá reforgat amb el tí-
tol de Príncep de la Pau, després de no
poques miséries cortesanes caigué en
desgrácia i hagué de dimitir el 1798.
Peró seguí a la cort, i el 1800 va refer la
seva relació amb la reina (una relació
qre era vox popull) i va tornar al poder.
Llavors s'aliá amb Napoleó contra An-
glatena i contra Portugal. Napoleó jugi
amb Godoy i els reis com baldufes, per
aprofitar-se'n. Són temps aquests de
grans intrigues en la família reial i per-
sonatges propers. Les discórdies són
evidents i de domini públic; rere cada
actitud hi ha posicionaments polítics i
projectes diferents. Des de lluny, Girona
seguia indirectament aquelles intrigues
conesanes. Els gironins. tcom la major
part dels catalans i espanyols) que no
qüestionaven la corona, posaven els

seus ulls en el jove príncep Ferran, mi-
rall de totes les virtuts. Carles IV llangá
un manifest explicant que el seu fill par-
ticipava en un complot per destronar-lo.
Hi hagué un judici, el procés de l'Esco-
rial, i sortiren tots absolts. Uescándol era
públic, el rei i la reina qüestionats, Go-
doy cada vegada més odiat. A Girona,
com arreu, anava cobrant prestigi 1a figu-
ra del píncep Fer:ran, idea que no deixa-
va de ser, tanmateix, una actitud trans-
gressora i profundament reformadora
puix que constituia una rebel'lia contra el
poder conxpte del godoyisme com a es-
peranqa per derrocar aquella reialesa im-
presentable de Carles IV icompanyia.
Era una actitud en certa manera insurres-
ta. Perd la gent no va adonar-se que Fe-
rran no valia pas més que el trio detestat;
al contrari, era un destacat exponent de la
mateixa espécie, com es veuria més tard.

Girona, mentrestant, havia passat un
calvari. S'acabava aquella tragédia per a
Girona que fou la Guerra Gran, a la qual
havia contribuÍt amb tant d'esforg. Per
posar un darrer exemple, el partit de
Girona, de 1193 a 1795, quintá 18.660
soldats, dels quals 1.000 vivien a Girona.



Etapa de uisi

I cabada la Cuerra Gran s'obria un

-fa.paréntesi { lins la propera guena)
que seria una etapa difícil, amb alguna
crisi de subsist¿ncies vertaderament
greu. La sotragada de I'enfrontament
amb Franqa havia estat tremenda, i cal-
gueren uns anys per normalitzar la vida
ciutadana. La carestia dels productes
básics havia fet augmentar els preus exa-
geradament (del blat, per exemple) i el
trasbals general portá a un estancament
del comerE i una dificultat gran per refer
1a débil indústria gironina. Si bé hem de
notar que els anys de crisi fofia alreu
d'Espanya (1804-1805) foren menys
aguts a Girona, on encara hi hagué
"assortiment suficient de gra". Ara,
aquells anys de noves aliances foren

Carles lV i la seva
famíl¡a v¡sitaren

G¡rona I'octubre de
1AO2

nefastos car la guerra amb Anglaterra va
crear no pocs problemes. Aquell país era
consumidor d'una sdrie de productes
catalans, i aquell comerg quedá tallat en
sec. La mateixa guera va provocar una
caiguda de les exporlacions de manufac-
tures, en part també perqué durant els
enfrontaments bél'lics (1796-1801 i
1804-1808) el cotó que venia d'América
era molt més car. Aquella alianga costá la
derrota de Trafalgar, (després de la qual
el comerg amb América es veié dificul-
tat) entre altres accions equivocades, i
l'operació de Portugal (una part del qual
havia de ser un reialme per a Godoy)
també se n'aná en orris. Estem parlant
d'uns anys en els quals, malgrat el procés
de decadéncia, els gremis suposaven més
de la meitat de la població acliva i signi-
ficaven també la meitat del poder econó-
mic de la ciulat. amb 25 col'legis i gre-
mis que enquadraven 1.043 individus.
Aixd, que podria semblar un potencial de
cara al futur, era per contra una demos-
tració de la consolidació de l'endarreri-
ment que arrossegava Girona des de feia
temps, ja que tenia confiada la seva base



económica i les seves perspectives de
creixement productiu a una organització
gremial en plena decadéncia.

D'aquells anys, ultra les repercus-
sions de la política espanyola i les difi-
cultats económiques, volem destacar tres
esdeveniments. Tots tres fets en una
mateixa direcció política i ideológica.
L'un, el primer, la visita del príncep
Ferran a Girona el 1802, en un episodi
novel.lesc, ja que, casat amb Maria Tere-
sa de Nápols, passi la lluna de mel.

La vinguda del rei C¿Lrles IV i la seva
famflia, el 1802, de raó una explosió
gironina de monarquisme: Gerona Jesti-
va y gLoriosa en sus demostraciones, con
que recibíó y obsequió a bs SS. Reyes D.
Cark¡s IV, Doña María Luisa, a los SS.

Príncipes de Asturias Don Fernctndo y
Da. María Antonia de Borbón: en l¡¡s

días 22,23,26 y 27 de Ocrubre de 1802,
en que se dígnaron hctcerla feliz con su
ReaL presencia, al paso para la Plaza de
San Fernando de Figueras, )- en su
regr(Jo... Ll darrera circumstáncia que
volem destacar fou la publicació el 1 806
de l'al legat antirousseaunil del presti-
giós Canonge Dorca'. "Contrato social;
De kts ventajas del gobierno representa-
tiwt en Españo. Di:turso et qtte se mani-

rtesfa que la potesfad soberana la reci-
ben los príncipes inmediatamente de
Dios y no del pueblo; esto es, que el gefe

soberano es el sugeto en quien reside
primitivamente h potestad, que nunca
tubo el pueblo en su muchedumbre anár-
quicct: ¡.que sólo empiczu ,t ttistir quan-
do se establece un gobierno" . And acom-
pan) at d'altre\ al'legats doclrinaris
realitzats aquells anys. Tot anava a p¿uar

allá mateix: a la magnificació monárqui-
ca amb l'aclamació (oficial i popular) a

la família reial, acompanyada de les jus-
tificacions filosófiques i apostdliques
contra el pensament il'lustrat, liberal i

republicá. Tal era la mentalitat dominant
dels gironins tot just abans de la invasió
napoleónica.

L'ajuntament. en aquells anys de crisi
(hi hagué sequeres que crearen un estat
de necessitat considerable) intentá refer
la situació amb una mena de pla o de pro-
grama d'actuació que anava des de la

millora de la canetera a Barcelona i Ia

comunicació amb Sant Feliu de Guíxols
(de sempre el port marítim de Girona)
per facilitar l'arribada de primeres maté-
ries, fins a una millora dels regadius en el
Pla de Girona i més enllá per assegurar
una intensificacici dels conreu' i una
abundant producció de lli i cánem. Perd,
com ens diu Alberch. aquestes peticions
no foren escoltades i les dificultats per-
duraren fins l'any 1808.

Membres del consistori de 1800 a
1809

Josep de Pastors Noble
Ramon de Manresa Noble
Josep Rabell Advocat
AntoniGarrigolas Noble
Narcís Mercader Comerciant
F. Carles Befaris Notari
Pere Coromines Gu¿rnicioner
Carles Aulet Causídic
Joan Piserra Comerciant
Andreu O1ler Advocat
Vicent Oliva Impressor
Francesc I. Feiliu Noble
F¡ancesc Diana Escrivá
Francesc Vilar Hisendat
Josep Mercader Comerciant
Francesc Baltá Comerciant
Pius Pallés Cobrador
FracesacSambola Apotecari
Francesc Llach Comerciant
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La Guerra del Francés
Sota aquesta denominació s'apleguen els esdeveniments i les circumstáncies
de l'etapa de I'enfrontament per la invasió i l'ocupació napolednica a
Catalunya, que no són només els fets de guerra contra l'invasoi, ans molts
elements de crisi social i política que assenyalen el principi de l'esgotament del
sistema absolutista i les primeres expressions de contestació d'aquell régim.
Tot és molt complex, puix que es tracta d'una etapa de crisis simultánies I
sobreposades amb no poques contradiccions. Pel que fa a Girona, aquest
període constitueix un dels moments més crucials de tota la seva históriá. És
una ruptura amb la seva ldgica evolució previsible pel seu passat inmediat i
pel de larcsta de Catalunya. Aquella guerra d'invasió i ocupació d'Espanya fou
per a Girona una gran trag¿dia. La destrucció a causa del setgt de l80g
siglificá la demolició de bona part de la ciutat i sobretot un cost éspantós en
vides humanes. Aquell ensorrament va representar un tall en sec per á la ciutat,
que tardaria molt de temps a recuperar la seva població i la seva vitalitat urbana
i económica. Com tota guerra, va ser una crisi total dominada en bona part pels
avatars dels fets militars i pel trasbals global que significá tot el període qué es
va estendre fins a 1814, en qué acabá la preséncia francesa.

La invasió

Des de feia temps Napoleó, en el
marc de la seva geostratégia contra
Anglaterra, havia decidit ocupar Espan-
ya i Ponugal práct¡camenr al mareix
temps. Peró va convéncer Godoy i el rei
que le\ tropes que entrarien a Espan¡a
anaven a Pofiugal i a Gibraltar per frenar
els anglesos (Tractat de Fontainebleau,
27 d'octubre de 1807). En virtut d'a-
quells acords entre aliats, es donaren
instruccions de deixar tra\ essar Espanya
a les divisions imperials, per més que la
seva preséncia i potencial esverá aviat
els més confiats. Les setmanes següents
demostraren que aquelles tropes no eren
només de pas. A Girona, el dia l0 de

febrer de 1808 havia arribat una divisió
amb els generals Duhesme i Lechi, als
quals s'allotjá cordialmen¡ iforen convi-
dats a taula pel govemador de Girona, el
general Mendoza, mentre les tropes s'a-
llotjaven a l'hospici, al seminari, a les
casernes. als con\ents i a les ca:es parti-
culars. L endemá seguiren cap a Barce-
lona i se'l¡ varen facilitar queriures i

carros. Es a dir, se ls rebé com a amics.
Perd a mesura que passaven els dies i les
onades de tropa la inquietud augmentava
i hi havia remor entre el baix poble i
desorientació en les autoritats.

Els francesos van formar-se una idea
de la capacitat de defensa de Girona, que
només els inspirá menyspreu, fins al punt
que van passar de llarg. El general francés



A pac a pac, el pas
deis fi"/,'cesos.
autaritzat per
Madrid. es
canvefte¡x en una
ocupació
descarada.

Morescot, després d'inspeccionar la
muralla, el castell de Montjuic,les tones i

els reductes, va dictaminar que aquelles
defenses "no seruien per a res". Tan clar
ho tingueren que no van deixar cap guar-
nició a la ciutat. Mentrestant. en les
següents setmanes eren conegudes a

distancia les notícies de la defenestració
de Godoy, I'abdicació de Ca¡les IV i la
proclamació de Ferran VII , que foren molt
ben rebudes. Perd amb la instauració de
Murat i la intewenció personal de Napo-
leó, els gironins, com tots els espanyols,
s'adonaren de l'evidéncia que en realitat
el poder estava en mans franceses. I quedá
més clar quan es conegueren els fets del 2
de maig a Madrid. Llavors arreu es

comengá a congriar I'acció insur¡eccional.
També a Girona. A poc a poc al llarg d'a-
quell mes arribaven les noves de l'aixeca-
ment d'Astúries, Cartagena, Valéncia,
Saragossa, Cadis i moltes altres pobla-
cions, entre elles algunes de Catalunya: a

comengament de juny, Manresa, Cervera,
Igualada. Lleida i Vic. Ens podem imagi-
nar quin era l e.tat d'esperit dels gironin.,.
Anaven arribant onades de tropes ftance-
se5 que 5'allotjaven o erigien queviures.

carros, llenya, cavalleries, tractaven la
gent amb prepot¿ncia i n'abusaven desca-

radament. L erari públic queda exhaurit.
La gent s'escapolia dels napoleónics amb
tota mena d'astúcies, peró sovint hi hagué
incidents. Afirmava Mendoza al capitá
general Ezpeleta qrse "se aLborotan a
menudo sus habitantes y el desorden y la
confusi(.¡n reinan a menudo en Gerona" .

Perd, seguint el seu cap, Mendoza publi-
cava pasquins durs contra els que no
seguien les seves ordres d'ajudar els fran-
cesos. Llavors un oficial liancés, el capitá
Schweisguth, va oferir un reforEament
militar de la guamició per si es produia un
aralor popular contra le' autoritats i

demanaren que aquestes rendissin home-
natge al general Murat, que acabava de ser
nomenat regent d'Espanya. Mendoza no
accepti la primera ofefta, encara que es

mostrá receptiu amb la segona. Cal notar
la percepció dels francesos respecte a l'in-
terés de les autoritats d'evitar una revolta
popular, així com la idea d'actuar per
defensarlos. La qüestió és que s'havien
adonat que a Girona, si les coses es com-
plicaven, el poble podria crear-los més
problemes dels previstos. Com així fou.



IJalgament de

Girona

pn aquella hora a Girona l'agitació
I-iaugmentava per moments: el poble es
mostrava prcocupat i indignat amb la
situació, veient que les autoritats no feien
res. Francesc Delás, elegit diputat per
representar Girona a Baiona, rebé un anó-
nim en el qual se I'amenagava de mof.
Era la malfianga en l'oligarquia local
identificada amb el vell sistema. Segons
Cúndaro, el principal cronista dels Setges,
en aquella hora els gironins "no sabían
como soltar o romper los diques que no
les dejaban desahogar con libertad sus
nobles sentimientos". La notícia que pofi
el banyolí Josep Vila, que Figueres s'ha-
via aixecat, féu creuar els límits de la
prudéncia als més agosarats. El dia 5 de
juny es va produir l'alqament. Primer els

gremis, que representaven els sectors
populars constituits , encapgalats per Josep
Jonama. cordoner. Francesc Serra. guarni-
cioner, Josep Roig, ceramista, i Narcís
Rovira, fuster, dirigits pel lletrat Josep
Matas, van pressionar l'ajuntament, l'Es-
glésia i els militars plaltejant obertament
afegir-se a la causa de Fenan VII i rebut-
jar I'invasor. De tota manera s'ha de 0enir
en compte que Girona no era una ciutat
ocupada per les tropes foranes. No hi
havia ni la més petita guamició francesa.
Per tant.l'actuació del poble de Girona no
anava dirigida contra un ocupant esta-
blert, un invasor que s'hagués instal.lat
usurpant el govem de la ciutat. L'acció
rebel del poble anava principalment desti-
nada a les autoritats que mantenien aquell
estat de coses, a les quals s'instava que la
ciutat abracés el bá,ndol de la insurrecció.
A Girona els interpel'lats no eren els fran-
cesos, sinó les autoritats constituides, que
contemporitz aven amb l'invasor. D'ací
que, amb certes prevencions per part d'a-
questes, que temien un desbordament, es
va fer una reunió solemne amb l'Ajunta-
ment, el governador, el bisbe, els canon-
ges, nobles, militars i els principals repre-
sentants de la població, que van formar la
junta local. El poble es mostrá obertament



disposat a prendre les armes per defensar
el rei, la pátria i la religió, demanant que
els donessin armes .i que la ciutat es pre-
parés per a qualsevol intent fiancés d'apo-
derar-se'n. En aquella reunió hi hagué
indecisions i gent que s'oposáL obertament
a fer 1a guerra i defensar una ciutat ta¡ poc
preparada. Al final, davant la pressió
ambiental i la urgdncia del moment, una
majoria va votar a favor de 1a resolució
popular. D'alha banda no sembla que
aquell il'lustre concili tingués cap altra
alternativa: les autoritáts s'adonaren que
el poble ja havia pres la decisió. Es veia
cada vegada més clar que els gremis i les
classes populars gironines estaven dispo-
sats a tot. Ijesverament anava pujant de to
i, aribat un moment, el desbordament i
I'avalot es produí. L'entusiasme per la
declaració i la ira contra els responsables
d'aquella situació acabaren en aldamlls
tumultuosos. Hi hagué tropells i amena-
ces, I'excitació popular portá l'avalot a
intentar matar diversos oficials francesos.
i el capitá Schweisguth, juntament amb
uns quants frares i una colla d'oficials
espanyols, s'hagueren de refugiar al cas-
tell de Montiui¡ per no ser víctimes del
poble enfurismat. El governador de la
ciutat era consideral un col laboracionis-
ta. i el matí del dia 6 van assaltar la casa

del general Mendoza. L'amenagaren de
mort a ell i al seu secretari, Jaume Fábre-
ga. Hi hagué moments de gran tensió. La
sublevació comportá la destitució del
general, (substitu'it pel tinent de rei Julián
de Bolívar com a govemador interí) prin-
cipal responsable de l'acollida dels fran-
cesos i mixima autoritat de la plaga, fet
que assenyala fins a quin punt era trans-
gressora la sublevació: fer caure la mixi-
ma autoritat, i a més militar. Amb
aquests fets ens trobem a Girona davant
de1 primer acte seriós de subversió i
rebel.lia popular de certa profunditat,

connectat amb el que passava arreu. Els
fets de I'Escorial, el Motí d'Aranjuez, el
2 de maig i l'aixecament allá on es pro-
duí, com a Girona, són els primers actes
d'una acció de trastocament de la situa-
ció. Durant segles la monarquia i l'aris-
tocr¡Lcia, juntament amb l'Església,
havien dirigit i canalitzat l'opinió. Ara es

comenqava a trencar alguna cosa. Es
rebel len contra el poder immediat, contra
l'ordre godoyista i contra el propi Napo-
leó. Es l'inici del trencamenl de l'antic
régim. Aquest acte revolucionari históri-
cament tan rellevant pel que fa a la histó-
ria de Girona ha estat normalment obviat
per la visió unidireccional d'algament
patribtic contra l'invasor, com si tot ple-
gat només hagués estat una simple insu-
recció antifrancesa, un aixecament
només contra els de fora. Perd fou molt
més que aixó.

El poble de Girona s'alQá contra l'¡nvasor ¡

contra el mal govern. amb gran entus¡asme.
El general Mendoza.



El perqué de l'algament
En primer lloc és el rebuig a l'ocupació del gavatx, de l'odiat enemic secular que
aquesta vegada ha envart el país. Peró hi ha més. Catalunya i Girona s'alcen con-
tra el francés en conjunció d'idees, de voluntat política i d'esperit patriótic que es
manifesten amb 1a mateixa determinació i rotunditat arreu d'Espanya. És evident
que la lluita contra l'intnis solidaritza i agermana el conjunt de províncies en una
mateixa causa i, així, I'algament a Girona es féu amb plena lleialtat dinástica a la
monarquia egpanyola, aixó sí, encamada per Ferr¿n VII i no per Carles IV i el
godoyisme. Es cen que durant el conflicte apareixen abundants actituds paficula-
ristes o catalanis¡es, a la prdpia Junta Superior de Catalunya, a les Corts de Cadis,
enhe els afrancesats, a la guerrilla, o en la üteratura popular; perb no hi ha dubte
que, especialment en el moment insurreccional i resistent, dominá el sentiment uni-
tarista espanyol. Igual que en la Guerra Gran. Peró no és menys cert que dins l'im-
puls popular, espontani, rebel i implícitament alliberador de l'alEament, hi batega-
ven també alües ressofs. Alguns d'alliberadors certament, com la malfianga de les
autoritats, contra les quin¡es, conüa certs impostos; uns altres de reaccionaris, que
veien els napolednics com els porladors del nefast esperit de la revolució contra la
qual havien iluitat feia he anys. I contr? I'esperit modem que malgrat tot repre-
sentava Napoleó volien la monarquia absoluta, encamada pel nou rei Ferr¿n VII,
idealitzat completament i al qual, conÍa tota evidéncia, consideren intel.ligent,
magninim i bo. A Gi¡ona arribaven molt desfigurades les maquinacions de Ferran
contra Carles IV i d'aquest contra el seu fill, i no es coneixia que tots dos (i Godoy)
es posffaven davant de Napoleó amb l'actih¡d més servil imaginable. El poble,
especialment el poble baix, intueix que el godoyisme i les seves autoritats són els
que deixen passar els francesos i reacciona furiós, enlluemat amb Ferran. En el fons
vivien l'enorme contradicció de sentir-se contraris a 1'ordre constitrft (oberlarnent
contra Carles IV i Godoy) i abraqaven la causa nova de qui era anomenat "el desit-
jat", peró que era tan reaccionmi i indigne com el seu pare. Girona, quan s'algá, no
preienia subvertir el sistema aristoffátic, ans el contrari, volia mantenirJo. El que
hi havia era el descontentament per una etapa llarga de mal govem. Tot aixó hi
havia sota la causa antiffancesa. I la religió. El clergat no pará mai d'anatemitzar la
Franga revolucionária i Napoleó. Tenia raons per fer-ho, car el régim napoleónic no
era pas complaent amb els privilegis temporals de l'Església, com assenyalá \tcens
i Vives. Aiú, la guerra contra els napoleónics esdevenia una mena de guera santa,
en defensa de l'Església, de la religió i de Déu, i la convertia en una qüestió essen-
cial, transcendental. .A1 llarg dels setges aquest component religiós jugará un paper
decisiu. Per tot plegat s'algá Girona.



Disposats a resistir

De seguida que I'algament és procla-
mat es constitueix una Junta de Defensa
de trenta-una persones, subdividida en
tres: la Junta Governativa.la Junta Mili-
tar i la Junta Econbmica, encarregades
de preparar i administrar la defensa de
Girona. Aquesta Junta va impulsar 1'ai-
xecament de les poblacions vernes, on es

fomaren compan¡ ies de r olun¡aris i

\ometenl\. D aquest" contacle\ 5ortiren
possibilitats de millorar les defenses
gironines pel que fa a nomb¡e d'homes i
de material. municions i fusells d'una
fone¡ia de Ripoll. Calia anar de pressa.
Ningú no ignorava que els francesos no
tardarien a intenta¡ fer-se amb Girona.
Era una pega que no podien deixar lliure
per la seva situació i potencialitat, mal-
grat que I'havien menystinguda. Peró
era evident que voldrien controlar la
plaga, i més encara convenguts com
estaven que era f¡cilment factible, atesa
la feblesa de les seves defenses. com
havien pogut perfectament constatar. Per
aixó, a Ia Junta li convingué actuar ripi-
dament, i Ia diligencia dels sollevats

x=*..4

canviaria espectacularment les coses. Ja

Junta entengué que en pocs dies havien
de realitzar una feina ingent. Conscients
de la depauperació de les lonilicrcions.
els gironins, coo¡dinats per la Junta, es

posaren a treballar sense descans en la
restauració de les fortificacions i la
muralla. la re(omposició de camins.
l'enfonsament del fossars, 1'aplegament
d'armament i la consecució i el muntat-
ge d'un bon nombre de peces d'anille-
ria, l'abastiment de municion. i quer iu-
res per als forts, la disposició dels
hospitals, i el que era més important:
I'organització de les forces. Girona tenia

una guarnició de 300 soldats del regi-
ment Ultónia. senre oficial. i .ense rni-
lleria. Es crearen companyie: de mique-
lets amb un total de 1.500 homes.
S'incorporaren grups amb instrucció
militar i gent amb coneixements arti-
1lers. Es cre) l'esquadró de cavalleria de
Sant Narcís. A tots se'ls assigná el seu

lloc. Amb una indubtable precarietat
Girona es disposava a defensar-se.

La ciutat va fer un gran eslarQ per m¡llarar la
muralla i les fotl¡f¡cacians.

Wr!::tlU 
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Atac francés.

Sant Narcís,

Generalíssim

E I ¿la 20 de juny Duhesme es planrá
.l-idavant Girona disposat a :uperar Ia
débil resisténcia que li podien oposar els
sollevats. S'ha parlat d'aquest fet com del
primer setge, peró mai no fou un assetja-
ment, sinó un intent d'ocupació de la ciu-
tat per intimidació i atac. A Girona, amb el
natural nerviosisme, tothom ocupá el seu
lloc. Duhesme comminá la ciutat a rendir-
se: el seu enviat fou fet presoner i s'enviá
al general francés una resposta dilatdria.
Comengá aleshores l'atac, que, malgrat la
seva duresa, fou refusat coradosament pels
gironins tot ocasionant pérdues considera-
bJes a l'enemic. que s'hague de retirar pre-
cipitadament. Davant aquests contra-
temps, que demostraven una voluntat de
resistdncia inesperada, Duhesme va dema-
nar parlamentar. Com que no s'anibá a cap
acord i men¡re encara els delegrts gironins
eren amb e11, Duhesme decidí atacar per
sorpresa, de nit, a fr de resoldre rápidament
el que no s'aconseguia amb capitulacions.
Fou un combat sagnant i mortífer a cops
de canó primer i sobretot a cops de baio-
neta Peró malgrat la forga de les columnes
franceses i la furtivitat de l'operació, la
forlalesa i disciplina dels gironins aconse-
guiren resistir i fer ¡ecular els imperials
després d'infligir-los un gran nombre de
baires. Duhesme hagué de renunciar; no

L'eufória pel rebu¡g de I'eneñc creá un
sentiment transcendental ¡ la c¡utat nomená

Sant Narcis generalíss¡m, atr¡bu¡nt!¡ el m¡racle.

tenia tropa per formalitzar un setge i se'n
tomá a Barcelona de moment. rengut i
amb un cost de prop de 100 mons i renm-
dos canos de ferits . Per set morts i 27 ferits
dels gironins. La ciurat celebr) la fugida
dels lrancesos amb un gran respir i una
profunda satisfacció per la victória. L ale-
gria era doble, atés que els mitjans eren
pocs i l'enemic poderós. Es creá un
ambient d'eufdria col.lectiva transcendent,
orientada per alguns, com és evident, a
considerar que els gironins sols no haurien
pogut resistir als francesos sense la protec-
ció directa de Sant Narcís. Aquest sant, a
més, doni senyals aparentment inequí-
vocs, segons ens diuen els cronistes, "anzü
un extraordinar¡ resplendor que en la
memorable nit en la que corregué la PlaEa
tant de perill, que obsenaren amb admi-
ració, en la capella deL Sant tota la comu-
nimt de monges caputxínes, que viuen al
costat i que ígnoraven la causa". Amb



aquests senyals i d'altres més que van ser
apofiats, s'estengué l'evidéncia de l'ajut
sobrenatural del seu patró, i per tant Gfuo-
na podia sentir-se protegida i confiada.

La qüestió és que, sense unanimitat,
com va explicar el comte de Toreno, en
una solemne cerimónia se'l nomená
Generalíssim amb tota la pompa i es dipo-
sitaren les insígnies i emblemes del
comandament al sepulcre del Sant. Cal
pensar que, enmig de la tensió emocional
del moment, aquests elements taumatúr-
gics, sostinguts fortament pel sector de la
guia espiritual, feien un efecte psicológic
inqüestionable i actuaven sens dubte a

favor de la confianga i la determinació en
Ia defensa de Gi¡ona. En tot cas. la tran-
quil litat anímica que donava la protecció
del sant no obstá perqué, irrmediatament
i davant la possibilitat de nous atacs, tot-
hom treballés febrosament per augmentar
la capacitat de defensa, animats per l'éxit
obtingut, de manera que amb ajudes exte-
riors es millorá sensiblement la condició
militar de la plaqa. No només continuaren
els reforgaments de murs i forts sinó que
augmenta la hopa en 2.500 homes, i els
canons aribaren al centenar. I es pogué
entrar a la ciutat tot el que es trobava en
magatzems exteriors (i estranyament no
va ser incendiat pels francesost de muni-
ció i fusta de construcció, amb gran quan-
titat de taulons, que serví immediatament
per fortificar i instal lar l'artilleria, sota les
ordres del comandant d'aquesta arma,
Pablo Miranda, i el sergent major d'En-
ginyers Guillem Minali. La ciutat sencera
cooperava en els treballs més durs. Fou
llavors, durant aquells preparatius de la
defensa, que foren tallats els boscos d'ar-
b¡es blancs que hi havia fora muralla," la
muhitud de árboles que había en los alre-
dedores de la Plaza y en sus deliciosos
paseos (...) podían favorecer los aproches
del enenigo. ¡'ponerlo al mismo tiempo a

Les muralles refarQades van aguantar les
erves¿ldes dels atacants, que no pogueren

traspassar /es.

cubierto de los tiros de la Plaza (...) se

aplicó con prontitud y diligencia a remo-
ver aquellos obstáculos haciendo que se

cortasen" . dit e7 Pare Cúndaro en la seva
membria histdrica dels setges.

Sobre aquest atac quedá en la literatu-
ra popular:

Próvan per totas parts..., Gerona els
crida,
Pués volen obrir pas per a 1a Fransa,
Peró, en lloch de donar-los acullida,
los fan balla¡ valenta contradansa:
una tercera parl és destru'ida
sense donar-los lloch a la venjanza,
putx sant Narcís, que als geronins fa
sombra,
sols ab la mirada 1os asombra'r

*Josep Arrau i Esffada, Diari de Mawesa,
30 d'octub¡e de 1808



E! primer setge.

Derrota francesa

l\ flentrestant s'havia produit l'alga-
lVlr.nt de tota Espanya. evenrualirar
no esperada per Napoleó, almenys amb
tanta forga. Els imperials van comengar a
tenir dificultats a pertot: al Bruc, Valén-
cia, Saragossa, i sobretot Bailén, batalles
on es demostrá que les divisions napo-
leóniques podien ser vengudes. I fou a
Catalunya on s'iniciá la guerra de guerri-
lles que tanta fama doná a aquell enfron-
tament. Els sometents de Joan Baget, Ies
partides de1 tinent coronel Milans de1

Bosch, els sometents i miquelets de
l'Empordá, la gent de Joan Clarós i d'al-
tres grups, amb les seves accions pun-
tuals creaven notables dificultats als
regulars lrancesos parant-los paranys i

agafant-los desprevinguts ací i allá, amb
la qual cosa els mantenien permanent-
ment alertats ien constant mareig.
Enmig d'aquesta guerra declarada a l'in-
vasor la resisténcia de Girona al primer
atac comengava a ser un referent per al
país algat, i molt particularment per a la
Junta Superior de Catalunya i el capitá
general de Catalunya, marqués de Pala-
cio, que havia alliberat des de Tarragona
al Llobregat i tenia encerclats els france-
sos a Barcelona, el qual va girar la seva
atenció sobre les possibilitats d'ajudar
Girona, abocada ara a un assetjament en
tota regla i que, per aixd, necessitava
urgentment millorar les seves capacitats
de defensa.

Contra l'ál¡ga ímper¡al s'aleaven les banderes
de la Creuada g¡ron¡na, del Reg¡ment Ultónia

¡ del 1r Tere de M¡quelets.

Entre el 20 i el A de juliol de 1808
havia comengat el vertader primer assetja-
ment. prácricament esperat pels gironins.
Duhesme, aquesta vegada, amb molta més
tropa i incorporant les de general Reille
(quasi 10.000 soldats) formalitzá el setge,
per ceft amb una gran lentihrd, rodejant la
ciutat, emplasant una potent artilleria i des-
viant la séquia Monar, fet que impedia el
funcionament dels molins fariners giro-
nins. Fins el 12 d'agost no hi hagué més
que algun esporádic canoneig. Aquest dia
Duhesme enviá una propost¿ de capitula-
ció, tot amenasant que si no és acceptada
"amrinariL i incendiará la ciutat". La Junta
de Gimna li contestá breument i ferma que
la ciutat es pensava defensar. Llavors s'ini-
ciá un fort bombardeig que no pará en dos
dies. Sobre la ciutat van caure "600 bom-
bes i granades", que feren grans deskosses
a les cases de Girona i obriren una impor-
tant brefia a Montjuic, cástig i perill que no
ente¡bof la moral dels assedats, ans al con-
trari. Diu la crdnica que aquells que haüen
tingut danys a casa seva se'n vanaven i

sentien orgullosos. El 15 ai matí la situació
del Castell de Montiuic es trobava en situa-



Girana hav¡a
rebutjat das caps
I'enemic ¡hav¡a
demastrut una
extraard¡nár¡a
capacitat de
resisténcia. Ara
v¡ndr¡a el més
dur.

ció ja cítica, i I'assalt massiu dels france-
sos efa iÍrminent.

Peró aquell mateix dia el brigadier
comte de Caldagués complia les ordres de
Palacio, que tenien com a objectiu afavo-
rir l'entradr d'auxilis a la ciutat, i muni-
cions i queviures, comptant amb 6.700
homes entre guerrilles de Milans, Clarós,
Baget, els sometents de Bmyoles i Roca-
corba i els regiments de Girona, més o
menys coordinats. Aquest conjunt de for-
ces fustigá l'assetjador per tots costats,
amb una gran actuació dels gironins. que
van recuperar part dels fons de Montjuic
que tenien perduts. Atacaren per sor?resa
i per tots costats una forga molt més
potent. La batalla fou acamissada: a cano-
nada, baioneta i ganivet, ens diuen els tes-
timonis. i durá fins la nit. La decisió dels
defensors de Girona i 1'eficácia de les tro-
pes i guerillers sorprengué els napoleó-
nics. Calcularen que eren atacats per for-
ces molt més nombroses. i acabaren
fugint a 1a desbandada amb el posterior
abandó del setge a corre-cuita la nit del 16
al 17 d'agost. Pel que han assenyalat els
historiadors militars, el desencert de
Duhesme fou complet, per la manca de
vigillncia, excés de confianEa i menys-
preu de l'enemic, primer, i imperícia mili-
tar iuna evident manca de voluntat de
reaccionar. més tard. Duhesme ab¿mdoná

les seves posicions i, deixant gran part de
la seva anilleria, fugí tot renunciant,
doncs, al setge, amb un retom a Barcelo-
na desastrós, car Milans i la seva gent i
altres grups els fustigaren severament en
aquella retirada. Era la segona derrota
davant l'aparentment fácil presa, Girona,
que esdevenia, per la determinació i
encert dels seus homes, una dura pedra en
el camí de l'invasor, cada vegada més tos-
suda i refractl,ria a l'ocupació. Desastre,
doncs, per als francesos, encara que als
vencedors "la fortuna els fos propÍcia ja
que no esperaven una victdria tan com-
pleta", segons F. Ahumada.

D'aqueli episodi quedá aquest vers
triomfal i mofeta:

En Gerona, altra vegada
una tant forla estocada
vostres mans los y han dat
que lo siti ells han llevat:
han tomat a Barcelona
culs pelats com una mona.a

* 'Lo bon rossellonés als catalan"'. Tarrago-

na, 1810. Citat per Max Cah¡er a Literatura
de la re,rolució i la contrarevolució (1789-

1849), Barcelona, Curial, 2002.



El gran

assetiament de

1809

Tlncara durant uns mesos les lorces

-DalEades plantaven cara a les divisions
del cors amb victóries remarcables. Peró
no és menys cert que en els vuit mesos
que hi hagué entre l'assetjament de
Duhesme i el que vindrá la sort de les
armes autóctones fou més aviat pobra.
Napoleó, havent-se guardat les espatlles
de l'lmperi. havia decidit interuenir per-
sonalment amb un exércit de 200.000
homes, i en poc temps la situació a Espan-
ya va canviar. Napoleó es planta a Madrid
i les forces antifranceses es veuen disper-
ses i desorienlades. encara que mai venEu-
des. A Catalunya passari el mateix. El
novembre, el general Gouvion SainlCyr
agafa el comandament de l'exércit francés
de Catalunya i ataca el port de Roses, que
obtindrá. Llavors vol anar a Barcelona a
reforgar Duhesme, que estava aguantant
un bloqueig perd amb Girona a mig camí
i les forces de Vives, cap de l'exércit de
Catalunya, i el general Reding, Saint-Cyr
decidí una marxa arriscada peró
intel.ligent que li pemeté alliberar Barce-
lona del bloqueig per mor de la feblesa de
les tropes del país. Llavors París dóna
ordres de prendre les places de Tarragona,
Tortosa i Girona. Precisament durant els
mesos de tranquil.litat expectant Girona
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El general Gouvion Sa¡nt Cyr va establ¡r el
bloqueig ¡ assetjament de G¡rona el 5 de

maig de 1809.

havia continuat amb el seu esforg de
reforqament, que en pa¡t es va realitzar
grácies a la generositat dels gironins. que
van aportar cabals a tal fi, sota I'impuls de
la Junta. EntreL armament impoftant, es

repararen forts, muralles, fossars, baluards
i fofins exteriors. Es repará el Castell de
Montjuic, s'engrandiren els magatzems de
pólvora i especialment augmentá la guar-
nició, que passá a comptar amb 5.723 sol-
dats . El general Alvarez de Castro , que dos
mesos abans a Barcelona havia hagut
d'entregar sense resisténcia el Castell de
Montjuit. episodi del qual sembla que mai
no revingué, comanava una forga de
l'exdrcit de Catalunya que havia de ftenar
en el possible la divisió de Saint-Cyr que
corria per l'Empordá. Aquell militar enér-
gic i orgullós fou escom¿s per 1'avantguar-
da franca i s'hagué de batre en ret ada tot
refugiant-se a Girona, cal suposar que
encara més furiós contra els enemics. LIa-
vors el capitá general doná I'ordre que
s'instal.1és a Girona, i el nomená govema-
dor de la ciutat. Alvarez de Castro tingué
com a suplent en el cirec el que ho havia
estat fins llavors, Julián de Bolívar.



Ningú no dubtava que els napoleónics
tomarien a Girona, ja que cada vegada més
la seva possessió els era vital en el camí de
Franqa, atesa la gan quantitat de tropes
gal'les que hi havia a Catalunya. Peró a la
ciutat-fortalesa, lluny de dominar-hi el
pánic i la inquietud.l'esperit dels gironins
vivia moments de gran enlairament. És en
aquest marc de fe en 1a causa i afirmació
general que Alvarez, home inflexible i dur,
va fer publicar el dia 1 d'abril un famós
ban en el qual s'amenaqava amb pena de
mort a qualsevol, fos de la classe que fos,
que tingués la vilesa de pronunciar la
paraula rendició o capitulació. Aquesta
proclamació tan radical connectava amb
l'atmosfera patridtica que vivia la ciutat,
peró no deirava de ser una advenéncia per
a navegants, no fos cas que aviat arribés el
defalliment. I el missatge tenia probable-
ment dues intencions més: donar a conéi-
xer als gironins que per defensar la ciutat
estava disposat a tot, i fer saber als asset-
jants quina determinació de resisténcia
tenien al seu davant. Contra aquella Giro-
na tossuda i enardida, el 5 de maig s'esta-
blia el gran assetjament, que dirigiren el
general Verdier i el general Reille, sota el
comandament superior de Saint-Cyr i més
endavant del mariscal Augereau, duc de
Castiglione . La ciutat quedá completament
rodejada per una forqa de 17.000 homes,
contra els 9.000 que hi oposaren els asset-
jats, inclosos civils i militars, dones i cler-

gues. El pla d'atac inúris consistia a apo-
derar-se primer del fort de Montjuit . El dia
I 9 de juny comenEaren els atacs i els bom-
bardeigs a les tones avangades del castell.
EIs assetjants enviaren un parlamentari
oferint capihrlació. Diuen els testimonis
que un munt 9e gent s'aplegá davant la
residéncia d'Alvarez per pressionarJo i
impedir la negociació o la rendició. No
feia fa1ta. S'engegá els francesos sense

embuts ise'ls digué que no tomessi¡ a

enr iar ningú. car no se li tindria cap consi-
deració.

No tenim notícia que en aquells
moments hi hagués cap discrepáncia
com les que es van produir més enda-
vant. Sembla clar que la ciutat confiava
plenament en Ia seva ineductibilitat. A
tal fi, els gironins, que sabien perfecta-
ment que la dotació militar era insufi-
cient en cas d'atacs massius o amb el
perllongament del setge, crearen les
seves prdpies forces, la Croada Gironina
(e1 nom ja parla per si sol de la causa
transcendent) formada per més de 800
homes, en vuit companyies per oficis,
inclosos capellans i frares i gent de posi
ció, a més d'un grup de 60 homes ano-
menats Companyia de la reserva, que
funcionava a les ordres directes del gene-
ral ili leien d'escona: ila Companyia
d'Infermeres de Santa Bárbara, dones de
tota condició que feien treballs comple-
mentaris a la defensa.

Per ajudar a la
res/siénc/a /es
do,res de Santa
Bárbara na
solament fe¡en
treballs
d'¡ntendéncÍa,
s¡nó que algunes
parl¡c¡paven en
els combats.



El gran dia

heroic

A partir del 8 de iuliol l'atac a Mont
fl,¡uit fou brutal. Bombardeig. obeml-
ra d'una gran bretxa i 2.500 soldats pre-
parats i entrenats es llangaren a la
conquesta del castell. La lluita fou d'una
gran duresa i mortaldat. Perb els defen-
sors van aconseguir amb una fermesa
extraordinh.ria rebutjar les escomeses una
rere l'altra. i les hosts de Verdier hague-
ren d'abandonar l'intent amb una quanti-
tat esfereidora de baixes. Des de Girona
tothom seguia el que passava a Montjuib,
car el castell era vital per a la sorl de la
ciutat. Alvarez, l'endemá, felicitá la guar-
nició del castell i a tots els gironins. i es
cantá un tedéum solemne a la Catedral -

Perb la pressió conha Montjuic conti-
nuá. i cada vegada era més dilÍcil sostenir
les posicions, a més de comptar cada dia
amb més pérdues en fofificació, materials
i sobretot vides humanes. Llavors els qui
comanaven el castell unánimement van
concloure que resultava impossible mili-
tarment perllongar la seva defensa. Va
aparéixer llavors l'Alvarez obcecat i in-
tractable, i els digué que calia defensar
Montjuit "a toda costa" . El cas és que al
cap de dos dies, el 10 d'agost, exhaustes
les defenses després de batalles acamissa-
des i bombardeigs sense fi, amb un balang
de molts morts i ferits , sense cap esperansa
s'hagué d'abandonaf el castell. Reconei-
xent que es féu tot l'humanament possible

per aguantar, els gironins i Álvarez (que
restá molt dolgut per la p¿rdua del castell)
hagueren d'enfrontar-se a la perspectiva
d'una resisténcia molt més difÍcil, quasi
impossible si no arribaven ajudes i re-
forgos que feia dies que els gironins dema-
naven a la Junta Superior de Catalunya.
Peró arribaren. El dia I de setembre el ge-
neral Blake, despés d'intel'ligents opera-
cions de distracció dels francesos, aconse-
guí fer entrar a la ciutat un comboi de
queviures i tropa dirigit per García Conde,
que salvava la ciutat. on no hi havia ja re-
serves alimentá,ries, i la reforgava militar-
ment amb 2.800 homes. Alimats i enfor-
tits, els gironins es disposaven novament a
resistir. I bé en necessitaven d'anims. ja
que davant les circumst lcies el general
SanrCy resolgué manar a Verdier l'assalt
massiu i definitiu a la ciutat després d'un
incessant bombardeig que obí enormes
bretxes a la muralla de Santa Llúcia i d'A-
lemanys. El l9 de selembre els assetjants
atacaren. Les tropes franceses feren cap a
les bretxes, una i altra vegada al llarg de tot
el dia. La lluita fou tremenda. Els cronistes
i testimonis gironins l'han descrita en ter-
mes d'epopeia. [.es bombes, el cos a cos,
els morts apilonats, els ferits... la resisGn-
cia fou d'una convicció i una valentia ex-
tremes. Una i altra vegada es refusaren les

El baluard que aguantava la c¡utat era Montju¡¿.
Els combats van ser teribles; quan Montjuic va

caure, G¡rona estava condemnada.

6F,6¡-rr¡-¡r a ¡4.qbl"tt ¡!h tá cll.¿r.L-



onades atacants, i els defensors, ben orga-
nilzals i sense delallir. malgrat l'enormitat
de le: pérdues. aguantaven el., atacs i cau-
saven tremendes baixes a I'invasor. Aquest
aribá a entrar per Alemanys ñns la Plaga
dels Lledoners, peró fou aturat i foragitat
de nou. Sembla que aquella defensa fou
militamenl molt ben organitzada i con-
duida. Girona va resistir. Aquella jomada
ha estat recordada per la historiografia tra-
dicional com el "Gran dia de Girona", i re-
presenta el moment culminant de la re-
sisténcia heroica, de l'abnegació, la
disciplina i el coratge. ks baixes france-
ses foren brutals: més de 600 morts, diu un
testimoni, i no parlem dels ferits. Per con-
tra, Girona segons un altre, hauria tingut
72 mofts i una cinquantena de ferits, enca-
ra que aquestes xifres no són segures. Vis-
ta la batalla des de l'altre costat tenim els
relats dels militars franceso:. que reconei-
xen obertament el fracás de I'operació i re-
velen les diverg¿ncies de criteri i disputes
entre els seus generals sobre l'actuació da-
vant de l'assalt a Girona. El general Ver-

El mament culm¡nant va ser el 19 de
setembre en una batalla maftífera ¡

esgotadara que ha passat a la h¡stór¡a cam el
"Gran dia de Girona".

dier, que fou qui realitzá l'atac, culpá del
fracás el general SainlCyr; "Les meyes
tropes es trobayen desorganif1ades per les
malalties i per la pérdua de qtnsi tots els
seus oficials (...) de setze mil homes havia
quedat reduil a cinc mil, la tercerd part
dels Enls no podien moure's dels barra-
cons . ( . . .) Li hatia fet saber que jo no tenia
suficient confianqa en les me.tes tropes per
crcurc-let capace.t d'una acdó vigorosu,
tal com un assalt a la plaqa de Girona , de-

fensada per una guarnicíó descansada,
nombrosa i sostinguda per la pobLació en-
tera de La ciutat" . Aquesta descripció, que
no treu cap mérit a la valentia i esforg dels
gironins, ajuda a comprendre millor per
qué Girona no va caure a mans d'un asset-
jador aparentment molt superior, i a enten-
dre més clarament les causes de la derota
dels napolednics.



EI

I quells esde\eniments tingueren con-
-/1seqüéncies. Els lrancesos crcgucrcn
que calia extremar el bloqueig i e1s bom-
bardeigs, que la plaqa cauria sense atacs,
que capitularia per la fam, malalties i
desesperació. Per contra. els gi-ronins. ani-
mats per la v ictória. pensaren queja serien
ajudats de l'exterior. I és ceÍ que la Junta
Superior de Catalunya intenti ajudar
Girona. El 26 de setembre, Blake reuní un
comboi de més de mil muntures i algun
bestiar per entrar-lo a Gi¡ona, com havi.a
fet a comengament de setembre, perd fou
un fracás: només pogueren entrar 170
matxos amb galeta i farina. La Junta havia
reaccionat massa tard; va pensar des del
comengament que Girona no resistiria t¿nt
i la va deixar prácticament a la seva sort.
Llavors comengá 1'etapa més dura, més
terible i també més inútil del setge. El
mes d'octubre arTibá el nou cap de les tro-
pes franceses, el general Augereau, vell
conegut de la Guerra Gran, ara mariscal i
duc de Castiglione, encaregat de fer-se
amb Girona. Després d'haver proposat
c¿pitulació, refusada despectivament per
Alvarez, Augereau intensificá el cástig
amb bombardeigs constants i un bloqueig
impenetrable. La ciutat entre lavors en
una situació d'ensorrament en tots els
sentits. Álvarez. imbuit d'una obsessió
per resistir o morir, sense considerar cap
altra altemativa que hagués pogut evitar

El mar¡scal Augereau, que va fer rend¡r una
Girona exhausta, va esdeven¡r el cap del

govern prov¡s¡anal de Catalunya.

o a.[eugerir la mortaldat espantosa que
s'anava produint, volia emular Palafox a

Saragossa. El clergat, que s'ho jugava tot
contra els francesos, ho tenia tot a perdre
si entraven els assetjadors, segons pensa-
va, amb el régim emanat de la revolució. I
la població era sensible als diferents
impulsos que 1i arribaven: al dels militars,
que volien resisti¡: al dels frares i cape-
llans, que els animaven en nom de Déu; i
al pánic a una solt més negra encara que
la que estaven vivint, és a dir, a ser passats
per les arnes, fets presoners i exiliats o a
engreixar les tropes franceses. El mes de
setembre van morir 239 homes de 1a guar-
nició i passaven de 1.200 els malalts. La
situació de Girona a pafir d'octubre és

desesperada. Els hospitals són plens de
ferits i ma]alts. els aliments quasi esgo-
tats... 1es epidémies fa¡an infinitament
més morts que 1a batalla. DiáLriament
morien moltes persones als hospitals, en

suplici i
l'agonia



els racons, tombats al carer. Segons
Grahit, hi hagué dies que traspassaren
més de 70 persones i no hi havia senyals
de cap ajuda. Cada vegada més pesava el
desánim. Perd Alvarez, entossudit a no
rendir-se, doná l'ordre que es disparés
contra tot defensor que abandonés la pri-
mera línia. Quan algú li deia com pensava
acabar amb aquella situació. responia que
"en el cementerio", i quan la guamició
plan§á que no hi havia aliments, con-
tesfd: "que se mueran de hnmbre".

Enmig de la situació exsangüe de la
ciutat, i contastant durament amb l'espe-
rit resistent, aparcixien les miséries huma-
nes. Els bombardeigs descobrien a voltes
comestibles amagats maliciosament per
alguns mentre la ciutat es moria de gana;
dels voltants s'infiltraven individus cobdi-
ciosos que cobraven preus exorbitants per
qualsevol aliment, aprofitant-se de la fam.
Dhs la guamició es pregunlaven s¡ no
seria molt millor intentar una sorlida del
gruix que quedava de tropes, intentant tra-
vessar les línies enemigues i incorporar-les
a les forces de la Junta Superior. Era el que
pensava la generalitat de la tropa i l'oficia-
litat, segons Pablo Miranda. Una part de
l'oficialitat ho volia plantejar al govema-
dor. Aquest no contestava. El dia 7 de
novembre Augereau va oferir de nou una
capitulació, ja que no tenia sentit aquell
sacrifici. Altre cop, ni se'l respongué.
Creixien les miséries de la ciutat, no hi
havia 1iits, ni medecines. Durant aquell
octubre van mori¡ 793 homes de la guami-
ció; més del doble que el mes anterior. Es
va acabar també el tabac- el carbó i la llen-
ya. L escassesa de queviures era cada
vegada més angoixant. Es menjava cam
crua i podrida, i tota mena de cosa comes-
tible, com ara rates. Apareixeran la disen-
teria i I'escorbut. La situació era trlLgica, i
ningú no podia convéncer Ávarez. Tal
com assenyalá un militar que aguantlL fins

al final, el coronel Haro, Ñvarez "debió
haber salido con la guamición, abando-
nando una plaza que era incapaz de
defenderse, pero se obstinó ?n continuar
la defensa, acabó con el vecindario, se

murió la tropa, a él mismo le costó la vida
su terncidarl y se penlió la plaza (...) Pero
no era dndo a su carácter variar y así se

perdió todo (...) menos la carrera de la
gloria y el honof' . El greu error del gover-
nador de Gi¡ona és que pensava que la sal-
vació de Girona depenia de la ciutat, quan
ja feia setmanes que l'única possibilitat
d'alliberament depenia de l'exterior. com
va assenyalar el nostre mestre Santiago
Sobrequés. Es tmctava que les forces dels
país trenquessin el bloqueig iobliguessin
l'invasor a abandonar el setge.

En aquesta qüestió s'ha acusat Blake
de no haver volgut enfrontar-se als asset-
jadors.

El capitá general de I'Exérc¡t de Catalunya,
Blake, va ¡ntentar ajudar G¡rana, peró
després I' abandoná v¡s¡ blement.



Girona capitula

p n un moment donat. i enmig d'aque-
Dlla siruació catastrdfica hi hagué posi-
cionaments militars d'una certa violén-
cia. Fins a tal punt que després d'una
conspiració dels caps militars es forgá
una reunió de la Junta. Per t¿l de calmar-
los s'establí una gratificació económica i
es comprometé a millorar la situació dels
ferits i malalts deis hospitals. Pe¡ó amb
aixd no es calmaren del tot: una vintena
d'oficials van saquejar les cases d'alguns
prohoms gironins i en un sol dia deserta-
ren tres tinents coronels, un capitá, un
tinent, tres subtinents, 18 sergents i una
colla de soldats. La situació era impossi-
ble. Tornaren els bombardeigs massius.
Les cases queien i sepultaven els ciuta-
dans. Aquest mes de novembre lan morir
1.385 membres de la guamició. El dia 15
Alvarez rebé una nota del general espan-
yol en cap anunciant que no podia ajudar
Girona, i que prengués la decisió que més
convingués. Era tard, peró encara s'era a
temps d'una capihrlació honrosa, o de
salvar la guamició pe.r la prossecució de
la guerra. Doncs no. Alvarez es mostrava
ineductible .

Davant d'aquestes actituds, i veient
que no hi havia res a fer, Augereau el 2 i
3 de desembre Ya atacar i comengá a
avangar pels fofins de la ciutats, sense
deixar de bombardejar. El dia 7 de
desembre Augereau va tornar a proposar
la cagitulació. No obtingué resposta.
Peró Alvarez passá de la febre al deliri i
se I'hagué de substituir en el comanda-
ment pel brigadier Julián de Bolívar.

Alvarez de Castro va ser un res¡stent obcecat
i el respansable de la tragéd¡a f¡nal. Home

¡nflex¡ble, en comptes de pensar en les v¡des
dels g¡ranjns pensava en la glór¡a ¡ l'hanar

Aquest immediatament léu un reconei-
xement de la situació, persuadit de la
impossibilitat de resistir un segon més.
Va envia¡ el brigadier Blas de Fournas a
parlamentar. Demaná vuit... sis... quatre
dies per a una capitulació. Peró Augere-
au li doná només unes hores. La gent
veia la rendició i s'espantava sense voler
adonar-se que tota alternativa era pitjor
des de feia dos mesos. La Junta discutí
apassionadament en dues reunions els
temes de la capitulació, que al final fou
acceptada. El dia 10 de desembre Girona
queia en mans de I'invasor després de
nou mesos d'assetjament. Havien .lluitat
en el setge més de 17.000 soldats i civils
per defensarJa, i més de 30.000 soldats
francesos, segons Belmas.

La ciutat es trobava en bona par enru-
nada. La guamició de 9.500 homes havia
quedat reduida a 4.400. La població vis-



Girona hagué de capitular, i més de 4.040
hames sarliren presaners cap a FranQa.

qué una tragédia semblant. Aquella Giro-
na de 8.000 habitants quedá reduida a la
meitat. La destrucció urbana fou colossal
i de llarguíssima recuperació. La pataca-
da del xoc endarrerí bmtalment l'esdeve-
nidor de la ciutat. Histdricament parlant,
sembla perfectament justificada la defen-
sa i la resisténcia fins a un cefi moment.
I no cal dir-ho, militars i paisans havien
donat un exemple de valentia exlrema i

coratge resistent, fet que honora Ia ciutat
i constitueix un moment especialment
digne de la seva história. El que fou
important en tot cas en aquells moments
és que durant uns quants mesos la
resisténcia de Girona fou un element
positiu per a la lluita contra el francés en
general. un exemple per a tots de capaci-
tat d'enfrontament a un enemic molt
superior. Ara, tot el que passá d'octubre
a desembre fou un erro¡- un entestament
forassenyat, que pagá molt car Girona.
S'havien d'haver evitat tants morls i tan-

ta destrucció i miséria. Quan 1a rendició
era només qüestió de temps, s'havia
d'haver capitulat i salvar tot el que es
podia salvar, que eren un contingent
important de soldats, moltes vides huma-
nes i molts edificis i carrers que s'enso-
rraren els darrers mesos. Desgraciada-
ment, el més históric de tota aquella
experiéncia fou el preu que Girona pagá

de la destrucció, aquell cástig final per-
fectament evitable que va retardar el pro-
grés de la ciutat per cinquanta anys.
Millor li hagués anat a Girona sense tants
títo1s de grandesa peró amb més habi-
tants i menys destrucció si igualment
hagué de capitular. D'altra banda, la
resisténcia de Girona a partir d'un cert
moment ia no representava tes en el curs
dels esdeveniments generals; fins el
1813 els napolednics van ocupar Ia
península i els anys 1811 i 1812 foren
encara d'ocupació general de Catalunya.
Una altra paradoxa és haver-se aixecat
per un rei que amb tota la barra prometé
grans ajudes i no en complí ni una, llevat
dels títols altisonants.



Visió de Girona en entÍar
els francesos

Havent estat sotmesa Girona a les
armes de Sa majestat Imperial i Reial,
sa Excel'léncia el senyor Mariscal de
l'Imperi Augereau nomená un
corregidor en aquesta vila i un
subcorregidor per a Figueres, aquest
darrer a les ordres de l'anterior. La
Junta insurreccional de Girona fou
dissolta. La municipalitat restá en el
seu lloc provisionalment. Es va elegir
un comissari específic de policia amb
quatre inspectors. Les miséries d'un
llarg setge havien reduil a la fam els

Girona hav¡a quedat m¡g derru¡da. La
reconstruac¡ó durarla quas¡ mig segle-

habitants de Girona; durant un temps la seva única alimentació consistí en carn
de gat i altres ¿nimals immunds, de manera que en entrar l'exércit aquells
desgraciats semblaven més aviat esquelets que vivents. De seguida fou previst
el mitjá per procurar l'abundincia de tot. La vila fou desinfectada i
desembarassades les ruines i immundícies que obstrrliln els carrers, que foren
empedrats. (Durant el setge havien estat desempedrats, per tal que les bombes
no fessin tants estralls). Hom va establir forns, carnisseries, hospitals per a
l'exércit i un gran magatzem per abastir de fusta la tropa, a fi d'impedir
qualsevoi pretext de devastació. Es reparen les bretxes i eis molins, donantJos
l'aigua que els havia estat tallada durant el setge. Fou establert un centre de
sanitat, la institució de1 qual tenia com objectiu eliminar per fi I'epidémia
ocasionada per un setge llarg i obstinat. Els fanals foren reemplagats. Els
fossars de la ciutat i els seus voltants eren coberls de cadávers: hom els doná
sepultura. Els habitants foren desarmats, els edictes de la policia per la netedat,
la seguretat i el proveiment de la ciutat van ser publicats i posats en vigor. El
bisbe i el seu clergat, els nobles i altres classes del poble prestaren a mans del
coregidor el jurament de fidelitat. Aquesta cerimdnia fou ratificada al peu dels
altars de la Catedral, amb tot l'aparell de la pompa, després d'un ted¿um cantat
a tal efecte.
*Rapport présenté ¡ son excellence,le Ma¡échal d'Empire MacDonald, par le Docteur Don Tho-
mas Puig, Coregidor du Corregiment de Géron¡e, en Mai, 1810. (Traducció de l'autor).



Després de la desfeta

Uns 4.3fi) homes de la guamició sortien
presoners cap a Franga. Restaven a la ciu-
iat 1 .600 militars en els hospitals. Així, de
1es 5.500 persones que quedaven a Giro-
na, escassament 4.000 eren la població
gironina, entre els quals hi havia més de
500 ferits o malalts, i la resta en una situa-
ció de precarietat extrema. Una estadísti-
ca ens dóna I'abast de la destrucció urba-
na: 242 cases totalment enderrocades. 48
cases parcialment, 104 cases deshabita-
des, segon Ramon Alberch. El dia 11 de
desembre van entrar e1s francesos. El 12,
Augereau nomená corregidor de Girona el
doctor Tomás Puig, que ja ho era de
Figueres. S'est¿bií una nova Corporació
Municipal que jurá fidelitat a Josep Napo-
leó i seguidament es cantá un tedéum a la
Catedral. Un greu problema va ser el dels
allotjaments, ja que els soldats i oficials
francesos s'allotjarcn en cases paficulars,
amb els incidents i protestes que el fet
compofava. Abans d'acabar l'any Auge-
reau va detenir els frares dels convents i
els deportá cap a Franga, en nombre de
119, als quals s'afegiren més tard els
priors i procuradors quan aquests hague-
ren entregat a les noves autoritats els béns
de cada comunitat. Alvarez de Castro
havia estat depofat amb el seu ajudant.
Entom de la seva mort, la historiografia
oficial va construir una fal lácia que ha

durat quasi fins als nostres dies. A patir
dels poc objectius memorialistes s'ha
repetit que va ser assassinat vilment, amb
tofura, segons alguns, enverinat segons
altres pels francesos al Castell de Figue-
res. I d'aquest maftiri se n'havia fet tam-
bé l'exemple de la vilesa monstruosa del
francés. Colofó trágic d'un exemple
imbatible de patriotisme: l'heroic militar
moria assassinat pel despit dels enemics.
Al Castell de Figueres es troba encara
una inscripció segons la qual la seva
mort es produí mitjangant tortura. I bé, la
realitat fou una altra. Traslladat fins a
Montpeller, el mateix Napoleó va donar
ordres per tal que el portessin a Barcelo-
na. L emperador volia donar amb ell un
gran escarment i li volia fer un judici
públic de gran ressonlLncia. Les seves

ordres eren clares: volia saber si havia
jurat fidelitat a Josep Napoleó, com
altres militars de la guarnició de Barce-
lona, i fer un escarment grandiós amb qui
era un referent de la resisténcia. Perd,
malalt. quan tomaven se'ls va morir a

Figueres. Hi ha nombrosa documentació
que ho acredita així, juntament amb les
dificultats dels generals francesos i del
mateix ministre de la Guerra, duc de Fel-
tre, per explicar a l'emperador que no es
podria fer el que Napoleó volia,. Lluny
del relat, fals, de l'assassinat d'Alvarez,
la voluntat dels francesos era que visqués
per jutjarJo.

Representac¡ó de les despul/es
d'Alvarez a F¡gueres. Contta la
llegenda ¡ els falsas
h¡stor¡adors, Alvarez de Castro
,ro va ser assasslnat pels
francesos, que vol¡en jutiar-lo
públ¡cament a Barcelona, s¡nó
que motí de malalt¡a.



La manipulació histdrica
L abast terrible d'aquella destrucció i el testimoni dels seus protagonistes va
facilitar que l'episodi dels setges fos tractat profusament, per historiadors i per
no historiadors, com un tema de gran ressó épic i literari. Com és lbgic, els
cronistes i memorialistes dels fets en donaren una versió subjectiva i
decantada. Sobre aquesta, els historiadors romántics, poetes, novel.listes i
autors teatrals, a més dels divulgadors de segona i tercera má, van fer del relat
de la resisténcia gironina una mitificació considerable, com corresponia als
corrents historiográfics, estétics i literaris dels temps immediatament
posteriors. Uns i altres narradors van anar consolidant un relat més llegendari
que históric, més sentimental que analític.
Aixó va facilitar l'ús doctrinari i nacionalista que en va fer el poder al llarg de1

segle dinou i vint per donar base histórica a l'estat nacional espanyol, per a la
qual cosa aquell moment históric unificador i patriótic que fou la lluita
antinapoleónica li anava com l'anell al dit. Els gironins no hi ha dubte que
s'alqaren contra els invasors d'Espanya i a favor de la monarquia espanyola. És
evident que fou així, i aquesta ci¡cumstáncia histórica fou explotada pels
aparells ideológics de I'estat, al qual interessi tot alló que mostrava l'exisGncia
segura d'un sentiment unitarista, que es va subratllar exageradament, com
sempre passa amb el nacionalisme. De la resta, silenci o tergiversació. Aquesta
ha estat la gran manipulació. Oferir una visió que amagava una part de la
história i n'exagerava d'altres.
D'ací que per una banda la narració romántica i per l'altra els interessos
ideoldgics i polítics han propiciat que durant molts anys la literatura sobre el
setges fos, llevat d'honroses excepcions, poc histórica, fonamentalment
ditirámbica i exalgadora, de manera que la llegenda en gran part ha amagat la
historia veritable, molf menys lineal i afalagadora. Ara, és un fet inqüestionable
que els setges han esdevingut un símbol de la ciutat i de la seva história; tant
en la cultura local com en horitzons més amplis, el que ha quedat en la
memória col lectiva és la idea d'una gran gesta que associa Girona ni més ni
menys que a la immortalitat Només hem de mirar els noms dels carrers de
Girona i la permanéncia d'aquells fets en l'imaginari col.lectiu. El fet és
perfectament 1ógic i justificat per la grandiositat del xoc i la seva
transcend¿ncia posterior. Els setges de 1808 i 1809 són el condicionant máxim
de la história contemporá,nia de Girona.
Tenint en compte els temps en qué la tragddia es produí, les tendéncies
historiográfiques del segle dinou i els interessos ideoldgics dominants del vint,
es pot entendre que aquest clixé simplificador i tendenciós edulcorés uns fets

.
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histórics que foren molt més complexos. Peró una cosa és comprendre el
perqué de tota aquesta literatura i I'altra donar-la com a veritat histdrica. Es

evident que hi hagué una resist¿ncia formidable dels gironins front a un
invasor, com ho és que e1 nombre de morls i els sofriments foren espantosos.

Aquells gironins mereixen tot el nostre respecte i admiració, i per descomptat
el record i I'homenatge ciutadá. Peró més enllá de les proeses i de l'exaltació
patridtica hem d'analitzar tot el que va passar, i establir les certeses

demostrables i el judici ponderat que se'n derivi. La historiografia tradicional
i el discurs oficial han ignorat o tergiversat els extrems que no convenien a Ia

seva visió ideoldgica. Tan poc s'ha parlat de la rendició, que sovint sembla com
si Girona hagués resistit; com també sembla que hi hagué tres setges, quan

realment n'hi hagué dos; o que tothom estava d'acord a resistir i no hi hagué

discrepáncies, que n'hi hagué; o que els francesos foren inclements i enrunaren
Girona sense oferir cap altemativa, quan no paralen d'oferir capitulació. O

sense remarcar l'abandó evident que Girona sofí per part de la Junta Superior
de Catalunya i l'exércit regular. Igualment, s'ha minimitzat que a Giona
l'alqament fou una insurrecció contra les autoritats, i que hi hagué desertors

civils i militars; que hi hagué aprofitats enmig de1 sofriment; que les decisions

d'Álvarez a pafir d'octubre foren irracionals des del punt de vista humá i
també militar, obviant que prevalgué en ell l'afany malaltís de glória, fet que

costá milers de morts, que no és poca responsabilitat. La prÓpia mort d'Alvarez
ha estat obiecte de manipulació, com hem vist.
En les versions sentimentals i patriótiques dels setges, també s'han minimitzat
els interessos del clergat, el qual pressioná el poble aprofitant-se d'una
religiositat sincera i simple de la gent, pose en bnsió els esperits amb un clima
taumatúrgic de prodigis i miracles i portá el poble en aquelles hores extremes
a una guerra santa. Tota aquesta cara dels setges, oculta durant decennis, és tan
histórica com el mateix rebuig al franc¿s o e1s actes de valentia i coratge dels
gironins. Durant anys, la versió oficial ha volgut oblidar-ia sota el mantell de

la glória, l'honor i e1 patriotisme espanyol. Perd si volem descriure els setges

amb una mínima objectivitat ho hem de fer amb sentit de la história, allunyant-
nos de l'épica i observant la crua realitat del moment, les seves miséries i
cont¡adiccions. I considerant els morts que es podien haver estalviat, el
sofriment inútil, la part de destrucció evitable i sobretot sospesant 1es

conseqüéncies posteriors que hagué de pagar la ciutat. Llavors els setges ens

semblen un episodi molt menys triomfal, algunes actituds molt més discutibles
i la immortalitat ens apareix com una qualificació paradoxal, per dir-ho
suaumenf.
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Girona francesa

/-t i¡cna iniciava a final de 1809 una nova
Ll"tupu particularment especial de la
seva histdria que suposava un régim de la
cosa pública completament alié, imposat i
subjecte a l'estat de guerra i a autoritats
foranes. Amb la instal.lació dels napoleo-
nics a Girona s'inaugurava una etapa de
més de quatre anys durant la qual la ciutat
será regida per I'ocupant, amb dues admi-
nistracions de caire francés, encara que
adaptades a la realitat del país. Girona señ
administrada fins el 1812 per un govem
pcüsional, i a partir d'aquesta data será
annexada de fet a l'Imperi ñancés. Napoleó
volia segregm Catalunya de la corona d'Es-
panya, i així ho feu, encara que els avatars
de la guerra no li pemeteren úenir nai paci-
ficada tot Catalunya, i prácticament Girona
i el Departament del Ter fou l'única part
ocupada on el régim francés tingué una
ügéncia continuada frns a la fugida dels
invasors. [,a primera organització flancesa a
Girona tingué dues etapes: la del ma¡iscal
Augereau i la del mariscal MacDonald.
Aquella durá només sis mesos i es caracte-
ritzá per una certa moderació i un intent de
guanyar-se els catalans, que ha estat anome-
nat "l'assaig catalanista' d'Augereau. Es
ftacte d'instaurat una política d'afalac i
acostarnent. Aquesta poftica venia essent
inspirada per un home clau en aquell
moment, el f¡guerenc Tomás Puig, afrance-
sat que va abragar obertament la causa
napoleónica i que va insistir davant dels

Tomás Pu¡q, afrancesat de F¡gueres, fou el
correg¡dor de Girona, ¡ aconsellá als

francesos la catalan¡tzac¡ó com a forma
d'acostament al poble.

generals fiancesos en el sentiment de cata-
lanitat del poble i el possible acolliment
favorable dels catalans a una autoritat alter-
nativa als Borbors, que els padés en la seva
llengua. recuperes les velles instirucions i
els portés alhora vers la modemitat. Auge-
reau es deixá aconsellar i avanEá per aquest
camí. Creá un govem de Catalunya, amb
una divisió territorial nova i una administra-
ció barreja de l'antic ñgim de Catalunya i el
€gim francés, col.locá addictes del país en
cárrecs importants i va decrctar I'oficialitát
de la llengua catalana al costat de la ñ"nce-
sa. El maig de 1810 Augereau fou substituit
pel mariscal MacDonald, duc de Tarento,
que va afiancesar notóriament I'administra-
ció i, encara que va conservar la preséncia
de la llengua catalaria durant el seu mandát,
el fet és que va minvar-ne l'ús. Precisament
el programa de MacDonald va ser exposat a
Cincna el juliol de l8l0.inoerapasprovi-
sional, sinó que més aviat semblava obeir a
una voluntat clara de permanéncia. Féu de
Girona una In¡endéncia (l'altra era Barcelo-
na) amb Rouyer de Lametz al capdavant, i
nomená un seguit de burócrates francesos
per fer-la funcionar segons el patró frances.
Creá una fiscalitat no gaire onerosa per a
Girona i s'entengué amb el bisbe Ramírez



de A¡ellano. La relació entre f invasor r
l'Església presenta dues vessants; la de la
duresa contra el clergat regular, oberlament
contrari als francesos, ila de l'Església
secular, amb un acord de respecte mutu, que
ha e'tal \ i5l per alguns com una ercessir a

concessió al nou poder. El bisbe RamÍrez de
Arellano fou acusat d'afrancesament. ñns i
tot. L exércit ft¿mcés era la més dura prova
per als gironins: els allotjaments, el com-
portament d'oficials i tropa, els menyspreus
i els abusos, els saqueigs de palla i farratge,
el blat encara per segar...

La milr'cia era un auténlic cistig que
contrastava amb la bona voluntat dels fun-
cionaris que intentaven resoldre eficaq-
ment els problemes. En el camp de la cul-
tura, es mira per I'ensenyament dels
minyons, per reinstaurff les festes, per
reactivar el teahe. Es mira per atendre els
orfes i es reactiva l'hospici, es replanten
arbres blancs i se'n planten de nous ¿Lllá

i[]puisa¡ ijq¡ l¡fi¿s Frrg. s eoriá ei
oisernadaai Gasela c1e Co"et rrre¡i ile
G ro''a- r'r¡eg¡ai,'er¡ er a!¡¿:¿.

Membres del consistori durant
l'ocupació francesa

Francesc Delás
Bonaventum Quintana
Ramon Vilar
Ramon de Manresa
Francesc Parés
Pius Pallés
Francesc Llach
Josep de Pastors
Francesc Perramon
Anton Doménech
Ignaci Gelabert
Vicent Oliva
Leopold Pagés
Salvador Solá
Narcís Rich
Joan Piserra
Antoni Garrigolas
Jaime Bono
Manuel Aleña
Narcís de Foixá

on havien estat tallats per a la bona defen-
sa de la ciutat. Era I'esforg per redreqar
una Girona delmada. amb la intenció de
conreflir-la en una ciulrt de l'Imperi.

Tal com reflecteix el quadre, el nou con-
sistori triat pels francesos fou cobert tanma-
teix per quasi les mateixes persones d'abans
i de l'extracció social de sempre. Tots
hagueren de fer actes de jurament de fideli-
tat i rebudes als mariscals, forgats per les

circumstáncies. Lajuntament feia el que
podia per millorar una situació catastrófica.

La corporació mzurtingué una actitud
digna, col'laboradora amb el vencedor,
peró sense servilisme. Actuir per destorbar
ranr com pogué per er ilar Ie. erecucionr i

empresonaments de guerrillers, que eren
constants,ja que en aquest camp els fran-
cesos eren implacables. Els condemnats a

mofi l'any 1810 fbren 38 i el l8l1 foren
25. I la presó era plena.

Noble
Noble
Advocat
Noble
Advocat
Cobrador
Comerciant
Noble
Noble
Metge
Advocat
Impressor
Fuster
Botiguer

Comerciant
Noble
Procurador
Advocat
Noble



Ciutat de

l'imperi

\fapoleó volia segregar Catalunya de
I\ l'Espan¡a del seu germá Josep I. i

incorporar-la al vast eslat que coneirem
com a Imperi Francds, que arribá a tenir
130 departaments. Els dos primers anys
de domini havien servit per anar prepa-
rant el terreny de la part de Catalunya
ocupada per a la integració plena. Ara
arribava el moment. Després de les grans
victdries militars a tot Espanya, així ho
va fer. El 26 de gener de 1812, a les
Tulleries signá un decret de nova divisió
territorial de Catalunya en quatre depar-
taments seguint el model francés. Un
d'aquests departaments era el del Ter,
amb capital a Girona. El dia 2 de febrer
Napoleó nomenava dos consellers d'Es-
tat amb el títol d'intendents, per dirigir
l'administració i la hisenda de Catalun-
ya, així com quatre prefectes i quatre
subprefectes. Barcelona i Girona eren els
caps-lloc d'aquests dos territoris. A Giro-
na, l'intendent fou el baró de Gérando,
assistit pel prefecte Prudenci Guillem
Roujoux, tots dos sota el comandament
máxim del general Decaen, que havia
substituit el mariscal MacDonald com a
govemador general de Catalunya. Sem-
pre. durant l'ocupació. la máxima autori-
tat fou un militar. A partir d'aquest
moment el departament del Ter será
administrat com un altre qualsevol de
I'Imperi, salvant Ia situació sempre tensa
d'un estat d'ocupació mai del tot resolta.

,.r
.N\i
i''.,

A paftir de 1812 Girana i tota Catalunya van

"e, 1 | atpotddc, d llmper, Fances. t

s'¡nstaurá el rég¡m c¡vil napoleónic.

Es va instal'lar el régim civil napolednic.
De fet, Girona fou l'única part de la
Catalunya ocupada que reié luncionar
amb regularitat aquell régim. I de fet fou
Ia capital virtual de la Catalunya ocupa-
da. D'una banda perqud s'organitzá ins-
titucionalment i administrativa, i per l'al-
tra els caps francesos Augereau,
MacDonald, i ara Decaen, s'instal.laren a
Girona, i els seus decrets i ordres eren
emesos des de 1'estat major de l'ex¿rcit o
del govern de Catalunya establefs a

Girona. I a més, el baró de Gérando va
exercir de fet com a autoritat civil fran-
cesa del Principat, des de Girona. Més
tard, quan Chauvelin és nomenat inten-
dent general de Catalunya, substituint
Gérando, se situa també a Girona amb la
seva gent. Pels avatars de la guerra, a la
suara hostil i refractária Girona li toca fer
de centre del govern intnis, de capital de
la Catalunya francesa.



Les branques de l'administració ocu-
pant eren: Contribucions, Duanes, Regis-
tre iDominis, Drets Reunits, Casa de
Moneda. Ponts i Camins i Comissaria de
Policia. I com a amo i senyor, l'exércit.
Cada branca tenia un director general i
una corrua de funcionaris. Aquest equip
es posá en marxa rápidament, i tingué en
la prefectura i el prefecte la clau del seu

desenvolupament i eficácia. Era la repro-
ducció estricta de la complexa xarxa del
sistema francés, que era una administració
enonnement avangada en comparació a la
imperanl en l'Espanya borbónica i que
representava un nivell de moden.rització
extraordinari per a aquell temps. Pel que
fa al sistema fiscal, ben estudiat per
Ramon Alberch, s'adaptá el sistema tribu-
tari al vigent a l'Imperi, amb els impostos
indirectes com el tabac, arbitris i patents.
Les expropiacions o segrests de propietats
per raons polítiques eren considerats béns
nacionals, i aquests afers tenien la seva
oficina a Girona. L'estructura legislativa
e¡a el Codi Civil napolednic. S'hagué de
traduir i revisar. Ho [éu a Girona un equip
de jutges i advocats: J. Rabell, Parés,
Ferrer, Berga i Viller. Peró el Dret catalá i
el Codi napoleónic eren tan diferents i a
vegades oposats ldirorci. emfiteusi. pro-
pietat, heretament, furs eclesiástics) que
Napoleó no volgué, per prudéncia, aplicar
el seu Codi a Catalunya, cas excepcional
en la traiectória de l'emperador.

Una vegada consumada I'ocupació
francesa es pot dir que els nouvinguts
r an intenlar millorar la situació i a poc a

poc van procurar posar en marxa una
evolució de Girona cap als nivells de
qualsevol ciutat de l'imperi. En aquest
sentit, després de la gran esclafada, aixó
ho hem de considerar positiu. Ara,
aquesta voluntat constructiva va anar
acompanyada per un constant problema
amb els militars. Era un exércit invasor. i

El mariscal MacDanald. duc de Tarento,

afrancesá I'administrac¡ó. que t¡ngué la cap¡tal¡tat
efect,\a ¿ Ciar. t,ns at fnal de t acdp¿c,o

no van fer cap concessió. Menyspreu a la
població i abús de poder estigueren a

l'ordre del dia. D'aquí que els allotja-
ments fossin una pesant cá,rrega per als
gironins. Els excessos, les requises i els
maltractes eren constants. En la seva
arbitrarietat, els militars van topar fins i
tot amb els propis funcionaris francesos,
que no podien tampoc acceptar aquells
m¿todes despótics i expeditius. Ara, era
temps de guerra i ocupació.

A Girona, com arreu, els intrusos tro-
baren col'laboradors: els anomenats
afrancesats, encara que de vegades és

difícil escatir si actuarcn per convicció o
perqué no tenien cap més sortida. Tomás
Puig, Josep Antoni Viader, Josep Garri-
ga, Josep Rubireta i Doménec Rubireta
semblen casos clars d'afrancesament. En
canvi, el bisbe Ramírez de Arellano no
ens ho sembla, i gent com ara el bandit
"Boquica" no eren altra cosa que merce-
naris disposats a tot.

.N



[obra del Régim

Civil a Girona

f a dominació napoleónica va ser m jou.
I-Jcom s'ha dit. imposat per les armes en

una guerra d'invasió. I per tant aquells tres
anys i escaig de preséncia de l'inn'ús no
tenen cap justificació. Convé, perd, remar-
car que I'etapa d'ocupació fou un intent
positiu en molts aspectes per a la ciutat.
Malgrat que I'assaig durá poc i el régim era
estrany als gironins, la Girona francesa va
suposar un intenl d'¡nnovac¡ó administrati-
va, millores d'infraestructues. de I'urba-
nisme, de l'economia, de la cultura, de la
vida social per redreqar la ciutat després de
I'ensulsiada. S'ocuparen dels mitjans de
subsisténcia, I'agricultura, la cam, establi-
ren els controls necessaris, es regulá la ven-
da del blat i el pa. Reprengueren arligatges
de camps abandonats, i du¡ant la crisi de
1 8 1 2 importaren gra de Franga; impulsaren
l'obefiura de canals de regadiu i fins i tot
volgueren crear una petita plantació expe-
rimental per assajar-hi el conreu d'espécies
noves.

Pel que la a la indústria. quasi
anul.lada pels setges, hi hagué un impuls
dels napolebnics, que reglamentaren el
treball industrial i la construcció, i assa-
jaren millorar técnicament la mólta en
els vells molins gironins. S'hagué de
reprendre la vida comercial d'una ciutat
que tenia dos mercats, un d'hortalisses
diari a la plaga de les Cols i un altre set-
manal de bestiar i quincalleria, a més de

Per paft dels func¡anar¡s del rég¡m c¡v¡l h¡
hagué la valuntat de narmal¡tzar la v¡da

c¡utadana, flns ¡ tot intradu¡nt mlllares que
representaven impaftants ¡nnavaclons per a

aquells temps.

la fira anual de Sant Narcís, a la qual
prestaren especial atenció. EIs francesos
esmergaren esforgos per revitalitzar
aquesta activitat comercial. Les carrete-
res eren poques i molt arcaiques. Per
aixd els funcionaris francesos de Ponts i
Camins van planificar i posar en marxa
noves rutes que situaven Girona al centre
d'un espai important. No cal dir que
especialment van areglar la que portava
a FranEa. En matéria de comunicacions.
els francesos van introduir també el ser-
vei pemanent de coreus amb Ia Bisbal,
Torroella, Palamós i altres poblacions.
La sanitat i higiene fou una obsessió per
als francesos, que extremaren les mesu-
res de salubritat i neteia. Prohibeixen
tenir bestiar a les cases, embrutar el
carrer i tirar porqueria al riu. Crearen un
servei d'escombraries. Especial cura tin-
gueren de Ia salut i els hospitals. Decre-
taren vacunacions obligatóries, regla-
mentaren l'exercici de la medicina, la
cirurgia ila farmácia, van crear una



comissió de Salut i vetllaren per eradicar
les epidémies i malalties en presons i

hospicis, de manera que s'actuá amb
promptitud i eficácia. Es va organitzar
també la beneficéncia pública i la caritat
per socórrer els més desvalguts. No sem-
pre amb la col laboració dels sectors més
benestants de la ciutat. curiosament.
L'administració intrusa s'enfrontá també
al problema dels nens abandonats. i

assignaren quantitats importants per a
l'hospici. La policia en termes modems
no existia a Espanya. A Girona s'instaurá
per primera vegada com a auxiliar de
l'administració de la justícia i el mante-
niment de I'ordre, perd també com a

vigilincia general de mercats, de cultes,
sanitat i higiene. Atenció especial els va
meréixer el Col'legi de Girona, on es
podia aprendre llatí i belles arts, dibuix i
on hi havia una biblioteca. Menció espe-
cial hem de fer al respecte que van obser-
var amb la llengua catalana. Els perid-
dics van ser publicats en catala, castellá i
francés. Moltes proclames i edictes foren
editats en llengua catalana. El baró de
Gérando, contra el criteri de la judicatu-
ra catalana (peró d'acord amb la proposi-
ció de Tomás Puig) maldá perqué els
Codis fossin traduils al catalá i no al cas-
tellá. El prefecte Roujoux va dirigir-ss
moltes vegades a la municipalitat en
catalá. En maléria de cullura van insistir
molt els napoleónics amb el teatre. Van
arreglar la sala i van voler portar a Giro-
na les grans obres universals de l'art
escénica. Pel que fa a les festes, els ocu-
pants van vetllar per la brillantor i solem-
nitat de les celebracions religioses, que
van recolzar tant com les celebracions
imperials, i sembla que el poble hi parti-
cipava de valent. I encara s'ha de desta-
car la feina feta en el camp urbanístic:
empedrament dels carrers. reparacions a

esglésies, apuntalament o enrunament de

cases que amenagaven caure, van fer un
pont sobre el Ter i es repararen els de
l'Onyar. Es dragaren els rius per evitar
inundacions, es milloraren i transforma-
ren edilicis importants de la ciutat.
Replantaren els arbres de les deveses,
feren un passeig i projectaren fins i tot un
jardÍ botinic... L acció dels homes del
Régim Civil fou molt positiva, malgrat
les circumstáncies polítiques i bél liques,
i per a la castigada Girona representa un
contrapunt als fets destructors de la inva-
sió. Els gironins van col laborar lleial-
ment en tot alló que representaven millo-
res, alguns fins i tot amb entusiasme. Al
mateix temps es mostraren reticents en el
pagament d'impostos i altres obliga-
cions. En tot cas, era una preséncia alie-
na i tots esperaven que provisional, ende-
riats sempre amb el retom del vell ordre
i del rei que el pofiaria de nou.

La nova adm¡nistració ut¡litzá malt sav¡nt la
llengua catalana pe( adreQar-se als catalans



antecessor. D'altra banda, un entusiasme
per les victdries i per un canvi polític es

feia sentir especialment entom a la Consti-
tució de Cadis, elaborada durant la guena,
i que oferia les bases d'una Espanya liberal
i democrática, lluny de l'absolutisme i la
Inquisició. dibuixant una monarquia nor a.
encamada per aquella gran esperanga que
era el caragirat Ferran VIL EI desembre se

signá el Tractat de Valangay, pel qual se

certificava la fi de l'ocupació i la reti¡ada
amb seguretat de civils i militars fiancesos.
Els comengaments de 1814 foren de nhmit
en vista a la marxa dels invasors. Des del 8

de febrer l'intendent Chauvelin i e1 prefec-
te Roujoux van procedir a I'evacuació de
tots els funcionaris i dependéncies burocrá-
tiques. Només quedava I'exércit. El dia 9
de marg es comunicá a la població que
l'endemá la hopa abandonaria la ciutat.
Com serien les coses que als gironins els
entrá el párüc que si no arribava immedia-
tament l'ex¿rcit espanyol la ciutat podria
ser saquejada pel criminal "Boquica' al
davant d'una banda de caragirats o brivalla,
que no eren gaire lluny. Els francesos van
reforgar les guárdies i van donar garanties
al gironins. El mariscal Suchet, el dia 10,
va anunciar la retirada deñnitiva. I com se

Amb I'arr¡bada de Ferran
Vll es cantá un solemne
tedéum a la catedral. ¡ la
c¡utat el va rebre
entusiást¡cament. cam
representa el gráf¡c.

Sortida dels

francesos. Uisca

Ferran Ull!

) any 1813 es fa evident que el domi-
ni francés arribava a la seva fi- Les

escomeses angloespanyoles, les derrotes
milita¡s, les retirades de territoris, els can-
vis de comandament mütar i la sort de les
avenhrres de I'emperador, ara en declivi,
marcaven l'inexorable acabament de l'o-
cupació. Mentre el mariscal Suchet, el
cruel general napolednic, anava retrocedint
a Catalunya mateix, portant la frontera al
Llobregat, el baró de Gérando era substituil
pel comte Chauvelin, per adminismr la
Catalunya dominada, cosa que fará amb la
mateixa prudéncia i bona voluntat del seu



solia fer, pensant en futur hipotétics, amb
un darrer acte de destrucció, de manera que
Cirona no pogués lomar a prougonitzar un
altra defensa com la de 1809. Van volar els
forts i part de les muralles, amb tanta forqa
i estr¿pit que una comissió hagué de pregar
que s'ah[és l'estropici. Suchet ahrrá, excu-
sant-se,la demolició. I se'n aná de la ciutat
amb paraules elogioses per als gironins. La
dominació francesa s'havia acabat, després
d'haver ocupat Cirona durant quam anys i

tres mesos.
Napoleó, mentrestant, havia alliberat

Ferran VII. el reconeixia com a rei i va sig-
nar amb ell el Tractat de Valengay l'11 de
desembre de 1813. Tres dies despÉs de la
marxa dels napoleónics de Girona, Fenan
VII sortia del seu captiveri i a¡ribava a la
frontera en direcció a Valéncia el dia 22 de
marg. El dia 24 el ret, al Fluviá, es trobá
amb 1es tropes espanyoles, que el van rebre
amb demostracions de gran entusiasme i

entrá a Gi¡ona al capvespre, on passá la nit
allodat a Casa Carles. [-a ciutat havia pre-
parat una recepció reial, amb la ciutat enga-
lanada que aclamava e1 seu rei mitificat
amb gmn festa, teddum a la Catedral inclós.
Els gironins, obnubilas, victorejaven aquell
rei desagralt. Pobres gironins...! La Junta
del Rei primer i després les Corts de
Cadis, van acordar que s'aixequés en la
principal plaga de la ciutat un gran
monument per honrar la defensa heroica,
va establir que es reedifiquessin els seus
edificis públics amb la més gran magni-
ficéncia, i que els gironins quedaven lliu-
res durant deu anys de tota classe de tri-
buts per fomentar la rápida reconstrucció
de la ciutat. Peró desgraciadament, com
ens recordá Emili Grahit, cap d'aquells
acords es convertí en realitat, i no passa-
ren de 1a seva publicació en el butlletí
oficial. Les mateixes despeses de la rebu-
da espectacular que Girona feia al rei
foren obiecte de problemes. Al final les

hagueren de pagar lotes els gironrns.
Immediatament després de l'arribada

de Ferran VII, el mateix mes de marg de
1814. es constituí un ajuntament provisio-
nal triat a dit. Aquest ajuntament proclamá
la Constitució de Cadis a la Plaga del \4 el
19 de marq i, seguint el que aquella esta-
blia, convocá eleccions, que es realitzaren
e1 hes d'abril, amb el següents resultats:
Narcís de Foixá, noble, Josep Matas,
advocat, Francesc de Camps, noble,
Ramon de Manresa, noble, Salvador
Solá, botiguer, Francesc Baltá, hisendat,

Joan Piserra i Josep Mercader, comer-
ciants, Francesc \tlaret, blanquer, Fran-
cesc Borgas, platerer, Ramon Carreras,
apotecari i Carles Prat, escrivá. Aquest
consell municipal , dominat per 1a noblesa i
professi.onals, amb participació dels gre-
mis, ens dóna idea de la forga de l'oligar-
quia, que seguia ocupant l'ajuntament en 1a

nova situació, com si res no hagués passat.

La const¡tució de Cad¡s va ser proclamada a
G¡rana el 19 de mare de 1814. Al cap d'uns

/TreSOs eS folral¡a al reqim artetio¡. a
l'absalutisme.

N



Tornar a comensar
La segona part del període que tractem (1814-1833) tindrá connotacions més
intemes, amb la dura etapa de crisi econdmica de la primera Restauració,
seguida de les convulsions de l'anomenat Trienni Liberal, intent apefturista i
modemitzador que acabará fracassant per la forga dels absolutistes, que
aquesta vegada es veuran ajudats per les tropes franceses. La nova Restauració,
la de la década ominosa, tomará a fer sentir el fons reaccionari de la societat
gironina amb un govem absolutista i una oposició ultrareialista que es fará
present amb el setge dels Malcontents en I'albada d'una vertadera guerra civil
espanyola, la primera guerra carlina. Girona, com veiem, s'ha de lliurar a una
difícil represa, a una llarga i costosa reconstrucció sense que cessin les crisis i
la guera, cosa que encara fa més complicat el procés de transformació i de
superació del sistema senyorial. Girona es mostrará ferrenya en el seu
reaccionarisme tradicional. De fet, els anys de vindicació del liberalisme i de
les lluites contra l'absolutisme, típics de la revolució burgesa emergent, que es
manifesten tímidament a Girona (peró que de fet es manifesten, encara que
amb moltes contradiccions) arriben mancats d'un desenvolupament económic
i social de signe industrial. La pemivéncia de I'antic régim a Girona quedará
assegurada fins a les desamonitzacions.

Restauració absolutista

En acabar la dominació napolednica
a Girona no fou possible tornar a la
situació prévia a la guerra. Res no era
com el 1808. La destrucció havia estat
catastrdfica, la disminució de població
era inecuperable immediatament, i la
vida econdmica estava malmesa. Mal-
grat els esforgos dels administradors i
els ciutadans per millorar la situació va
ser molt difícil per a la ciutat anar enca-
rrilant una normalització.

Aquell primer ajuntament consritu-
cional va ser efímer, puix que Ferran VII
va decidir retornar a l'absolutisme i les
seves formes, abolint la Constitució i

decretant la vigéncia de les antigues
ordenacions. La nova planta que havia
estat elaborada a Cadis significava el
primer intent seriós de construir una
nació espanyola modema sota la monar-
quia de Ferran, perd regiria ben poc. El
mateix rei conspirava des del primer dia
del seu retom per recuperar tots els
poders que la Constitució li prenia, i així
que pogué, amb els seus addictes, resta-
blí el sistema absolutista, i es negiL a
jurar aquella Carta Magna. Declarant
"aquella constitución y tales decretos
nulos y de ningún vaktr ni efecto, ahora
ni en tiempo alguno, como si no hubie-
sen pasudo jumds tulet u,'tus. y se quita-
sen de enmedio del tiempo" . A Girona



Ferran Vll es man¡festá av¡at com el que era
realmenL un absolut¡sta contrari a la const¡-
tuc¡ó i a un rég¡m de ll¡bertats.

imrnediatament tomaren les institucions
i sistema vigents el 1808, un pas que no
costá gens, atesa la voluntat clarament
majoritá,ria de refer el vell régim senyo-
rial per part dels gironins.

De tota manera. la restauració absolu-
tista no fou tan simple, com al cap de poc
temps es demostrá. El patriotisme de la
lluita contra el franc¿s comportava també
elements de contestació del vell régim,
elements a favor d'una renovació. Es pot
dir que també la Constitució ha\ ia estal
mitificada. Constitució i Ferran VII, heus
ací un canvi positiu, pensaren molts. Peró
Ferran els obligiL a acceptar-lo a ell sol,
amb el vell sistema. A partfu d'aquel1
moment (a diferéncia de temps passats)

s'obria la divisió que marcaria Ia societat
catalana i espanyola durant el segle
dinou. Letapa d'aquesta primera restau-
ració absolutista fou ben poc felig per a la
ciutat. Foren anys difícils. amb necessi-

tats peremptdries que no es podien satis-
fer. de reconstrucció urbana. de vigoritza-
ció de l'economia, dels mercats, de la
manufactura... I dels impostos que, de
manera implacable, el govemador Juan
José García de Velasco exigia als giro-
nins. Fins al punt que hagué de ser amo-
nestat per excés de rigor pel capiti gene-
ral. Com seria la cosa...

Membres del consistori de 1E14 a
1820

Francesc Delás Noble
Bonaventura Quintana Noble
Ramon Vilar Advocat
Marqués de Capmany Noble
Baró de Foixá Noble
Joan Antoni Ferrer Noble
Ramon de Man¡esa Noble
Alexandre Ancreu Pi Noble
Francesc Batlle Advocat
Narcis de Pastors Noble
Manuel Aleña Advocat
Felip Vilamala Procurador
Francesc Calvet Advocat
Francesc C. Befaris Notari
Josep Matas Advocat
Antoni F. Nicolau
Jaume de Bono
Josep Sambola
Vicent Oliva
Ignasi Lagrifa
Josep Mercader
Salvador Soli
Ma¡c Cusí
Frances Puig i Dorca
Pere Bosch
Ignasi Gaubert
Joan Arxé Argenter
Francesc Vilaret
Narcís Rovira Fuster
Francesc de Ciurana
Narcís de Burgués

Procurador
Apotecari
Impresor
Notari
Botiguer
Botiguer
Procurador
Notari
Fuster
Notari

Blanquer

Noble
Noble
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EI triomf liberal
de 1820

T\e tota manera. en aquell món retró-
l) grad i conservadorás'que era la Giro-
na absolutista, no tots eren addictes a les
cadenes. Hi havia també esperits, encara
que minoritaris, que aspiraven a un régim
de llibertats o almenys refusaven interior-
ment el perllongament del régim senyorial
i el domini continuat de les classes privi-
legiades i la Inquisició, de la mentalitat
immobilista i de la situació socioeconó-
mica de la ciut¿t. Aquesta gent tamM va
moure's a redós del que passava en altres
indrets d'Espanya. Hi hagué els "pronun-
ciamientos". L'1 de gener de 1820 s'ai-
xecá Riego a Cabezas de San Juan pel
retom de la Constitució de Cadis. i aques-
ta vegada el cop va quallar; encara que el
triomf no arribá fins una mica més tard,
quan es produren algaments en cadena de
caire federalista a la Corunya, Saragossa,
Pamplona i Barcelona. Llavors, el 9 de
marg, Ferran VII, a desgrat, es veié obü-
gat a restablir i jurar la Consütució. Era
obertament un intent revolucionari d'en-
derrocament del vell ordre i la instauració
del sistema de Cadis: l'assaig de l'anome-
nat Trienni Constitucional, que durá de
l82O a 1823. Girona s'apuntá al movi-
ment quan ja el propi Ferran VII havia
proclamat el famós manifest constitucio-
nal. Coneixedors del que passava a Barce-
lona i arreu, les autoritats, que no eren
precisament liberals, temeren que hi

L'alQament de R¡ego doná pas a un assa¡g
constituc¡onal, que dura tres anys. A Girona

hi hagué una cerla ag¡tac¡ó i s'acceptá el nou
régim.

hagués desordres. Com ha explicat Josep
Clara, el dia 12 de marg de 1820 es pre-
veié a la tarda una reunió al més alt nivell,
peró ja al matí la gent s'aplegava davant
de l'ajuntament, i diversos individus
demanaren al govemador civil i militar
Ga¡cía de Velasco que proclamés la Cons-
titució. Enfe aquest individus hi havia
gent tan poc sospitosa com Na¡cís Bur-
gués, noble, acompanyat d'Antonio Lla-
mas, Narcís Grau, Suís, i Joaquim Pi.
Enmig de crits i visques de la gent del
carer, davant la por a l'avalot, el gover-
nador, que volia guanyar temps, avanqe
l'hora de la reunió. i finalment la cinquan-
tena de notables gironins aplegats en
assemblea van decidir publicar la Consti-
tució. Pel que sabem ho feren obligats per
les circumstincies més que per aJició. A
més de l'agitació popular cada vegada
més fofa, en plena reunió el cap de la
guarnició els hagué d'amenaEar que si no
proclamava la Constitució el govemador
ho farien els militars. Al mateix iemps
García de Velasco fou insultat, amenagat
seriosament i al final fou destituit. Era un
personatge que havia actuat amb duresa,
sobretot en maGria fiscal, i tenia segura-
ment pocs amics. El moviment, doncs,
fou en gmn paft de bell nou un cop contra



les autoritats, tal com havia passat el
1808, contra el poder constituit, malgrat
que una paft d'aquelles jerarquies, amb
tots els dubtes imaginables, preferiren
cedir formalment a la nova situació, enca-
ra que des del primer moment, com el seu

adorat monarca, cobegessin plans de
retorn absolutista. A més, tot era prou con-
lús. En realitat. acceptzLr la ria constitu-
cional esdevenia en aquells moment tam-
bé una lórmula per salvar la monarquia.
com així ho deien les proclames. En tot
ca\.5ab¡en que a Barcelona s'havien pro-
duit fets violents i varen evitar-ho posant-
hi bona cara. L'oligarquia gironina el que
volia era l'ordre públic. Els atemoria. com
ha assenyalat Josep Quer, la paraula revo-
Iució o aixecament armat. Aixd és el que
realment els aterrava. amb la revolució
francesa i la guillotina en el record. De fet,
les classes dominants gironines van actuar
amb enorme habilitat, car es posaren al
davant de la manifestació i acabaren con-
holant el període. Cal dir que a Girona els
que ponaven el moriment própiament
liberal eren majoritl,riament militars i
empleats de l'administració, cosa que
devia donar eficácia al moviment. Tots
plegats animaren el poble baix a revoltar-
se. El poble, per descomptat, tenia molts

La catedral era sempre la
prataganista dels grans

motius de descontentament, particular-
ment económics, i per aixó en bona par1

seguí l'impuls de protesta i recolzá el can-
vi, encara que religiosament i cultural-
ment la tradició els arossegava envers un
radicalisme de signe conÍari, que com
veurem es faria present ben aviat. A Giro-
na, el constitucionalisme fou acceptat més
que no pas imposat, encara que amb no
poques contradiccions i discrepincies,
com es demostraria al llarg dels tres anys.
Per aixó hem de parlar d'un triomf provi-
sional i tímid del liberalisme el 1820. con-
trolat pels de sempre i que durará poc. El
cas és que, al cap de dos dies de l'alEa-
menf, el bisbe, abats, rectors, nobles, mili-
tars i resta d'autoritats van prestar jura-
ment solemne a la Constitució, a la
Catedral, davant Guillem Minali (gover-
nador interí) i es cantá un tedéum. Amb
aquesta formal solemnitat i aquelles con-
tradiccions s'obria una experiéncia de sig-
ne progressista que no s'arribá a consoli-
dar. Així mateix. el setembre de 1820 es
crea a Girona la Milícia Nacional, que
obliga al servei militar, si bé a Girona
"son infinitos los que con pretexfos frívo-
los y especiosos se han exonerado de l¿
Milicia l¡tcal" . Labril de 1821 només hi
havia 89 homes allistats.



El Trienni Liberal

? assaig liberal durá encara no tres
anys. Era sens cap mena de dubte

una temptativa de canvi radical -potser
massa radical per a aquell país en aquell
moment- que representava la moderni-
tat, i desfer-se de tota la cirrega de privi-
legis i tabús mentals que suposava la per-
vivéncia de l'antic régim. Sembla
evident que hi hagué almenys dos classes
de liberals, e1s moderats i els exaltats: i
¡ambé sembla. malgrat la pres¿ncia ine-
quívoca d'alguns apassionats, que a
Girona dominaren els moderats, als qual
s'havia apuntat I'oligarquia de sempre,
que així s'assegur) que no hi hagués
desordres públics i mantingueren limita-
da la iniciativa política del període,
mirant sempre el que passava a Barcelo-
na. El canvi, a Girona, almenys en el pri-
mer moment, es presentá en termes tan
effaonats que no inquietir excessivament
ni la noblesa ni I'Església. E1s més
pragmátics veien que es necessitaven
canvis. D'una banda havien entés que la
Constitució de Cadis els assegurava de
bon tros la rellevancia social, iera en
gran mesura una vertadera possibilitat de
salvar la monarquia. Així d'entrada
acceptaren el triomf liberal. La Constitu-
ció es llegí a les esglésies, i les eleccions
municipals es feren també en els tem-
ples. Si més no, per a I'oligarquia es con-
siderá el nou rdgim com un mal menor.
Tanmateix foren anys d'inestabilitat,
amb fets de guerra, com veurem, i amb
una certa amenaga constant de les parli-

La plaqa del V¡ fou anamenada en d¡fercnts
époques plaQa de la Const¡tuc¡ó.

des reialistes que es passejaven pel terri-
tori, cercant sobretot diners per continuar
la lluita pel retorn a l'absolutisme. Ija no
només el retom de Ferran com a rei abso-
lut, sinó del seu germá Carles, que apa-
reixia davanl d'aquells reaccionaris com
a més "apostólic" i tradicionalista.

Eren anys de gran efervescéncia polí-
tica, de confusió ideoldgica també, i de
contradiccions i paradoxes. L'Església,
amb el seu joc ambivalent, era acusada
d'incitar de sotamá e1s reialistes. mentre
es mantenia en la posició govemamental
públicament. Tot aixó fou la causa d'al-
gun incident i d'un progressiu distancia-
ment entre la municipalitat i el cap polí-
tic de la província, l'activíssim liberal
José Perol.

El malestar dels camperols no era
simplement per una tend¿ncia pronun-
ciada a la tradició i a I'absolutisme. Era
sobretot perqué foren les grans víctimes
de la legislació introduida pels liberals.
Els preus agrícoles baixaven iels impos-
tos sobre les rendes agráries augmenta-
ven. El camp s'empobria i acabá escla-
tant. Es per aixó que cal remarcar, com
ha fet Jaume Torras, el component de
rebel'lia social de l'algament reialista,
que és vefaderament popular, i que es
revolta contra l'abandó dels camperols,
per bé que el moviment era manipulat a
favor dels interessos dels sectors més
immobilistes.



Calia que els constitucionálistes tren-
quessin la cuirassa de la vella mentalitat.
Per aixd organitzaren dues institucions:
la Milícia Nacional Voluntária i les
Societats o Tefúlies patridtiques, que
serien difusores de les idees liberals.
D'una banda, l'oposició del poble a les
quintes podia trobar en la primera una
solució al problema de la conscripció,
tan arrelat després de les guenes que
acabaven de patir. Pel que fa a la segona,
era una fórmula que venia de lluny,
incloses les societats secretes. ique
donaren tant de joc a la Franga revolu-
cionária. A les comarques gironines ens
manca un estudi profund sobre el Trien-
ni. Sabem que hi hagué Tenúlia almenys
a Figueres, Olot i Girona. Sembla que a
la nostra ciutat funcioná una d'aquestes
societats, aplegada en el teatre, i forga
concorreguda segons l'especialista Gil
Novales. Els components de la Terrúlia
sembla que eren principalment militars,
funcionaris i prolessionals (i cur¡osa-
ment un grup d'italians expatriats del
Piemont) si bé cal afegir-hi alguns
menestrals, simples treballadors i alguns
capellans i rectors (com ara de Roses,
Mercadal. Sant Feliu i Sant Pere de
Galligants, fet interessant que dibuixa
una Església menys monolítica) la qual
cosa suggereix un moviment més ampli i
pafticipat que el dels grups fonamental-
ment forans.

Josep Clara, per la seva palt, ens
recorda que els seus components en una
ocasió anaren a veure el bisbe per denun-
ciar els clergues qre "inculcan sagaz-
m?nte y (on mano enrubierto do(trinas
funestas al estado y a nuestra felicidctd' ,

i li demanaven que els rectors expliques-
sin, a missa, la Constitució. El bisbe
Pérez Gonzilez manifestá el seu acord, i
demostrá voluntat de col'laboració amb
les autoritats constitucionals.

A Girona, a més, la Tertúlia era ali-
mentada pel diari El Centinela de Los

Pirineos Oriental¿s, que portava en el
frontispici la divisa "Constitución d.el

año 12 o muerÍe" i, a més d'informació
intemacional, poÍava la informació ofi-
cial i l'opinió de les autoritats liberals,
front al periódic reialista Diario de Gero-
/?a, que preconitzava l'absolutisme i
demanava la intervenció internacional.

I precisament aixd fou el que passá.

Aquell intent portava una cárrega revolu-
cionária massa evident perqué fos tolera-
d3 per les poténcies de la Santa Alianga
(Austria, Franga, Prússia i Rússia). Euro-
pa no ho pogué suportar. I així, l'assaig
liberal es convertÍ en una revolució fius-
trada.

El canv¡ politic va agradar a uns ¡ desagradar
a altres. Lla societat g¡ron¡na era patser mas-

sa conservadara per abraQar plenament' el
.a.rc1_.

lIÁBrI}Ñ1S DD L4. ?¡OYINCL{ DE CEROÑ¡.

I7
I 6ñ r,!:riM. 6É .{l@¡iú, r BrÉ Gcil'Ei .n ñE a

ld Gb i¡@.ioÉqu. ¡6 lú B !.Érsjoor ü¡o dá6r L
qdd . ¿. @h hPúürci¡,tmirtr üou@bl.! forDrú,túqdd!' & bh l. Púütrd., r mi!¡ ünuqñb¡{ ronDrú, ¡ú
otnisd .l Goü6¡ I FrdE d¡4oddd ¡! d foúr F olÚSr
¡h dol.¿s: ¡i. h¡.obliqn ll c.6rñ dfthn. L ¡d'ln! c¡trlrñ:

, n o gdaht rbeú odlrlBdor @orÉ ! qor llib.ñr. r@o
r¡¿¿^ rontr¡ l, p.,i¡, 

'.@ rñ.pB¿o..od,E lr rrid¡ú &
!6ré .onci ,¿¡¡s , pE ¿¡.úrd ¡ $Ift uú eofr iG I¡ qu. Dlr
,¡ fúlidr pd ddlliDnrvú¡ l, b,ymd ñ{ioo¡l3 ¿.f.os6 rL l.
r¿¡quiliH , prcpidrs d.! bo.s Ci!¿d,nr, 

"or 
bú&arÉ, e¡ lo @s

db{u¡ r¿! ¡o G.ir qu. ¡n¿s¡no¡, @ burn¡s pd,o,, t no

!,lrcu d{ & rr r,b4,, d€ rr qdr rd.rúi6!rlF¡.!
au¡ F-ÉJ uL& "ru yBn nomru dsF"dJ rcbq ae. a-.
.rn!¿eC¡ú.. ¡ ErdeliciBqo.Fruo Lotroú,.oep.d",
\nla', or ror Fs-.u ! de I¡ Jouiru que h¡bru rn eór '"
au. p!.ÁxE.deLbán ene¡C¡st, y.tr ai'fJe L. r. ¡ n i,u

le i B lo rrra o o.. ¡i r.ido',.'d."'1*
ióñ.ñ. nk nñnnld rónL ¡b o
.*.p.",, " 

l, p,,. d. b,ro,.ir y sbÉ b,b.u d. r¿s, rdd
*dl(io'! r n'q,:,r.r r rorliÉ,r,út r¡.¡¡¡ú qu. Frf:hd.
@nd¿6.¡a vos b¡b.¡ dd 'duil n ú ioho ¡ 'qiÉ .e 6
"jñd o.lInd i, q E,b u n¡ üb@útr, vd.or..&n b R!, @
riu.'on, ldi«u "1.ru.|i 'pli.: tr grrD núb.t d.ImF! d-

r"' I\Ld¡ !e ) sa Po'id.ia
en- Ér qle j. b, sl Fr ddr"i.6ddrc'., k ¿'v6!l'É uD
rll orcicú t rFDIirros !J6 troiro q r Podru i Do r.gú¡u
. "o1ñ !,b.dll¡! qré * diri olnrr y mñ'!d¿nú' o'o¡ {h
ñb¡o p.' &* n. ha t !n¿ iea«tr lejú qr rs b¡roDú! otr{u '
riodrs'd ¡óñnyqL. Do Podé aápord¡d'o@ do t*Eu
ed¡l'rr ldns d q'r:¿iq !o d¿rpacEu b petuó qDr * @doo¡
! d. 5 mü lolBi¡o ¡ rid, t I¡ q¿oqujüH qoe ro i!d¡j' 

' tAo*-' h R.ri;. -.¡i.,, "ró!ü6, 
mm¡Di qu. ro! PDreq

".d t!,*¡ú r¿ ¡u d.l G.b.É r ,m, ÉÉ n, coE ,o éFo
í*6. r;.*' -k q,,n I. obi d. ffi orld.B.8u@,
m sÉ; G &ri !M Colciul!¿i Y cap,úid¡

I ' l.')1,.).

.i.§§.rii
'',i .'1 .."



llatac reialista a
Girona e! 1821

l, viat es laria evidenr la disconformiut
f,I,dels absolu(¡stes amb el nou régim
constitucional. En realitat a Gitona l'entu-
siasme liberal i democrátic va ser perfecta-
ment descriptible. Hi hagué, cefament, els
constitucionalistes i progressistes compro-
mesos, peró no foren gaires. Molts accep-
taren el canvi de manera pragmática, perd
sense una devoció especial. I encara hi
hagué els qui acataren el nou ordre a con-
tracor i conspirant des del primer dia, amb
més o menys intensitat, per tomar a l'ab-
solutisme. Sense oblidar els que es timren
a la guerrilla defensant l'ideari reialista, és
a di¡, de rei absolut i tradició, molts dels
quals acabaran engreixant les files del car-
lisme posterior. Aquests sectors absolutis-
tes vam organitzar les partides reialistes,
que van disposar d'un ampli suport a les
comarques interiors de Catalunya. A Giro-
na, la instinrcionalització del constitucio-
nalisme havia deixat fora de la llei aquells
rebels que el combatien. Entre ells hi havia
detinguts i condemnats a mort dos desta-
cats reialistes, LIorenE Rexach i Francesc
Oriol. La nit del 13 al 14 de desembre de
1821, una pafida reialista composta per
uns sis-cents individus assaltá Girona amb
la intenció d'alliberar aquells presoners. i
si la ciutat hagués caigut a les seves mans
li haurien let pagar una forta quantitat per
finanqar el moviment reialista. La meitat
de Ia forqa aconseguí entrat a la ciutat, i

Durant el Tr¡enn¡ L¡beral G¡rona hagué de
supoñar els atacs de /es pañides reialrstes
provinents del món rural-

proferint crits contra la Constitució van
anar a la presó, on dispararen contra la
guárdia i intentarcn empofiar-se els seus
capitostos. Peró no ho van aconseguir. La
reacció dels milicians, al davant dels quals
hi havia el capitá de voluntaris Ramon de
Camps, va ser tocar a generala i aparegue-
ren nombrosos escamots per tots costats
que van atacar els facciosos, de manera
que hagueren de fugir davant el contraatac
dels constitucionalistes. Hi hagué, pel que
sembla, dos mofs i tres presoners dins de
Girona, ifora muralla cinc mofs més,
alguns ferits i sis presoners. L assalt havia
fracassat grácies a la capacitat de reacció
de la milícia.

La partida continuá durant dies sota el
comandament d'un tal "Misses", guerriller

N



El Tr¡enn¡ valgué accelerar el pracés vers el
l¡beral¡sme ¡ la demacrác¡a. A G¡rana na
arr¡b¿ a quallar ga¡re.

reialista escapat feia pocs dies de la presó
de Girona, a qui no es pogué enxampar
amb el reduit nombre que l'acompanyava
perd que trobarem ocupant temporalment
Olot i Camprodon. La tropa constitucional
perseguí els facciosos al cap d'uns dies,
especialment en els pobles de la banda
esquerra del Ter. on es confiscaren armes i

es multaren els pobles que en alguna
mesura havien ajudat el moviment. 147
individus es presentaren per acollir-se a

l'indult. Els fets. quan es van conéixer. van
demostrar que aquell intent havia estat ins-
p at per elements pertanyents al clergat,
cosa de la qual doná fe més tard el dirigent
Salvador Malavila, en un escrit en qud
explicá que ell mateix havia conspimt a
Girona, en el convent de Sant Francesc,
amb clergues i militars, per fer-se amb
Girona. Deia Malavila que hi havia 1.800
homes compromesos dels pobles de la
comarca, i que si 1a pafida que realitzá l'a-
tac hagués aguantat un xic més 1a ciutat
hagués quedat a les seves mans. puix que

en els pobles "/má ían tocado ya a somatén
o arrebato, lleruinclose de gente todns las
carreteras para obrar contra Gerona" ,

Els components d'aquella partida, els
facciosos, eren per la seva procedéncia
geográhca gent del món rural, i professio-
nalment se'ls podia enquadrar entre els
treballadors vinculats al camp, tal com ha
estudiat Josep Clara. L'informe que establí
I'Ajuntament de Girona expressa que es

tractava de pagesos que tenien gairebé

abandonats els camps i que, després de
beneñciar-se de l'indult, tomaren a Íeba-
llar a pagés. Una vegada més es tracta d'u-
na rebel'li.a de carácter popular, encara que
políticament coincideix amb les posicions

de la reacció absolutista.
Aquets episodi era significatiu de l'es-

tat de coses. L ideari liberal era un feno-
men básicament urbá (de classes mitianes)
i distanciat del món rural, que era fona-
mentalment reialista. La tensió era enorme
des del procés que portá al canvi polític de
1820. I afac i la defensa de Girona testi-
monien aquella tensió. La repressió poste-
rior també. Dels tres presoners detinguts a
la ciutat, un consell de guerra condemná
un noi a 10 anys (perqué era menor) i els
altres dos a pena de mort, amb execució
immediata, el dia 17 de desembre, per afu-
sellament. (Com Rexach i Oriol, que
serien executats al garrot, el .12 de gener de
1822). Aquest rigor era fruit de I'exaltació
del moment i la pressió política (a Gircna,
fins i tot, per "l'acalorament que manifes-
taven alguns" es temia un avalot). La
temptativa anticonstitucional, tal com es

produí, causá sorpresa i indignació als
liberals. Aquests necessitaven imposar
l'ordre i castigar exemplament els dissi-
dents a fi de demostrar fofalesa i resolució
al mateix temps que dissuadien, per la
severitat de les penes, els qui pretenien

enfrontar-se al régim. Per aixó foren
implacables.

N



La ciutat durant
el Trienni

¡l mb la nova constitució. cada any. el
Ar., de desembre, s'havien de ler
eleccions a les corporacions locals.
Aquest fou tal vegada l'element que més
marcava el canvi de régim. Anualment
s'havien de ca¡viar la meitat del regidors
(6). Primer es constituih un grup de elec-
tors (17) que va ser ocupat per l'Església
i la noblesa en gran part, i aquests esco-
llien els alcaldes primer i segon i els regi-
dors. Així i tot, a Girona les coses no van
canviar gaire. Bé és cerl que entraren a
l'Ajuntament persones noves, peró també
ho és que els de sempre van conti¡uar
controlant les coses. Fins i tot sembla que
hi hagué tupinades. Els comicis es feien a
l'Església. ies denunciaren algunes ine-
gularitats forEa evidents. La qüestió és

El cons¡star¡ cont¡nuá
durant el régjm l¡beral
essent dam¡nat
bás¡cament pels
sectors nobles /

benestant-s.

que quan es féu fora dels edificis religio-
sos, el resultat fou molt més "liberal", i no
devia pas ser per casualitat. Com hem dit,
l'oligarquia gironina va adaptar-se pedec-
tament al nou sistema. Es pot veu¡e en els
llistats dels components d'aquells consis-
toris que la representació seguia essent la
d'una societat de vell ordre. amb un domi
ni esclatant de nobles, hisendats i lletrats.
És cert, com assenyala Quer, que el darrer
any hi ha una inflexió liberal, peró la
noblesa, hisendats i lletrats continuaven
essent-hi ben representats. I el que és pit-
jor: s'acabá ben aviat. Aquells consistoris
vigilaven bé que el liberalisme no caigués
en mans dels exfemistes i en bona mesu-
ra combateren els aspectes més radicals
del canvi. Per aixó posaven molta atenció
als moviments de la Tertúlia patridtica i
als exaltats que anaven a cantar el "Trága-

La exclaustració ¡

desamoft¡tzac¡ó que
real¡tzarcn els l¡berals fou
¡mportant: de nou
convents en quedaren



la" i a amenaqar i agredir reialistes cone-
guts. Ara, la gran batalla d'aquells anys
fou la fiscal. i tanmateix fou un element
que pesá negativament pel que fa a la con-
solidació del nou régim. La supressió de
Ia Inquisició, la llibertat d'impremta i de
reunió, la creació de la Milícia Nacional,
Ia reorganització administrativa... tot aixó
era ben vist en general. Ara, la desamor-
tització i la fiscalitat, no. A Gi¡ona, l'ex-
claustració, impofiant, (de nou convents
en quedaren tresrcomponá un rebu¡g ciu-

Membres del consistori de 1820

tadá, i el mateix Ajuntament de manera
explícita va lluitar contra el tancament del
convent de caputxins, amb nou vots con-
traris i dos favorables a 1'exclaustració. La
qüestió més dura foren els impostos que el
Iiberalisme imposava per poder dur a ter-
me les grans reformes que s'havia fixat.
Amb penes i treballs la ciutat podia apor-
tar les contribucions especial que li eren
exigides; fins i tot l'alcalde liberal Valentí
Comas es va negar a pagar més, com ens
explica Joan Quer.

Membres del consistori 1822

Josep A. Ferrer Noble
Francesc Escarrá Advocat
Narcís de Burgués Noble
F. de Camps i Roger Notari
Francesc Vilaret Hisendat
Antoni Viladevall Dir. Escola
Narcís de Pastors Noble
Ignasi Gaubert Notari
Tomás Pagés Hisendat
Jaume Curós Quincaller
Narcís Garrigolas Hisendat
Ramon de Manresa Noble

Membres del consistori 1823

Valenti Comas Advocat
Francesc Carreras Advocat
Narcís de Pastors Noble
Tomis Pagés Hisendat
Jaume Curós Quincaller
Narcís Viñas Cirurgiá
Antoni Oliva Impressor
Ramon Mi¡alles Hisendat
Josep Deagostini Confiter
Ramón de Manresa Noble
Francesc Motger Escrivá

Francesc Delás
Pere Cortada
Francesc de Ciurana
Francesc Puig i Dorca
Francesc Batlle
Josep Mercader
Felip de Martínez
Pius Boix
Salvador Sisó
Esteve Puig
Hermenegild Vidal
Francesc Bosch

Noble
Apotecari
Noble
Notario
Advocat
Noble
Noble
Alois
Flequer
Llauner
Hisendat
Causídic

Membres del consistori 1821

Francesc de Camps Noble
Josep Rabell Advocat
Francesc de Ciurana Noble
Francesc Batlle Batlle
Josep Mercader Hisendat
Narcís de Burgués Noble
F. de Camps i Roger Notari
Francesc Vilaret Hisendat
Antoni Viladevall Dir. Escola
Francesc Puig iDorca Notari
Hermenegild Vidal Hisendat
Narcís Ganigolas Hisendat

* Els dos primers noms de cada llista eren l'Alcalde Primer i l'Alcalde Segon. I els dos

darers noms de cada llista eren el Síndic Prime¡ i el SÍndic Segon.



Segona
restauració
absolutista

I Franga ü tocá. segons el Congrés de
.111a Santa Alianqa. ocupar Espanya i

restabli¡-hi l'absolutisme. I així fou com
els Cent Mil fills de Sant L1uís, tal com
foren anomenats, traspassaren la fron¡era
I'abril de 1823 a les ordres del mariscal
Moncey i, sense gairebé resisGncia, el dia
2 de maig ocupaven Girona. Malgrat que
José Perol cridá a la resisténcia i que els
militars de la plaga havien enviat al Con-
grés dels Diputats un manifest de fidelitat
rohrnd: "ly'o queremos más que Constitu-
ción o muerte, nuestra felicidad se cifra
en ella, sin ella no tenemos patria- ni nos
es dndo existir...", Girona no es mogué.
Les autoritats de la ciutat, amb el bisbe i
la clerecia al davant, els van lüurar les
claus amb gran goig , i els reberen com uns
alliberadors. Paradoxes de la histdria,
l'esperit conservador unificava els que
encara no feia nou anys eren els enemics!
Ara els francesos eren saludats com els
millors amics. Diu Rahola que Girona
celebrá amb grans festes l'arribada d'a-
quells que deien que "els francesos només
volien treure els espanyols de llur escla-
vatge". El retom a l'absolutisme estava
consumat. Ferran VII fou alliberat, els
francesos guanyaren una s¿rie de batalles
i val reinstaurar el vell régim. Entre d'al-
tres batalles, n'hi hagué una a Llers, en

qud comanava els conservadors el ba¡ó de
Damas, que s'instal'lá a Girona. A Giona,
el 18 de maig es creá la Junta provisional
reialista, que iniciá la recuperació de les
lleis i institucions absolutistes i procedí al
retom dels béns eclesiástics desamortit-
zats pels liberals. Es torná a una munici-
palitat gelosament dominada per les for-
ces més tradicionals, que demostraven
una vegada més que eren vertaderament
insubmergibles. Pel que fa a les relacions
entre gironins i francesos, sembla que la
cohabitació entre la gent de 1a ciutat i la
tropa gal'la fou correcta i fins i tot cordial,
especialment travada per una conjunció
d'interessos diniLstics com els que expres-
sava una cangó que es cantá pels carrers
de Girona e1 dia de Sant Lluís. el 25 d'a-
gost d'aquell any. ique ens va transcriure
Carles Rahola:

Pour défendre sa couronne,
Nos bras sofi pr4* d I'instant,
Et pour soutenir son Thróne
Nous verserions notre sang;
Nous jurons, nous jurons
De mourir pour les Bourbons

És clar que els compromesos amb el
liberalisme hagueren de lugir. puix que
hi hagué una forta persecució i la conse-
güent repressió. A Girona hagueren de
marxar 130 persones, dos clergues, 14
militars, 42 empleats, 11 professionals
liberals,40 artesans, quatre estudiants i
deu més no identificables professional-
ment. Es van realitza¡ nombroses depu-
racions de tots els que eren acusats de
col'laboració liberal.

Comengava aleshores el que la histd-
ria ha anomenat la década ominosa, i
aquesta denominació parla per si sola.
Durant aquests anys s'anirá allargant
inúfilment I'estagnació econdmica. Cada



Membres del Consistori de 1823 a 1830

Francesc Delás
Francesc de Ciurana
Narcís A. de Pasfors
Josep A. Ferrer
Alexandre A. Pi
Ramon de Manresa
Francesc Batlle
Marqués de Capmany
Narcís de Burgués
Francesc Torrent
Comte de Soltena
Jaume Basols
Francesc Escarrá
Josep Torras y Pellicer
Narcís Rovira
Francesc Puig i Dorca
Ignaci Gaubert

Francesc Viiaret
Josep Bou
Francesc Malavila
Antoni Viladevail
Tomás Pagés
Narcís Garrigolas
Francesc Parés
Miquel Fábrega
Narcís Perich
Francesc Diumé
Jaume Coll
Dalmau Matlló
Josep Matas
Esteve Huguet
Jaume Puig
Pau Cortada

Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Noble
Hisendat
Noble
Hisendat
Advocat
Hisendat
Fuster
Nota¡i
Notari

Hisendat
Notari
Soguer
Escultor
Fuster
Hisendat
Advocat

Hortali
Escultor
Adroguer

Procurador
Procurador
Sastre
Apotecari

vegada els sectors extrems se sentiran
més valents, i la pressió reialista será for-
tíssima. El bisbe suara contemporitzador
es torrará hostil al liberalisme, i l'Esglé-
sia tornará a bellugar-se. Reaparegueren
els eclesiástics que havien hagut de mar-
xar i immediatament es posaren a resta-
blir la situació. Des de les trones es pre-
dicá fins i tot l'extermini dels liberals,
ens diu Simón. El mateix fra Manuel
Cúndaro fou un destacat i violent predi-
cador. Es va constituir immediatament

un batalló de voluntaris reialistes coma-
nat per Ramon de Manresa. Aquest grup
actuá mantenint la postura política més
radical i intransigent. El dia 29 d'octubre
de 1824 es passá revista al batalló que
havia d'actuar per "combatir los revolu-
cionarios y los conspiradores y extetmi-
nar la revolución y las conspiraciones de
cualquier naturaleza y clase que sean".
Més clar, l'aigua. Segons la documenta-
ció. els Voluntaris reialistes de Girona
e¡en 300 I'abri1 de 1926.

G¡rana torná a
l'absolut¡sme, amb total

entrega, sl bé e/s seclors
més ¡ntrans¡gents encara

vol¡en més cadenes.



El setge dels
Malcontents

f, ncara li tocaria a Cirona sofrir Lrn altre
Eassedament. aquesta vegada protago-
nitzat pels "agraviats" o Malcontents. Hi
havia sectors, com I'agrícola i el menes-
tral que estaven descontents per la crisi
del camp i la davallada del vell sistema
manufacturer; i els partidaris de la monar-
quia absoluta, la Inquisició, les cadenes i
contra tota reforma, aquests sectors troba-
ven que la política de Ferran VII no era
prou repressiva i protestaven de la presén-
cia d'elements liberals a l'exércit i I'ad-
ministració. Cada vegada més desconfia-
ven del rei i havien posat les seves
esperances en el seu germi Carles Maria
Isidre, que s'hi posava bé i atiava el
malestar conspimnt contra el seu germá,
que fins llavors no tenia descendéncia.
ks partides reialistes reaparegueren per
forEar mesures ultraconservadores, perb
amb una clara reticéncia envers la perso-
na del monarca. La insurrecció d'aquest
sectors del país, que va tenir lloc el 1827,
ha estat coneguda com la guerra dels
Agraviats o dels Malcontents.

Per a la ciutat de Girona aquest episo-
di constituí un assetjament dels sollevats
que va durar un mes. Josep Clara ha his-
toriat l'esdeveniment contextualitzant el
relat que el propi ajuntament va estabiir
després dels fets. El primer d'abril, Nar-
cís Abrés, camisser de Cassá de la Selva,
s'aixecá prop de Girona i estengué el
moviment que inicialment cridava a

Els reialistes, després Agrav¡ats o
Malcontents, seran fínalment els carlins que

segu¡ran la causa del germá de Ferran,
Carles Maria ls¡dre.

favor de Carles, si bé més tard només ho
feia a favor del rei absolut. Aquestes par-
tides d'exnacció popular, formades per
camperols i artesans básicament, recol-
zades per un sector important del clergat
amb altes jerarquies implicades, com els
bisbes de Vic i Solsona. aconseguiren en
pocs mesos fer-se amb una part dels país,
i van formar una junta superior provin-
cial de govern del Principat. I van inten-
tar fer caure Gfuona.

El moviment era confús. Mentre els
reialistes facciosos se sentien recolzats
per moltes personalitats, a la Cort i a cada
lloc, puix que els havien animat a algar-
se, després aquests inspiradors de l'alga-
ment no es mullaven en veure que l'éxit



de I'aventura era incef. I no parlaven
clar: només ho feien els sollevats, que
volien treue Ferran VII, considerat, ai
las...! un perillós aliat del liberalisme. Al
mateix temps, aquells que recolzaven
Feran VII acusaven els reialistes de ser
instruments contra I'absolutisme. Fins a

aquest punt estava tot embolicat que e1

bisbe de Girona, Dionisio Castaño y Ber-
múdez, a insti,ncia del capitá general de
Catalunya el mes d'ago:t signá una circu-
lar en la qual considerava"traidores exe-
crabks" tofs els que conspiraven contra
el rei o"contra la actual forma de govier-
no (...) ellos no hacen otra cosa que ser
instrumcntos ciego:t de la Democracia y
de impiedad para conseguir por su medio
la destrucción del Trono y del Akar."

El dia 10 de setembre de 1827 Narcís
Abrés, que signava com a segon coman-
dant de I'avantguarda de l'Exércit Reial
de Catalunya, comminava la ciutat a
entregar-se, ja que la tenia bloquejada i
amenaqada d'entrar-hi sense pietat si no
ho feia. No solament no se'ls respongué
afirmativament sinó que es detingué els
que havien de parlamentar. EIs assetja-
dors van comengar a disparar contra la
ciutat, van tallar l'aigua, i impedien que
entressin les diligéncies. A Girona
comengaren les "rogatives" a Sant Narcís
i a Sant Dalmai, per la "tranquil.litat de la
província". El bloqueig no fou sistemátic,
car els reialistes havien de compaginarJo
amb d'altres accions, moments que els
gironins aprofitaven per fer entrar que-
viures, llenya i carbó, i també per recupe-
rar I'aigua de la séquia Mona¡. El dia 19
tomá l'enemic a disparar. peró la guami-
ció sorlí amb forga i causá 27 baixes mor-
tals, a més de molts ferits, als assetjants.
Seguia el bloqueig sense deixar entrar res
a Girona, quan, el dia 24, es va saber que
Ferran VII era lliure i que viatjava cap a
Catalunya. Queia el principal argument

(fictici) dels facciosos. A Girona la notí-
cia se celebrá amb il'luminació de tota la
ciutat. Peró els assetjadors no abandona-
ven. El 25 tirotejaren [ortament la ciutat.
i el foc continuá el 26,27 t 28. Aqtell dia
es publicá el Manifest del rei a Tarragona,
en qual afirmava la seva autoritat i legiti-
milat. L'efecte fou immediat: la majoria
de les partides es dispersaren voluntária-
ment. A Cirona. per contra. els assetja-
dors intensificaren i perllongaren el blo-
queig a la ciutat, que de fet viuria els seus
piljors momenls. Es pol pensar que si
guanyaven Girona el moviment repren-
dria. En tot cas van iniciar un tiroteig i
intents d'ocupació de la ciutat. que vir ia
entre esperanqada i inquieta aquella situa-
ció. Perd, atesa la persisténcia del blo-
queig, es va organitzar un grup de volun-
taris civils per a la defensa de la plaga, es
crearen vuit divisions i, com en altre
temps, es disposaren a lluitar. La ciutat
comenqava a estar castigada pel foc con-
tinu i enlrat el mes d'octubre escasseja-
ven els queviures, els preus es disparaven
i mancaven aliments básics. Finalment. el
l0 d'octubre els reroltats desapareixeran.
Girona superá aquell assetjament.

Girona tarnaria a ser assetjada una vegada
més. el 1827, durant la guerra dels Agraviats

i



Decadéncia del
sistema

f a siruació no olerí gran canvis fins el
-l-r1833. ta població augmentava lenta-
ment, i aixó grárcies als emigrants, sobretot.
La manufactur¿ no arrencava cap a la
industrialització. Els gremis anaven
decaient. No es trencava el vell ordre, no hi
haüa institucions noves que impulsessin
noves dinámiques econbmiques i socials.
Lajuntament continuava regint-se a la
manera tradicional i amb els sectom tradi-
cionals. En realitat, Ghona, des de 1823 a
1933, no aporti per si sola gaires canvis. Es
limitá a seguir el que anava passant a Bar-
celona, que era el seu constant punt de mira,
com a capital de Catalunya, i aií ho
expressaven en el consistori.

El més eüdent és la davallada dels gre-
mis, que no és només una pérdua de carác-
ter institucional per la progressiva abséncia
de monopolis i privilegis, sinó que afecta la
disminució de les velles professions i el
nombre de practicants agremiats. Joan
Miró ens parla de l'esfondrament dels gre-
mis, impossibles de reformar, i de I'estat
d'empobriment i miséria d'aquestes asso-
ciacions el 1833, ja que, com a tals, han
perdut I'orientació. Fins i tot alguns dels
gremis han perdut les ordinacions, al mar-
ge que prácticament tots es declaren sense
fons. Eren institucions periclitades que, dit
per elles mateixes, aplegaven ja només
simples jomalers amb poca feina.

thmnt tota la década Girona va patir el
que Simón anomena una "sobrepressió tri-

La ciutat de G¡rona, davant la qiiest¡ó
d¡nást¡ca, saludá i aplaudí lsabe ll ¡la

Regénc¡a. mentre a les comarques g¡ron¡nes
el trad¡c¡onalisme era foñ.

butiria". t-es contribucions ordináries afe-
gides a les extraordinkies (allotjaments,
Voluntaris Reialistes) pesaven com una llo-
sa sobre els gironins que, ja prou castigats
per les crisis i per les dificultats de recupe-
ració económica, veien encara més condi-
cionada tota possibilitat de refer-se.

Aquells anys hi hagué temptatives
liberals que s'enfrontaren al reformisme
absolutista. Valdés a Tarrta Q824), BazÁn
a Guardamar (1826), Valdés, Milans i
Ezpoz i Mina al Pirineu (1830), Manzana-
res o Torrijos ( l83l). peró totes lracassa-
ren, i a Girona no es percep cap movi-
ment. Més aviat, a partir de 1826, es fa
present l'orientació carlista de f integris-
me reialista, com ens mosfoa Fontana
quan transcriu qu.e "el cotregiment de
Girorn és el punt on es noten més símpto-
mes de pertorbació. Se sap, {ectivament,
que s'hi ha sentit crits de "l1sca Carbs
ci.nqué" les nits del 5 i 6 d'agosf'.Per la
seva banda. les autoritats gironines es
mantenien fidels a Ferran VII i al seu
govem, acoralat pels liberals i també pels
reaccionaris. Enmig de tot la crisi dinásti-



Durant la Década Aminasa (1823-1833)
Girana na avanqa ga¡re: els gremls que¡en ¡la
¡ndustr¡al¡tzació na arrencava- Carrer dels
Ciutadans.

ca, la cosa s'enverina encafa més pel fet
que el rei es casá i tingué descendéncia,
dues noies, la gran de les quals será Isabel
II. El 1830 el rei va abolir la Llei Sálica. i
per tant s'esfumaven les possibilitats de
successió de Ca es. Llavors es produí el
pacte enhe els sectors liberals moderats i
els moná,rquics anticarlins. El rei no féu
altra cosa que assegurar-se la continuitat
dinástica, que a aquelles algades era l'únic
que li interessava. Era sobretot un pacte
entre els pafidaris del reformisme absolu-
tista i els del refonrrisme burgés. A Giro-
na aquesta alianga funcioná, i la ciutat es

desmarcá dels tradicionalistes, bé que a

les comarques gironines el carlisme seria
fort. El reialisme ja convefit en carlisme
marcará profundament la vida de la con-
trada fins el 1840. A Gi¡ona, e1s de Déu,
Pátria, Rei i Furs comptaran amb nombro-
sos adeptes al camp i rebran el suport d'u-
na pan del clergal secular i la major paft
del clergat regular. Es llangaren a la gue-
rra de guerrilles, si bé e1s costá molt fer-se
amb territoris urbans. En tot cas fou una
guerra fratricida i sanguiniria que durá

més de mig segle. La ciutat de Girona en
la qüestió dinástica saludá solemnement
Isabel II (fins i tot per commemorar-ho va
encunyar monedes) i acati la regéncia de
la seva mare, Maria Cristina. Es decanti
pel bándo1 del reformisme absolutista.

El consistori des de 1830 fins a 1833
fou quasi calcat dels que hem anat veient
passar des de I'inici de I'etapa que hem
tractat. Aixd demostra una vegada més
que, a Girona, les coses continuaven com
sempre, sense canvis substancials en la
jerarquia social i la representació.

Membres del Consistori de 1830 a
1833

Francesc Delás Noble
Francesc de Ciurana Noble
Narcís A. de Pastors Noble
Josep A. Ferrer Noble
Alexandre A. Pi Noble
Ramon de Manresa Noble
Francesc Batlle Noble
Narcís Germen Hisendat
Josep Perramon Advocat
Felip Vilamala Procurador
Felip de Martínez Noble
Francesc Baltá Noble
Josep Bou Notari
TomáLs Lloret Notari
Ignasi Gaubert Notari
Francesc Vilaret Hisendat
Jaume Coll Adroguer
Jaume Puig Sastre
Josep Cabot Blanquer
Benet Seffa Fuster
Francesc Vidal Procurador
Miquel Papell Serraller
Isidre Mercader Botiguer
Joan Tapis Cordoner
Josep Rabell Confiter
Martí Serra
Marc Custí Procurador



1833, any de

Ganuls.

La persisténcia

de l'antic régim

§i haguéssim triat el penode a lraclar
l)en lunció nomes de le: guenes i l'ab-
solutisme, haguéssim escollit segura-
ment I'any 1845. En aquesta data ja
podrem parlar de la fi de 1'absolutisme.
Peró allargar una dotzena d'anys aquesta
visió histdrica ens demanaria més espai
del que tenim, per exposar-hi alló que
passá a partir de 1833. Aquesta data con-
té prou elements nous per considerar-la
una certa cruilla i el comengament verta-
derament tangible d'alló que en cefa
manera s'anunciava i que tardava tant a
Girona: la crisi de I'antic régim. Diem el
comenqament de la crisi, no el final;
aquest no trucará a la porta de Girona
fins més enllá del quaranta-cinc, després
d'avatars ben difícils per a la ciutat, com
1a guerra carlina, i els assetjaments d'Es-
partero i de Prim. En tot cas, pel que fa a
aquest volum, hem escollit el 1833 per-
qué representa un seguit de coses. Es
I'any de la mort de Ferran VII, de la pro-
clamació d'lsabel II i l'inici de la pr¡me-
ra Guerra Carlina. És l'any, també, de la
creació de la Diputació Provincial, i es
declara Girona capital de la província,
esdeveniment que converteix clarament
la ciutat en un centre administratiu.

ii.iiriirt, t,r

m

La D¡putac¡ó, ja creada el 1820.
s'inst¡tucional¡tzá el 1833, quan G¡rana

oq6o, an,o 6,- ¡¿t.rP, I dp,l¿l da t¿ prc\;n b
La Fontana d'Or en fou la pr¡mera ubicació.

Aquests canvis eren premonitoris. ies
pot dir que el sistema duraria enca¡a uns
quans anys més, perb el seu esgotament
era cada vegada més profund, i a poc a
poc Girona comengava a despefar.

Més enlli del 33. fins ben entrats els
anys quaranta, a Girona persistirá la vella
societat amb la classe dominant de sempre
controlant la vida ciutadana, com sempre,
en la línia monárquica oficialista, llavors
metabolitzats en liberals isabelins. contra-
ris a la carlinada, segurament convenquts
que els tradicionalistes no podrien guan-
yar. Així, Girona romangué encara més
d'una década com un illot conservador en
espera de les transformacions elementals i
básiques per poder fer el salt cap al món
burgés/industrial, que a la ciutat del rius
no acabava d'arribar mai.

La persisténcia de I'antic rdgim
L etapa que ens ha tocat tractar no es

corespon pas a una época tranquil'la per
a la ciutatl al contrari, com hem vist, la
guena hi será present a cada moment



(17 93 -95, 1 808- 1 8 14, t820-t823, 1827,
1833). Aquells quaranta anys eren un
temps en qué, normalment, hauria
correspost un creixement major
(demográfic, económic, tecnológic) el
qual hagués demanat transformac ion5
socials que haguessin acostat Girona cap
a 1a ciutat burgesa i industrial. No fou
així. i la ciutat tardá molt a evolucionar
vers la industrialització i el liberalisme.
El perqué, l'hem intentat dibuixar en les
pigines que precedeixen, i no tenim altra
resposta que la de considerar diversos
aspectes i circumstáncies que feren de
Cirona una ciurat anquilosada iuna
mena de reducte de la reacció. En primer
lloc, el retard venia ja d'un set-cents poc
brillant que estancá considerablement eI
creixement possible i fins i tot probable.
Després, les guerres contra Franga ho
acabaren d'adobar: la destrucció urbana i
la disminució de 1a població fou tremen-
da i de llarga i lenta recuperació, fet que
explica en bona part l'anquilosament
d'una Girona sense perspectives de crei-
xement ni progrés immediat. No hi havia
ni capacitat ni voluntat. Així es perllongá
l'antic régim, irremissiblement. Com
hem dit, manchL també la mentalitat
necessária per al canvi. A Girona no sem-
bla que la Il'lustració penetrés mínima-
ment. Més aviat trobem una reacció
furiosa contra el pensament il'lustrat per
part dels "intel'lectuals" i dels predica-
dors de la ciutat, que no paraven de
llengar, a comenqament del dinou, enor-
mes invectives contra tota forma de libe-
ralisme, presentat com I'anticrist. Aque-
Ila reticéncia larvada s'exacerbá amb els
conflictes bél'lics de la guerra contra la
revolució i la invasió napoleónica ja que
precisament aquella filosofia tan demo-
nitzada era la triomfant en el bindol ene-
mic. Després de la prova napoleónica
Girona continuá movent-se ma,orithia-

ment en el bándol absolutista (l'expe-
ridncia liberal dels anys vint no tingué
prou suport), fins que la mateixa societat
es dividí i llavors s'aná passant al mode-
rantisme, encara que les forces reialistes
o carlines mantingueren un cerl pes, i
costá molt de temps que apareguessin
veus noves i coÍents progressistes.

Aixd és el que pensava Madoz quan,
estudiant e1 procés de Girona, sentenciá:

"Una de las principales causas por
las cuales esta Ciudad no ha hecho
iguales progresos que otras del Princi-
pado debe atribuirse a la influencia de
doctrinas y espíritu de antigutts épo-
cas, que, dominando las ideas de sus

habitantes, les impedía su desarrollo
intelectunl; así es que a pesar de su

favorable posición sobre la carretera
de Barcelona a Francia, rJe sus abun-
dantes aguas y hallarse rodeada ade-
más por una multitud de poblociones.
algunas de importanc¡a, ningún esta-
blecimiento industrial existía dento
de sus muros, a excepción de los ofi-
cios y artes mecdnicas indispensables
en toda población algo numerosa" .

Pascual Madoz, Diccionario Geogrdfi-
co, Esndlstico, Histórico de Espanya y
sus posesiones en ultramar, Madrid, 1847 ,

vol. VIII, p. 375.

EL 1833 s'in¡ciava la guerra Ca ¡na, que al
llarg del segle far¡a recordar que G¡rona
cont¡nuava essent una plaQa mil¡tar



Gironins
d'aquell temps

pnmig dels enfrontaments bél lics
-l-rd'aquells anys i les seves conseqüén-
cies de dificultats i estretors és lógic que
els gironins que de manera tossuda ens
apareixen com a personatges histdrics
que més sobresurten siguin polítics, mili-
tars, herois protagonistes i víctimes de
les guerres. Hi hagué també "gironins
esclarits", com els bateji Rahola, que
feren Ia seva via: escriptors, artistes,
intel'lectuals i professionals que destaca-
ren. Peró malauradament el temps no fou
propici per a gaire més que sobreviure i

reconstruir enmig d'un procés de crisi de
l'antic régim en el qual Girona.lins qua-
si al final. prengué partit per le5 po5i-
cions més retardatádes. En tot cas és just
anotar quins foren els gironins destacats
d'aquell període, fos quina fos la seva
actitud. Hi ha un grup de persones que
sense ser gironins d'origen ho esdevin-
dran per la história. Són, per exemple, els
militars espan¡ols o francesos que signa-
ran alguna de les pdgines més üanscen-
dentals del passat gironí, i que al capda-
vall en molts casos són noms que trobem
en els carrers de Girona. Penso en la
figura de Mariano Álvarez de Castro,
completament indestriable de la história
de la ciutat, o el general Joaquín de
Mendoza, o el capitá general José de
Urrutia a la Guerra Gran, i alguns dels
militars rellevants que van actuar en la
defensa de Girona. com ara.Iulián de

Monument als defensars de G¡rona el 1808 ¡

1849, abra d'Antani Parera.

Bolívar, Guillermo Minali, Pablo
Miranda, Blas de Fournás, Francesc
Satué, Narcís Rich, Guillermo Nash,
Pedro Espraeksmans o Miquel del
Haro. En aquest ordre de coses hi ha uns
altres forasters que impregnen la história
gironina i que no podem oblidar. Es trac-
ta dels bisbes Tomás de Lorenzana.
Santiago Pérez de Arenillas, Juan Aga-
pito Ramírez de Arellano, Juan
Miguel Pérez Go¡zález iDionisio Cas-
taño y Bermúdez, tots gent de qualitat
que tingueren actuacions d'importáncia.



Els corregidors o governadors civils de
l'época, com Ventura Vallgornera,
Juan José García de Velasco, José
Torras y Pellicer, Guillermo Nash,
Baron de Barre, Gaspar de Rocrabu-
na, José Carratalá, José Marcos Sayz.
En temps de la guerra gran, per exemple,
Josep Pérez de Tolosa, prevere, o Fran-
cesc de Delás, d'una distingida família
gironina que ajuden generosament per a

la defensa de la causa, Martí de Burgés
i Ramon Vilar, representants de la ciutat
a I'Assemblea de Diputats de Catalunya
que anaren a les Cons de Baiona.

Entre els forans que van deixar petja
a Girona no podem oblidar el nombrós
grup de militars francesos: Duhesme,
Verdier, Augereau, els dels célebres
assetjaments, i els de l'ocupació, Mac-
Donald, Decaen, Suchet, seguits d'un

Al cap dels anys, els superv¡vents de la
reslsténcla ais setges napoleón¡cs posaren
per a aquesta fatograf¡a.

estol de funcionaris que intentaren millo-
rar la situació de la ciutat. com el baró
de Gérando, el comte de Chauvelin,
Rouger de Lametz, Prudenci Guillem
Roujoux, Frangois Teule, entre d'altres.
I al costat dels napoleónics, els afra¡ce-
sats, els fidels servidors a Girona, Tomás
Puig, corregidor i assessor del duc de
Castiglione, Doménec Rubireta, i el
comissari regi Josep Garriga i Buach.

Oposats a aquests assetjadors iocu-
pants hi ha una gran rastellera de noms
de gent de1 país. Hi ha els herois i les
heroihes, els que s'aixequen contra el
francés: Josep Joanama, Francesc
Serra, Narcís Rovira i Josep Matas,

§§
i



Josep Roig, Piserra o Joan Rimbau i
Ttull, Marih Montorró, Josep Camps,
Baudili Farró i Juan Pérez Claras, així
com les dones de Santa Bárbara. personi-
ficades en Llúcia Joanama y Fritzge-
ral, Agueda Alsina, Josefa Demá,
Magdalena Bivern, Angela Bivern,
Esperanga Llorens, Raimunda de
Nouülas, Isabel Pi, Maria Plajas i
Carme Custy. Lotes elles act¡ves i sacri-
ficades dones de la defensa de Girona.

Altres il.lustres representants a la
Junta del Corregiment foren el notari
Francesc Puig i Dorca i Andreu Oller i,
a la Junta Superior de Catalunya, Fran-
cisco Ferrer y Font. Cal també esmentar
el representant de Girona a les Cofs de
Cadis, el lletrat i escriptor Calvet i
Rubalcaba.

I no hauríem de negligir tampoc
entre els forasters aquell guerrillers i
caps de pafides que es van batre contra
el francés al voltants de Girona, juganl
se continuament la vida per tal d'ajudar
als gironins, com Milans del Bosch, Joan
Clarós, Mn. Rovira, Narcís Gay i d'altres
fustigadors constants de l'enemic durant
els setges i al llarg de tota la ocupació.

Entre els gironins més rellevants tant
pel que signifiquen com per la seva
preséncia ciutadanaja hem citat en el seu
lloc tots els qui integraren el consistori
municipal en cada moment, cosa que ens
permet comprovar com es repetien a la
casa de la ciutat. Enmig d'ells hi haurá
els representants dels gremis. Entre ells
hi haurá els nobles que trobem a pertot,
com Francesc de Ciurana, Carles,
Narcís i Josep de Pastors, Francesc i
Ramon de Camps, Foixá, Ramon de
Manresa, pare i fill, Francesc de Delás,
Martí i Narcís de Burgués, Bonaventu-
ra Quintana, Baró de Foixá, Francesc
i Ramon de Camps, Josep A. Ferrer,
Josep Mercader, entre els més actius. Al

De tot el període, no h¡ ha dubte que la
sotragada h¡storica més ¡mportant fou la

res¡sténc¡a ¡ la destrucció de 1809 davant
dels francesos.

costat d'aquests nobles hi haurá un con-
junt de professionals del dret i l'adminis-
traci6, homes de lletres, que jugaran un
imporlant paper en la societat gironina
xamera dels dos segles, com el secretari
de l'Ajuntament, Ignasi Gelabert,
Ramón Vilar, Josep Rabell, Carles
Befarhs, Manuel Aleña, Josep Matas,
Jaume de Bono, Ignasi Lagrifa, Fran-
cesc Batlle, Francesc Escarrá, Ignasi
Gaubert, Francesc Parés, Josep Bou,
Marc Cusí, Berga, Ferrer, Viller, entre
d'altres, tots ells molt presents en la vida
ciutadana, ja fos en el camp municipal o
actuant en moments d'emergdncia. I
aqtell pimer Jefe Político de la Provin-
cia i president de la Diputació efímera



El general Suchet.

del Trienni liberal, José Perol. I els libe-
rals que intentaven obrir la ciutat a nous
aires ideológics perd que tingueren tan-
tes dificultats, com ara Francesc Mot-
ger, Valentí Comas, Francesc Carre-
ras, Antoni Oliva, i tots aquells que
panicipaven de la Tenúlia Paribtica. que
hagueren de marxar amb el retom de les
cadenes. Al costat d'aquests, una llista
d'intel lectuals, escriptors, fildsofs i gent
d'opinió que influiren sense cap mena de
dubte en la Girona absolutista. molts
d'ells clergues destacats: Viceng Jimé-
n€2, Martí Matute, canonges, redactors
del famós Dirtrio tJe Gerona dvanf els
setges, Pérez de Tobías, Manuel Cún-
daro, Narcís Xifreu, Juliá Cuffí,
Gabriel Casanova. ensenyant i escrip-
tor, Cirus Valls, escriptor i predicador, el

canonge Francesc Xavier Dorca, pensa-
dor i crític de Rousseau. o el mestre en
teologia Narcís Puig i Reixach, o aquell
Narcís Coll i Prat, académic de bones
lletres i arquebisbe de Caracas, que era a

Girona el 1808. Els homes d'afers, pocs,
també apareixen en aquella Girona tur-
mentada: JosefAñel, que posá una fábri-
ca a finals del divuit, Miquel Badia,
industrial. i els comerciants Narcís i
Josep Mercader, Joan Piserra, Fran-
cesc Llach, Jaume Roca, entre ells, i
Joan Planes. També destaquen els pro-
fessionals de la ciéncia, que actuaren
també políticament o civilment: els met-
ges Nieto Samaniego, Josep Antoni
Viader, Sambola...

I per qué no, aquells que el l82l i
'1827 comanaven les panides reialistes
que volien ocupar Girona: Tomás Costa
(Misses), o Narcís Abrés. Tots ells han
quedat associats a la história de Girona
d'aquells anys.

Manument als hero¡s dels se¿ges, er¡g¡t sobre
la muralla del baluard de Sant Francesc.



La bibl¡ograf¡a d'aquest període és molt
desigual. La Guena Gran va generar algu-
na publicació, perd de 1795 a 1808 h¡ ha
un cert buit. Per contra, les monografies i

estud¡s sobre la Guena del Francés confF
guren una bibliografia molt extensa, de
llarg la bibl¡ografia temática més ámplia
sobre la ciutat, encara que de molt d¡versa
qualitat. De 1814 a'1820 no h¡ ha prectica-
ment bibl¡ografia, a part de l'aproximació
d'algun treball general i alguns articles dis-
persos. Després, diversos treballs
puntuals ens expliquen elTrienn¡ Iiberal, l'ai-
xecament de 1821 i el setge dels Malcon-
tents el 1827, peró fins al final del període
(1833) hi ha molts pocs estudis.
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Són de l'Arx¡u d'lmatges de l'Ajuntament
de Girona CFIDI les imatges de les pág¡-

nes: 12, 13, 17, 28, 29, 31, 42, 45, 51, 53,
72, 74, 83,84, 91 i 95.
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TITOLS PUBLICATS

Girona abans de Girona
(Prehislória)
Per Eudald Carbonell i Enriqueta Pons

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

G¡rona goda i sarraiha
(476-785)
Per Narcís [/. Amich i Josep [,4. Nolla

Girona carolíng¡a
(Del 785 a I'any 1000)
Per Gabr¡el Roura

G¡rona comtal i feudal
(r 000-1190)
Per J. Canal, E. Canal, J. ¡,4. Nolla i J. Sagrera

La G¡rona del s. Xlll (1190-1285)
Per J. Canal, E. Canal, J. 14. Nolla i J. Sagrera

G¡rona medieval
Uetapa de l'apogéu (1285-1360)
Per Christian Guilleré

Girona med¡eval
Crisi i desenvolupament (1360-1¿1.60)
Per Christian Gu¡lleré

La Girona med¡eval
Canvis i ruptures (1460-1519)
Per Sandrine Victor

Girona al segle XVll
Per Joan Busquets i Antoni Simon

Girona del set-cents
Els lím¡ts d'una transformació
(170O-r792)
Per Bamon Alberch i Josep Quer

Girona, guerra i absolut¡sme
(1793-1833)
Per Lluís M. de Puig

La Girona de la Restauració
(1874-1923|
Per Joan Puigbert

La G¡rona convulsa (1923-1939)
Per Josep Maymí

Girona sota el Franquisme
(1939-r974)
Per Josep Clara

Quaderns d'história de Girona és una
col.lecció de llibres que posen a l'a-
bast d'un públic ampli, de manera
ordenada i rigorosa, tota la informacjó
ex¡stent sobre el passat de la ciutat.
EIs millors especialistes de cada
període hi ofereixen el resultat de
noves invest¡gac¡ons i obren nous
camins a la interpretació sobre els orí-
gens de l'área urbana de G¡rona. La
col.lecció aplega una valuosa infor-
mació gráfica, en bona part poc
coneguda.





Lluís Maria de Puig Historiador i polític,
Diputat, Senad.or, ha presid.it diversos
organismes europeus. Prolbssor d' histdria
a la UDG, amb 12 llibres propis, coqutor
de 20 més (3 Hístóries de Catalunya) i amb
més de 200 treballs publicats, tl'históriu,
cukura i política catalana, espanyola i
europea (articles académics, assaigs, prd-
legs, inJormes, ponéncies, morutgrafies,
biogra.fies -..). Com historiador ha investi-
gat Jbnamentalment els segles XIX i XX
gíroní i catald. Alments una vintena dels
seus estudis corresponen a l'época histdri-
ca que abraga aquest llibre, com ora Álva-
rez de Castro, Notes sobre la premsa napo-
lednica a Girona, El Baró de Gérando a
Gírona, L'impacte de La revoluciri {rance-
sa, I¡t invasió napokónica i la qiiestió
nacional, Les bataLLes tlel Brut:, Sobre el
patriotivne dels cataLans durunt la Guerra
del Francés, Aprorimacki als orígens del
.federalísme a Catalunl,a, entre d'altres.
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