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Lexpulsió dels jesuites
La cultura gironina del

Girona obre i tanca el segle amb sengles gueffes
-la guerra de Successió a la corona espanyola i

la dénominada Guerra Gran contra la república
francesa- enm¡g de les quals es produeix un creixement de la població que podr¡a fer pensar, en
primera instáncia, que la c¡utat coneix un període
de franca prosperitat. Sense negar l'ex¡sténcia

d'avengos, hom s'adona que el creixement
económic i demográfic és modest i que es va

alentint a mida que avanqa el segle a causa de la

pervivéncia d'un seguit d'obstacles estructurals
rellevants que la societat gironina no reii a transformar. Val a dir, també, que aquesta visió pren la
seva veritable d¡mensió si comparem la moderada creixenqa gironina en relac¡ó a l'¡mportant increment que es produeix a d'altres viles de l'entorn gironí i de la resta de Catalunya. Girona
tindrá com a principals mecanismes del seu creixement el consum de la nombrosa tropa instal lada a la ciutat i el flux de renda, encara difícil de
valorar, dels propietaris i rendistes de la terra,
eclesiástics ¡ noblesa local.
Uentrellat grem¡al organitzat encara de ma-

nera massa rigida, la feble implantació d'un
sector comercial molt dependent d'enriquir-se
mitjaneant l'especulació amb els arrendaments
i eli mónopolis alimentaris i, finalment, el fracás
del sector manufacturer, que no aconsegueix
arrelar a la c¡utat, ofegat entre la manca de capitals i l'abséncia d'un esperit c¡utadá emprenedor, mantenen gairebé inalterable l'estructura económica de princiPi de segle.
Paral.lelament, Ia tímida introducció de les idees de la il.lustració ¡el l¡mitat impacte de les reformes en l'organització mun¡cipal d'engá de

1766 no aconsegueixen trasbalsar un statu quo
caracteritzat per l'omnipreséncia de la noblesa
i l'església en tant que elements de control politic i ideológ¡c de la ciutat. Amb tot. diputats
del Comú i síndics personers maldaran per millorar, dins les seves limitac¡ons, una realitat política i económica que perceben estancada.
Com a rerafons, hi ha la sagnia que suposen tes reiterades malvestats dels quatre rius
que, ultra les pérdues d¡rectes en l'economia
que provocaven, constituiren un llast psicolÓgic que tingué efectes clarament desmoralitzadors en tota aquella soc¡etat.

1705
Girona es rendeix a les tropes
austracistes el dia 12 d'octubre.
Mor NarcÍs Juliá, autor del parnás
Catalá

1738
Reial Ordre que mana arrendar el
dret de portes i els molins fariners

1710
L'arxiduc Carles visita Girona

1741
Tancament definitiu de la Taula de
Canvi

1711
Girona capitula davant el setge de
les tropes borbdniques

1743
Visita de l'infant Felip

1712
Els austrac¡stes posen setge a la
ciutat per tal de recuperar-la, entre
els mesos d'abril i desembre
1714
L 1 1 de setembre acaba la guerra
de Successió amb la derrota dels
austracistes
1716
Decret de Nova Planta. Es liquiden les ¡nst¡tuc¡ons i llibertats polítiques del Princ¡pat

1745
Lorenzo Taranco y Musaur¡eta,
primer b¡sbe del segle a Girona
d'or¡gen no catalá
1749
Baldiri Reixach publ¡ca l'obra /r,strucc¡ons per I'ensenyanqa de
mtnyons
1749-1750
Comencen les primeres activitats
de la fábr¡ca de teixits de Francesc Boscá

f750

1718
Reial Cédula amb les disposicions
relatives al govern municipal

els allotjaments d'oficials a Girona
a canvi d'un pagament en diners

1729
Baltasar de Bastero, bisbe de
Girona, i el seu germá Anton¡ de
Bastero, v¡cari general

1756-1757
Decrets de lliure comerq de grans.
Els preus del blat es mantindran
alts al mercat de Girona

1731
Visita de l'infant Carles de Borbó
Farnesio

1760
Primers ¡ntents de reforma municipal. Creació de la figura del síndic
procurador general

17.34
Obres per enfond¡r el llit de riu
Galligants

1736
Neix Francesc Xav¡er Dorca

El marqués de la Mina commuta

1762
Jaume Oliveras és empresonat
per la seva act¡tud de protesta
contra unes cárregues fiscals

1764
Conflicte violent entre l'Ajuntament de Girona i el convent de
Sant Francesc d'Assís per la
capellá de la Verge de Loreto
1764
Crisi de subsisténcies a la c¡utat
1766
Reforma mun¡c¡pal. Es creen els
cárrecs de sínd¡c personer i d¡putats del Comú, que tindran una
gran act¡v¡tat a Girona
1767
Francesc de Delás, eleg¡t d¡putat
del Comú. Comenga la seva activitat pública
1767
Extinció de l'impost del dret de
portes
1767
Expulsió dels jesuites

1775
Pere Trutxet posa en marxa una

fábrica de pell d'ant
1775
Arribada del bisbe Lorenzana
'1776-1777
Els aiguats d'aquests anys cau-

sen fortes destrosses
1777
Santiago Ferrini intenta instal.lar
una farga, i més tard, el 1780 una
fábrica de filferro
1777
Pere Lliura i Jaume Oliveras realitzen el primer intent de crear una
Societat Econdmica d'Amics del
País

1779
lnici del cors de Ma¡tÍ Badia, promogut per la noblesa gironina i
c¡utadans de Palamós

1768
Supressió de la Junta de Comissar¡s Electors, atés el seu carácter
excess¡vament reivindicatiu

1780-1741
Comenga a funcionar I'Hospici

1768
El síndic personer Jacint Garafot
denuncia les conxorxes de negoc¡ants en les subhastes dels
arrendaments públics

inicia un intens conflicte relat¡u a
la lliure venda de grans al mercat
de la plaQa de les Cols

1770

Narcís

El correg¡dor marqués de Vallesantoro ordena el sufragi per
barris i parróquies per escoll¡r els
diputats del comú i el síndic personer, davant el carácter reivindicatiu del marc gremial
1771
La Cambra de Castella redueix el
nombre de regidories de Girona

de8a6

1781
El diputat del Comú Josep Collell

1742-1792
Construcció de la capella de Sant
1785
Antoni Vilaró, ripollenc, demana
permís per muntar una fábrica de
planxes de coure a Salt
1789
Festes amb motiu de la proclamació del rei Carles lV

La guerra
de Successió
a guerrr de Suelessió s'ha de riturr
I--¡en un mrrc lbrqu compler. caracteritzat d'una banda per les seqüeles
derirades d'una crisi eeonirmica que

f

havia colpejat la societat catalana de la
darreria del segle XVII, i de l'altra per
la problemática derivada de la successió a la corona espanyola que comprometé, a escala internacional, el tradi-

cional equilibri de forces entre les
poténcies europees d'aleshores. La
morl sense descendéncia de Carles II. i
el nomenament de Felip d'Anjou com
a successor seu, sacsejd l'equilibri
internacional de manera que propiciá
un canvi d'aliances que es concretá en
l'oposició de l'imperi austríac, Anglatera i Holanda a la successió de Felip
d'Anjou, i en la creació d'un bloc entre
Franqa i Espanya en det'ensa de I'opció
del nét del rei de FranEa.
L alineació de Catalunya cn el bin-

dol austriacista sembla que respon

a

diverses causes; en primer terme, al fet
que durant el regnat de Carles II s'hariu congriat a Calalun¡a un forl senliment antifranc¿s, de manera que l'opció d'un monarca gal era percebuda
negativament en vincular-la a la representació del poder absolut i centralista.

L opció catalana, forEa uninime,

reflectia l'enfiontament de dues con
cepcions de l'estat: la que representava
l'arxiduc Carles, més t'ederal, i la de
Felip V, fortament centralista.
En el cas de Girona. la situació es

Durant la guerra de Success¡ó el carácter de
plaQa faria ¡ I'emplaQament estratég¡c de
G¡rona va prop¡c¡ar que los asseÍ/'ada des del
mes de desembre del 1710 a gener del 1711,
¡

d'abr¡l a deseñbre del 1712.

ja

que,

sense temps de recuperar-se de les

difi-

presentava molt complicada

cultats económiques patides en el
darrer terq del segle XVII, es doná cl
fet que el seu emplagament estrat¿gic i
la seva condició de plaEa forta la conrerlien en un punt molt cobejat per
ambdós exércits. Aixó provoci que
Girona fos sotmesa a diversos setges i
que es convertís en punt de pas obligat cap a Franqa, de manera que la
continuitat i perllongació del temps
de dificultats afectá greument la seva
ja precaria cconomia. Air.i. un cop iniciades les hostilitats entre Ies tropes
dels dos pretendents a la corona espanyola, la ciutat es rendí en primer terme,
i de manera pacífica -no en va sembla

que predominava la tendéncia austrófi-

la- a les tropes austracistes el dia 12
d'octubre de l'any 1705.
Durant els anys de domini austracista. la ciutat va rebre la visita de l'Arxiduc el 1.1 de gener del 1710, en el
conle\l d'un riatgc de:tinat a aireear
els ánims dels catalans. La ciutat seria
assetjada per les tropes fianceses
d'enEi del mes de desembre del 1710,
en el marc d'una operació militar d'un

cen relleu, ja que el duc de Noailles
encerclá la ciutat amb un exércit de
18.000 homes, mentre que el nombre

de defensors era només de 2.000 soldats. A més, com a fórmula de pressió,
tallá la sdquia Monar, de manera que
deixá Ia ciutat sense aigua per al consum i, també, sense possibilitat de fer
treballar els molins. Finalment. la ciutat capituli en acabar el mes de gener
de 1711. Poc durii la tranquil litat, ja
que les tropes de l'¿Lrxiduc Carles intentaren reconquerir la ciutat, sense éxit,
després d'un setge que duri de l'abril
ul deiembre del 1712. i que fou uixecar
per un exércit de més de 20.000 homes
eomundal5 pel duc de Beru ick.
Les conseqüéncies d'aquesta situació es deixaren sentir ben aviat en la
situació econdmica dels gironins, més
que no pa\ .n la Jemogralica. ja que
aquells setges no van provocar en cap
cas una elevada mortaldat entre la
població cir il. Així. l'economia girunina es ressentí extraordináriament en
primer terme dels préstecs que calgué
fer a l'exércit de I'Arxiduc; en segon
termc, la ciutat, un cop sotmesa a
I'exércit fiancés, haguó de fer fiont a
una forta alqa de preus provocada per
la manca de queviures, a una fofta
pressió li.cal impulsldu per lu neces.i
tat Ce mantenir un exércit molt nombrós i, llnalment, Girona hagué de
suportar Ja cirregu dels allotjamenti
militars, quc minaren, no només 1'eco-

nomia, sinó també la tranquil.litat i la
moral dels ciutadans en incidir directament en les seves vides quotidianes i
familiars.
En la darrera fase de la guerra, els
( ltitlans restarcn :ol\ en la seva opu\ici(r a Felip V, ja que la signatura dels
tractats d'Utrecht (1713) i de Rastatt
(1714) propiciaren que els aliats
-Anglaterra i Austria- retiressin el seu
suport a la causa de l'arxiduc Carles.
Ocupadcs lcs grans ciutats del país per
l'exércit de Felip V la capitulació de
Barcelona l'll de setembre del 1714
assenyala, en una data carregada:ua
d'un notable simbolisme. el final de la
guerra i la integració efectiva de Catalunya a una Espunya d'encun¡ unitari i
centralista d'acord amb la concepció
defensada pel nou monarca.

La derrota de I'Arx¡duc Carles i la cap¡tulació
de Barcelona l'11 de setembre del 1714
sign¡fica el final de la guerra ¡ la integració de
Catalunya a una Espanya d'encuny un¡tari ¡
central¡sta.

9

La instauració
d'un nou ordre

polític
f

a vicrória de les tropes borbóniques

.l-rdar ant els uliats austracisles configura un fet históric de notables dimen-

sions polítiques. L entronització de
Felip V com a monarca enfiont de
I'opiió de l'arxiduc Carles d'Austria,
def'ensada aquesta darrera majoritária-

ment pels territoris que integraven Ia
conlederació calalano-rragonesa. rignificá una auténtica ruptura amb la
política duta a terme fins aleshores on,
amb tensions periódiques, la monarquia maldava per entendre's amb aquelles nacions, com ara Catalunya, que
gaudien encara d'un considerable marge de maniobra política.
La derrota militar de Catalunya
comportá la seva integració política,
sense condicions. a la nor a monarquia
que representava un model centralista
de clara influéncia francesa. Així, una
de 1es primeres mesures polítiques fou
I'anorreament de les llibertats i privilegis dels catalans, materialitzat en el decret de Nova Planta, de I'any 1716.
Aquest decret es concretá en el pla
económic amb la imposició d'un nou
sistema contributiu, el Reial Cadastre.
També significá la liquidació de la
histórica Universitat o Estudi General
de Cirona a l'edilici de les Aligues.
I'intent d'imposar arreu de 1'administració i de I'ensenyament la llengua

to

castellana. el nomenament de bisbes
foranis a Girona a pafir de la segona
meitat de segle, i la substitució de la
Vegueria pel Corregiment com a base
de la nova divisió territorial.
En 1'ámbit local, una primera actuació es concretA en l'aplicació d'una
reial cédula, l'octubre de 1718, que
establia váries disposicions referides
al govern municipal amb 1a voluntat
d'uniformitzar-ne el funcionament,
fins i tot en aspectes relacionats amb el
cerimonial i el protocol. Així, disposava l'abolició de I'antiga vestimenta
que empraven els consellers, cónsols,
jurats ipaers, i la seva substitució pel
"fraje moderno españo|", la prohibició
d'utilitzar carruatges en les funcions
públiques i l'obligatorietat d'anar-hi a
peu o bé amb cotxes particulars. També
es reglamentava la precedüncia en els

La conseqúénc¡a més ¡mpoñant de la derrota
catalana a la guerra de Successló fou que,
amb la ¡mplantació de decret de Nova Planta
del 1716, Catalunya va perdre def¡n¡t¡vament
els seus drets i ll¡bedats secu/ars.

\¡.F¡rE@L;1l
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La reforma
empresa per les

autoritats felipistes
ten¡a la voluntat
ínequívoca

d'extingír
qualsevol signe
d'¡dent¡tat local o
terr¡tor¡al, ¡

d'un¡form¡zar el
funcionament de
tots els munic¡pis
de la corona
espanyola.

seients entre els regidors, conferint un

lloc de privilegi als representants de
l'alta noblesa, cavallers, ciutadans

honrats i a aquells que gaudissin de
privilegi militar.
Un aspecte rellevant de la reforma
és ia voluntat d'extingir qualsevol signe d'identitat locrl o terrilorial. ja que
la denominació de jurat, própia del nostre país, fou substituida per la de regidor, própia de Castella, i alhora s'impulsá un sistema de comandament local
on es donava un paper protagonista al
corregidor. Cal tenir en compte que
aquest presidia les reunions de l'Ajuntament. i en la seva abséncia era substiluil pel tinent del rei o alcalde major.
Només en el cas d'abséncia d'aquestes
dues autoritats podia presidir el regidor
degi, és a dir, el més antic.

La preocupació per controlar un
país que s'havia manifestat clarament
rebel al nou ordre es concretava també
en la imposició d'una estricta vigiláncia sobre el moviment de la població,
la depuració de responsabilitats i el
control de les arrnes. El m:rg de I'any
I7 l9, el corregidor de Girona, Tiberio
Caraffa, prohibia a1s habitants de
Girona i el seu corregiment abandonar

les seves llars per més de vint-i-quatre
hores, obligant aquells que havien de
fer-ho per raons de treball o personal
aconseguir una llicéncia.justificativa.
La monarquia trigá a confiar en e1s
seus nous súbdits. La prohibició inicial
als nobles i altres persones singulars de
porlar armes -contravenint una práctica

immemorial- no fou aixecada fins la
darreria de 1'any 1760, quan es pemet
a tots els nobles del Principat de Catalunya portar armes ja que, segons el rei,
"no han cesado los cafhalanes de dar
pruebas nada equívocas de lealtad,
Jidelidad y amof' a la monarquía, i que
si els dóna aquest permís és perqué esti
segur que "están ansiosos de emplearlas ellos y sus descendientes en deknsa
y servicio mío y de los míos" .
La voluntat uniformitzadora de la
monarqu ia borbónica s'evidencia en
una carta de1 regent de la Reial
Audiéncia comunicant que per ordre
del rei s'havien de canviar el nom que
antigament tenien alguns oficis de la
ciutat de Girona. Se'ls commina a ferho rápidament ja que han observat que
a Girona persisteixen a emprar les
denominacions antigues malgrat les
disposicions reials.

la plaEa de les Cols, que esdevenia el

La ciutat a
principi de segle
T a ciutal de Girona a l'inici del segle
I-XVtll con\er\ava encara les caractenrtiques básiques de l'antiga ciutat
medieval. El nucli primitiu de la ciutat
es trobava encerclat per les muralles,
de manera que l'accés al seu inlerior se
seguia duent a terme per les poÍes que
s'obrien només de dia i que eren estrictament rigilades. ja que servien per
controlar l'entrada i sortida de les persones i, sobretot, la introducció dels
queviures i productes sotmesos a drets
i taxes municipals. Les portes més
renomenades eren la Porla d'en Vila. a
frec del riu Onyar i a quafe passes de

La c¡utat de G¡rona a comenQament del segle

Xvlll encara conservava les característiques
de la c¡utat med¡eval, amb el nucl¡ bás¡c
encerclat per les muralles, al qual s'acced¡a
pe Is histo r¡ cs po¡lals.

centre neurálgic de la ciutat, la Porta de
l'Areny i el Portal de Franga, al capdavall de la plaqa de Sant Pere, que

menava al barri de Pedret -on hi havia
les pedreres- i al barri del Pont Major.
La ciutat era dividida, pe1 que fa a
I'organització territorial, en tres barris:
el de Sant Feliu i centre, que abragava

des del marge dret del riu Galligants
fins el comenqament del carrer del
Carme; el barri del Mercadal, delimitat
pel riu Onyar i el pany de muralla que
s'eslenia tot al llarg de l'actual avinguda de Jaume I: i finalment el barri de
Sant Pere, que abragava el sector de
Pedret, el Pont major i la banda esquerra del riu Galligants. D'acord amb les
dades aportades per Joan Boadas, el
bari de Sant Feliu era I'any 1716 el
més poblat, amb 641 cases (e1 63,15 7o
del total), mentre que el barri del Mercadal comptava amb 195 cases i el
barri de Sant Pere amb 179. En total.
unes 1.015 cases, que aixoplugaven
poc menys de 5.000 persones. Tot amb
tot, els efectes de la guerra de Successió encara es deixaven sentir, ja que hi
havia 119 cases derruides (11,72 qa) i
132 parcialment destruides (13 7o).
Malgrat que la ciutat comenEava a
estar fofiament urbanitzada en constrenyer-se dins el recinte fbrtificat, hi havia
encara tres passeigs profusament
arbrats. el denominat 1' "Alameda" i a
les sortides de les Pofes d'en Vila i del
Came. El veritable parc verd de la ciutat era, naturalment, la Devesa, que el
setembre de l' any 1777 comptava amb
cent trenta vessanes d'extensió. amb
5.200 pollancres nous, 3.500 ja crescuts
i 60 arbres blancs. Aquesta massa de
8.760 arbres era considerada molt
escassa, ja que se n'havien tallat molts
per ler-ne ús per a obres i les sovintejades crescudes de1 riu Ter se n'havien
endut molts altres. Quant a la segure-

La séqu¡a Monar
constitui1 un element
bás¡c per al reg de les
hoñes i conreus de la
c¡utat, ¡ també la forQa
motr¡u que permet¡a el
funcionament de la
¡nc¡p¡ent manufactura
del barri del Mercadal.

tat, el tránsit dels ciutadans a la nit que-

dava molt compromés en mancar un

sistema d'enllumenat mínimament
segur. Cap a final de segle, concretament el 1797. s'iniciá l'establiment
d'un enllumenat per oli i comenqá a
generalitzar-se la figura del sereno.
Quant a la distribució de la propietat. el clergat conslituia el gran propietari urbá. \obretot h Catedral. seguil a
molta distáncia de la noblesa -que
comptava tot i així amb els casals més
céntrics i valuosos económicament- el

grup format per vídues, donzelles i
pubilles, i els oficis vinculats al món de

la constrxcció i I'alimentació. D'altra
banda, la ciutal era presidida encara
per constrxccions de poca alEada, de

manera que predominaven les cases de

planta baixa, i de planta i pis, que en
conjunt significaven el 94 o/o dels habitatges de la ciutat. La geografia urbana
gironina es caracter¡l7ava. aixi mateix.
per la preséncia de deu convents iun
monestir, confegint a la ciutat un
aspecte marcadament levític.
La vida comercial es concentrava al
barri de Sant Feliu i centre. on hi havia
la Casa de la Ciutat, diverses botigues
i tavemes, quatre hostals, tres forns de
pa, dos pous de glaE, les taules de ven-

da de la carn i la presó. En canvi, e1
barri del Mercadal acollia els rerveis
manufacturers, que es movien grácies a
l'aigua de la sdquia Monar. Així, hi
havia tres molins, la fusina dels argenters, el retorcedor, el martinet i la fábrica d'esmolar f'erro. així com l'escorxador itres casernes. Finalment, el barri
de Sant Pere concentrava un sector de
molta activitat a Pedret, on es trobaven
els molins nous, a l'indret denominat
veinat de la Manola, quatre forns de
coure calg, dos de coure terissa i un de
coure teules, així com la Pedrera.
Joan Boadas apofia dades entorn de
I'estructura económica de Girona 1'any
1716, que es basava en una Presdncia
remarcable dels sectors de l'alimentació, téxti1 i del vestit, construcció i cuiro que! en el seu conjunt, representaven un poc més del 40 7o de I'activitat
professional global. Menys influéncia
tenien el sector agícola (5,64 7a), el
<lel comerg i transport (5,77 7o), el del
metall (6,98 o/o) i l'administració (4,97
ú/o). Yal a dir que els sectors més puixants económicament eren la noblesa i
el clergat. Aquests darrers, entre clergues i vinculats, eren 707 persones!
aproximadament el quinze per cent de
Ia població de Ia ciutat.

El gouern

de la ciutat
I govern de la ciutat requeia en primer terme en els regidors, que en el
cas de Cirona hur ien de ser vuit. sora
Ia direcció i supervisió d'un corregidor

nomenat

pel rei, el qual, cn

cas

d'abséncia, era substituit per I'alcalde
major o tinent del rei. La gestió rnés
direclr era dur¡ a [c|me per un conjunt
d'empleats, el nombre dels quds váriava en funció de la conjuntura econdmica peró que comptava amb una série de
cárrecs de forta tradició i arrelament.
Els cárecs de més pes eren el mostassi, que controlava els mercats,
sobretot la higiene dels aliments i l,ús
dels pesos i les rnesure:: el clar ari. que
tenia cura de portar els comptesl el
secretari, que portava l'administració
del municipi, sobretot la redacció i tramitació dels documents, i els encarregats de vigilar les obres. Econónticament, el pagament del corregidor,

I'alcalde major, els regidors

i

els

empleats resultava a voltes una cánega

moll important per a lcs \empre minses
arques municipals.

El cirrec de secretari o

escrivá

recau durant bona pafi del segle en
Jeroni Matheu, i d'enEd del 1781 en el
seu nét Bonaventura Burell i Matheu: a
arrbdós comespon el mérit de confegir
unes actes de lcs reunions dels plens
municipals pulcres, concises i molt ben
documentades. Val I dir que \embl¡
harer-hi una ccn¡ tradi(.ió en la successió per via famili¿Lr en 1'exercici de
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Tot ¡ que el govern de la c¡utat era
responsabilitat dels regidors, la gest¡ó més
d¡recta era duta a terme per un conjunt
d'empleats, d'entre els quals destacava el
mostassá que controlava els mercats.

detenninats cárrecs: el I744 Jaume
Manyac succeeix el seu pare en el
cárrec de porter, i el 1760 un xicot de
dir uit unys cognominat Geones ocupu
el treball de credencer dels drets de la
porta de la Mare de Déu, no només per
la seva preparació, sinó també perqué
aquest cárrec ja I'havien exercit el seu
avi i el seu pare.
Quant als regidors, el seu nombre
oscilll en luntió dc la conjunturr
económica, l'abséncia justificada d'alguns d'ells i la incidéncia de la mortalitat i les lJargues malalties. Sintéticament, assenyalem que a Girona des de
l'an) l7l9 lins el 177 I li corresponien
vuit regidories, que en aquesta d¿u:rera
data es veieren reduides :r sis per reso-

lució de la Cambra de Castella. Tot i
¡ir,i. direr:es eonjuntures en lan minvar encara més el nombre fins al punt
que hi ha períodes que els pocs que
queden es veuen incapaEos de resoldre
els af'ers públics. El 1751, davant el fet

que dos regidors són absents de fh

ternps per cuu:a tlels scu: negocis particulars, se'ls escriu a Barcelona comminant-los que retornin. El 1773 la
situació era més dramitica. cn constar

com a actius només tres regidors, ja
que un d'ells, Josep d'Oliveras, era a la
Cort ocupant un cirrec i cls altres dos
eren morts sense que tins al moment
s'hagués permés cobrir-ne la vacant.
La promoció al ci,rrec de regidor era
un procés molt ben controlat. L Ajuntament triava una terna entre aquells que

considerava més adients nobles en la
seva immensa majoria- i a continuació

corresponia al rei decidir la persona
elegida. Usualment el regidor detentava el cárrec a perpetuitat, essent forqa
normal la successió en aquests cirrecs
de veritables nissagues aristocrátiques.
No cal dir que aquesta perpetuació en
el poder acreixia l'autoritarisme dels
regidors i sovint 1'abús i la corrupció, i,
sobretot. la seva submissió a la monarquia.
A mesura que avanqa el segle, i
sobretot d'engá de la incorporació al
govern de la ciutat de la figura del síndic personer i els diputats del Comú,
augmenta el control entorn dels nornenaments i sovintegen les denúncies
d'incompatibilitats. El 1773 Narcís
Boer i Miró posa rl descobert le\ inlrigues dc Francesc Martí per ser regidor

i

denuncia la seva incompatibilitat en
estar implicat en l'abastament de les
carnisseries. Finalment no se'n surt i el
1776 Martí, ara regidor, li torna la pilota oposant-se al nomenament del dit
Boer com a regidor al legant incompa
tibilitat, ja que Narcís Boer era governador de1 fort dcl Condestable i el seu
cosí germá, Antoni Boer i Pellisser,
exercia el cirnec de regidor.
Pel que fa a la composició social de
la municipalitat gironina, és evident
que les regidories estan monopolitzades per la noblesa. Els cognoms Prats,
Oliveras, Ciurana, Batlle, amb estrets
graus de parentiu al llarg de gairebé tot
el segle, i els cognoms Boer, Delás,
Rich, Foixá i Camps més tard, confi
guren una elit aristocr¡ltica que es preocupa tant de monopolitzar el poder
com de prevenir l'entrada de ciutadans
no privilegiats. Ca1 dir que fins i tot la
representació de professions il lustrades com els notaris i juristes és limitadíssima. L'entrellat político-administratiu format pels regidors i els
empleats municipals es completava
amb la figura dels denominats alcaldes
de barri, en nombre de tres.

La mun¡cipal¡tat
g¡ron¡na
setcent¡sta era

monopol¡tzada per
la noblesa: els

cognoms Prats,
Oliveras, C¡urana o
Batlle al
comenQament, ¡
Boer Delás, R¡ch,
Fo¡xá i Camps
més tard,
configuren una el¡t
ar¡stocrát¡ca que
controla el poder
mun¡cipal.
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d'edats conflrma aquesta percepció,
atds que la població d'entre 7 i 24 anys
está fbrmada per 1.802 homes i 1.252

[a població
f

a poblrció Jel

l--¡zu

:eglc XVIII s'analir-

h¿rsicament a partir cje duc.
fbnts: el recompte de 17l7- I 8 i el cens

de Floridablanca de l7ll7. Entre els
historiadors i els demógrafs predomina
la tesi que el recornptc de 1718 estava
molt més sotm¿s a ocultacions i subvalorava el nombre d'habitants. mentre
que la validesa de les xifies del cens de
Floridablanca és més versemblant. En
el cas de Girona els estudis realitzats
l'ins lra no petmelen fer ufil.mlcion.
concloents sobre aquest aspecte. E1
recompte de 1717 dóna a Girona .1..173
habitants, un nombre que sembla fiable
si es compara amb el padró de 1719,
que prescnta un rifi-a lleugerament
superior, d'aproximadament 4.600
habitants. Ara bé, si calculem la taxa
de natalitat d'uque.1.. rny\ miljansrnr
el nombre de naixements que anotá el
doctor Campderir Camín, cn resulta pel
primer una taxa de natalitat del 58,6
per mi1. cxcessivament elevada pel
període, a menys que hi hagués a Girona entre mil i mil cinc-centes persones
més. De la xifia resultant d'incorporar
aquesta mass¿t teórica de població,
similar a l'increment que han establert
els demógrafs per a Catalunya en relació al recompte de 1717, en resultaria
una taxa de natalitat d'entre el 40 i 50
per mil, més usual als parámetres de
1'época.

El cens de Floridablanca de 1787
dóna per a Girona una xilia de 8.01.1
huhitant'. que sembla robrcd imens ionada per l'elevat nombre d'estudiants
que presenta. L'análisi de la piriimide

dones. El desequilibri, 549 homes més,
rrumr-ir s'explica pel\ troii, del corregiment que els pares han enviat a estudiar a Girona, at¿s que no hi ha raons
demogrlfiques que justifiquin un desajust tan profund. Aquest cinc-cents
estudiants serien l'excés ref'erit sempre
e lr poblució de Jler. als que no prrl¡cipen del cicle dcmográfic local, malgrat que se'ls pot considerar població
de fet, perqué sí que fbrmen part del
sistema socioecondmic de 1a ciutat.
Tanmateix, la dificultat de pottar a
terme I'análisi demográfica en una etapa preestadística obliga a considerar
les fonts com a válides, almenys per
compürJr cnlre tiiferents imbits i per
entendre 1a redistribució territorial dels
efectius poblacionals, ja que es poden
atribuir els mateixos def'ectes de quantificació arreu dcl territo .

G¡rana va ten¡r un cre¡xement demográf¡c
moderat en el segle XVIll.

Evolució de la població ¡ del seu pes 7o respecte del territori
Girona, poblac¡ons més impoñants de les terres de Girona, Barcelona, Catalunya.
1718-1787
variació %

Nombre d'habiiants
1718
4.473

G¡rona

845

Banyoles

B¡sbald'Empordá, La

1.557

BIanes

1.829

Castelló d'Empúries

1.261

F¡gueres

1.869
819

Lloret de Mar

0lot

2.627
821

Palafrugell
Roses
Sant Feliu de

Gu ols

1.543

Santa Coloma de Famers
Barcelona

34.005

Catalunya

407.913

1787
8.014
3.054
3.389
3.783
2.911
5.398
2.573
9.146
2.669
1.352
5.090
2.425
111.410
904.395

Amdues xifres analitzades indiquen
que l'evolucio de lr poblat ici gironinr
del set cenls es eartcleritzlt per crperimentar un increment positiu perd
modcrnt del nombre d'hahitrnts, si tenern e la perspecli\a comparalivf,.
L any l7l8 Girona era la població més
important dc les terres de Girona. Cap
altra no superava el seu nombre d'habitants. A la fi de segle, els 9.lzt6 habitants d'Olot superen en més de 1.000
persones la població de la ciutat dels
quatre rius. Les xifi'es absolutes mostren tan sols l'espectacular cas d'Olot,
peró les variacions percentuals palesen
un fcl inconlrovcrl¡ble: l¡ v¡ri¡rc¡ó percentual de la poblaciír gironina és la

més baixa d'entre les ciutats més
importants de les terres gironines. Si
comparem l'augment relatiu de la
població gironina, que és del 79 7o,
arnb la de Catalunya, que és d'un 122
',. dedurm que e\ lrrcla d'un inere-

1718-1787
79,2
261,4
117,7
106,8
130,8
188,8
214.2
248,2
225,1
417.8
229,9
194,7

Pes

/ actual comarca

t7l8
31,8
19,7
8,S
16,9
6,4
9,4
7,6
21,4
4,7
1,9
8,9
7,6

Variació pes %

1787

171ü1797

33,8

6,1

35,1

78,1

9,0
16,7

¡,5

7,0

10,4

13,0

38,1

11,4

49,6

32,1

49,6

7,1

51,2

4,7

147,5

13,6

53,5

10,7

40,3

227,6
121,7

rnent demográfic mediocre, clarament
int'erior a la mitjana de1 principat. El
mateix passa en relació a les poblacions més importants del seu entorn,
rcspecte de les quals experimenta un
increment menor: Olot 248 o/c; Figueres, 189 7¿; Castelló d'EmPúries, 131
70; Roses,4l87o,i BanYoles, 261 %.
Que es va tractar d'un creixement
poblacional mediocre ho demostra
també l'estabilitat del pes demogrific
gironí sobre el seu entorn teritorial, si
considerem corn a tal les actuals
comarques. El pes de Girona respecte
al territoli que I'envoltava pricticament no va canviar al llarg cle Ia centúria, a dif'eréncia de ciutats com Figueres, Olot o Sant Feliu de Guíxols, que
van incrementar-lo notablement. La
manca d'un creixement económic més
potent no estimulava el procés de concentració urbana que tenia lloc en
altres indrets de Catalunya.

Una societat
de solters
El creixement sostingut i constant de la població durant el set-cents es
deu a_la desaparició de les mofialitats catastrdfiques que delmaven
periddicament la població i a la reducció de la mo¡talitat adulta. Girona
segueix_ aquesta pauta durant tota la centuria, i només alguns anys crítics
(1731, 1742, 1750, 1760 i 1780) es caracteritzen per l,arigment áe la
mofialitat, peró en cap cas no van tenir consideraóió de cátástrofe.
Usualment es tractava de contagis aillats "tercianes,, o passes de verolaque afectaven I'element més desvalgut de la societat girónina.
Tanmateix, aquestes circumstáncies, que són válides per a tot el país, no
expliquen el moderat creixement demográfic de la ciutat, els meóanismes
que condicionen una evolució poblacional més estanca que la del conjunt.
Tot i [a manca de dades, es poden apuntar hipótesis analitzant alguns aspectes del creixement com la natalitat, la mortalitat, la nupcialitat, la
fecunditat i les migracions.
La pirámide de població gironina de final de segle, 1787, presenta les
primeres pistes. Es tracta d'una població més envellida qué a la resta de
Catalunya. Tot fa pensar que el nombrós estament eclesiástic i personal al
seu servei és la causa fonamental d'aquesta estructura piramidáI, tal com
explicaria l'elevat nombre de solters en totes les frangés d,edat. Una
població més envellida presenta un tant per mil més átevat de mortalitat,
mentre condiciona la natalitat a la baixa, ja que la població en edat fértil
és_percentualment inferior. D'aquí, en part, els cálóuls de Jordi Nadal, que
calcula una taxa de natalitat gironina dé 33,1 per mil, similar a la que.ei
pot calcular amb les dades d'en Campderá, dél 35 per mil, ambduás molt
inferiors a les catalanes, entre 40 i 50 per mil. La circumstáncia de I'edat
elevada de la població gironina incideix en un creixement vegetatiu
(diferéncia entre naixements i defuncions) més moderat que ila resta del
país, considerant que aquest fet s'hauria donat de manera similar durant
tota la centuria, com així seria si atenem el volum d,eclesiástics de
principi de segle.
Un component del creixement vegetatiu, la natalitat, és clarament inlerior
a Girona, com ja s'ha vist, en relació a la resta del país. Cal busca¡ la
causa en el pes de la població gran, peró també en el tret diferencial més
important de Ia demografia gironina, la baixa nupcialitat. per a Catalunya,
J. Danti ha remarcat que el component essencial del creixement
demográfic del set-cents ha estat l'augment de la nupcialitat, del nombre
de matrimonis i la seva formalització a una edat mé; jove, perqué a

l'augment percentual del nombre de persones casades 1i correspon
lógicament un augment del volum total de naixements. Així s'eixamplava
el període de fertilitat, mentre que la fecunditat es mantenia en una
mitjana de cinc fills per família en tots els ámbits.
Una nupcialitat més baixa, i en conseqüéncia, un volum menor de
naixements, és la diferéncia clau de la demografia gironina respecte de
Catalunya, on un 37,2 % de la població estava casada, mentre que a
Girona els casats suposaven únicament un 29,7'A del total d'habitants. A
Girona la població soltera en edat lértil superava la casada del mateix
grup d'edat, un fet invers al de Catalunya. Aquest fenomen respon a tres
motius; en primer lloc al desequilibri entre sexes que hi havia a la ciutat:
54,6 % d'homes, i45,4'yo de dones, especialment en les edats joves, pel
gran nombre d'estudiants masculins; en segon lloc, a l'elevat pes de
l'estament eclesiástic, capellans, frares i monges; i en tercer lloc, al
menor estímul pel matrimoni que oferia el moderat creixement económic
de la ciutat, tot i que no es facil precisar la part de culpa que recau en
cada argument.
En relació al fenomen migratori, tot fa pensar que la manca d'un
creixement económic més potent no estimulava la vinguda de població de
l'entom rural. Probablement existia un flux de carácter selectiu;
eclesiástics i pagesos rics s'instal'laven a la ciutat, tot i que tenien una
incidéncia molt limitada en la reproducció.

D¡stribució % de la població segons estat civil.
Cens de Floridblanca de 1787 . Girona i Catalunya

Girona

Total persones casades
en edat fert

I

I

Total personessolteres
en edat feftil

Total persones en edat
fertil

Total

casats

-

37,2

Catalunya

llestructura
ec0n0mtca
de la
¡luines són les fonts tle riquesa
\<ciulal. els lonamenls de ju seva

eeonomia.'Al llarg del scgle XVlll.
també de les centúries anteriors i práci

ticament tota la següent, la terra era el
recurs económic que proporcionava la
majoria de les rendes de la població, el
mitji e.sencial sobre el qurl la major
part d'homes i dones basaven la seva
existéncia. Aquesta afirmació, si bé és
rirlida per al conjunt de la socielal.
sembla mé: dilícil d'aplicu a un espai
urbá com Girona, on els pobladors no
eren majoritáriament pagesos. Tanmateix, Girona participava d'aquesta renda de manera indirecta -només una
petita part dels seus habitants eren productors directes- perqué a la ciutat hi
residien alguns dels principals beneficiaris de I'economia agrária: eclesiástics i grans propietaris, compost aquest
darrer grup per nobles i grans propietaris que s'anirien instal lant a la capital
al llarg del segle. i al final es coneixeran amb el nom d'hisendats. Aproximadament un 10 7o de la població de
Girona obté els seus ingressos a paftir
d'uns drets d'origen feudal sobre els
productes de la terra, provinents d'un
ámbit territorial difícil de precisar, que
depassa la didcesi i el corregimcnt.
L església, i en especial el capítol de
la Catedral, estimulaven un flux de renda, derivada de diversos drets senyorials, com el delme (entre un 9 7o i tn
13 % del net de la collita ) cap a Giro-

L'estructu ra económ¡ca gi ron¡na va
experimentar pocs canv¡s llarg del segle
XVIlll, ¡ es va manten¡r práct¡cament
¡nalterada f¡ns ben entrat el segle XlX.

na, que estaven en condicions d'acumular grácies a les exempcions fiscals
de qué gaudien, ja que només van
pagar el cadastre per les finques adquirides després de 1717. Aquesta acumu-

lació de capital permetia mantenir un
ritme d'activitat económica encara poc
mesurat, que de ben segur estimulava
els sectors de la construcció. l'alimcntació, el vestit, el metall o la impremta,
ialguns altres de tipus sumptuari com
la producció de ciris i oli. El cas estudiat per Pere Gifre d'una institució
com la Pia Almoina, i també 1'entitat
successora, l'Hospici mostra com els
perceptors de drets feudals són capagos
de seguir acumulant renda a partir de
recuperar drets d'exacció feudal moltes vegadcs en desús, i també de gaudir
de drets derivats del domini directe.
Aquest flux de renda de la terra soste-

nia una part de població molt

més

reduida que I'eclesiástica: els nobles i
hisendats, els altres grans perceptors de
rendes feudals. Ambdós grups mantenien una ocupació directa elevada en
lbrma dc criats i d'un personal de

suport molt divers a l'entorn de les institucions eclesiástiques.
Un segment clau de l'estmctura
económica gironina de set-cents, i element configurador de la seva capitalitat, és el conjunt de serveis que presta al
seu enlorn. CompOSl per cliverse\ ael¡vitats. A redós dels serveis derivats de
l'administració i transaccions de la
terra. i també J'altres bins. apareix un
"terciari" en creixement, fbrmat per
notaris, síndics i procuradors, que a
final de segle presenta símptomes de
sobredimensió. També radiquen a Girona les grans institucions assistencials de
l'época moderna, amb un radi d'acció
que supera els murs de la ciutat, la Pia
Almoina, després l'Hospici, i l'Hospital, del qual tenien cura el capítol de la
Catcdral i I'Ajuntamcnt. Per últim, s'hi
troben els funcionaris governatius, amb
el corregidor i els seus lloctinents o
alcaldes majors al capdavant, i els serveis judicials; les cúries, els tribunals
reials i senyorials.
La ciutat disposava d'un comerE
estable amb el qual la població dels
pobles veins podia satisf'er les seves
necessitats. Estava compost per botigues de teixits i altres que comercialitzaven la producció gremial. L'estricte
sistema d'entrada i sortida de mercaderies, que havien de pagar els impostos
del dret de portes i la lleuda, dificultava enormement el seu creixement, tot i
que la bona conjuntura del segle facilitava almenys la seva estabilitat. Era
una economia artesal de dimensió mit
jana, d'arrel medieval, formada per
pelil\ produclor\ organilTat\ en gremis.
ecaparadora d'un mcrcal captiu. que
manté la seva posició en el marc del
creixement económic del segle XVIII i
de la manca de competéncia. Aquest
artesanat va trobar en la tropa
instal.lada a la ciutat un consumidor
ideal dels seus productes, que se suma-

va al comprador de la pagesia dels voltants. La ciutat passá dels "allotjaments

odiosos" als "allotjaments profitosos",
és a dir, a gaudir dels beneficis de la
capitalitat corregimental. Les anades i
vingudes de tropa originaven sempre
algun memorial demananl la seva instal.lació definitiva i la construcció de
quaÍers per allotjar-les.
Els intents gironins d' industrialització no van cristal.litzar en e1 set-cents.
malgrat que sovintejaren intents de
tirar projectes endavant, especialment
en el ram tértil i metal.lúrg¡c. que
durant algun: període\ r rn proporcionar feina a part de la població. Existia
a la ciutat un capital comercial que
provenia Je l'activital de comerciants i
arendataris de drets públics i un altre
derivat dels drets sobre la terra, cap
dels quals no es va convertir en el capital industrial gironí capaE de generar
una amencada industrial similar a la
barcelonina. Cal tenir en compte, per
altra banda, que les indústries havien
de suportar fins ben entrada la segona
meitat de segle una imporlant barrera
impositiva per al tránsit comercial,
igual que la producció gremial.

En segle Xvlll es va accentuar el carácter de
G¡rona com a plaQa mil¡tar

El treball
I

sistema econbmic descrit en el
capítol anterior generava, lógrcament, un seguit d'ocupacions i activitats, alló que coneixem en paraules
actuals com a "mercat de treball". Cal

no confondre, i aixó val per a totes les
époques, treball amb activitat remunerada o ocupacions de la "població activa", atés que en aquella societat, i a
excepció de la noblesa, treballava prácticament tothom: homes, dones i molts
joves i nens que no eren estudiants, en
activitats que no apareixen en censos o
cadastres.
Segons el cens de Floridablanca de

1787, Girona era una ciutat de 8.014
habitans, en la qual tenien una tasca o
ofici concret 1.688 persones. Evident

ment, tant l'una com I'altra xifra no
deuen respondre amb exactitud a la
realitat, especialment la segona, que es
refereir a la "població activa". ja que
sembla molt poc dimensionada, tal
com mostren les dades cadastrals. Aixd
no obstant, la seva distribució percentual permet aproximar-se a l'estrxctura
del món del ffeball gironí del setcents.
Com a peculiaritat, val a dir que la ciutat tenia un grup molt nombrós d'estudiants, un 13,1 7o ¡lel total de la pobla-

ció. Pan d'aquest grup eren nois
enr ials des d'altres indrets del corregi-

ment. Per atendre la seva educació
calien ensen¡ants. que provenien en

paÍ del món religiós. Tanmateix,
la seva feina no apareix relacionada

bona

com a tal, sinó que probablement devia
incloure's en el grup eclesiástic.
En aquest cens, e1 gnrp eclesiástic

suposa la part més imponant de la
"població activa", aproximadament un
3l Vo. La seva funció. descrita en el
capítol dedicat a l'església, abraEava
una gran diversitat de tasques, que anaven des de l'organització de la vida
espiritual, element essencial d'articulació d'una societat foftament sacralitzada, fins a I'administració de les seves
rendes i govern de 1a seva prdpia
estructura.

Representac¡ó d'atlesans XVll-XVlll.

Segueir per ordre d'importáncia un
món artesanal d'ar:rel medieval. un 32
7o dels "actius" en el cens de Floridablanca, malgrat que probablement
devia traclar-:e d'una xilra superior.
En el Cadastre de 1759 el nombre de
mestres dels gremis és de 1.051 , i a
l'any 1799 el col.lectiu inclou 1.154
persones. Aixd elevaria el seu pes percentual sobre el total, i el deixaria al
voltant del 50 7o de 1a població activa,
mentre que la redistribució percentual
d'incloure el nombre de mestres més
real que presenla el cadaslre suposaria
per als eclesiástics representar el 25 7o
dels "actius". Es lr¡cla d'un grup mis-

cel.lani, compost per nombrosos oficis
iprolessions. organ¡l/at\ en grem¡:. ()
confrarie:. unes corporrc ions :o(iuprof'essionals obligatóries i exclusives,
basades en la privativa, privilegi de
fablicació i venda d'uns productes
reservats a cadascun, que impedia 1'entrada de competéncia. Com a atreu, a
Girona s'organitzaven en petits tallers
que eren alhora botigues, i proveien els
gironins i habitants de les rodalies amb
els seus productes.
El tercer grup en ordre de pes percentual és el de jomalers i criats, que
representen aproximadament tn 16 Vo
de 1a mi d'obra de la ciutat. Són Ia part
infedor de la pirámide laboral, i depenen d'un treball a voltes estacional i
mrl pagrt en difcrcnl' leine.. ja .igui
en les cases dels mestres. al servei del
nombrós grup eclesiástic, en el treball
agrícola o com a má d'obra en els primers intents d'industriulització.
La preséncia a Girona a final de
segle d'onze notaries, d'un col legi de
procuradors jde 20 advocats palesa
com la ciutat es converteix al llarg del
segle en un cenÍe de serveis des d'on
es gestionaven nombrosos afers del
món pagés de I'entorn. En aquest "terciari". 1'entramat tuncionarial derivat
de la capitalitat comenEa a tenir un cert
pe\- que eunstitueir. entre funcionari:.
escrivents de les cúries i militars de
graduació, tn 1c/c-5 o/o de l'ocupació.
Durant la centúria es va anar formant una elit de comercianls i negociants que s'enriquí mitjangant I'arren
dament dels impostos i abastaments de
la ciutat. Si bé el grup és poc nombrós,
alguns dels seus membres són els que
més paguen a compte de "l'industrial"
de 1753. Els arrendataris del dret de
portes paguen,l0 Iliures, els arrendataris dels molins 1'arincrs 50, els de les
carnisseries 25 i la provisió del pa 12.
Com a contribuents individuals més
rellevants de 1753 apareixen Narcís

Vila, un comerciant a 1'engrós de Pont
Major r6lliures) i cl lahricant Francesc
Bosci (6 lliures). Pel que fa als fabricants, el resultat a la fi de segle és ben
magre, i el cens de Floridablanca de
i787 només en comptabilitza tres.
Per últim. Cirona manlenia unü
petita economia agrária, formada pels
pagesos del pla. els hortolans que residien a la ciutat i una pafi dels jornalers
que treballaven en les t'eines del camp.

Gremis i col.leeis sironins
de I'anv 1753.?aEament
cadastrál del "Industrial,
tráfico y comercio"
Gremis
Alois o ferers
Curtídors
Mercaders de feíxíts o

Lüures

paraires

Tayerners
Fusters
Paletes
Sabaters
Albadivers í manters
Cordoners
Saslres
Robers
Esparters
Hortolans
Rajolers
TeLxílors de Lli
Flequers i forners
Ll¡breters
Soguers
T¿ixidors de vels

15
15
15
12

l0
8
8
7
7
7

5
3
-i

J
J
2
2
2

I

Col,legís
Notaris públics

Adrcguers o cerers
Apotecdr¡s
Notaris causídic s (procuradors )
Cirurgíans
Argefilers

20
18
16
10
9
5

Un intent
d'industrialització

frustrat: el téxtil
T I erolució del tértil gironí del setI---¡ cenlr s'ha tlescrit en negaliu:

no

va exercir un lideratge similar al de
l'irea barcelonina, génesi de "l'arrencada industrial" de Catalunya, basada
en la fabricació de teixits d'indianes a
gran escala. Aixó no obstant, a Girona
hi va haver alguns intents de posar en
marxa una producció de tipus fabril,
que no va reei\ir a llarg lermini.
L estat crític de les arts téxtils gironines de principi de segle queda reflectit en un interrogatori que dirigí el
corregidor Baró d'Huart a l'Ajuntament l'any 1727, respecte als telers de
llana i seda, mestres i operaris que hi
havia a la ciutat. Els resultats confirmaven el conjunt de lamentacions dels
gironins respecte a un passat económic
més esplendorós. L ajuntament contestava que només hi havia un teler de llana, el propietari era pobre i només tre-

ballava de tant en tant, quan se li
pagava e1 seu treball; hi havia un batá,
que de tant en tant servia per batanar
" gamuz,as I mantas", i dos mestres,
pobres i de poca destresa en l'ofici. No
hi havia cap cardador, i només un tundidor, que treballava quan li portaven
"paños para tundir". De telers de
seda, només n'hi havia tres, per a vels
senzills que no servien per a "damascos y Íerciopelos". Tampoc no hi havia

Els memor¡als i ¡ntenogator¡s reÍlecteixen

poques transformac¡ons económ¡ques.

cap retorcedor de seda i llana, i l'únic
teixidor de llanes era poc hibil.
Dos anys abans, peró, una relació de

contribuents al cadaslre per actiritat
comercial, feta per l'Ajuntament, mostrava com el comerg relacionat amb el
téxtil no estava en mala situació. Els
botiguers i mercaders de "paños y lien¿os" eren el grup que havia d'efectuar
uns pagaments més alts per un gravamen que era proporcional als benefi.cis
de l'activitat ( l0 9á). Vuit individus d'aquest ram, sols o en companyia, pagaven més de mil rais de contribució
cadascun, una xifia superada únicament
per dos notaris i tres propietnris de
taverrres. Tot indica que si bé la produceió estava estancxda o era iner.i\tent
<liversos oficis com soguers, teixidors
de lli i manters quedaren exempts per

manca de rendiment del seus negocis
hi havia un comerg florent de productes
t¿xtils, de ben segur relacionat amb la
nombrosa tropa instal.lada a la ciu¡al.
que arribá en diversos moments, després de la guena de Successió, a uns
3.000 soldats.
A mitjan segle es presenten indicis
que mostren com aquest comerq de productes t¿xtils comengava a estimular la
formació d'una esfuctura productiva. La
iniciativa més coneguda és la del fhbricant Francesc Bosci (familiar probablement de LlorenE Bosci, un dels comerciants que el 1725 declaraven 1.200 rals
pel cadastre del comerq). U any 1749-50
apareixen les primeres nolcies dels seus
afers, quan demana poder usar aigua de
la séquia Monar, moment en qué ja tenia
una ftbrica a Banyoles. La fábrica de
Francesc Boscá va rebre durant un temps

moltes comandes

i

va mantenir un bon

l775jano
apareixia en les relacions del cadastre.
No es coneixen les causes de la seva
ritme de producció, peró I'any

desaparició.

El gremi de paraires organitzá una
producció d'una magnitud difícil d'avaluar, perqué les fonts només permeten
algunes aproximacions al seu coneixement.
L'any 1762, Jaume Oliveres, empresonat per un enfrontament amb els regidors de l'Ajuntament en relació al
cobrament del cadastre, presentava un
memorial on es "penedia" del seu "mal
obrar". Per ell, sabem que el seu empresonament deixa en situació precária el
treball de moltes persones, ja que la
seva estada a 1a presó era causa de "l¿¡s
ercesivos daños que reciben un númerc¡
crecido de personas que trabajan en La

;fábrica del suplicante, que con eL
pequeño jomal y sudor de su rostro se
alimenfan y se ocupan a kt labor, priyándose con esto la ociosidad y de hir
olivegando muchas de ellas por no

poderse ocupar por ser única dichu
.fiibricu en rstu t iudad afligida ¡ miterable". C any 1767 , Joan Rumí, mestre
paraire, s'adreqa a l'Ajuntament dient
que está f'ent filar llana i"estambre" per
a mitges, a "cuyo fín tiene ocupadas
sesenta y seis personas de esta ciudad
que viven de esta labor". La relació de
les fábriques que donava l'ajuntament
de Girona I'any 1752 mostrava que en
relació a principi de segle el sector
havia crescut, tot i que estava poc
dimensionat. Tanmateix, cap d'aquest
intents no s'acaba consolidant.
A final de segle trobem dos projecles
que les guerres amb FranEa

i altres pro-

blemes internacionals, com la puja del
preu del cotó provocada per 1es guerres
amb Anglatera, acabarien per ensorrar.
El primer eren les fhbriques de I'hospici, que, segons Zamora, donaven feina a
unes 400 persones, especizüment dones
i nens que treballaven 1a ll¿rna i el cotó.
El segon fou una altra fibrica que tampoc no va reeixi¡ la del frzurcés Joseph
Agnell. instal.lada l'any 1790. que tenia

filar amb quaranta t-usos
cadascun. i també vari: lomr i una
máquina de cardar de cilindres folrats,
perd no donava feina a gaire gent.
dos bancs de

La séquia Monar ha estat una font d'energ¡a
tradic¡onal per a la ¡ndústr¡a local.

llactiuitat
metal.lúrgica

fessionals per lliure o la instal.lació de
noves indústries. Diversos memorials
de queixa arribarien a l'Ajuntament en
aquest sentit. U any 1762, els pabordes
del gremi presentaren un memorial que
exigia als arrendataris del molí maninet cobrar I'entrada i aradas tradicio-

nals. Una ordinació municipal de 12
d'octubre de 1761 eximia e1s fabrica!t#€ claus del maftinet de pagar
l'enfrada t arradas que tradicionalment

pJ:

intent' de transformució de l'esIJtructuru ecunomtca no e\ vtn quedar únicament en el téxtil, sinó que
també van afectar altres sectors. La
bona conjuntura del segle i la demanda
de l'entorn, especialment de la tropa
instal.lada a la ciutat, incidien positivament en diversos sectors. L activitat
metal.lúrgica n'és un bon exemple. A
Girona, on no hi havia la tradició d'altres indrets. va estar fins ben entrat el
segle en mans del món gremial, dels
"Alois", i la seva producció anava destinada al consum més proper. Era un
gremi que defensava aferrissadament
la seva privativa, intentant evitar l'entrada de competéncia, ja sigui de pro-

';i
,ü

"Alois".
L'any 1781, es queixaven a I'Ajunta-

es venien pagant al gremi dels

ment pel fet que un ferrer de nacionalitat francesa esmolava ganivets a casa
del síndic procurador general, Josep de
Burgues, f'et que provocá un greu
malestar en el gremi. EI molí martinet
estava destinat a la fabricació de claus.
i l'Ajuntament I'amendava anualment
al millor postor.
Els primers intents de traspassar el
constrenyits límits de la producció gre-

mial els van iniciar Josep Mallol,

argenter, i companyia (Joan Pérez C1aras. Francesc Blanr¡rt. teiridor. provinent d'una important famflia de comerciants de teixits, i Antoni Verdalet,
rober), que I'any 1769 presentaren una
sol.licitud d'establiment d' una fábrica
de filferro illautó en els paratges dels
antics molins de Santa Eugénia, extramurs de la ciutat, en un casal que posseia el comú de la ciutat. També demanaven permís per usar l'aigua de la

séquia Monar.

la font d'energia

que

articulá la industrialització gironina del

XIX. L'ajuntament

A Santa Eugénia de

Ter, en el paratge dels
ant¡cs molins, s'instal.lá en la segona me¡tat
de segle una fábr¡ca de filferro per servir la

creixent demanda del mercat local

zts

passá la demanda a
I'intendent general, ja que per fer 1'establiment calia demanar permís al
Reial Consell de Castella. La fábrica
comengaria a funcionar a principi de la
d¿cada dels setanta.
Un altre intent el va protagonitzar
Santiago Ferrini, un suís que intenti
engegar dos negocis de metal lúrgia que
no van acabar de reeixir: una farga l'any

1777 per treballar el mineral de f'ero
que havia trobat en la zona d'Anglés, on

pretenia posar en marxa una instal.lació

minera, i una thbrica de filt'ero l'any
1780. Com que els seus projectes s'havien iniciat mitjansant una societat amb
Mallol i companyia, aviat entraren en
via morta per desavinences entre els
socis, atés que aquests darrers no
acceptaven que Ferrini volgués fabricar
llautó, producte que es reservaven per a
la seva fhbrica. Ferrini va ésser un pers,.rnrtge amb unr empenta icapaeitat
d'iniciativa notable, i va rebre el recolzament del corregidor diverses vegades
per posar en marxa la seva fábrica, a la
fi sense resultat positiu.
Dos ripollencs intentarien engegar
una producció metal.lúrgica de més
volada. El primer fou Josep Jolis,
"muestro armero", que l'any 1778
demana que se li atorgui la concessió
del molí martinet "que sirue para alargar hierro y fabricar ckros de clavar"
i el tornall, que serveix per esmolar,
situats prop de l'indret anomenat fbnt
del Sitjar o del Martinet. L'any 1785,
Antoni Vilaró demaná a l'ajuntament

de Cirona l'establiment d'aigua

i

terreny a Salt per instal.lar una fhbrica
de fer planxes de coure i llautó i clavaó
per a vaixells. S'acordá atorgar el permís previ pagament d'un cens de quaranta lliures d'entrada i un de quarantacinc anual irredimible, en el cas que
també el Real Consejo aprovés el projecte. Lany 1789 aquesta fábrica encara no havia entrat en funcionament.
La fabricació d'aliments, i especialment el negoci del blat i de fer pa, també presenta signes de c¡eixement al
llzrg de la centúria. Quan desapareix el
dret de portes, Ia major part dels
imposto. mun ie ipals es reclplarien
mitjanEant l'arendament dels molins
fariners, fet que mostra Ia importáncia
del sector. El gremi dels flequers en

En el r¡u Gall¡gants els assaonadors de la
plaqa de Sant Pere abocaven les restes de la
seva producció.

consolidá la seva posició en fer-se amb
la provisió de pa a la ciutat a partir de
la década dels seixanta.
U any 1775, Pere Trutxet, albadincr,

posá en marxa una fábrica de pells
d'ant. Argumentava, en el memorial
que udreqrr a a l'Ajuntrment. que seria
l'única del principat. Comprá una casa
davant del monestir de Sant Francesc
d Assís. al eoslxl de la casa del tint i va
demanar de poder usar aigua de la
séquia Monar. La caseta era al Mercadal, propera al riu Onyar. El batlle d'aigües, en donar infbrme favorable a la
sol.licitud, rem¿fcava que fins aquell
moment era una febrica de cordes de
vigueta. Per últim cal remarcar la
intensa activitat constructora de principi de segle, destinada a allotjar soldats,
que tindria continuitat amb 1'obra civil
ireligiosa durant tota la centúria. EI
seu carácter no era excepcional, peró el

flux de renda que arribava r la ciutat
per part d'cclesiistics i nobles permetia mantenir un ritme de construcció
que garantia estabilitat als treballadors
del sector, tant a aquells que estaven
directament implicats en l'obra com
als rajolers i picapedrers.

Els abastaments,
El preu del pa
es societats de l'Antic Régim estaI-JVen solmeses a careslies cicliques
derivades de les males collites, que

J

sovint abocaven una part important de la
població a la fam i la indigéncia. En
aquest context, l'abastament d'aliments
era una condició essencial de supervivéncia individual i de regulació social,
i el pa, aliment per excel.léncia de la dieta quotidiana, esdevenia un element
d'especulació que proporcionava grans
rendiments. Per tal d'evitar-la, l'administració de l'Antic Régim regulava els
preus fixant unes taxes i limitava el
comerg per afavorir els productors locals
i evitar els acaparaments. A mesura que
creixia la població, especialment a partir
de la segona meitat de segle, el sistema
esgotava la seva capacitat d'afrontar les
crisis, motiu pel qual s'adoptá, a imitació d'altres parsos, la Iliure circulació de
grans, en sintonia amb les noves doctrines económiques que volien estimular la
seva producció i comerg. Els decrets de
lliure comerg de 1756 i 1757 no significaren grans canvis a Catalunya, segons
Piene Vi1ar, perqué el mercat ja s'estava
aficulant.
Girona, per 1a seva condició de ciutat propera al comerq marítim, a terres
productores de grans, i a una frontera
porosa al contraban, va tenir un aprovisionament raonable, i no es detecten
situacions de crisi de subsisténcies similars a les de l'interior de la península.
En els moments més complicats, com

La PlaQa de les Cols era el lloc més hab¡tual
on e/s pagesos de / entorn i els grans
productors ven¡en els seus productes per al
proveiment de la poblac¡ó g¡ronina.

la crisi de l'any 1766, que pofiá al motí
d'Squillace, o e1s "rebomboris de pa" de
1789, la ciutat no presentá manifestacions d'estar passant per una situació
greu de penúria. Aixó no vol di¡ peró,
que no experimenlés el pes de l'especulació posterior als edictes de lliure
comerg. Foren molts els memorials dirigits a l'Ajuntament que es queixaven
dels especuladors i acaparadors, especialment a partir de la crisi de 1764,
segurament la més greu que supofá la
ciutat. L any 1'779, Joan Font, argenter,
Joan Casanoves, sastre i altres fan constar el malestar de la població per "e/
abuso modemamente introducido en la
pkt4 del mercado de ella de pennitir
que los comercianfes forasteros en perjuhiab de los pobres vecinos acudnn
con kt misma libetad que éstos en los
días de mercado agavillan los zutrones
y paftidtts menores de trígo, que para
vender en elh conducen los labradores
de kts lugares circunvecinos". La població més pobra comprava el blat a la
menuda i es fabricava el pa, mentre que
la resta de la població el comprava a les

fleques, un arbitri municipal que s'arrendava al millor postor. Si els acaparadors

monopolitzrr en la mercaderiu per
revendre-la, la població es veia obligada
a comprar el pa més car a les fleques.
Després de la refoma municipal de
1766, els diputats del Comú i el síndic
personer van iniciar a Girona una intensa tasca de control dels preus, de Ia quaIitat dels queviures i de l'activitat municipal. La seva activitat de denúncia posá.
al descobefi algunes práctiques cspecuIatives contra les quals no existien mecanismes de denúncia des de la implzmtació del Decret de Nova Planta. Un dels
fendmens més habituals era la práctica
de lixar un preus elevats a partir de 1'entesa entre els venedors. A Ia Plaqa de les
Cols, lloc de venda del grans, s'arribava
moltes vegades a una f,xació del preu de
caire monopolístic per paÍ dels vene-

dors, fet que motiv) la denúncia del
diputat de comú Josep Collell l'any
1781, que:rconseguí durant un temps
separar els venedors locals i forasters per
tal d'evitar conxorxes. Els venedors
locals que més es beneficiaven de la lliure venda de gra, básicament el capítol
catedralici i la noblesa, ben representada
a l'ajuntament, aconseguiren revocar
l'ordre que entreb¿rncava el seu monopoli recorrent al Real Acuerdo, que dicti
a favor de la lliure venda.
Preus cle b ai en el mercat de G ro¡a
Sous a quartera. Mittana anual(1701 1789
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C any 1773 l'Ajuntament de Girona,
sota la pressió dels nous cárrccs, trobá un

sistema de millorar l'abastament i conÍolar els preus: transferir el contracte de
l'abastament de pa al greni de flequers
mitjanEant un simulacre de subhasta

pública que complís l'expedient legal.
Alguns regidors s'hi van mostrar en
desacord, perd la solució s'imposá, i els
seus resultats serien lloats en moltes oca-

sion..

jr

que la ciutrt quedi ben provei-

da, segons els testimonis. Ldxit del sistema es va sostenir en 1'estricte control que

els diputats del comú sotmeteren el gremi de flequers els anys següents pel que
fá als preus, qualitat i pes correcte del
producte. Fou també, per qué no dir-ho,

una solució satisfactória per als grans
productors i el seu desig de lliure
comerE, at¿s que el preu del pa es lixava
segons les lleis del mercat -respecte al
preu del gra de mes anterior a la plaEa de

les Cols-, mentre que es controlava
estrictament el preu del producte final.

A banda del pa, els abastaments
alimentaris més importants eren els
de la carn, l'o1i iels aiguardcnts. En
gcneral eren arbitris de I'Ajuntament
que s arendaren al millor poslor. tol i
que algunes vegades el consistori se'n
feia cincc, per manca de postors o per
qué aquests oferien un preu massa baix
per als interessos de la ciutat.

mltlanes mov s (1720-1789)
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la construcció, atés que s'havien

Els

comerciants i
els arrendaments

públics
esprés de la guerra de Successió,
Girona va anar adquirint una fésomia cada vcgada més pronunciada de
c iu tat eclesiaitica, adminislratire i
militar. El darrer factor. la instal.lació
de grrn nombre de \oldals a la ciutrt.

va suposar un bon estímul per a diversos sectors econdmics, com el comerE
de productes téxtils, la producció i ven
da d'aliments, especialment el consum
de queviures (vi, pa, carn i oli ) i el de
La venda de pe¡x era un prove¡ment que
gest¡onava la mun¡c¡pal¡tat m¡tjanQant el
gravamen que exerc¡a sobre la seva venda en
un espa¡ públ¡c a I'efecte. En la fotogrufia,
pont de les pe¡xateries velles ¡ llotja del pe¡x.

3(,

de

condicionar espais i habilitar cases per
al scu allotjament. En aquest context es
va desenvolupar una elit de comcrciants i negociants que amplii el seus
negocis amb I'arrendament dels monopolis del sistema d'abastament de la
ciutat i dels impostos locals, el dret de
portes i la lleuda.
Qui eren lquests homes? El repaniment del Cadastre del comercial de 1725
proporciona una primera relació de
nom5 que aniran apareirenl po:teriorment en diversos afers. El gup més
rellev¿urt era el dels comerciants i botigucrs dc "paños y licnzos", on figuraven
homes com Francesc Xavier Cabirol,
Josep BosclL, Joan Baptista Gibert, Josep
Blanrart, Rrlael Blanx¿rrt, Francesc
Nasples ialtres menys destacats o amb
un gravamen menor. Segueix el grup de
tavemers. on destaca la f¿Lmfia Mercer.
Miquel Padrós i Antoni Boxo, que
pagucn unes quantitats similars als anteriors, una mitjana de mil rals d'ardit. Els
revenedors Salvador Escurra, Rafael
Padrós o Joan Bat¿L1la també pagaven
sumes considerables. al voltant de 600
rals d'ardit, igual que els negociants sense gremi, dels quals destaquen els germans Francesc i lgnasi Feliu. Cal destacar l'especialització de la falnília Badia,
que tindria gairebé sempre en les seves
mans el molí paperer de la ciutat, una
bona brse per optar u ultre' negocis.
Uany 1738, una Reial Ordre, trame
sa des de la Reial Audiéncia. man)
arrendar les dues principals fonts d'ingressos del municipi; el dret de portes i
els molins fariners (representaven aproximadament el 85 o/o dels ingressos
municipals), que fins el moment havien
estat gestionats mitjangant col.lectors.
L'any 1740 ja lrobcm unr compan¡ia
fbrmada per homes provinents del grup
anterior (Ignasi Feliu, Josep Feliu, Francesc Merce¡ R. Cros i Miquel Badia,

El comerQ va ten¡r un
Paqer rellevant en

:.

.r i

i,1-

I'enr¡quiment d'una

el¡t de comerc¡ants. A

la fotograf¡a, mercat
del best¡ar de I'areny.

ja tenia arendat el mo1í paperer)
que aconsegueix fer-se amb l'amendament del dret de portes d'aquell any per
21.000 lliures. Un mesos més tard,
Francesc Mercer, nebot de Josep Fe1iu,
guanya en subhasta l'arrendament de la
provisió de la cam, tenint per fiadors els
mateixos individus amb qui havia aconseguit arrendar el dret de portes. L aprovision¿unent de la carn havia estat uns
anys abans en mans de la companyia de
Fr¿rncesc Xavier Cabirol. Aquest. originari d'Arenys de Mar, seria nomenat
ciutad) honrat de Barcelona l'any 1779,
als seus 85 anys, quan ja s'havia retirar
a tenir cura de les seves propietats (entre
altres dos castells i propietats a Arenys).
També s'arrendava la provisió d'aiguardents, que moltes vegades acabava en
mans dels taverters més importants.
D'enqá que 1'arrendament passe a mans
paficulars comenqá una forta pressió a
l'ajuntament perqué reprimís el contaban que practicaven els soldats, que
entraven queviures d'amagat a la ciutat,
i anaven a beure a les tavernes de fbra
muralla, on el vi va estar durant un
temps exempt del dret de Portes.
En pocs anys els ingressos de l'Ajuntament per l'arrendament del dret
de portes anirien baixant. Es fácil
que

entreveure com a causa important e1
carácter monopolista que tenia 1'accés
a la subhasta. L'any 1743 no apareixien postors, i l'ajuntament estava preocupat perqu¿ havia de complir l'obligació d'arrendar-1os. En els tres dies
senyalats de la subhasta, el mes de
novembre, es diu que "sólo se encontró como por burla, a saber, en el Pri'

mero 2.000 libras y en el segundo
8.000". Al final se I'emporta de nou la
companyia de Feliu, de 1a qual s'ha
separat el paperer Badia, que havia fet
una puja a part (potser una conxorxa
atds que eren familiars). Uoferta final
fou de 15.000 lli.ures. molt més baixa
que la de 1740. Fins a I'extinció del
dret de portes I'any 17 67 . s'aniran succeint diferents companyies, gairebé
totes formades per homes provinents
del grup esmentat, amb un rendiment
de l'impost a la baixa, lesionant clarament els interessos de la ciutat. En el
moment de I'abolició del dret de portes, sol.licitada per tots els estaments
de la ciutat en pes a

fi

de promoure el

seu desenvolupament económic, els
dar:rers arrendatari s recorreran judicialment intentant que els gremis els
paguin els drets que préviament havien

adquirit.

La taula
de canui
J e. taules de canri. que rintlrien a
I--¡ser l'embrici Jcls sistcmes b¡nr.uris
actuals. tenen el seu origen en I'época
tnedicr ll i moderna. En els ¡rimers
temps van funcionar com a entitats de

i administració de
dipósits. per derivar posteriorment cap
a operacions mes complexes, de préstec, transferéncies entre comptes, tráfic
de lletres... La Taula de Canvi de Girona (1411-l71lll7.1l) no és un exemple
d'aquesta evolució, atés que es va
munlenir ünicamenr cum a adminislradora de comptes i entitat de canvi. Tot
ila limirada capacirar bancária que
tenia, en desaparéixer va sostreure un
suport important al desenvolupament
d'un sistema de linangament de l'economir gironina elel .egls ¡Y¡¡¡.
La nccessitat d'obtenir rccursos
per mantenir l'activitat bé1.lica durant
la guerra de Successió van portar a 1a
Taula de Canvi gironina a fer.thllida,
quan I'any [71] el comandant genecanvi de moneda

ral de l'exércit va deixar-la sense

numerari. El rnunicipi va ser incapaq
d'afrontar el deute i tornar els cabals
als creditors. Per aquest rnotiu, quan
fuu reoberta l'en¡ 1719. nomú. eontinuá l'uncionant com a caixa dels dipósits forgosos que s'havien de fer pcr
qüestions legals, ja fossin procediments judicials i motius contractuals,
o pels dipirsits públics de confraries,
gremis i administració municipal.

S'extingí mitjanqant una ordre
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La Taula de Canv¡ de G¡rona va estar s¡tuada
a I'ed¡f¡c¡ de I'Ajuntament f¡ns la seva
desapar¡ció def¡ n¡tiva l' any 1 7 41.

1738, tot i que tanci definitivament
les portes l'any 1741, amb un deute
considerable. Girona es quedá sense
cap entitat de dipósits llevat de la Teca
de la Seu, destinada a administrar les
lende: ecleriistiques i lei, ohre. pies.
un problema al qual s'afegia l'abolició, des del decret de Nova Planta. del
tlret que leniu cl rnunicipi de cre¡r i
vendrc censals.
La manca d'un aparell financer era
un contratemps notable al desenvolupament de l'economia gironina. Les
intencions de rcf'lotar-la no van desapardixer mai, i ja l'any 1760, quan dos
regidors de l'Ajuntament de Girona,
Francesc d'Oliveres i Salvador Pla,
van assistir al jurament del rei Carles
Ill a M¡driel. porlaven entrc el conjunr
de peticions elaborat per l'ajuntament
el testabliment de la Taula de Canvi.

La poca atenció que els prestaren en
alguns temes rtrenors els desencoratjh
de plantejar aqú'est tema.
L) any 171o,'r.l síndic personer Pere
Sala presentá qn memorial a l'Ajuntament amb volüntat d'elevar-lo al rei
per tal de restablir a Girona l'antiga
Taula de Canvi. Entre altres qüestions,
exposava que " desde que se extinguió
dicha tabla pard los Comunes depósitos, ha laltado a la ciudad el comercio
público y se han seguido y se siguen en
el día graves perjuicios no sólo a los
vezinos del casco de la ciutlatl, si tambien al resto del. Obispado y Conegimiento". L'any següent, en nom dels
habitants de la ciutat i del corregiment,
es va presentar una petició de reoberlura, on es lamentava la manca d'un servei de dipósits a Girona. La situació
s'havia degradat pel tancament provisional de la Teca de la Seu a causa d'un
robatori, a banda de considerar que els
interessos que cobrava quan estava
oberta eren massa gravosos. Un dels
arguments més sólids de Ia demanda es
basava en la fuga de capitals locals cap
a Barcelona, perqué els ciutadans que
desitjaven tenir els diners en l1oc segur
els dipositaven en la Taula de Canvi de
la capital del Principat.
U any 1773, el notari Pere Sala, tot i
haver finalitzat el seu mandat de síndic
personel va preguntar a l'Ajuntament
en quina situació es trobava l'assumpte de la Taula de Canvi. Aquest contestá que ja havia obtingut el correspo-

d'un llarg camí, perd, la limitada capacitat econbmica del municipi avortá el
procés, i I'any següent l'Ajuntament
decidí retirar la sol.licitud de la Reial
Audiéncia perqué no podia assumir el
pagament dels salaris, atesos els excessius deutes que tenia. La forma recomanada de pagament dels salaris dels
empleats de Taula fou un entrebanc

decisiu,

ja

municipals

que els propis i arbitris
no permelien assumir

aquesta despesa fixa.

nent despatx reial relatiu al seu
restabliment "con tal que sea en las
mismas reglas y méthodo que la de
Barcelona".

f

any 1774 es van reme-

tre a la Reial Audiéncia les ordinacions

per a l'administració de la Taula de
Comuns Dipósits que havia de resta-

Manual de la Taula de Canv¡ de
I'any 1710, un any abans que el

blir-se a la ciutat de Girona, on es recomanava que s'havia de mantenir dels
recursos de propis i arbitris. Després

Comandant General de f exércit
la de¡xés sense numerañ per tal
de sostenir les despeses de /a
guerra de Successió.

causa dels successius setges havia dei-

xat la ciutat sense instal.lacions
adients. Així, i mentre es procedia a

Els allotiaments

reconstruir-les o agengar altres edificis
propis de la ciutat. sotmeté els veins a
una aclaparadora pressió centrada en

I'obligació d'allotjar-los a les

p

I carácter de plaga

fona de qué gau-

I--¿deix Girona al llarg de I'Edat Mitjana i Moderna, la necessitat de la
monarquia de consolidar-se després de
la guerra de Successió i els sovinrejars
conflictes a qud ha de fer front en el pla
intemacional, són la base d'una política que obliga a reiterades quintes entre
el jovent del país i, sobretot, del fet que

els allotjaments esdevinguin un factor
de malestar social i d'agreujament de
la situació econdmica dels habitants de
les viles sotmeses a aquesta pressió.
A Girona el problema va raure en el
fet que si bé hi havia la tradició que els
soldats i militars s'allotgessin a les
casernes, la destrucció produrda per

seves

llars. Com era de consuetud, cada casa
de Girona havia d'estatjar un o diversos soldats i donarlos alló que en el
llenguatge de l'época denominaven
"alojamiento y utensilios", i que es
materialitzava en "cama, luz leña y
posada de fuego
Es evident que aquesta forgada convivéncia entre ciutadans i militars provocá multitud de situacions de tensió.
Uany 1723 l'Ajuntament rem¿fca que
hi ha cases a Girona on tenen quatre,
sis i fins i tot més soldats allotjats, als
quals han de fomir de plats, llenya i
roba. Tanmateix. la resistdncia dels
veins i la insoléncia de molts militars
propiciava sovintejats aldarulls i la
continuada intervenció de I'autoritat
militar per apaivagar la tensió, tal com
refl ecteix peribdicament la documentació municipal. Il.lustra aquesta situació
la queixa, el maig del 1725, del notari
Mateu Thió, que tot i que havia deixat
dues habitacions de casa seva per allotjar un coronel, ben aviat se n'hi havien
afegit dos més, i finalment aquests
s'havien fet seva la própia cambra del
notari i altres dependdncies de la casa.
Les disputes ar:ribaren a ser tan
usuals i violentes que el juliol del1723
el governador va ordenar el sergent
major de la plaga i els comandants dels
sis batallons que fessin una visita a les
casernes per tal de concretar quants

Al

arg del segle es varen agenQar les
casernes de santa Clara, la dels Estud¡s
-antiga uníversitat l¡terária- la de sant Agustí,
sant Pere ¡ F¡guerola, a més de la caserna

d'Alemanys.

soldats podien encabir a cadascuna
d'elles. El resultat d'aquesta enquesta
lou decehedor i er idenciava la magni
tud del problema: hi havia a Girona
uns 3.000 soldats, i només un miler de
llits, de manera que el Governador va
haver de cercar una fórmula forEada,
peró enginyosa. At¿s que tocava un

llit

per a cada tres soldats, decidí que els
soldats compafiissin llit -dos per llit- i
que el tercer quedés mentrestant en

servei. Així encara li restava un marge
de maniobra que li permetia, en deter
minats mornents, posar un soldat més a
cada

llit.

L'enderrocament de /es caser,.tes a
conseqüénc¡a de la guerra va provocar que
bona part dels mílitars s'haguessin d'allotjar a
cases privades.

Paral.lelament, el govern municipal
inicia una política de reconstrucció de
casemes i d'agengarnent de cases per
tal d'estatjar-hi soldats i oticials de la

guarnició respectivament. En conseqüéncia, 1'any 1723 s'agenqava la
caserna de Santa Clara i l'antiga Universitat Literiria -esmentada com a
caserna dels Estudis-, el 1727 la caserna de Sant Agustí, el 1129 Ia casema de
Sant Pere i, ja a la darreria de segle, el
1777, es va refer la caserna de Figuerola per a encabir-hi "vagos y maleante.s"

i el

1789 s'acabaren les obres de la
caserna d'Alemanys. Així, 1'any 1737,
sembla que tots els soldats es troben ia
instal.lats a les casernes i es concreta en
215 el nombre d'oficials que encara
s'allotgen a cases particulars.
Aquesta rnillora de les casemes,
accelerada per la constant pressió ciutadana i rnunicipal, propiciá que I'any
1750 el marqués de la Mina commutés
l'alloLjrment d'olieials en un equiralent en diners, de manera que els verhs
que no gaudissin d'exempció d'aquest
servei havien de pagar una xifra detcrminada.
Quan Ia situació semblava resolta,
en parl per I'impacte de Ies obrcs a les
casernes, en part pel let que molts soldats eren tresllrdat. a zones de marinr

en I'avinentesa de 1a guerra

amb

Anglaterra, una decisió municipal,
altrament ben explicable, rcvifd, sj bé
amb menys incidéncia, l'antic contenciós. L any 1771 1'Ajuntamcnt demaná
al comte de Ricla que incrementés el
nombre de soldats en la guarnició de
Girona atés el seu favorable impacte en

l'economia de la ciutat. Després de
divcrscs rciteracions, el juliol del 1112
an'ibaren a Girona dos batallons. en un

contcxt municipal d'unanimitat en pcrcebre aquest augment com a factor de
primer ordre en la revitalització de 1'economla grronlna.
La creu d'aquesta situació fou un
augment de la tensió entre militars i
civils. Prova d'aquest fet és que eljuny
de 1773 l'Ajuntament es fa ressü dels

reiterats enliontaments verbals

al

carrer entre veins i militars, que es con-

creta en l'ús de prrrules olensives i
injurioses i, encara més greu, amb la
utilització d'cxpressions " que res uhan
en t'Jit, l, lut re:pectivas La(it)ncs.
muy olvidados de que son Vasallo.s de
un mismo M ¡¡n¿t.r¡lt"

.

La crisi de 1764
2

hivem de 1163-1164 el

camp

catalá va patir una carestia important d'aliments derivada de les males

collites; es tractava d'una situació típica de les societats d'Antic Régim, quan
una pat1 de la població es veia abocada
a la fam i la indigdncia. Malgrat que
Catalunya i Girona no van experimentar durant la centúria unes oscil.lacions
del preu del blat similars a les de I'interior de la península, la població passá
alguns anys difícils, especialment en la
década de 1760 i l'any 1789.
L) any 1764 Girona no quedá
exempta de la carestia d'aliments que
va tenir lloc en els mesos que van de
gener a juny , i que deixá en situació
límit les classes humils de la ciutat.
Així, el preu del blat arribaria en els
mesos de maig i .juny als máxims del
segle entre 1713 i 1788. A principi del
mes de febrer de 1164, davant la puja
de preus i la manca de subministrament. la ciutadania comengá a organilzar-se per ajudar els més desafavorits,
tal com reflecteix un memorial que
alguns gironins pietosos adreqaren a
l'Ajuntament, i que comengava amb
aquestes paraules "Nadie mejor ni
comprende mas que VS la misería y la
faha de pan que oprime a los moradores de Gerona...". S'hi demanava ajut
a la institució i a les persones acabalades perqué fessin aportacions en els
tres mesos abans d'arribar les collites. No seria, peró, fins a mitjan abril
que l'Ajuntament destiná una partida
dels béns de propis i arbitris a proveir
l'abastament del blat. Dos regidors

Les crisis agrárles eren I'origen de I'augment
de la moñalitaL no només per la manca de
prove¡ment. s¡nó petqué la malnutrició
fac¡l¡tava la propagació de malalties.

foren comissionats al poft de

Sant

Feliu, on varen comprar diverses partides de blat i de civada. AvanEat el mes
de maig s'acordá, conjuntament amb el
tinent del rei i el corregidor, prendre
una mesura corrent fins als decrets de
lliure comerq de 1756 i 115'7 restringir
la lliure circulació de grans com a
manera d'evitar l'especulació, perqué
malgrat I'escassetat que supofava la
ciutat. els revenedors i comerciants
encara trobaven blat a Girona que
podien vendre a fora. A final de juny
les autoritats semblen que tenen la
situació controlada i no apareixen més
notícies relatives a la manca d'aliments.

La crisi mostrá les debilitats d'una
c¡utal que no acabava de trobar una via

de creixement econdmic similar a la
resta del país: mal abastament a causa

de la poca integració en el circuit
comercial i productiu i manca d'un sistema eficag d'avituallament durant les
etapes d'escassessa. La combinació
dels dos lactors havia ponal a una espi-

ral especulativa que només es podia
re!oldre. segons els contemporcnis.
estimulant el lliure comerg i els fluxos
de mercaderies cap a la ciutat. Per a
aixó s'havien de superar algunes dificultats. En el memorial que la ciutat
elevá aquell mateix any al rei es relacionaven les causes de la seva mala
situacio. El sistema impositiu municipal. lormat pels propis -béns municipals- i arbitris -impostos amb qué I'estat dotava el municipi-, gravava
negativament e1 tráfic comercial. La
major part de l'import estava forrnat
per l'arbitri del dret de portes, que establia una taxa per cada mercaderia que
entrava a la ciutat. A aquest s'afegia la
lleuda, una altra cirrega sobre els aliments. terriblemenl molesta. no ja per
la quantia, sinó per I'arbitrarietat amb
qué s'aplicava i e1 contratemps que
causa\a a lr circulació de persones i
béns. Amhdcis importos constreny ien
el comerE local, derivant la compravenda cap a les localitats veines, que
no havien de supofar el gravamen.
Peró també afectaven negativament la
producció local, ja que els agremiats
experimentaven notables cárregues en
el procés de eompra de matéries primeres, alhora que es dificultava el procés de transformació, que necessitava
de l'entrada i sortida lliure de la ciutat.
El mateix passava amb qualsevol
fabricant que volgués instal.lar-s'hi, i
d'aquí segurament el fracás de les
lábriquer engegades els anys cinquanta, com la de Francesc Boscá. Es parla
de despoblzunent humá i trasllat del
comerg als afbres de la ciutat, mentre
creix l'rctivitat en els pobles reins.
A aquesta situació negativa s'afegia
l'endeutament crónic del municipi per
les contribucions a la Junta de Obres i
la poca flexibilitat en l'amortització
del deute que 1i suposava la úgida
reglamentació del sistema impositiu.

El darrer aspecte negatiu estava en
l'arrendament al millor postor dels
molins fariners, que tenia lloc per ordre
reial des de l'any 1738. La moltura de
gra produ'ia en mans de l'ajuntament
dues mi1 quarteres de blat anual, que el
municipi havia utilitlal en situacions
tle carestia a la m¿rnera dels pósit. castellans, entrant gra al mercat en períodes de crisi a baix preu, mentre que els
nous arrendataris en feren un ús especulatiu a la inversa. A la fi, s'aconseguí
substituir el dret de portes i la lleuda,
provisionalment l'any 1766 i definitivament l'any 1767 , per altres impostos
indirectes que afectaven menYs el
comerE, perd el temps perdut semblava
difícil de recuper¿r. Aquestes c¿rregues connectarien ben aviat amb els
impostos especials de la guerra contra
Anglateffa.
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El preu del blat arribar¡a en els mesos de
maig ¡ juny de 1764 als máx¡ms del segle
entre 1713 ¡ 1788, tal com mostren les xifres
relacíonades en el Ll¡bre de preus del blat.

que, tot i cobrar-se rarament vides, pro-

Uiure entre

quatre rius
itjanqant la consulta dels llibres
d'actes de l'Arxiu Histdric de la
Ciutat de Girona hem pogut documentar no menys de trenta-set aiguats al
llarg del segle. Ens hem centrat en aquelles riuades que provocaren destrosses
malerials o en les quals les aigües assol¡ren un cen nivellen la reva algada. No
ens ocuparem, per tant, de les clássiques
petites inundacions que a lectar en
sovint baixos i soterranis dels carrers de

l'Argenteria, Ballesteries o dels Quatre
Cantons. Usualment, quan s'esdevenia
el perill de riuada, es procedia ben aviat
a fer uns precs -les "rogat¡vas"- per fal
de sol.licit¿r el cessament de les pluges.
Si aquest primer prec no era escoltat,
aleshores I'Ajuntament demanava al
bisbe que es fessin unes misses, gene¡alment vint-i-cinc, dedicades als sants
patrons de la ciutat, és a dir. sant Dalmau Moner i sant Narcís.
Els aiguats revestien més o rlenys
perillositat en lunció de quin los el riu
que es desbordés, i de la confludncia de
I'augment del cabal d'un o més rius
alhora. Cal tenir present que 1'Onyar i
el Güell eren rius torrencials que experimentaven riuades forqa sobtades i
que sorlien de mare en pocs minuts en
el moment que el Te¡ més ample i
cabalós, portava molta aigua i e1s
barrava el pas. Per altra banda, el fet de
transcórrer pel mig del nucli urbá o per
indrets de poblament dispers conferia
més perillositat a les seves avingudes

vocaven greus pérdues económiques.
Així, i a tall d'exemple, el 29 d'octubre
de l'any 1735 es desbordá el Galligants, de manera que es va estendre
pels barris de Sant Pere i Sant Feliu,
aribant als carrers de les Ballesteries.
l'Argenteria i la plaqa de les Cols. El
resultat lou que molts carers i cases
varen quedar plens d'aigua i llots.
Ja hem remarcat que els aiguats de
l'Onyar eren els més perillosos. ja que
en creuar pel mig de la ciutat produien
grans pérdues materials. L'aiguat
comenEava en el moment que el riu
entrava cap a la plaEa de les Cols per [a
denominada porta de l'Areny i s'endinsava a ler cases. Els veins comien a
pujar els seus béns cap als pisos superiors. Quan l'aiguat s'esdevenia de nit,
la incerlesa i la por augmentaven arreu.
En alguns casos, com en I'aiguat de1 7
de desembre de l'any 1172, l'Ajuntament feu encendre teies i calderons al
centre de la ciutat, controlats per torns
de guirdia "prtra consuelo del Puebl¡t
y poderver los movimientos que hagan
las aguas del Río en sus crecientes y
bajas" .
Quan la riuada era produida pels
quatre rius alhora, les pérdues i destrosses eren sempre molt importants.
Així, l'aiguat d'octubre de 1176 enderrocá moltes obres de defensa del Ter, i
la de desembre del 1777 trencá la
séquia dels molins i provocá greus desIro\ses a la presa de Montfullá.
Nomalment, cada aiguat produia
també destrosses als pontr de Ia ciutat.
per bé que en el cas dels ponts o palanques de fusta se'n prevenien sovint els
mals desmuntant-los en tot o en part.
L'any 1740. amb motiu d'una forta
crescuda del riu Onyar, es varen treure
les baranes de la palanca o pont de fusta que enllaqava la plaEa de les Cols
actual Rambla de la Llibertat- amb el

Mercadal per tal quc 1'aigua no se les
endugués, i posteriorment varen tornar
a ser munlades. amb un cost total de l6
lliures i 7 diners.

Les malvestats

produides pels a¡guats

plantegen la possib¡litat de
desv¡ament dels r¡us, arr¡bant-se ftns i
loL a rcdactar-ne alguns projecles.

Cronologia dels aiguats
Adjuntem una relació dels 37 aiguats que hem pogut documentar esdevinguts al llarg del segle, esmentant l'any, 1a data concreta si es coneix
(dia i mes), iquins foren els rius que inundaren la ciutat.
l7l6 ( I9ll l): Ter i Onyar
1726 (30/11): Ter i Onyar
1132 (1'/ /9): Galligants i Onyar
l'735 \29llO). Galligants i Güell
1736 (9/l): Ter, Onyar i Galligants
1738 (8/l 0): Galligants
l'74O 126-21-2a/1). Tcr i Onyar
I 7,11 (febrer): Ter
1742 (desembre): Ter
17,1¿1 ( 11- l211): Ter i Onyar
1745 ( l7li I ): Ter i Onyar
17,17 (1-5-18/l): Ter, onyar i Calligants
1'748 (2312): Oryat
1750 (l/2): Ter i Onyar
l'754 (3Oll2): Ter i Onyar

1762

(l9lll):'fer

1763 ( 16/l0): Ter

i 16/10): Onyar, Galligants i
Güell; Ter, Onyar i Galligants
1772 (6-7-8/12): Ter i Onyar
1115 (1916): Ter
l'1'76 (19 20 i 25-26110): els .1 ¡ius
1717 \2tb. l3lllt L1 lq/12): Ter iOnlcrl
els 4 rius: els.l rius
1778 (hjvern): Ter
1'765 (412

17'79 (1-514)tTet

I783 (7/l l: 2ll12): els ¿l rius
1787 (1,1-16ll): Ter i Onyar
1790 (20 25/10): Onyar

l79l (16/5): Ter
(abrjl): Tcr

1758 (octubre): Ter

1795

l'759 (2518)t Galligants i Gücll

1798 (juny)r Ter

Font: Diversos autors: Girona, rius, ponts i aiguats. Girona: Ajuntament, 1982.
i la consulta dels ilibres d'actes del sesle XVIII.
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La lluita

contra l'aigua
T a temltica dels aiguats es omnipreI-r.rt en la clocumótació referida al
segle

XVIII gironí, de manera que les

destrosses ocasionades per les periódi-

ques avingudes dels rius Ter, Onyar,
Güell i Galligants constitueixen ben
segur la preocupació més quotidiana
dels regidors de la ciutat. L'actuació
municipal es concreta en tres tionts: les
obres de planificació i prevenció dels
aiguats, I'agengament de les desffosses
i la sistemática actuació en les denominades preses dels molins de la ciutat.
En primer terme, doncs, el govem
de Ia ciutat malda per prevenir els efec
tes devastadors dels aiguats: així, l'any
1734 enfondeixen el llit del riu Galligants, i el 1769 agencen les vores del
Ter, per bé que no reixen alguns projectes més ambiciosos destinats a desviar els rius Ter i Onyrr per l'cxcersiu
cost de l'obra. Davant la dificultat de
resoldre el problema de soca-rel, una
bona part dels recursos econdmics de
la ciutat s'aboquen a la construcció
d'una série de dics per aturar les aigües
del Ter i l'Onyar mitjanqant la utilització de grans carreus de pedra extrets de
les pedreres de la ciutat.
f any \734 i 1735 es consrruten
una série de dics per tal d'agengar les
malreslrr: de l'aiguar del 1732. i quan
ja es portaven gastats més de 100.000
rals d'ardits, la corporació municipal
aconseguí el permís per substituir les
obres per la plantació d'arbres, més
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Sovint, la conjunc¡ó per¡ód¡ca de les
av¡ngudes dels rius Tef Onyar, Güe í
G al I ¡gants p rov oc a pe riód i ques
catásrrofes que sacsegen la precár¡a
hisenda munic¡pal.

económica i, pel que sembla, igualment eficient. L indret de la plantació
era la Devesa. i es duia a terme mitjangant una delineació planificada dels
arbres de manera que anessin frenant la
forgr de les aigües i airí rquesres arribessin més calmades a les zones de
fortificacions de la plaga. Paral.lelament, es prohibí el conreu de les terres
properes a la Devesa pels demostrats
perjudicis que se!n derivaven en el cas
de les riuades dels rius Ter i Güell.
Finalment, peró, sembla que s'imposi una doble actuació: construir dics
o espigons i dur a teme sistemátiques
plantacions d'arbres. Uany 1776 s'executaven les obres de neteja del riu Ter,
les de def'ensa de la Devesa ifbm de
Boumonville ila constmcció de nou
grans espigons que tenien l'objectiu
d'allunyar el llit del riu del barri de
Figuerola, per un import global de
2.500 lliures catalanes. Cal tenir present
que els consecutius aiguats dels anys
1775 i 1116 havien acostat perillosament el Ter a la ciutat, de manera que en
aquells moments es trobava a menys de

perd,

Finalment, val a dir que les destrosses ocasionades pels aiguats i les despese\ c:rmerqades a agengar-lcs con.ti-

ocasionades a les preses que tenia la

tueix una veritable sagnia económica
per a la ciutat fins al punt que esdevé
un dels obstacles més evidents al seu
desenvolupament comercial i manufacturer. Així, l'any 177lJ, en un
memorial adreqat al Rei relatiu a 1'es-

25 passos de I'esmentat foll. Finalment,
i a causa de dificultats económiques, calgué rebaixar I'abast de 1'obra.
Un altre fiont de despesa constant
fou l'agenqament de les destrosses

ciutat a pocs quilómetres del nucli
urbi. Així la documentació cns informa de l'existéncia de dues preses, per
bé que el fet de coexistir diversos noms

per denominar-les dilic u lta sovint
detallar algunes de les actu¿cions

empreses. Així, sabem que les preses
eren a Montfullá: hi havia la presa reial
o resclosa dels molins nous -dita també
de Sant Llátzer- i la presa principal feta
o, tal vegada, refeta en base a l'engrandiment d'una presa anterior a partir de
l'any 178.1 per un import de 15.000

lliures catalanes i finalitzada l'octubre
del 1787. Usualment, cada cop que hi
havia una crescuda notable del riu Ter.
hom es veia obligat a fer obres d'alguna mena; a vegades es tractava simplement de netejar la presa de la sorra acu-

mulada per la crescuda del riu per tal
de facilitar el pas de les aigües cap a la
iéquia delr molins. fel imponantja que
el producte del lloguer dels molins de
la ciutat constituia una part gens negligible dels seus ingressos.
Altres vegades, perd, les obres eren
d'una cerla enrergadura i precisaven
del treball d'una brigada de carreters,
mestres de cases, fusters i serradors,
que. juntament amb manobres i rprenents, i amb l'ajut de1 rescloser i el
moliner. sumaven una quanlital important de jornals i de materials (arbres
polls, carros de f'agina, fusta i estopa de
cirnem t que grrvü\ en les arquer municipals. Tenim documentades obres d'agensament importants en els anys
t740, 1778, 1119, t187,1788 i 1790.
Per adonar-nos de les dimensions de la
resclosa i la presa ca1 assenyalar que
s'havien de recórrer en barca.

tat de la ciutat, els regidors insisteixen
en la imperiosa necessitat de desviarne elr rius si es rul que Cirona superi
el seu erlal d'eslancamen¡ econÜmic. i
l'any 1780 es fa palés que tot el sobrant
anyal dels impostos es dedica a despeses extraordináries per pal liar els
danys dels constants aiguats. Es palesa
el fet que es dóna un procés acumula-

tiu de malmetament de les

def'enses

dels rius que no es pot resoldre definitivament per manca de cabals. L escrit,
ultra els problemes econdmics, evidencia que la recurréncia dels aiguats
constitueix un factor de desmoralització i de fre a la iniciativa comercial i
manufacturera.

El gran cabal d'aigua que poiava el r¡u Ter
en el moment de les crescudes malmenava

sovlrt e/s dlcs gue s'hi construién amb
carreus de pedra de les Pedreres.

Uevolució
economrca
Tot i que l'estadi actual de les investigacions no permet arribar a establir
conclusions definitives, hom pot fer una aproximició amb rigor a
l'evolució económica gironina a partir de ies fonts disponiblés.
El mecanisme de creixement económic de la ciutat erá de dos tipus.
F[ primer derivava de la seva capitalitat militar, que es traduí en la
instal lació de nombrosos efectius de tropa que eiectuaven una despesa
important a la ciutat en queviures, vestir, i távemes, alhora que
estimulaven la reedificació d'habitatges i altres espais. El segon provenia
de la renda sorgida de l'extracció de cárregues fisóals de caráctei feudal
per part de l'església, majoritáriament sobre la producció agrária, que
provocava un flux econdmic vers la citutat, que es gastava én molti rams,
des de la beneficéncia al sosteniment de má á'obralubaltema, despeses
sumptuáries o conshucció. Tanmateix, encara manca un estudi que
descrigui el volum i funcionament d'aquesta renda en l,economia
gironina, i qué suposá per a la ciutat en comparació a altres ámbits. Com
a cenhe comercial, l'estancament del sector gremial mostra una ciutat
que no experimenta un creixement rellevant del seu radi d,atracció,
mentre que lracassen els pocs intents industrials.
L'augment de preus agrícoles en la segona meitat de la centúria, tal com
mostra la série dels preus del blat del me¡cat de Girona, está en
consonáncia amb la seva evolució a Catalunya. De ben segur que
beneficiá la classe rendista de la ciutat. No sembla, peró, q:ue si,n derivi
una despesa prou satislactória per afavorir la produició i ia renda dels
menestrals. Més aviat al contrari, l'augment dél preu del pa, que es
consolida a partir de la década dels seixanta, correlativament á la
liberalització del comerg de grans, provocá nombroses queixes dels
habitants de la ciutat. També seria en la segona meitat dé la década quan
comengaria la disminució de la tropa instal'lada a la ciutat, ja que la
implicació de la corona en diverses guerres va suposar el sáu trasllat vers
indrets més estrat¿gics com les zones de marina. Áquestes gueres també
comportaven el pagament d'impostos especials. Així, el poisible augment
de despesa generada per eclesiástics i rendistes de la terrá quedava compensada negativament per la marxa de tropa de la ciutat i impostos
especials. Els salaris, en canvi, no sembla que áugmentin proporcibnalment
a l'increment del cost dels queviures. El fu§ter qué paravJi llévava els
velluts i demés tapisseria de la catedral, per exemplé, una feina que
presenta les máteixes característiques al llarg del segle, va cobrar sempre

vuit lliures. Caldria analitzar més séries de salaris, peró els
testimonis de l'época donen a entendre que el treball no sobrava a [a ciutat,
i sense un augmént de la demanda de treball no era fácii l'augment de
salaris. Així, éls memorials que reclamen fomentar l'economia són mes
nombrosos én la segona meiiat de la centuria, i es refereixen gairebé
sempre a dos temesl fomentar la recuperació d'un passat téxtil esplendorós
i solllicitar la tornada de tropa a les autoritats superiors, oferint la
reconstrucció i habilitació de quarters. L'any 177I, el síndic procurador
general i el personer exposen que, des de principi d'any, acausa de la
a la ciutat, la qrlal
luerra amb'Anglaterra,ii haviá poca guarrició de tropa
"porqué la tropa les
menestrals
poble,
en
espicial¿ls
perjudicavá
el
Eosa
do *Lrio que trabá¡ar", tant pél lloguer de cases com pel menjar, i perqué
"geston bdo el sueldo dentro de la ciudad".
A"final de segle es compten més fracassos que éxits, i elcens de
Floridablancá de 1787 mosüa una economiá poc diversificada i ancorada
estructuralment en els parámetres feudats de principi de la centuria Malgrat
intentar-ho, la ciutat nó aixecá una economia t¿xtil, no va poder reflotar la
les mateixes

taula de canvi, els elements benestants no invertien les seves rendes en
que beneficiessin el benestar de la població -fet del qual
projectes
".ot.tó*i".
i ni tan sols va poder-bastir-se una Societat
memorialsis {u"i"en alguns
població no va créixer al mateix ritme que
País.
La
del
d;Amics
Eco^nómica
la de les ciutats més dinámiques dil principat, i durant molt temps va haver
de suoortar un sistema impoiitiu que coartá el desenvolupament de la
producció local i els interóanvis cómercials. Per últim, i no pas en ordre
á'importancia, les inundacions, amb una cadéncia insuportable, van afectar
molt'negativament l'economia local, malmetent béns i infraestructures i

oblisania esmercar nombrosos cabals en reparacions.
A diferencia de Óatalunya. Girona havia comenqat el segle amb mal peu'
Els efectes negatius de i"s guet e. amb Franga, la crisi demográfica.
causada per di-verses epidéñries i la decadéncia de les manufactures locals
havien impossibilitat un ritme de creixement similar al de la Catalunya
del segle XVII, i ta ciutat afrontá el segle XVIII amb menys empenta- que
la rest"a del paíi. Era un comengament que feia preveure una moderada
activat ecoiómica al llarg de la centuriá, com així va ser. A.par.tir de 1790
comenqá un nou cicle dJguerres amb Franga, que coincideix- amb l'etapa
cue els historiadors han dénominat crisi de l'Antic Régim Els resultats
ibr"n á..u.tto.o. i ran liquidar els pocs avenqos que s'halien aconseguit
en el segle de les llums. Én la darrera década del segle, i en el marc de la
Guerra óran, Girona experimentá una pujada de preus com- no havia
tinsut lloc en tot el seglé, va veure la práctica desaparició de les fábriques
dei'Hospici alhora qué disminuia la població, que s'en-sorrá amb la
guerru aál Francés dé principi del xtk, i tomá a les xifres de principis del
segle

XVIII.

deshabitades.

Arquitectura i
cre¡xement urbá
ü

D¡ns el procés de m¡llora urbana,

el mestre

d obres Agusti Soriano d¡rigi t any t73S
I

entond¡ment del r¡u Gall¡gants.

p I creixement demográlic gironí del
I--tsegle XVIII signiiici per a la ciural
passar de quatre-cinc mil a vuit mil
habitants, un increment que no suposava necessiriament un déficit dtspai
urbi, ni que Girona hagués d,expériment¿r gr¿rns canvis urbanístics. Ja al
segle XIV la ciutat havia ¿uribat al sostre de vuit mil habitants. El fet de no
superar aquest sostre fa suposar que
encara existia en la ciutat emmuralláda
espai disponible on edificar, especialment en la zona d'hortes del Mercadal.
a banda que la necessitat d,habitatge
podia ser coberta amb la reconstrucció
de cases dermides o tomant a ocupar les

Al llarg

de tota la centúria
l'edificació típica descrita
per Joan Boadas a principi del segle:
"un ediJici de planta baixa i un pis al
qual s'havia d'accedir des de I'interior
i que com a ferme mig solia tenir de 3 a
5 habitacions". En tot cas, es pot afirmar sense lloc a dubtes que Ia ciulal no
experimentá una reestructuració urbanística planificada i a gran escala.
Fora d'una important activitat
reconstructora de principi de segle
-la
guerra havia deixat moltes cases malmeses i s'havien d'habilirar espais per
als soldats- les inten¡encions en I'espai
urbi són comptades: algunes alináacions de carrers i places, expansió de la
construcció en els camins que condui'en
a la ciutat (Pont Majo¡ carrer de la Rutlla i Pedret), i unes tímides remodelacions en els espais de convents reforma¡s. com el de Sanr Josep el 1735 i el
de les Beales el 1759. Segons Jlume
Fabre, I'activitat constructora més rellevant durant la centúria va tenir lloc en
l'actual carrer de les Hortes i terenvs
adjacents. Un tret a destacar fou la des'aparició d'una part de l'espai públic,
-les
voltes que ocupaven molts baixos del
carrer Ciutadans, i algunes altres-, perqué els estadants de dalt les tancaven en
benelici propi al.leganr que s'hi cometien tota mena de "picardias".
En el camp de I'arquitectura civil
cal remarcar la construcció de I'edifici
de l'Hospici, actual Casa de Cultura,
de carácter neociissic. inaugurat I'an¡
I 785. la de la casa de la eon,ialescéncia
I'any 1781 i la remodelació de I'hospital de Santa Carerina el 1739. També
foren remodelades algunes cases senyorials, com la casa Pastors el 1769. el
Palau de Caramany at 1785 i la Casa
Carles, 1767-1802, seguint aquesra
darrera els cánons neoclássics.
Dins l'ámbit de l'arquitectura religiosa destaca la construcció en l'esglées mantindria

sia de Sant Feliu de la capella de Sant

Narcís (1782-1792), aixecada

sota

I'auspici del bisbe Lorenzana i recolzada económicament per l'Ajuntament i
les famflies benestants de la ciutat. De
factura arquitectdnica també neoclássica, tenia les voltes i les parets decora-

des amb pintures obra del pintor
Manuel Tramulles. La catedral de
Girona experimentá al seu torn una
acció constructora impofiant, centrada
en una nova fase de la fagana barroca
(l'730-1740) seguint la traqa de l'escultor Pere Costa, i en l'acabament del seu
campanar, (1757 -1764), obra de Barlomeu Soriano. Les reformes i ampliacions van afectar així mateix els convents, com el dels Carmelites Calgats
(1726), el dels Dominics (1731), Carmelites Descalgos, (1735), Sant Francesc (1739), Beates (1759) iSantAgustí (1763). El convent dels Caputxins
seria construi't de nova planta en el
carrer de la Forga (1753-1714), i també es bastiren el temple de Sant Lluc
(1724-1741) i el dels Dolors.
L'obra civil va experimentar un creixement notable en molt indrets del
principat sota l'impuls de les autoritars
borbdniques, i hi van tenir un paper
destacat els enginyers militars. A Girona aquesta activitat no va tenir la volada de ciutals com Barcelona o Figueres.
peró es van portar a terme accions molt
notables. com la construcció del fofi de
Caputxins a les Pedreres I'any 1758. El
1756 es va construir un polvorí entre el
fort dels Caputxins i el reducte del Calvari, amb un edifici a part per al cos de
guárdia. En conjunt, muralles, baluards
i ca:ernes r an experimentar actuacions
de millora i manteniment a paúir del
projecte de I'arquitecte Esteban Peñón.
Altres obres remarcables foren la cons-

rucció d'una

bar¿rna

en el riu

i

un

monólit commemoratiu de les victóries
de Felip V a Pedretl'any 1722 ila plan-

tació d'arbres en la vorera del riu Ter a
la década dels trenta. amb la finalitat de
prevenir les riuades en la zona d'aiguadeixos que la ciutat havia obtingut del
patrimoni reial. Els camins que conduien a la ciutat, especialment els de
marina, estaven en molt males condicions, i l'any 1735, una ordre del capitá
general ordenava la seva recomposició,
ordre que afectava especialment el de
Sant Feliu de Guíxols per les Enderrocades.

També es vzLren impulsar millores
en les canalitzacions dels rius. El Ter
va experimentar interuencions en el
seu llit. amb la intenció de minimitzar
les pbrdues de les inundacions, i el
mestre d'obres Agustí Soriano dirigí
1'any 1735 un enfondiment del torent
del Galligants.

Plánol de les reformes que afectaren el
convent dels Carmelites Descal9os I'any 1735.

La noblesa
a

noblesa gironina

de

l'dpoca

detentava, juntament amb l'esglé-

i

polític de Ia
ciutat. Una análisi de les propietats
enregistrades en els successius cadastres mostra l'aclaparador domini d'asia, el poder econdmic

quesles cla\ses benestants en la propietat de les terres i les cases de la ciutat.
A més del notori enriquiment que aixó
els aportava, aquests estaments estaven

exonerats de1 pagament de determinats

i.mpostos. Val a dir, també, que la
diferéncia social entre la noblesa i la
resta de la societat gironina s'anirá
accenluanl al llarg del segle. ja que
molts cavallers grans propietaris rura1s
del Corregiment es traslladen a viure a

Girona, on poden gaudir d'una vida
social més intensa i on, a poc a poc!
reixen a convertir el carrer dels Ciutadans en el centre neurá1gic dels casals
propietat de les famílies més riques.
Aquest increment del nombre de
nobles es percep ben clarament en el
quadre que adjuntem, confegit en base
als llibres de cadastre.
t'719 1',739 1759 l',l"lg
Cavallers 41 38 46 56

1',799

28

Ciutadans i

Gaudints 24
Tot¿l
65

22
60

30
76

34
90

20
48x

*En realitat, sóri 169,ja que consta documentalment que hi ha 44 nobles i 77 gaudints i propietaris absents.

Veiem, doncs, com els 65 membres
de la noblesa de l'any 1719 esdevenen
9O el1779, i que el descens del 1799 és
en realitat conjuntural ja que es tracta
de casos de famílies que fugiren durant
les dificultats de la Guerra Gran (179395) contra Franqa i que s'instal.laren a
les seves masies d'origen arran de les
dificultats económiques de la darreria
de segle. Aquest cos noble no era, perd,
homogeni quant a la seva preeminéncia i reconeixement social. Hi havia en

primer terme els nobles cavallers que
tenien els títols de comte, cas dels Solterra, o de baró, cas de la nissaga dels
Delás o dels Foixi.
Els seguien els ciutadans honrats,
que eren aquells que havien pogut acreditar que antigament els seus avantpasLa noblesa, juntament amb I'esglés¡a,
detentava el poder económic i politic de la
c¡utat. Hab¡tava grandiosos casals del carrer
dels C¡utadans o la ForQa que tenien
sumptuosos ¡nter¡ors, com ara el dorm¡tori
re¡al de Casa Cates a la plaqa del Vi, on
s'allotjaven els re¡s e, e/s seus so/brns a
G¡rona-

sats eren insaculats a Ia bossa de má
major i que tenien 1a mateixa consideració que els ciutadans honrats de Barce-

lona

i

els burgesos de Perpinyá. La

denominació de gaudints -al.lusiva a la
gent que gaudia de privilegis- semblava
abraEar tots els ciutadans, honrats o de

Girona, i aquells que tenien fur milit¿Lr.

A banda dels privilegis de tipus
económic i la possibilitat de fbrmar
prLrt del govern de la ciutat, les classcs
privilegiades gaudien d'altres irr antat!e\ quc so\ int irnpliearen un rcconeixement públic. Així, el gener del 1723
es th relació dels habitants de Girona
que poden portar espasa. i clue són el
tinent de corregidor. els regidors (en
concrct, set persones), vint-i-vuit cava
llers, deu ciutadans honrats. dos 11etrats, vint-i-tres mercaders (molts pcl
fet que ocupaven cin'ecs a l'administració) i nou oficials dc l'Hospital.
Al llarg del seglc, el progrés económic d'algunes fámílies o la convicció
d'havcr prestat grans scrveis a la
monarquia fa quc sovintegin les sol lici
trrds d'ennc¡bliment com una mlnera
d'evidenciar aquest ascens social.
At¡ue.t i' el r'as del regidor Fran.c..
Mrró. que és nomenat ciutadi honrat de
Barcelona cl gener de I'any 1757, i el d'
Antoni Miró i Gibert. ciutadá honrat de
Barcelona quc compila cls seus mérits
el rncs d'abril del l7tiO pcr tal d'obtenir
el privilegi cle cavaller.
En altres casos, ltt sol.licitud prové
d'un comerciant enriquit que volia
ascendir en l'escala soci¿rl. El trirmit.
igual que en e1s c¿tsos precedents. cra cl
següent: presentació d'un mcmorial a
l Ajurrtument. inlb ne o prUnuncirnlcnt
favorable d'aqucst confinnatt i donant
fé dels lnérits al.legats i, linalment, restava el procés més llarg, que era la confirmació reial i que sovint s'allargava
durant an),s. Coneixem, entte d'altres,
el cas de Francesc Cabirol i Andlcu,
comerciant de Girona que el gener del
1778 demani que se li concedís el privilegi de ciutadi honrat de Barcelona i
que inclou implia informaciii relcrida al
seu patrimoni, cbrrecs públics que ha
ocupat

i antecedents far¡iliars.

La noblesa gironina es concentra
fbnamentalrnent al camer dels Ciuta-

I
l

l-

Els cavallers -atguns d'ells amb titols
nab¡l¡ar¡s de barons a marquesos- e/s
ciutadans honrats ¡ els gaud¡nts conformaven
la noblesa g¡ran¡na. Of¡c¡a|¡tzaven aquests
titats de nablesa en un ll¡bre especif¡c ¡nt¡tulat
"Reg¡stra de Pr¡vileg¡as"

dans icarret de la ForEa, i ocuPa els
immcnsos casalots aptes per a famílies
forql nornhro'e\. Jmb un \er\ e¡

dtrmé:,tir' e rirl.\. col\el\. (uiner
remarcable. Dignifiquen els antics

habitatges medievals reconvertint-1os
en alguns casos en cspléndids palaus.
com ho evidencien el cas de les tamílies Cararnany, Solterra, DeliLs, Manre
sa i Foixi al cat'rer clels Ciutadans o els
cas¿rlots del lliratge dels Rich o dels
Brr|guér ul cltrer de lr l-,,rg¡¡. La lnuir.
ril J'rque.les flrtntlie' .egueiren
vivint dc les rendes que produeixen les
seves propietats rurals, senyaladament
a l'Alt i Baix Empordá.
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les professions
liberals
a nümina de prolessions "liberal."
I---za la Girona \etcenlistir és forcosement limitada; conceptualment ens
estaíem referint a aquells professionals
que es movien entre el món gremial i
les noblesa, de manera que es vinculava a persones, la funció i consideració
de les quals es basava a comptar amb
estudis d'un cert relleu o be olieis que
rulb el temps havien assolit un cert
grau d'especialització i reconeixement.
En aquest sentit, Ies professions que
podríem englobar en aquest sector
serien fonamentalment els notaris, els
advocats, els procuradors causídics, els
metges, els arquitectes i els escultors.
Pel que fa als notaris, cal assenyalar
que era la prof'essió més consider.ada
per la seva antiguitat, utilitat social i
puixanga económica. Al llarg del segle
els not¿ri: inicien una notabie a.ceni¡ó
social en assol¡r un protagon¡sme creixent en el govem de la ciutat, sobretot
des del momenl en qué s'institucionalitzen els cirrecs de síndic perioner i
diputats del Comti. Erigirs en col.legi. i
per tant, en una posició social molt
superior als gremis, lins i tot els més
prestigiats, els seus components ocupen rlrrecs de responsabilitat i engeguen negocis que complementen una
economia ben folgada.
En l'ámbit económic. molts d,ells
apareixen com a propietaris de forns de
coure pa i de coure calq a Pedret i la
zona del carrer del Carme. Quant al seu

J
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Les denom¡nades profess¡ons l¡berats a la
Gírona setcent¡sta es limitaven als
metges, els arqu¡tectes, e/s escu/fo,s, e/s
notar¡s, els advocats i els procuradors
causíd¡cs, els quals es reg¡en per unes
ordinacions del 1783.

nombre, es mou prop dels onze o dolze

membres, per bé que sovint hom hi
afegeix els escrivans de processos de la
Cúria Reial nomenats pel comte de
Solterra, i de la Cúria Eclesiástica,
nomenats pel bisbe. Aquests juntament
amb l'escrivá i secretari de l'Ajuntament, voltaven entorn de la dotzena.
Per tal d'adequar-se a la nova situació
política isoe ial. els notaris aconseguiren l'any 1772 que els fossin aprovades les noves ordenances, que foren
publicades a la primeria de 1'any 1773.
Quant als procuradors causídics,
també coneguts com a notaris causídics, la seva situació com a col.lectiu
era mé\ alomitzada. ja que hi har ia per
una banda un col.legi i per I'altra un
conjunt d'escrivents que, sense pefiinyer al col.legi. n'exercien les funcions.
Aquesta competéncia, qualificada de
deslleial pel sector col.legiat, els portará a una série de plets i a presentar un
memorial a l'Ajuntament el marg de

l'any 1781. Per copsar

aquest ambient
d'enlrontament, cal tenir present que el
nombre de persones que ererceixen
llncions de procuradors creix notablement: si l'any l7l9 eren 26, el 1759
eren 53, el 1.779, 69, perd el 1799
només hi havia l9 procuradors. Aquesta davallada és deguda segurament al
fet que el col.legi de Procuradors aconseguí I'any 1783 que s'aprovessin els
seus estatuts i ordenances. de manera
que amb aquest instrument legal suposem quc aconseguiren deturar l'intrxsisme professional.
Val a dir que els advocats constitueixen Ia professió que malda més
clarament pcr millorar Ia seva categoria professional i fer valdre 1a seva formació jurídica, pugnant sovint per ocupar cárrecs que tradicionalment havien
estat reservats a 1es classes privilegia
des. En aquest sentit, i conscients de la
seva utilitat en una societat on l'ordenament jurídic i les proves de legalitat
constituien un dels pilars fonamentals
de la defensa dels drets i privilegis,
planten cara a l'Ajuntament i l'obliguen r justilicar algunes decisions
polítiques. Així, 1'any 1785 el diputat i
advocat Cosme Calvet interroga l'Ajuntament entorn de les raons per situar
un advocat en el tercer lloc de la tema
per a l'elecció del cirrec de síndic procurador general. El problema rau en el
fet que els advocats que són doctors en
dret volen equiparar-se als nobles
quant a preeminéncia a 1'hora d'escollir els cirrecs. Tot i la resposta negati
va, perd respectuosa, de 1'Ajuntament,

l'af'er evidencia el malestar d'un
col.lectiu potent económicament i preparat culturalment que reivindicava un
superior protagonisme en el govern de
la ciutat.
La resta de prol'essionrls es movien
en un context distint, ja que no s'aple-

gaven sota cap col.legi

o

col.lectiu,

segurament per la limitació de1 seu
nombre. En aquest grup ens hem de
referir sobretot als metges, molt
influents i rerpcctats a la eiutnt. i en
general, refractaris a participar en la
gestió dels af'ers públics. Majoritáriament eren lbrmats al col.legi de Medi
cina de Montpeller gr)cies a les beques
instituides per la fundació de Joan Bruguera -mort el 1452- i tutelades per la
Municipalitat. Gricies a les recerques
de Ramon Alcalde sabem que al llarg
de1 segle XVIII hi hagué 35 col.legials
becats a Montpeller, dels quals 22 eren
originzLris de Girona ciutat.
Quant als arquitectes, en general es
tractava de mestres de cases que
havien assolit un cerl n.ivell formatiu
per I'cxperiéncia i l'autoformació. Fins
a la dareria de segle no apareixen els
primers arquitectes formats en l'Académia dc San Fernando de Madrid.
Aixó signitica el reconeixement oficial
d'una professió que, tanmateix, gaudia
d'un remarcable presligi soc¡al.
metges g¡ron¡ns excel.lien pel seu elevat
la seva formac¡ó en el Col.bgi
de Medicina de Montpeller. A la fotografia,
vis¡ta dels regidors giron¡ns a la seu de la
Fundació Bruguera a Montpeller.
Els

n¡vell grácies a

denúncies contra estrangers que prete-

el seu ofici a Girona
(ferrers, teixidors, calderers, etc.)- la
nen exercir

El món gremial
A I llarg del segle XVIII els gremis
.áLconsiitueixeñ' .r.rm l'entrellar
básic de I'estrxctura d'oficis i un element substancial de la vida económica
de la ciutat. Tot i aixb, és evident que la
seva histdria no és res més que una
pura i simple continuació de la crisi
encetada en el segle anterior, zLmb la
diferéncia que la favorable conjuntura
económica del set-cents alenteix la
seva davallada. Només amb les dificultats de la darreria de segle arribará a
trontollar l'encorsetat món dels sremis, per bé que la crisi no fará res irés
que sancionar la desapariciri lenta i no
Íaumática d'aquesta antiga orgaurització dels oficis.
Els gremis gironins mantenen el seu
carácter d'associació professional obligatória. erclusiva i privilegiada. r inculada i sotmesa als poder públics, en la
qual les ordinacions i reglaments, en
tant que materialització de la seva
especiñcitat i área d'influéncia, esdevenen la clau de volta de la seva própia
existéncia.
El procés de reforma de les ordinacions es produeix sobretot a partir de la
segona meitat del segle, i amb una
especial intensitat en el darrer terq,
quan comenga a entrar en crisi el
model d'organització gremial. En
general, tenen unes estructures semblants, centrades a regular l'elecció
dels cámecs represenlatius del gremi.

l'examen per accedir-hi l'accés de
nous membres és sempre contemplat
de manera restrictiva-. la defensa del
seu camp d'actuació -sovintegen les

gestió económica, i temes menors com
l'assisténcia a les processons i la seva
representació en actes públics.
L'elecció dels cárrecs del gremi es
feia usualment a la Casa de la Ciutat i
se n'aixscava una acta que s'inseria al

Manual d'Acords. S'emprava el sistema de la sort mitjangant rodolins, en
clara aplicació del sistema de la insaculació. i e\ nomenaven per aquest criteri a l'atzar el prepósit major i menor,
un clavari que tenia cura dels comptes,
un abanderat -que duia la bandera del
gremi a actes i processons- un oidor de
comptes, examinadors majors i menors
i un respon:able de fer el reparl¡ment

Els grem¡s const¡tu¡én l'e¡x d'organ¡tzacíó del
treball dels diferents ofic¡s ¡ un component
básic de I'econom¡a de la ciutat. S'aplegaven
per of¡cis ¡ major¡tár¡ament ten¡en unes
ordinac¡ons que detal/aven fots e/s aspectes
de la seva activ¡tat.

de I'industrial, els allotjaments

i

altres

impostos que Pertoqués de Pagar al
gremi.

Económicament, els gremis tenen
un innegable pes a la ciutat, com ho
palesa el fet que a comengament de
segle ocupen unes 900 persones i que
a parlir del segon terE de la centúria el

nombre de mestres i aprenents ultrapassen eI miler llarg.
SECTORS

t'719
Mestres

Agricultura i
Ramaderia

Alimentació
Comerq

i

40
92

1759
Meshes

41
1t

Oficis div

45
33
ll3
113
16
70
91 113
95 134
48
80
263 390

Total

863

TraÍspofs
T¿xtil i vestit
Metall
Cuiro
Construcció
Administració

1.051

t799

Mestres

44
87

50

t34
95
135

l4l
58
410

gremis v¡nculats al món de la construcc¡ó,
juntament amb els dedicats a I'alimentació ¡
al Grt¡l, constituíen els sectors maioitar¡s.
Els ant¡cs forns de raiols o de calq, com
aquest de V¡sta Alegre, formaven pa¡l del

Els

pa¡satge urbá.

I.t54

La participació dels gremis en el
govem de la ciutat és nul.Ia fins que la
reforma de 1'any 1766 -accelerada pel
motí de Squilace- crea els cárecs de
síndic personer i diputats del Comú, de
manera que els agremiats, bé com a
col.lectiu, bé individualment com a
possibles elegibles, intervenen en el
regiment de la cosa pública. Ja abans,
perb, el marqués de la Mina permeté la
creació d'una iunta de comissaris dels
comuns dels col.legis i gremis, que es
reuneix periódicament per debatre
temes d'interés comú. La pressió exercida per aquesta junta i, sobretot, la
reforma del 1766 -que donava una via
d'intervenció- faran que el novembre
del 1768 eI nou capitá general l'extingeixi.

Amb tot, els gremis, bé col lectivament, bé alguns d'ells en casos concrets, segueixen presentant memorials
on desenvolupen els seus punts de vista. La prova més evident són els escrits
que presenten el maig del 177I enca'
minats a promoure el comerg i la
indústria, i el 1777 demanant l'establiment d'una Societat Económica d'Amics del País. El mes dejuliol del 1778
els comissaris electors de les parrdquies, col.legis i gremis sol.liciten permís per reunir-se un cop al mes o sem-

pre que convingui, sol.licitud que els
és denegada. El 1789, amb permís del
corregidor, i malgrat l'oposició dels
regidors, es reuneixen per debatre possibles solucions a una situació de crisi
de subsisténcies preocupant.

Hortolans,
pagesos
i jornalers
pl

tectur agrícola de Cirona erl un

I---lseclor mtnur¡lari. que oscil.lara
entre el 5 i el 8 6/c del total dc la població activa, i en realitat tbrmat pels hortr.rllns i els pege.o.. Els primers r ir icn
en bona part dins el recinte de Ia ciutat
emmu¡allada -en aquells espais cada
cop menors que quedaven sense cons-

truir-

i

en els barris més propers a la
ciutat. A mitjan segle els trobem en el
denominat pla de Girona i fbra del Portal del C¿Lrme. perd també en zones tan
céntriques com el carrer Font Major,
Canadcrs. Fontanilles i Santa Clara. en
aquests dos damers casos en les zones
d'horts deis con\enl¡ de Sanl Fran..esc

i

Santa Clara. Quant als pagesos,
vivien en la seva majoria al pla de
Ciron¡, sor int lora Jels limits ertrictes
de la ciutat. Usualment regien una

masia i comptaven amb bestiar, com
ara bous i eugues! que eren emprats per
al conreu de les terres. ramats d'ovelle'. [olge he.tiu porr'í. i el clás:.ic :rr i
ram, sobretot gallines.
La subsisténcia d'aquest sector anava molt vinculada al carácter de centre
comercial de la Girona d'aleshores. En
els mercats setmanals. sobretot a la
plaga de les Cols, on es I'eia el mercat
de verdures, hortalisses i aviram. és
decisiu el concurs de pagesos i horto
1rn.. 1¡¡¡ per a la scr r propil eeonomil
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La majar¡a d'hotlolans treballaven encara
d¡ns el rec¡nte de la ciutat emmurallada, ¡ es
podien veure els seus hoñs a ¡ndrets tan
céntr¡cs com els carrers Font Majoa
Canaders, Fontan¡lles ¡ Santa Clara.

com per tr¿tctar-se de provcrdors tradicionals dels veins de la ciutat. Amb el
temps, per tal de difercnciar Ia vcnda
dels pagesos i honolans, que anaven a
vendre directament la seva collita. dels
revenedors. que constituien uns mcrs

intermediaris, l'Ajuntament obligi,
com l'any 17,10, que els revenedors
posessin a la seva taula l'escut de la
ciutat per a coneixement dels clients.
La carn, en bona part procedent dels
pagesos del pla. es venia a les ducs tau-

les oficials de la ciutat, que majoritáriament consumia carn de bou i dc
vaca. Els vins es venien a la plaEa del
Vi, on a més del vi de m¿Lrina i el vi de
l'Emportllr. e\ \enien ullres r in. com
els denominats de Milaga, garnatxa,

i blanc de rnarina.
Quant al seu nombre, els hortolans
eren el sector minoritari- fluctuant
entre els 18 i els 22 membres al llarg
dei segle, i es trobaven formant gremi
amb els jurdiners. El. pageros consrituien el sector majoritari, i conreaven
considerables extensions de tcrra al pla
macabeu

Taula tle I'evolució del nombre d'hortolans, pagesos i jornalers al llarg del
segte XVIIT segons eLs respectius Llibres del Cadastre (En¡re par¿ntesi
aiieryulem el ittmbre d'ajudants o Jamiliars qtte col laboren en les.feines

del camp).

Honolans
Pagesos dels

límits
Pagesos fora

límits
Jornaiers
dels

1759 l,119 1199
(+9) 24 (+l l) 22 (+10)
22
22 (+32) 24 (+20) 22 (.+22) 2l (+20)
18

1'7t9
(+13)
16
166

1139

2l

25

-).,

10

2r8

248

oJ

187

200

de Girona posseien el 12 7o de la propietat agrícola- sobretot blat, i en molL

menor grau mestull. ségol.

rin¡u

i

cánem. Finalment els jornalers esdevenen un col.lectiu divers que voreja els
dos-ccnts membres. En els mornents
de dificultats alguns d'ells passen a
engruixir la ndmina de pobres, i en les
époques de cicles económics més favorables trcballen a jornal al camp. A la
segona meitat del segle s'ocupen en
algunes de lcs indústries que es desen-

La plaqa del Gra, al comenQament del carrer

de Sant Francesc, aixoplugava d//'ls /es seves
vóltes un dels mercats setmanals an acud¡en
els horlolans ¡ pagesos a vendre e/s seus

productes.

volupen a la ciutat. Val a dir que, en
consonincia amb una societat sotlnes¿I
constantment a crisis periódiques, eren
nroll. cls \elns que lenien ¡rirum I
casa seva. En aquest sentit, l'any 1777
l'Ajuntament promulga un edicte
prohibint als veins tenir porcs a casa
seva ja que sovint corren pcls c:Lrrers
de 1a ciutat. Finalment. es decideix permetre ho als hortolans -que els poden
tenir a les seves cases i horts- i als
veins sempre que els tinguin tancats a
les seves llars.
Les vicissituds dcl sector agrícola
es peiden res\eguir perleetiln)enl miljanqant les notícies dcls llibres d'actes,
on es f¡n rcssó dels precs endegats en
casos d'excés de pluja o de sequera.
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jats i estigmatitzats per la própia
monarquia. En darrer terme, els pobres
i impedits, que constituien un sector

EIs marginats
f

a marginae ió a l¡-L Girona \elcenli\I---¿tu es pot concrelar en base a lrcs
variables que, en alguns casos, podien
coincidir alhora en un maleix grup

social. En primer terme, hi havia els
marginats per raons d'estricta moralitat: les prostitutes o "f'embres públiques", com solien denominarles, i els
alcavots, que n'exercien el tutelatge i
explotació. Segonament, els gitaíos,
que en Íactar-se d'una minoria d'étnia.
costums i llengua distinta, eren rebut\\hciñ¡-

qarDñ¡ v,f¡.j^oL

L

-

que s'engruixia considerablement en
els momenls de crisi económica ique
mereixien l'atenció de la societat en
forma d'ajuts o institucions organitzades d'acolliment.
Val a dir que el sector més nombrós
de la població marginada eren els

pobres i captaires, alguns dels quals
tenien minusv¿lideses evidents que e1s

propiciaven l'ajut ciutadá i institucional. L única estimació quantitativa que
coneixem és del mes de setembre de
I'any 1777. quan s'avalua el nombre de
pobres en unes sis-cents persones en
una població que en aquells moments
devia voltar els 7.000 habitants. Cal
tenir en compte, peró, que en aquest
recompte s'afegeixen les vídues, que,
en mo¡ir el marit. restaven usualment
sense cap rnitjá de guanyar-se la vida,
tant per limitacions en la seva formació
com per le: erlrictes ordinacions imperants al món gremial. En general, l'actitud envers els pobres oscil.lava entre
la solidaritat i la repressió, en funció de
la conjuntura económica i dels problemes d'ordre públic que ocasionés el
seu nombre.
L'any 1783, amb motiu de sol.licitar
l'Ajuntament un augment del contingent de tropa, tant pels beneiicis que es
derivaven de la despesa que feien a la
ciutat com pels serrs electes posirius en
la seguretat i vigilincia, pinten una
situació que entenem com a volgudament pessimista. Denuncien que l'estancament económic de la ciutat ha

afavolit la preséncia de grups

de

Els pobres i captaires con'iormaven el sector
més nombrós de Ia poblac¡ó marg¡nada, que
l'any 1777 s'est¡mava en unes 600 persones,
gairebé el deu per cent de la població. La p¡a
Almona const¡tua la pr¡nc¡pal ¡nst¡tuc¡ó que
els prestava ajut ¡ alimentac¡ó.

il

pobres que es dediquen a l'assalt dels
pagesos que vénen als mercats setmanals. fins al punt que la generalització

Pel que fa al món de la prostitució,
la documentació municipal és gairebé
orfe de notícies. Cal tenir present que

d'aquesta situació ha reduit sensiblement el seu nombre. Finalment, i gricies a les negociacions empreses amb
el capirá general iel ministre de 1a
Guerra, aconsegueixen un augment del
contingent de tropa destinada de manera fixa a la ciutat.
La repressió i prevenció de la mendicitat tenia, naturalment, els seus
moments ilgids. Així, el febrer del
1735 es fa una gran operació de recollida de rodamons i "genle mal enfrelenida" arreu del Comegiment, i després de
concentrar-los a Girona els condueixen
cap a la ciutat de Barcelona. Tot i aixó,
sembla que imperava més 1a població
de captaires- de m¡nera que primer
l'Hospital i, més tard, l'Hospici, intentaran acollir dins els seus murs i donar
una destinació útil als fi11s i1.legítims,
les dones perdudes i els pobres en edat
de treballar.
Quant als gitanos, segurament pel
seu carácter itinerant i per la seva diferenciació cultural. constitueixen una
preocupació per a la monarquia. Uany
1729, el tinent de Comegidor, en aplicació de directrius del ministre de la
Reial Audiéncia, mana a I'Ajuntament
de Girona que permeti instal.lar-se a la
ciutat un grup de trenta gitanos, operació que a l'ensems es dugué a terme a
tl alrres viles del país. No en tenim cap
més notícia fins el juny del 1780, c¡uan
el corregidor rep les queixes de la
Municipalitat entorn dels perjudicis i
molésties que provoquen les famílics
gitanes que s'instal.len a la Devesa, on
aranquen herbes i obturen els conductcs de 1'aigua. En aquest cas suposem
que es lracta d'un a.sentamenl prorisional, aprofitant el fet que la Devesa
tenia arbredes i camps i que es trobava
entre els rius Güell i Ter.

lcs dones públiques o "f'embres bordelleres" eren doblement marginades,
tant per la seva condició de dones com
per la seva reputació moral. Recloses
als bordells. d'on gairebé no podien
sortir, eren explotades pels hostalers
que- en principi. les harien de proreir
de menjar, beure, cambres, llit, roba, i
sobretot, pels alcavots. A Girona, els
Ilibres d'actes només es fan rcssó de
dos casos que puguin ser conceptuats
clrrament de pricticr de l aleü\oteria.
un d'ells per part d'un menor d'edat, i
I'altre per part d'un artes¡ que sembla
dedicar-se tant a 1'exhibicionisme sota
les voltes de Sant Francesc com a
comompre jovenetes, que gairebé sempre .acabaven treballant al bordell.
Es evident que el bordell era tolerar en tanl que mal menor. iel\ m3leixos clergues i predicadors defensaven
la seva utilitat social. A Girona el primer bordell era a la pujada de Santa
Eulália Sacosta, prop del monestir de
Sant Pere de Galligants, i a causa de
les queixes del bisbe és traslladat a la
primera meitat del segle XV al sector
de Ia Vilanova, en un carrer que anava del convent de Sant Josep al con
vent de la Mercé. Al segle XVIII, els
escassos indicis documentals ens permeten apuntar que el bordell ja és
enclavat en l'entorn dels carrers de
Sant Narcís i del Pou Rodó, emplagament que es mantindrá inalterable fins
la reforma urbanística d'aquest sector
al llarg dels anys noranta del segle
XX. El canvi en l'emplaqament entenem que ve forgat per l'interés dels
eclesiástics d'allunyar el bordell de
les esglésies i convents, tasca certament dilicil dins una ciutat emmurallada on els centres religiosos es trobaven arreu de la ciutat.
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Gorregidors i
alcaldes majors
pl

DON FELIX ONEILLE,

THENIENTE GENERAL DE LOS
Re¡les Exercitos dc S. M. Gover"
nador Militir , y Potiiico de €st¡
Ci[d¡d, y su P¡rtido, y Comaodrnte
dc las 'I rop¡s , Plazas , y Cástillos de

su Distrito,

y

del Ampurdal¡ &c.

corregidur. quc porla\a apulellut

l---¿el títol dc gorernrdor ntilirar

ipolític, era una magistratura d'origen castelli que la monarquiu borbi,nit¡-r inrtaurl a Catalunya arnb el decret de
Nova Planta. Les seves funcions fbren
diverses: era cap militar de la plaga,
tenia la presidéncia dels ajuntaments
cap de corregiment. impartia justícia
cn nom del lei. renir (.utJ dcl¡ crmins i
les obres públiques, dels proveiments,
de 1'ordre públic i altres. Com a mlxi
ma autoritat de l'estat en el territori,
dividit ara en corregiments, substituts
de les vegucries, va esdevenir Ia corretj¿ de transmissió entre Ia Capitania
General i Ia Reial Audiéncia i els orga
nisnres locals. una vegada pertluda la
sev¿r autonomia i privile_qis tradicio
nals. En general les persones que exercircn el c¿\rrec eren d'ori,ecn fbrani, tal
com mostlen els noms dels corregidors
de Giron¿r (Tibcrio Carafla. Baró
d'Huart, Joseph Vallejo, Conde de
Bureta, Joseph Fernández de Córdoba,
Melchor de Abarca, marqués de Vallesantoro, Manuel de Azlor. Félix Oneille o Ladislao Havor).
El segon esglaó de 1'ajuntament
borbónic era el tincnt del corregidor o
alcalde rnajo¡ que ocupava el lloc del
corregidor en Ia presidéncia de l'Ajun
tament quan aquest no podia cstar present. El regidor degá. d'origen local.
només cra la tercera autoritat en la
jerarquia municipal. A l'Ajuntarnent
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Els carreq¡dors eren la máxima

autoitat

de I'estat en el terrítor, ateses /es seyes
funcians de govern m¡litar ¡ polít¡c. En la
fotagraf¡a, ordenanQa de Félix One¡lle,
Correg¡dor de G¡rona entre els anys
1781 ¡ 1785.

de Girona les abséncies del corregidor'
foren gairebé constants, ateses les

nonlhro.cs t \que. eLlm¡ni\lrilti\ es.
militars i governatives quc havia d'atendre. i pcr aquest motiu els alcaldes
majors van tcnir una relació molt més
directa i.continuada amb el govern del
munlcr pr.

Durant els anys posteriors al Decret
de Nova Planta, els corregidors actuaren
amb rigor i duresa. Era el moment de

consolidar l'ocupació, i amb aquesta
finalitat es dedicaren intensament a
impulsar dues accions básiques del nou
sistema polític: 1a instauració del nou
impost, el cadastre i el control de l'ordre
públic. L any 1719, el conegidor Tiberio Caraffa dictá un edicte on ordenava
qr;,e "Ninguno de kts moradores de k¡dt¡
el Distrito deste Corregimiento, de
qualquier grado o condicion que sedn
dejará su casa y httbitacirin por más
tiempo de veinte quatro hora:r, sin licen'
cio mi,t o dcl respectiv,, Batlc oiuttit io.
.... qtu si ubu:uren dc lu licencia .t permiso se les diere se pasar(t no sólo al
embarge de bienes o a otras ma)'ores
pends a proporcion de sus excesos,..,"
Era un decret que pretenia controlar les
possibles conspiracions dels veins i evitar 1es seves relacions amb forasters. En
aquest línia, el Baró d'Huart va rebre
I'alry 1727 l'ordre de vigilar uns sediciosos que havien entrat per la frontera,
Ltns "sugetos de Nación CathaLana, que
se han introducido en este prÜrcipado
del reino de Francia donde seníant 1' se
hallan sin indubo".
Amb el tema de1 cadastre també
s'actuava de manera expeditiva, oposant-se a qualsevol rebaixa o intent de
revisió del repartiment que tocava als
ginonins. Així, el Baró d'Huart va
impedir que prosperés aquell mateix
any un plet que havia intelposat el
col.legi de Notaris relatiu al cobrament
del cadastre, per un repañiment que
consideraven excessiu. L Audiéncia li
doná rápidament la raó per zt.uf¿r "este
género de reparuts tanfrívob". Les ptotestes de regidors o veihs pel mateix
tema foren constants, peró cap demanda
de rebaixes fou acceptada pels distints
corregidors. De la seva acció expeditiva
fou conscient l'any 1725 l'algutzil

Mates, que, acusat de comrPció, fou
empresonat sense contemplacions pel
coregidor, que comunic) a l'Ajuntamenll "Haviendo entendido las Piraterias que erercen algttnos alguaciles en
sabiendo a comissión, \.- princiPülmente
arrobado un tal Mdtas, pttr tanto Le he
mandado poner preso Y qttitarle la
v,trrt... '. lJn altre exemple del seu rigor
fou l'empresonament del regidor de I'ajuntament de Girona Francesc d'Albertí, l'any 1765, a causa d'una suPosada
negligéncia en la seva tasca de vigiláncia del mercat.
En la segona meitat de segle, quan
el sistema polític ja estava consolidat,
els corregidors participaren activament
en la política reformista de l'administració borbónica. Dos d'ells, el marqués de Vallesantoro i Manuel de
Azlor, van impulsar decididament la
instauració de I'Hospici, intermediant
en les altes esferes de l'estat. L expulsió dels jesuites fou un altre afer portat
directament pel corregido¡ que dirigí
personalment l'entrada dels soldats a la
ratio studio rum gironina.
Els corregidors anaren allunyant-se
progressivament dels temes menors de
l'esfera local, que deixaven en mans
d'alcaldes majors a mesura que
avanEava el segle. Com e1s seus superiors, eren d'extracció fbrinia, general-

ment de fbnnació militar, i estaven
investits J'una autoril t que iovint
xocava amb el sentiment de classe del
regidors, provinents de la noblesa
local. Alguns fbren excel lents funcio-

com l'alcalde major Josep Ignasi
de Castellví, un dels pocs catalans que
exercí el cárrec (1771-1714). U any
n¿Lris,

1774 el ple de l'Ajuntament i el corregidor demanaren conjuntament la seva
continuitat. Tots destacaven la seva
tasca exemplar en l'establiment d'estudis, de I'hospici, i en l'acceleració de
les causes de molts presos.
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Regidors per
la grácia del rei
I fet que el cirrec de regidor recaigués en un memhre de lu noblesa i

per edat, li correspon assumir la presidéncia de l'Ajuntament. D'edat molt
avanqada. gairebé cec i incapaq de
gestionar els afers públics, era notori
que havia arribat a comprometrc I'Ajuntament en alguna recepció pública.
La lentitud de les gestions a Madrid
va l'er que Olir eras seguis formant
part de 1'Ajuntament, creant greus
problemes quan li pertocá d'exercir el
cirrrec d'aposentador d'allotjaments.
Quan, el 1725, temerosos dels seus
errors, se'l slllen cn el torn d'erercir

tingués un carácter gairebé vitalici per
gricia i privilegi reial configurava un
camp adobat per a tota mena d'abusos
d'autoritat i esdevenia un rosari d'irregularitats que [a manca de control de ]a
seva l'unciri n() léia mes que poteneiar.

D'altra banda, en moments de coincidéncia de la decadbncia biolósica
d'un o cliversos regidors l'Ajuntañent
restava gairebé paralitzat a causa de la
lentitud dels mecanismes legals existents. En la nosfa recerca a l'Arxiu de
la Ciutat hem trobat diversos casos
d'evident corrupció en la gestió tle les
finances i nombrosos indicis -denunciats sovint pels diputats en el darrer
terr; de segle- de cornplicitat entre els
regidors i llurs fámílies en l'explotació
dels proveÍments o dels monopolis alimen l¡ ris. Vegem-ne e\huusl¡vxmcnl
dos casos ben il.lustratius.
Pel que fa a la problemática derivada de 1'envelliment dels regidors ide
la consegüent incapacitat per executar
la seva feina de manera mínimamcnt
correcta, és emblemitic el cas de
Josep d'Oliveras i de Balle, pertanyent
a una nissaga de cavallers que se succeeixen en el govern de la ciutat al
Ilarg de tot cl set-cents. Era tan evident
la incapacitat d'Oliveras que diversos
regidors, amb el suport del governador, denuncien el seu cas el mes d,octubre de 1724, en el moment en qud,
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El cárrec de regidor reque¡a usualment en
membres de la noblesa ¡ tenia sov¡nt un
caracter ga¡rebé v¡lal¡c¡ per grác¡a ¡ pr¡v¡leg¡
re¡al. La n¡ssaga nob¡|¡ár¡a g¡ronna n eterc¡rá
un autént¡c monopol¡.

la delicada funció de mostassá, I'esmenlcl Ol¡\eras s'adreqa per escrit I
I'Ajuntament. Es declara ofés, denuncia que no se'l deixa parlar i recorda
al consistori que exerceix de regidor
per nomenament reial.

Finalment, i per tal de resoldre
aquest delicat afer, es resol arribar a
un acord que deixi una sortida honorable a I'esmentat regidor degá. Així,
en Ia sessió de 13 de marE de 1725, es
decideix que Josep d'Oliveras faci de
mostassá cinc o sis dies, al final dels
quals haurá de renunciar a aquest ofici al.legant que es troba malament de
salut, i d'aquesta manera se li Permetr¡r quedar-se a casa seva sense
venir a la Casa de la Ciutat. Ef'ectivament, en el ple del 22 de marg es
nomena Oliveras com a mostassi i el
dia 28 Josep d'Oliveras sol licita que
"por sus achaques" se 1'exoneri d'exercir aquest i qualsevol altre ofici.
D'aquesta data enE) Oliveras constará
sempre com a absent fins la data del
seu decés. Id¿ntica mesura s'havia
pres uns anys abans amb I'antic degi,
Narcís de Camps i Amat.
En canvi. l'afer de Jaume Miró
il.lustra el cas d'un regidor que ha sostret recursos públics i evidencia la
voluntat del col.lectiu de nobles de
resoldre de manera discreta un
assumpte que afectava el prestigi del
seu cos. D'entrada val a dir que el cas
es fa públic quan e1 regidor Jaume
Miró torna a Girona després d'un any
d'abséncia i l'Ajuntament es veu obligat a t-er front a la realitat que aquest
regidor, aprofitant que exercia Ia delegació per al cobrament del cadastre, no
només perdonava o rebaixava aquest
impost als seus creditors, sinó que també havia sostret -hom utilitza l'eutemisme de "prendre en présted'- no
menys de sis-centes lliures catalanes
dels ingressos de drets de portes de la

ciutat. Tot i que en una primera instáncia sembla que es pretén tapar el problema i s'intenta convéncer Miró que
no clemani el seu reingres com I rcgi
dor. el nombre d'al'ectats pel§ seus lripijocs obliga a elaborar un complet
informe a partir del mes de gener de
1737, que a final d'any és tramés al fiscal del Reial Consell de Castella
No sabem res més de l'afer fins e1
maig del 1744, quan Jaume Miró lliura
un memorial en qué manifesta que en
compliment de l'ordre del Reial Consell no podia entrar a l'Ajuntament fins
erue no torné: les Ó00 lliures que har ia
óres en pré\lec i. atés que ara les acaba
áe pagar. reivindica que se li torni a
permetre exercir de regidor. La resposta municipal és contundent: se li comuniea que enctra té molts deutes particulars per pagar i que no pot exercir de
regidor un individu que no és económicament solvent. No es parla més del
tema fins el juny de 17'15, quan l'Ajuntament presenta un estat molt complet dels deutes de Jaume Miró i el tes-

timoni d'una série de

Persones
afectades a les quals devia diners. Pro-

metia pagar-los el deute assumint ell
f import det seu cadastre. Uestat de
comptes evidencia la magnitud de l'estafa, recolzada, a més, per l'informe de
molts afectats.

Al cap<lavall, Jaume Miró aconsegueix que els cárrecs de l'Ajuntament
es limitin als deutes contrets en I'exercici del cárrec de regidor i que no afectin altres causes que té obertes per estaf¡r diversos ciutadans de Girona.
Desconeixem com es clou 1'afer, Peró
sí podem consignar que Jaume Miró
torna a assistir als plens com a regidor
a partir del dla 22 de marq de l'anY
17,17. S'ha trigat gairebé dotze anys a
lancilr un escindol económic

que

at'ectá nombroses famílies de la Girona
d'aleshores.
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[armament
d'un uaixel!
G0rsafl
p

n temps de guerru. era u\ual que els

Dgovemr alavorisiin l'arr¡amen I de
vaixeils corsaris per tal d'atacar el
comerg rnarítim del\ seus enemics; a
dil'eréncia de lr pirareria. el corsari\me
constituia una práctica legal, potenciada pels mateixos governs i premiada
amb la possibilitat d'obtenir crans
guanys mitjangant la subhasta delibéns
apresats. Es en aquest context que cal
situar l'armament des de la ciutat de
Girona d'un vaixell corsari que va
emprendre diverses accions en dues
etapes consecutives; la primera des del
mes d'octubre ¡le 1779 al mes de mais
de 1780; la segona, des cle la clarrerii
del mes de maig de 1780 fins el mes de
setembre del mateix any. En fbren promotors i avaladors económics la noblesa, els gaudints i els col.legis de Notaris i Adroguers de Girona, i una série de
particulars de la vila de Palamós en resposta a una crida del rei amb motiu de
la guerra d'Espanya contra Anglaterra.
L armament i finangamcnt del vaixell
corsari, impulsat pel noble i síndic procurador general Francesc de Delis.
comptá amb sis comissionats amb
iLmplis poders. que foren el matei¡.
Delás, Salvador Puig, Jeroni Rich, i
Francesc Cabirol, tots nobles, així com
l'advocat Antoni Ferrer i el metgc Anto
ni Ros. Aquests finangaren I'arln¿unent
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El va¡xell corsar¡ del cap¡tá palamasí Martí
Bad¡a, armat ¡ f¡nanQat per la mun¡c¡pal¡tat
g¡ron¡na, era un p¡nc de d¡vuit canons, que
actuá per la Mediterrán¡a entre l'octubre det
1779 ¡ el setembre del 1780.

d'un pinc dc divuit canons sota la protecció de la Puríssima i Immaculada
Concepció, al liont del qual posaren el
capitá corsari Martí Badia famós per la
seva valentia i acreditat expert en la
práctica corsária.
En el primer cors, que s'estengué des
del mes d'octubre de 1779 fins el mes
de maig de 1780, hi contribuiren econó-

micament des del propi govemador i
corregidor Manuel de Azlor, fins els
regidors de l'Ajuntament, i nobles tan
preeminents com el comte de Solter¿r i
Frances de Delás. fins un total de divuit
ciutadans, a més de I'aporració
col.legis més rics, el de Notaris
drogucrs. Per part de la vila de
hi paticiparen divuit persones,
quzLls

dels dos
i el

d'A

Palarnós
entre les

hi havia el mateix Martí Badia

i

dos dels seus homes de conlianEa.

En aquesta primera fhse el capiti
Maftí Badia va aconseguir apresar quatre vaixells: el dia 8 de novembre del
1779, prop de Génova, detingué una
grliota anglesa i alhonL derlliurá un r aixell tossenc que era en el seu poder; el
l6 de novembre assaltá un pinc genovés
que transportava armament de guera

procedent de Lioma que anava cap a
Maó, i que poftá fins Palamós; en ambdós casos el tribunal de Sant Feliu de
Guíxols declará legals les preses. La ter-

cera presa fou un altre pinc, també
genovés, el disset de novembre al Cap
de Creus, i tot i que fou declarada 'ba¿na presa", el capitá que el comandava
apel.li la senténcia mitjangant un recurs.
Finalment, ani cap a NiEa, des d'on perseguí i apresá dues fragates sardes carregades de diversos géneres, sobretot
sofre, que poflaven cap a Londres.
Durant el segon cors, que duri des
del maig al setembre del 1780, s'hi afegiren deu nobles i professionals liberals gironins, tant per la necessitat de
garantir la continuitat del finanqament
-compromés per la manca de veredicte
en les dues darreres captures- com per
les demostrades possibilitats d' aconseguir uns bons beneficis económics. El
primer enfrontament fou el 3 de juny
contra una galera algeriana.
Martí Badia va fer encara tres preses més; el sis de juny capturá prop de
Menorca un xabec maonés i alhora
deslliurá una tartana napolitana en el
seu poder i que treballava per compte
d'espanyols. Pocs dies després lluita
contra dos co¡saris maonesos- dels
quals pogué detenir un, i finalment el
19 d'agost atrapá prop de Saint Tropez
el xabec corsari maonés La Unión.
Aquí acabá l'acció corsária, ja que el
rei, assabentat dels mérits d'en Badia.
el va cridar per tal que servís l'Armada
Reial amb el rang d'alferes de fragata.
Posteriorment. en un acord de l'Ajuntament de Girona de 23 de maig de
l'any 1785, els comissionats del cors
procediren a retre comptes dels beneficis i costos de l'operació, amb l'objectiu d'aprovar el5 comple:' delinitius i
poder reparlir els guanys una vegada
els tribunals havien sentenciat definitivament la legalitat de les captures que

havien quedat pendents. L'estat general és molt minuciós i descabdella
cadascuna de les preses i la válua dels
béns decomissats. En síntesi. el valor
de les captures fou de 62.883 tliures i
els costos pujaren a la quantitat de

51.275 lliu¡es, amb un benefici de
11.607 lliures, de manera que a tots els
inleres\ats pre\ents els corresponia per
cada acció de 200 lliures un benefici de
212 lliures, dotze sous i dos diners.
Cal consignzr finalment que la gratilicaeió que corresponia als eomissionats es destiná de mutu acord a l'erecció de la capella de Sant Narcís, que en
aquells moments s'estava construint a
l'església de Sant Feliu.

Lactivitat corsár¡a del capitá Bad¡a generá
notables benef¡cis. La grat¡f¡cac¡ó que
correspon/a a/s sis com¡ss¡onats que
I'impulsaren s'esmerQá a contribut a
I'erecc¡ó de la capella de Sant Narcís que en
aquells moments (1785) s'estava construint a
I'església de Sant Fel¡u.
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soner

i

diputats del Comú, consistia a

obrir l'Ajuntament a la paticipació

La reforma
municipal de
l'any 1766
? engá del decret de Nova Planta la
participació del món gremial en

el govem de la ciutat és inexistent, i
caldrá esperar a l'esclat del motí de
Squilace perqué s'impulsi la reforma
que obrir) la porta a una creixent implicació popular en l'acció de govern. Cal
tenir present que, tal com reporta l'historiador Jo.ep M. Tomas i fubé. els gremis
esdevenen I'eix vefiebrador de la protesta contra els ajuntaments borbónics i Ia

base d'un moviment organitzat que es

muterialitza en el Fronl dels cumuns i
gremis de Mataró d'engá del 175.1, el
Gremio de la buena vohtntad a Ceryera
a parrir del 1745 o els nolables mt¡r i
ments d'oposició existents a Banyoles el
1750 i a Olor el 1766.
És evident, per tant, que la reforma
municipzü de l766 -abans s'havia creat
el clrrec de procurador síndic general el
1760- és una resposla de h monarquia
per apaivagar la volada que va prenent
un moviment organitzat de protesta
impulsat des de les corporacions gremials. Aquestes es constitueixen en
alguns casos sn una mena de contrapoder municipal amb l'objectiu de controlar els abusos experimentats en la gestió
dels proveiments, els arrendaments
municipals i en la utilització dels recursos municipals. La base de la reforma,
amb la creació dels cárecs de síndic per-
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popular mitjangant l'atorgament als gremis d'un protagonisme més real. Així,
en lant quc corporaeió d'olici.. panici-

paven en 1'elecció dels vint-i-quatre
comiss¡-ris que har ien de deciclir quinei
eren les persones més adients per als
esmentats cárrecs: a títol individual, la
reforma permetia que qualsevol artesi o
menestral pogués ésser elegit.
La instrucció general per a l'elecció
de diputats i síndic de 30 de juliol de
1'any 1766 disposava que I'elecció dels
comissaris electors es fes mitjangant la

divisió de les viles en p:rrdquies i
barris, i es petmetia el vot de tots els
veins seculars i contribuents. Un cop
elegits els comissaris aquests votaven
els diputats i el síndic d'entre les persones que optessin al ci,rrec. Quant als
elegibles, es feia constar explícitament
que no hi havia distinció de classes
pue den recaer prom.is c tnme nte
en kts Nobles y Plebeyos, por ser enteramenf e dependientes del concepto
" po rq ue

público" . A Girona, la primera elecció
es dugué a terme el setembre del 1766,
prenent com a base la tradicional divisió
de la ciutat en barris, peró atorgant un
JCCentuat prol¡gon isme als comis.ari:
electors dels gremis en una aplicació
progressista de la llei.

L'ext¡nc¡ó del dret de poftes I'any 1767 fou
aconsegu¡da grác¡es a la press¡ó dels
D¡putats ¡ el Sínd¡c Personer

ció, recaptació i distribució, de la mateixa manera que abans se'ls havia concedit intervenir plenament en un tema tan
cabdal com el dels abastaments.
En la práctica, la Junta depassá llargament 1'objectiu inicial i esdevingué un

La reforma munic¡palde I'any 1766, amb
I'object¡u d' ¡mpl¡car les corporacions
gremíals en el govern de la c¡utat, compo¡iá
la creac¡ó dels cárrecs de sndic personer ¡

de d¡putats del Comú.

Un cop complen el rámit els comissaris es constituiren en junta, amb la
voluntat inequívoca de controlar la gesüó dels elegits i plantejar-los iniciaúves

i

directrius d'actuació. Inicialment,
aqtesfa Junta de comisarios de los
Comunes fou permesa pel capitá general, el marqués de la Mina, arrb la finalitat que participés en la formulació dels
impostos que havien de crear-se en subs-

titució del dret de pofes de la ciutat,
exting¡l el l7ó7. i que havia fel minvar
extraordináriament els ingressos a les
arques municipals. El protagonisme dels

nous cárrecs es va acreixer a pafir del
mes de desembre de l'any 1767, quan
aconseguiren que els diputats poguessin
assistir i votar en la Junta de Propis i

Arbitris en tots aquells assumptes que
traclessin temes de govem. administra-

col.lectiu molt reivindicatiu estretament
vinculat als nous cárrecs. Així, el maig
del 1768, nou comissaris electors dels
barris i parrdquies de la Catedral, el
Mercadal, Sant Pere de Galligants i Santa Eulália Sacosta, juntament amb els
comissaris electors dels vint-i-cinc gremis de la ciutat, exerciten el seu dret a
donar instruccions als membres del ple
de l'Ajuntament d'acord amb els capítols 6 i 7 de la instrucció de la Reial
Audiéncia de nou d'agost del 1'766. La
unanimitat en l'actuació d'aquest
col.lectiu i la seva defensa del dret d'intervenir en els afers ciutadans iriti ben
segur els regidors, que en un memorial
de novembre de 1768 acusen la Junta de
promoure assumptes que corresponen al
govern municipal. Aquesta reacció dels
regidors significá la supressió de la Junta, tot i diversos intents posteriors, com
el del diputat Jacint Gafarct el gener del
1769, per demanar la seva pernandncia.
Tot i aixd. el zel i el carácter reivindicatiu del síndic i diputats no minvá, la
qual cosa els enfrontá directament a uns
regidors avesats a resoldre els assumptes
en un clima de secretisme i sense cap
mena de control extem. En aquest context, l'abril de l'any 171O el corregidor,
marqués de Vallesantoro, es posa decidi
dament al costat dels regidors, afirmant
que el sistema de sufragi gremial afavoreix "la mttncomunidad del pwebla baio
en sacar de su clttse los diputados y personeros de aquel común" i demanant tn
retom immediat a l'elecció basada en la
circumscripció de barris i parróquies.

Periódicament, peró, el problema aná
apareixent en funció de la permissivitat
del corregidor.

Els diputats del Comú
i el síndic personer
I

a funció dels diputats, en principi en nombre de quatre, era fonamentalment
interyenir en uns assumptes tan réllevants com els provei'ments, els mercats i
els arrendaments, és a dir, aquells sectors clau per á la subsistdncia de la
població i per a l'equilibri econdmic. Al seu tom, el síndic personer tenia la
missió prioritária de fiscalitzar la gestió dels regidors i defensar els ciutadans
dels seus sovintejats actes d'autoritarisme. Am6dós mantenen una intensa
activitat, tant enfrontant-se al col.lectiu de regidors com prcsentant
interessants memorials encaminats a prendre mesures en determinades
situaciors. El cárrec de diputat a Giróna recau majoritáriament en doctors en
lleis (advocats, procuradors, notaris), afiesans, no6les i mercaders, mentre
que el cárec de síndic personer, segurament pel perfrl de la seva feina, és
gairebé monopolitzat pels notaris.
Existeixen nombroses proves documentals que evidencien que els regidors,
en la seva_totalitat pertanyents a la noblesa, accepten de mala gana eI
control dels diputats, amb els quals mantenen sovintejats enfrontaments, i
que no deixen de considerar persones inferiors, en uná indissimulada actitud
classista._No cal dir que quan algun aftesá gosa sol.licitar una regidoria
vacant, els regidors tanquen files de manera unánime.
L'actitud bel.ligerant dels nous cárrecs i la seva voluntat d,eliminar les
tradicionals conxorxes en les subhastes dels proveiments i dels cobraments
de drets es percep ben aviat; el febrer del 1768 el síndic Jacint Gafarot
denuncia que en les subhastes dels propis i arbitris s'uneixen les distintes
companyies de negociants, la qual cosa fa que pactin els preus i la
Municipalitat pateixi una greu minva en els seus ingressos. En vista del seu
intent que s'acordi prohibir aquestes unions, els regidors es treuen el
problema del damunt en decidir trametre la sol.licitud al corregidor.
En altres ocasions, l'enflrontament es produeix per qüestions dé
premogatives, com l'abril de 1768, quan els diputati iel síndic demanen ser
equiparats als regidors en alguns temes de cerimonial i reivindiquen ampliar
el seu camp de competéncia en el sentit de poder intervenir en i,elecció
dels administradors de l'hospital i la rifa de les dotze donzelles.
U¡ránimement els regidors els deneguen aquestes sol.licituds i al final de
l'escrit els demanen que moderin les seves pretensions. prova del clima
existent entre ambdós sectors és el fet que els nous cárrecs demanen que la
resposta, en ser negativa, els sigui lliurada mitjangant escrit del secretari.
Les picabaralles eren tan constánts que el matéix iinent de Rei es veu
obligat a cridar-los l'atenció a la darreria del 1768 demanant-los que deixin
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de pledejar sobre preeminéncies
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prerrogatives personals i que s'ocupin de
resoldre els afers públics.
El pas dels anys no apaivagá pas els litigis

entre dos sectors. que defensar en sor int
interessos conffaposats, alribant a vegades
a aferissats enfrontaments personals. El
febrer del l78l el noble Josep Burgues
denuncia haver estat maltractat de paraula
pel diputat Josep Font, arnb qui mantenia
una picabaralla gairebé constant en els
plens. El conflicte provenia d'un permís
d'edificació atorgat al notari Mariá de
Camps que comptava amb 1'oposició
unánime dels veins als quals Font donava
supot. Finalment I'afer compoñá una
fofta divisió d'opinions entre els regidors i
els diputats. El mes de desembre de 1785
l'enfrontament fou entre el regidor degá i
Els quatre diputats ¡ el síndic
el síndic personer per una qüestió de
¡nterven¡en fonamentalment en el
protocol, fet que denota la dificultat dels
control dels provelments, e/s mercats
regidors per admetre les iniciatives dels
¡ els arrendaments, a¡xí com en la
nous cárecs.
gestió
fiscal¡tzació de la
dels regidors,
respect¡vament.
A i egades. el zel dels diputats en erercir
les seves competéncies els porta a entrar
en col'lisió amb les autoritats reials. Així.
el novembre de 1779 el diputat Josep Collell dugué a terme un comís de
géneres en exercici de la funció de mostassá, i el tinent de Rei, molest,
procedí a anul'lar la multa. No acabá aquí l'afer, ja que l'esmentat Collell
aconseguí una declaració de suport de l'Ajuntament i una manifestació
explÍcita de la manca de competéncia del tinent de Rei en aquest tipus de
temes. Aquest, al seu torn, prengué la iniciativa de cridar Josep Collell a
casa seva i ventar-1i una aut¿ntica escridassada. Collell denunciá davant el
ple que I'alcalde major no l'havia tractat amb el respecte que li devia pel
seu cárrec, ja que "permitió que estuviese de pie estando el otro sent(tdo, y
le trató con una especie de desprecio llamandole niño y criatura". En
aquest cas el ple recolzá Collell iplantá cara a l'alcalde major, notificant-li
la seva queixa i demanant-li que els tingués el respecte i les atencions que
els coresponien. No serví de gaire res, ja que un mes més tard Josep
Collell multá un carreter que portava queviures per a l'ex¿rcit pel f'et que
deixava les cavalleries i els carros al bell mig de les voltes de la plaga del
M, i aquesta vegada el tinent de Rei retirá personalment la multa,
propiciant un altre enfrontament amb la Municipalitat.

De la Pia

Almoina
a l'Hospici
ls pobres imarginats fbrmaven una
població nombrosa en Ies societats
de l'Antic Régim, que augmentava
espectacul¿irment en les sovintejades

situacions de carestia provocades per
les males collites. Per afrontar aquestes
situacions, quc amenaqaven sovint de
convertir-se en problemes d'ordre
públic, s'havia anat desenvolupant dcs
de l'Edat Mitjana una x¿lr\a ü\siilencial fbrmada per institucions articulades entorn el món ecle'icstic. Iinun5cdes a partir de donacions de persones
caritatives i de Ia prdpia tasca "laboral"
L'erecc¡ó de l'Hosp¡c¡ de G¡rona va ten¡r lloc
en el marc del reform¡sme borbónic ¡llustrat,
¡ ten¡a la f¡naliat de reclaure la població que
vagabundejava per les ¡nst¡tucions de car¡tat.

de l'esglósia. A Girona, aquesta xarxa
assistencial, heretada d'etapes preccdents, va tenir gairebé durant tot el
segle XVIII dos eixos lbnamentals:
l'hospital dc Girona o de Santa Caterina i la Pia Almoina del Pa de la Seu.
L'hospital de Santa Caterina s'havia

construit de nova planta I'any 1679.
després de la seva injustificada destrucció per raons de del'ensa militar de
la plaga l'any 1653. El resultat fou el
magnilir' edilici on cncarr ci eunlinuü
dcsenvolupant l'activitat hospitalária.
En el scgle XVIII l'hospital de Girona
estava governat pcr una Junta mixta
integrada per dos representants dc 1'Ajuntamcnt, dos del Capítol catedralici i
un administrador. Aquesta bicef)1ia
administrativa responia a les seves funcions, compendi de les que corresponien r ambdues in:titucions: lenir cLru
dels malalts, allotjar transeünts i pelegrins, controlar cls petits delinqtients.
acollir expósits, vells i donzelles scnse
família ni recursos i altres accions de
caritat. La seva activitat abastava un
ámbit geográfic molt ample, que softia
dels límits de la ciutrt per arribar a tota
lr r egueriu primer i al euregiment u
partir de 1717.
La Pia Almoina del Pa de la Seu era
una institució f undada per Amau d'Escala 1'any 1228, que tenia com a finalitat proporcionar aliment als pobres sense re(ursos. L'ar'umulaeici de donaeions
i una bona gestió del seu patrimoni al
llarg del temps van convcrtir-la en una
entitat sanejada financerament que

complia amb escreix els fins per als
quals havia estat constituida: donar una
mitgera de pa diária a tots els pobres

que ho sol.licitessin. Aquesta acció
caritativa, amb algunes v¿rriacions de
periodicitat i intensitar segons les époques i neccssitats, arribá fins el seglc
XVIll. amb l'alegit d'rltles funciors
que s'anaren incorporant amb el temps.
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Els lccursos dc qué disposava la ins

ritució ercn cobejats pel Capítol de la
Catedral o l'Ajuntament, per'la qual
cosa van intentar apr-opiar-se'n sense
resultat en divcrses ocasions en el
decurs de la centúria. La voluntat test¿rment¡r a d'Arnau d'Escala fou def'en
sada pels bencficiaris dc 1'obra i ratifi
catla pels tribunll: cn rlric. oc¡siolls.
perd la voluntat del re-sim borbdnic dc
reorganitzar la xarxa assistencial de
l'estal a partir dels anys seixanta Ya
incidir delinitiVament en l'esdcvenidor
cle la institució gironina. L'augmcnt de
la conf'lictivitat causada per les crisis de
.ub'i.ténciu con.eieneii cl régittt ret'
la necessitat de controlar els "r'agos,
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de 1766 s'cngegi un pla oficial d'erec
ció d'hospicis, que permctia recloure
una població que llotava vagabundejant entre les institucions dc calitat. Es
en el marc d'aquesta po)ítica quc cal
veure la decisió del fiscal dc Consell de
Castella. favorable a la unillcació de les
diferents institucions de calitat de la
ciutat de Girona l'any 1774. tal com
demanaven el bisbc, l'Ajuntament, el
Cr¡rtol iel r'orresidor. hls ittlmirtislrit
dors de la Pia Almoina van havcr dc
cl¿rudicar i sotmctre's a una decisió que
feia desaparéixer una institució que
havia actuat amb eficácia al ll:u-g de
500 anys. Oposaren inútilment 1es
seyes argumentacions. no gcns forasscnyades: que el lepartirnent del pa s'e
l'ectuava amb ordre, quc I'alimentació
que proporcionaven era un complement
a la dieta dels treballadors empobrits.
molts dcls quals haurien de suport:u'la
hurnili¡cio de reure's rcclosos. i que se
sostreurien braqos al treball productiu.
Uerecció lormal de l'hospici fbu
r:\leblelta pcl hi*bc en unir e..tiplutu
l'any 177(t, on constavil la profunda
reoreirn¡l/JC¡ó de l: \i\temu a\si.len
cial gironí. El reial Hospici es funda

Cédula d'erecció del Re¡al Hospic¡ de
la c¡utat de G¡rona de l'anY 1766.

va mitjanqant la tr¿rnsleréncia cle les
rendes dc la Pia Almoina. les dc la
casa de la Misericdrdia, provinents
Jel testarnenl d'l-rnasi tle Colomer. i
de Cruilles- les del vcstuari de la catedlal. quc proporcionlr u \e\lir)1enlr

rls pohrc' i

totes le. e§¡s. Pier

i

almoines del Bisbat. Con.rcngá a fun
cionar els anys 1780 1781. entre
greus problemes econirnrics, quc el
zel dcl bisbe Lorcnzana" que trobir el
projecte endegat a la seva arribada
I'any 1775, aconse,{uí superar.
Les paraules de Josep lgnasi de Castellví. alcalde major de Girona I'any
17'72, i un dels principals impulsors de
l-Hospici. rclureixen l¡ utilitut que tenia
aquest¿r mena d'establinlent: " Se evita
rian kts pernicktsos efectos de la vagabtmdez, se tluria alg¡urt eslímttlo a lus
ftthri«ts. .\t ttuttl(ttlLtt'itt (l ú'tttt tt io. \
sr¡bre lodr¡ quedttrítttt tnas segllros et1
strs pntpitts ca,sus los labradores hacutdatkts 1'denas v¿tsoLlos utiles de su
negestad".
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llintent de crear
una Societat
Econümica
d'Amics del País
I

f,

ls primers inlenls de crear una Socic-

i

I--ztat Económiel d'Amics del pai: a
Girona daten de l'any 1777,lligats a
l'impuls del Discurso sobre el fomento
de l¿ indús¡riú popular qu,e l'any 1774
dictá Campomaner. Pere Lliura, comissari elector de la panóquia de Sant Pere
de Galligants iJaume Oliverar, comissa
ri elector del gremi de paraires varen lliurar als diputats del Comú un memorial
on es relacionaven Ies necessitats més
urgents de la ciutat. Entre alffes coses,
manif'estaven que calia posar en práctica
tot alló que el rei preveia i manava en el
discurs sobre el Fo mento de h Indústria
popula4 " parliculamente lo prevenido
exPressamente en el discurso popular en
el.folio 157 y 158 que previene t manda
que en la ciudad de Gerona se esfablezca una sociedad económica para adelantar la irulústria" (subratllat a l'origi-

nal). Demanaven també que

els

comissari. electors es poguessin reunir i
deliberar un cop al mes o de tant en tant,
sobre els assumptes d'interés públic.
Aquesta primera iniciatir a no r a tenir
éxit pel desinter¿s, "frialdad', dels
nobles

i autoritats locals.

L'any 1783, el síndic

pcrsoner
Josep Escamá va tornar dirigir-se als
regidors sobre la necessitat de posar en

Les ciasses d/.rigents de la G¡rona del segle

Xvlll es varen mostrar ¡ncapaces de crear
una Soc¡etat Económ¡ca d'Amics del Pais, i
la c¡utat va haver d'esperarf¡ns I'any 1835
per veure ree¡x¡ el projecte.

marxa una societat económica. La seva
exposició, que reproduim en part, parla per ella mateixa. Es un lament sentit
per la seva ciutat, carregat d'impotén-

cia davant la inacció d'aquells que
tenien la capacitat económica de fer
progressar la societat. L'acompanyava
en l'intent Francesc de Delás.
El lracás de la inieiativa anlerior no
va desencoratjar el nou diputat del
Comú de 178,+, Tomás Cabirol, que
torni a insistir als regidors de reprendre el projecte. Els recordava que la
visita al bisbe del síndic anterior i
alguns regidorr aconseguí el seu r ist-iplau, i I'ajuntament fins i tot havia f'et
una relació de les persones més idónies
per formar la Junta d'Amics del País.

Peró des d'aleshores engá no s'havia
concretat res! i demanava que es portés
a teme la seva posada en m¿uxa. De
nou, s'engega la dinirmica habitual! es
comissioná el regidor Francesc Martí i
el síndic procurador Franccsc de Delirs
perqué visitessin altra vegada el bisbe
per tirar endavant la societat. Del resultat d'aqucsta ambaixada no se'n sap
res Iné.. nomé\ que ll socielal no reeixiria fins bcn entrat el segle XIX.
Aquest seguit d'iniciatives fracassades mostra I'anquilosament de les classes dirigents gironines, peró també les
inquietuds dcl que podríem anomenar

classes mitjanes de l'época (advocats,
gremis. propielaris) per rerlreqar unil

economia local que ells percehien en
plena decatli-ncia qurn la complraren
amh lr dets segles Jnteriors. Crl tenir en
compte que les demandes dels diputats
del Comú o del síndic personer no eren
in ic iat ir e' aillutles. sinó que responien a
les dem¡ntles lramese\ pel. comi\saris
electors des dels gremi: i dels birris. en
el marc de l'única forma possible d'articular alguna iniciativa representativa
de la societat dav¿rnt f immobilisme
oliglrquic, les assemblees per escollir
aquests cárrecs rnuniciPals.

Exposició del síndic personer Josep Fscarrá
en relaciA a h creació d'una Soiietat Econbmica d'Amics del País
nene el exponente bien presente: Que la ciudad tle Geruna en lo antiguo.fue una de

mas ríias y populenttts de este Reino: En ella habia exquisitas y primorcsas fubrices assi de taná iomo de telas, cle estQs no ha quedado pant nuestro tíerupo s¡quierd
el menor vesfigio, y de aquellas se conservan unicamente para nuesfra memoria los
encuños con li imagen tli San Narciso, que seviq tle marca de hdbilitacion y credíto
de su fabrica, Continua explicant els setges i desastres b¿l'lics com la causa de Ia
decadÉncia, i es pregunta pérqué en l'actualitat "la escasez ha substifu lo d la abunclancia", sigre Ü ttns temps en qué, a falta del nervi del comerg, la ciutat "se asemeja
o un cuerpi in obil, .sin circulicíon tle la mas precíosa sangre para vivíJicarle Pero
no existei en eL tlia las mismas circumstancias del Paiz? se ha ctcast¡ mudado su situa'
cíon? No bañan sLts immetlíaciones los Propíos y antiguos ric.¡s? No rodean con varía'
ble hennosurq la Cfudad un numert quasi sin numero cle pLteblcts? No le ftrcilitan la
obtmdanciq sus campiñas? No le ofrecen dclicíosa entrada y salida kts Puertos de
mar con su immetli\cion? Los noturqles no son nqturolmente laboríosos? Faltan per
venturtt maru¡s? Pues que sera La causa de tan dePorable decq¿encia?= No puede en
manera c guna ocultaise qu" el last¡mo§o estado de estLl Ciudad pnvíene principalque
mente de la Jalta tle buenos Patricios y Ciucladanos, especíalmente de aquellos
plata
q
que
la
teníendo
guarlando ius tesoros son semeiantes los insensibles montes
y eL oro en srs entrañas, de nudq sinen las ríquezas y aunque con sus propios ojos de
cont¡nuo estan vientlo lTs miserias que atosigan v'afligen o lct Naturaleza, no por esto
quiese mueven ol alivío, tem¡en(lo .tiempre quedar pobres' qL&nto verdaderamente' si
"
a
la
creExhorla
ren consíderarlo lo son, y aun esckn'os deL dinero y propio i,xler€§
participar-hi,
a
puguin
perqué
peró
insisteix
ació d'una Societat d'Amics del País,
válua
reconeguda
de
capacitades
persones
gent
benestant,
d'altr€s
i
banria dels nobles
personal i implicació social.
ÁnCG. Manial d'Acoru1s de 1783,29 de gener foli 23.
las

econdmic, ja que l'església era la gran
propietiria de linques urbanes de la

Girona del XVIII, i gaudia del clomini
directe i útil de moltes terres de la resió
de Girona. En el seu si es poden disñngir diversos grups. En primer lloc cal
diferenciar el clergat secular del regular, i dins de cadascun, el personal
estrictament
religiós i el que podem
irona ha estat molt anys la ciutat
denominar
personal
associat.
levítica per excel.léncia, seu de la
A la fi de segle, el clergat secular
Mitra, del poderós Capítol catedralici,
del Seminari i de nombrosos ordes estava format pel bisbe i un conjunt de
monilrlics. Durant el segle XVIII no dignitats, canonges, beneficiar§, caperleixá en cap moment de ser una urbr llans, sagristans, acdlits, ordenati i
medieval, que a banda dels menestrals c)rrecs del seminari, que sumaven un
iles serc: familie: produia una total de 297 persones, un 3,7 Va de la
impressió visual caracteritzada per Ia població. El personal que es pot adscrlure o assoclat a aquest grup está forpreséncia d'un gran volum de .icapellans, frares i estudiants", un formi- ml per l2g per\ones. un conjunt misgueig humá que perduraria fins ben cel.lani compost de guardes i músics
d'csglésia d'una banda, i d'estudiants,
entrat el segle XIX. A més del seu pes
demográfic, cal destacar el seu pes seminaristes i criats del Col.lesi Tridentí per l'altra. En conjunt coníitur'en
tn 5,3 7o de la població gironina de
1787. Destaca la importáncia de la
Catedral, a la qual estaven vinculades
de manera directa I84 persones.
El clergat regular estava configurat
per catorze convents, nou de masculins
i cinc de [emenins. El personll estrictumenl religió\. format en la ser r ma jor
pan per prolessors. frare.. monges i
religiosos/es govemats per un superior.
i per un nombre menor de novicis/es,
llecs i acólits, era de 330 persones, un
1,1 Vo de la població. L'estament conventual s'incrementava notablement en
sumar-hi el personal üssoc¡al que \i\¡a
en els cenobis, fbmat en els convents
masculins per donats, criats, síndics i
nens, i en els femenins per criats/des,
porteres, síndics, organistes, confessors
i senyores que s'hi recloien sense esdevenir personal religiós. Aquests darers
El ¡bre del Llevador de les monges era una
eren 82 persones, que sumats als prie¡na de gestld del convent, on /es rer'gioses
ano¿ayen /es despeses I mgressos de ia
mers donen un total de 412 individus
¡nst¡tuc¡ó.
conventuals, tn 5,17o de la població.

Iesglésia

En conjunt, el personal eclesiástic de
Girona estava fbrmat per un total de 838
persones, tn lO.5 Va de la població, percentatge similar al del segle XVll, que
descriuen els historiadors Joan Bus-

quets i Antoni Simon i inf'erior al de
principi de segle, del 15,1 7c, dada presa en un moment de postguerra i sotmesa a possibles biaixos demográfics.
Com s'organitzava aquesta massa
humana? Girona era Ia seu del bisbe. i
com a tal, centre administratiu de la diócesi, un element tradicional de capitalitat, malgrat que es tractava d'una de 1es
seus episcopals més pobres de la Taraconense. El Capítol catedralici, en canvi, era, en el sentit económic i humá, la
institució eclesiástica més poderosa de
la ciutat, atés que disposava de rendes
molt elevades, compostes per nombroses finques nistiques i urbanes, situades
a la capital o escampades pels diferents
municipis de la zona de Girona. En tercer lloc hi havia les parrdquies, que continuaven essent les mateixes del segle
anteriorl la Catedral, Sant Feliu iel
Mercadal, i les més petites, 1'esglesiola
de Sant Nicolau en el burg de Sant Pere,
i Santa Eulália Sacosta. Per últim. els
catorze convents de la ciutat configuren
una intensa vida religiosa moltes vegades closa entre parets.

L'església lenia direrses [uneions en
la socielal de l'Antic Régim. En primer
lloc organitzava i posava má d'obra a la
1-unció assistencial en thvor dels necessitats, amb els quals realitzava una tasca composta per la caritat i acolliment
als necessitats i pel sosteniment d'un
mínim sistema sanitari públic; en segon
lloc, com a perceptora del delme i altres
drets senyorials, s'apropiava i redistribuia la renda, provinent bisicament de
la terra. en una doble direcció: vers els
sector\ des\ alguls je esmenl.al.s. i r ers
el seu propi manl.eniment. activitrt que
es podria qualificar d'improductiva des

El convent de les Bernardes era un dels
catorze convents giron¡ns que abastaven,
entre regulars ¡ personal assoc¡at, un total
de 412 persones I'any 1787.

d'una perspectiva económica contemporánia. Aixó no obstant l'església
generava un flux econbmic a la ciutat
que en constituia un element básic de
l'e¡lructura econümica. Al mateix
temps ofereix un servei espiritual que
es reprodueix a si mateix, mitjanEant e1
control dels mecanismes de transmissió

de les itlees i l'eliminreió progreisira
dc les formes de sociabilització popular. A la fi de segle l'estament eclesiistic gironí era excessivamsnt nombrós,
tenia un excés de má d'obra, per dir-ho
a la manera actual, un fet que li complicava gaudir del creixement de les rendcs de la terra del vuit-cents.

Els bisbes i el

régim borbónic
¡'^l

irona era la ciutat on residien els

\Jbisbes, el lloc cles d'on s'exercia

el

govern de la diócesi. Malgrat ésser una
de les seus episcopals més modestes de
la Tarraconense. panicipá del creixement del XVII, i experimentá un nota-

ble augment dels seus ingressos al llarg
de la centúria, conseqüéncia de l'augment dels preus agraris i de la millora
del sistema de recaptació. Tot i la
dimensió midana de la seu gironina. no
es pot menystenir el pes de la seva
márima autoritat, el bisbe, en una societat fbrtament sacralitzada. on l'única
estructura que amibava al conjunt de la
població era l'església, molt més profundament que no pas els pocs funcionaris del corregidor. El bisbe Lorenzana, en el seu informe ad limina del
darrer quart de segle, presenta un nombre de clergues molt elevat, xifrat en
1.200 individus, talment excessiu, atés
que no tots disposaven de rectoria. De
fet, els concursos per obtenir una rectoria mostren una sobreabundáncia de
"má d'obra espiritual", un excés de
clergues a la diócesi gironina, una
situació que es donava arreu, i que preocupava les autoritats borbóniques pel
que suposava de negatiu en l'esfera
productiva i ideológica de la societat.
Segons el seu origen, podem dividir
els bisbes gironins del XVIII en dues
etapes dilerenciades. Durant lr primera

meitat de segle en loren

rJesignats

naturals del país, de famílies d'origen

Una de les relormes que ¡mpulsá el b¡sbe
Lorenzana fou la m¡llora del seminar¡ i

I'ampl¡ació de la seva b¡blioteca.

noble

o

ben situades en

1'escalaf'ó

sucial. Miquel Joan de Tabemer

Rubí, Josep de Taberner

i

i

d'Ardena,
Pere de Copons i Copons i Baltasar de
Bastero i Lledó eren catalans, i lógicament, de tendéncia f'elipista. El bisbe
Miquel Jozrn Taberner, per exemple,
depurá l'any 1715 el consistori de la
seva vila de Ia Bisbal, insaculant jurats
fidels al monarca. En la segona meitat
de segle, una vegada acomplerts els
compromisos de la monarquia amb la
institució, e\ nomenxren ú n icament
bisbes d'origen forani. La desnaturalització de les mitres catalanes fou una de
les queixes més sentides del memorial
de greuges presentat a Ca es III l'any
1'/60. Cal tenir present que el bisbe no
era una figura isolada, sinó que la seva
arribada anava acompanyada d'un
seguit de subalterns, "familiars", no
necessáriament consanguinis, que ell
integrava en l'estructura eclesiástica
loca1, fet que provocava tensions per
obtenir rendes i clrrecs amb el perso-

Bisbes de la didcesi gironina entre 1699-1812
Miquel Joan de Tabemer i Rubí
Josep de Thberner i d'Ardena
Pere de Copons i Copons
Bahasttr de Basteru¡ i Lledó
Lorenzo Taranco y Musauriefa
Manuel Antonio de Palmero y Rallo
Tbmás de k¡ren«trut - Butrón e lrauregui
Santiago Pérez de Arenillas
Juan Agapito Ramírez de Arellano

nal eclesiástic local. El bisbe Lt»ettz¿tna, per exemple, comptava amb un
seguici "familiar" tle 25 persones que
col.lociL cn diferents tasques o beneficis de la seu. Segons les seves parau).es, " he mejorado algunos .fanilittres y
haré mi escula pttru que cada uno tenga un pedazo de pan más"
L'arribada de bisbes d'origen dif'e
rent al dels seus feligresos fou un dcls
clements cluu de la politicü refunnista
borbónica dirigida al control dc l'església. Peró no era l'únic. Es tractava
d'una instituciú mü5sü importxnl irmelada al temitori com per deixar la en
mans de persones que no fbssin de la
plena confianqa del régim. Bisbes i
rectors constituien una xarxa ben organit,t ada que podia ser\ ir r l'ld m in ist rr
ció en afers civils com la repressió del
contraban. la confecció de censos o I'allistament militar. Així. els bisbes van
veure reduit el seu marge de maniobra
dc' dcl concordat de 1751. converlinrse en uns funcionaris perildrics de I'es
tat que tenien més la missió d'executar
i inform¿Lr que no pas la de decidir.
Respecte u le. institueiun. lieminari.
capítol, parróquies, sínode diocesá),
per exemple, depenien directament del
Supremo Consejo de Castilla.

- 1720
- 1726
- 1728
- 1715
- 1756
- 1774
t771 - 1796
179ó - 1797
1699
1721
1726
1729
1715
1756

1797

- t8t2

L antefior perspectiva permet enteni inserir en l'época l'obra d'un dels
personatges del XVIII gironí que la
historiogratia ha destacat com a un
dels paradigmes d"'il.lustrat" local, el
bisbe lleonés Tomás de Lorenzana
Butrón e lrauregui. Definit per l'historiador J. M. Marqués com un "bon funcionari", va saber gestionar amb efici
cia ulpunes de le\ plincipal. accion\
reformistes de l'estat. com la l'inalització i posada en funcionament de I'hospici de Girona, tr¡mit en estat molt
avangat quan va arribar, l'impuls a
I'hospici d'Olot, l'erecció de les escoles de dibuix i la casa de convalcscbncir i la relbrma del ¡erninali. enlre
d'altres. Amb l'Ajunlamenr \ a lenir
algunes disputes de protocol, peró en
general. i a excepció de l'intent fallit
d'engegar conjuntament una Societat
d'Amics del País, va poder compromedre

civil en els projectes que
gestionava. El seu perfil d'il.lustrat
s'inscriu en el moment ilgid del refbrmisme borbónic espanyol, del qual és
executor, i com a tal exemplifica el
paper que va jugar l'església en aqucst
marc: un complement esscncial dc
l'estructura estatal.

tre Ia societat

El Capítol

catedralici
p I Capítol catedralici gironí tlel segle
LXVIII ha estat delinit com "h més
fabulosa empresa de la ciutat" per la his-

toriadora Montse Jiménez, una afirmació que de ben segur s'hauria d'aplicar

el comerg de l'excedent de grans, especialment a partir de la segona meitat de
segle, i la seva, indeterminada encara,
participació en el creixement de la renda
agriria del XVIII. Durant tot el segle fou
el principal propietari de finques urbanes de Girona. i la desamortització del
segle XIX mostrá el Capítol també com
el principal propietari de temes de la
regió de Girona.

L'any 1787 estaven

vinculades

directament a la Catedral un total de 184
persones! a banda d'una extensa xarxa
de relacions laborals i personals establetes en f imbit geogrific de la dióce-

obra, el firal, els

si. Aquesta estructura humana estava
composta per vuit dignitats, trenta-sis
canonges i cent quaranta beneficiats. Es
tractava d'una orgzurització jerarquitzada, que va mantenir durant segles la
seva identitat col.lectiva, malgrat la
multíplicitat d'interessos que oonvergien en ella i 1'erosió de poder a qué la
sotmeté l'estat en el segle XVIII. Els
capitulars de Girona eren un grup
entlogimic. pror inent en la major prn
dels casos de famílies benestants, perd
no necessáriament originaris de la

aniversaris, les donacions, els beneficis.

noblesa, de xarxes parentals que depas-

des de vnris segles anteriors, en els quals

la Catedral de Girona es va consolidar
com el poder feudal més gran del nordest de Catalunya. La seva preeminéncia

social

i

económica perdura fins ben

entrat el segle XlX, a recés del control
ideológic que exerceix l'església id'un
poder económic cornposl de propietuts
rústiques i urbanes, exaccions senyorials
sobre la població com el delme, l'exercici del préstec a través dels censals i

altres, 1es pabordies

i

El Capítol catedral¡c¡ era ]a

instituc¡ó més poderosa de la
c¡utat, ¡ el seu personal
adm¡nistrava unes rendes
molt elevades, provinents
d'un ámb¡t geográfic que
superava els límits del
correg¡ment

saven Ia consanguinitat, dc l'establiment de beneficis lligats a persones, de
la rolunt¡t régia i altrei vier. Tot i que
depenien jeri,rquicament del bisbe" els
individus capitulars gaudien d'ámplia
autonomia, ja que no estaven sotmesos
r les sinodals, es a dir, a les constitucions de govern de la didcesi promulgades pel bisbe en les reunions o sínodes
dels clergues diocesans.
Per raó del seu nivell de renda

i la
seva influéncia política i social les
autoritats civils cercaven sempre la
5ev¡ cul.lüboració i suport. ja 'igui en
fomu tle contribue ions económiques

o

de eonsell a l'hora de prendre tleci.ions

en casos de guera i epidémies. Alguns
documents constaten la importlncia del

Capítol, i el posen en el mateix nivell
que I'Ajuntament de Girona, denominant-los "els dos comuns". De fet,
Capítol i Ajuntament governaven conjuntament, i amb el mateix grau de
representació, les dues institucions més
imporlants de la ciutat. l'Hospici i
I'Hospital de Santa Caterina i casa de
misericórdia.
De la Catedral de Girona. se'n
coneix de manera detallada la seva
organització inten.ra i la seva relació
amb les reformes borbóniques, peró
encara resla per estudiar la seva üt¡culació económica en el territor.i. Fins al
moment no s'ha quantificat la dimensió
i pes de la més gran maquind,ria económica de la diócesi i entorn. estructurada
entorr a les propietats i rendes senyorials, a un sistema d'empreses menors
com fleques o camisseries, a unes relacions laborals diverses, formades per
criats, representants legals, músics,
escombriaires o altres. a la distribució
de la seva despesa, que de ben segur
cstimulá el creixement d'alguns sectors
artesanals, sumptuaris o no, com la
cera. la construcció, el metall, I'alimentació, el vestit o la impremta.

El Capitol g¡roní tenia una influéncia

transcendental, polít¡ca, soc¡al ¡ económ¡ca,
era ]a ¡nstítució que configurava més
clarament el carácter d'Ant¡c Rég¡m que
ten¡a la soc¡etat g¡ron¡na-

¡

AI llarg de tot el segle XVIII sembla
confirmar-se un procés d'erosió de
drets senyorials, com el delme, una de
les principals fbnts d'ingressos del
Capítol -els seus cobradors foren apedregats en moltes ocasions-. Amb tot,
la Catedral de Girona no només tenia
el domini directe de terres, sinó que
també gaudia del domini útil de masos
i panicipava de les conjuntures favorables que van permetre enriquir-se al
grup de propietaris útils. L¡ se\ x parlicipació en el comerq de grans -era un
dels máxims acaparadors d'excedentprovocá notables enrenous a la ciutat a
paflir de la .e\ a liberalil./ae ¡ó a mitjan
segle, peró Ii degué comportar un augment important de les seves rendes,
que caldria saber si compensi la reducció que dictaminá l'estat del 5 7o al 3 7o
dels interessos que cobrava pels préstecs o censals.

75

nombrós grup de soldats comandats
pel corregidor i l'alcalde major van

entrar, mitjanqant subterfugi,

llexpulsió
dels jesuites
f tany

l7ó7 Carles

lll

ordeni l'ex-

I---r puisió de la Companyia de Jesús

dels seus dominis. Les ordres relatirer I
l'estranyament foren tancades en sobres

segellats

i

enviades a totes les posses-

sions reials sota

la

següent menció..

La companyia de Jesús, que s'hav¡a
establert a Girona I'any 1581 grác¡es a la
protecc¡ó que l¡ depará la familía
Agullana, va conve¡'t¡r el seu col.leg¡ de ta
Pupda de Sant Mafti en et centre de
formació de les el¡ts ciutadanes.

"Bajo pena de muerf e no abri.réi.t
este pl¡eRo hasfa el 2 de abril al
decLinar el día". A Girona, I'ordre es
féu ef'ectiva cap a les quatre de la
matinada del dia 3 d'abril, quan un

al

col.legi dels jesuites gironins. Una
vegada a dins, les autoritats reials van
reunir els religiosos a la capella i els
van llegir 1'ordre d'expulsió.
L'endemá, a les cinc de la matinada,

24 dels 26 pares que componien la
Companyia de Jesús a Girona foren
acomodats en mitjans de transpon i
conduits per una escofia a Tarragona.
D'allí passaren a Salou, des d'on foren
lin¡lment emb¡rcals cap a Itália junrrment amb la resta dejesuites de la Corona d'Aragó. Després d'un atzarós viatge, els ignasians d'Aragó van poder
establir-se a Femara, ciutat d'on provenen les últimes notícies dels jesui'tes
gironins, abans de quedar la seva
memdria definitivament en l'oblit.
La Companyia de Jesús s'havia
establert a Girona l'any 1581, me¡cés a
la protecció que li depará Ia família
Agullana. El seu col.legi va esdevenir
el centre de tbrmació de les elits ciutadanes, dels fills dels regidors i també
de les timílies benestants del corregiment. Allí estudiaren Francesc Xavier
Dorca, Francesc de Ciurana, Mariá
Berga, Josep Valls i Geli i molts altres
per\onatges il.lustres que oc upurien
importants cárrecs eclesilLstics i polí
tics. No es tractava d'una comunitat
gaire nombrosa, peró la seva influéncia
i capacitat de penetració social era
molt gran.
La configuració d'un estat d'ánim
col.lectiu contra els ignasians fou un
procés que va tenir lloc durant el setcents en diversos regnes absolutistes
en el marc polític de laibització i consolidació del poder reial. La Companyia de Jesús actuava amb una autonomia contrária a la concentració del
poder, era "un estat dins de l'estat", un
element de cardcter internacionalista i

incontrolablc. depencnt directament de
Roma. Els ignasians tenien molts enemics dins la própia esglósia, especialment entrc els capítols catedralicis i els
t¡rdes monástics. als quals disgustava
l espcrit corporutiu amh qtré aetuaren i
la seva acun.tulació de pocler basada ctt
1a inlluéncia política, social i cconórnica aconseguida a través de l'enscn.vament. la confessió i 1'acumulació de
béns.

A la corona espanyola, el context
d'animrdr crsiú vcl< els jesuites s cndurí des dc millan segle. L'any 1766
els jesuitcs lbren acusats d'instigar el
motí de Squilace. raó per la qual s'engegi )a " pe sq ui.sa reservada" . Ltn conjrrnt tl'acr'ions deslin¡de' I inr esligrr
i culpar els jesuites d'aquest i altres
crims. A Girona. van col laborar en el
procés acusatori ules 20 persones.
entrc 1es quals hi havia nou eclesiistics provinents cle divcrsos ordes i del
Capítol de la Catedral. L'homc més
destacat en el procés gironí, qui rnés
bé sistematitzi i argumenti les acusacions, tbu el canonge dc la Caredral
Francesc Berga, al qual una estada de
vuit anys a Ia Cort i lir seva própia
ambició personal cl poltaren a allunyar-se d'una br¡na relació de vejn¿rtge
juvenil amb els ignasians. De fet,
perd, darrera les sevcs acusacions s'amagava el joc de poder entl e les dues

institucions.
El resultat tinal de la seva cxpulsió.
a banda de l'estranyament de les persones, fou el traspirs de les seves rendc\ J l'cslal. El jesuitcs gironins tenicn
cases iterres arreu del bisbat, que fbren
subhastades públicamcnt l'any 1777.
El líquid. compost per unes rendes dc
2.376 lliures anuals que havien acumulat un eléctiu de 7.3,18 lliures. tarnbé
quedi en mans de l'er:ui Públic, que en
bona part el va haver d'utilitzar per
sufragar lcs despescs de l'expulsió. Per

últim. la fundació que havia fet

Ia

farnília Agullana d'una renda anual de
800 lliures destinaclcs irl col'legi dels
jesuites, minorada a'100 l'any )711 per
subvencionar la univcrsit¿rt dc Cervera,
fou repartida entre l'Ajuntament i el
Capitul dc lu Cltcdrul. ArltbdLre' institucjons deslinafen els pocs dincrs que
quedavcn per suportar les despeses
dels seus respectius centres d'ensenyament: Ies cscoles municipals i el senlinari i el col.legi tridenlí.

Pragmática Sanc¡ón del monarca Carles lll,
m¡tjanQant la qual ordená I'any 1767
t'expuls¡ó dels Jesuiles, un orde molest per
al poder reg¡ ¡ per a ]a resta de l'estament

re g¡ós.
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[a cultura
grronrna

de! set-cents
T I arnbient culrural i intel.lectual de
l-¡ la Ciron¡ del \et-cenl5 h¡l e\lat

definit pe1 filóleg Alberr Rossich amb
üque\les parrules: "ni *tir¿ rir ni gLtire pobre, com correspon a una ciutat
més o nenys ben siluada, amb centres
d'esfudis proporcionaÍs a les seyes
necessitats i amb una moderada vitalitat económica". Aquesta valoració fa
referéncia a l'obra d'uns escriptors i
emdíts plenament inserits en l'ordre
social borbdnic, ben allunyats del pensament crític de la Il.lustració europea,
peró capaEos de f'er una notable aporta-

ció a la cultura local.
La supressió de la universitat de
Girona l'any 17l7 fou un contratemps
insalvable a l'hora de bastir un entorn
estimulant per a 1a creació intel.lectual,
malgrat que institucions d'ensenyament com el Seminari o alguns convents van donar una certa continuitat a
la formació de més alt nivell. Els convents foren amonestats algunes vegades per mantenir una activitat docent
de tipus universitari que no els corresponia, atesa l'exclusivitat de Cervera.
Del món dc l'ensen¡ament van sorlir
dues obres notables. A principi de
segle, l'any 1703, el prol'essor de retórica i poética de Ia universitat de Girona Narcís Julii va publicar un manual
en catalá sobre versiticació. El Parnds

El teatre era una de les pr¡ncipals d¡vers¡ons
populars, i va ten¡r un punt d'ínflex¡ó en el
segle Xvlll, quan I'any 1769 I'Ajuntament
destiná I'ant¡c Pa oll, un magatzem de grans
o material de guerra segons l'época, a teatre
estable de comédies.

ca¡alit. Al final de la centúria. al Seminari de Girona, la tasca del pedagog,
poeta i traductor Pere Bes i Labet va
convertir-se també en una obra orienta-

dr l l'ensenyament Métotlo propiLt.
puro, petfecto, necesario y utilísimr.t
puraformrtr buenu: rctorit(t.\ y uersr.rtas latinos ( 17871.
L església era el gran focus de cultura gironina del set-cents, ateses les con-

dicions de

la ciutat: pes demogrific

relativament important i elevada formació del col.lectiu eclesiástic en comparació a la resta de la població. Els llibres
de pietat i els sermons foren la manifes-

tació més corrent d'aquesta cultura
eclesiástica escrita. Vinculada als fian-

ciscans

hi havia l'Académia de Sant

Tomás, que cada zu.ry commemorava la
festa del sant amb un oratori compost
per a l'ocasió, generalment en llengua
cirstellanr. Formar en part d'aquesta
entitat algunes de les personalitats destacades de la cultura gironina, com
Francesc Isern, autor d'tn Compendi
breu de kts quatre regLas generals de la
arismetico practica, publicat abans de

1759, el pcdagog i orador sagrat Cir
Valls i Geli. que pafiicipi activament en
l'Académia de Bones Lletrcs de Barcclona. o el rector d'Ollers Baldiri Reixach, autor dc les conegudes InstrLrccíons per I'ensenl'anqa de ntinrons.
Del món eclcsiiLslic també provcnen
els erudits més retlevants. Entre ells
destaqucn Josep de Taverner-i d'Ardcna. bisbe de Girona i historiador, Anto-

ni Fábrega, també historiador, prior del
convent de Sant Agustí dc Girona i
membre dc l'Acadbrnia de Bones Lle
tl'es de Barcelona, o Josep Ullastre.
autor de la primera, Grtuttitticct CatuLarra coneguda. Potser fbu Antoni de
Br.tcro. grrrnutit. lericÜpral' i provengalista. aqucll que clescnvolupi una
obra de més volada.
La lilerlt u rr ¡t ol r ne o de ( rcilcio no
pol
eomprr¿ü ni per rolunt rti per
es
qualitat a l'esmentada fins ara. Destaca
un poema en catali dc Benet de Sala i
Ccll¡. menrbre d trnu tirrnrlia gironinu
important, i la poesia de Agustí Eura.
cclesiirstic a Girona entre l7l9-1723.
época de la qual es consen'en alguns

literari. en f irrrbil del consum cultural
de la població, cal destacar les repre\cntaei(,n\ lcillrul\- qLle \ln lenil un
punt.l'int-lexió detenninant cn el segle
XVIII: I'any 1769 l'Ajuntament destini 1'antic Pallol, un magatzem de
grans o material de guerra, segons
l'época, a tettle estable de coméclies.
Lcs rc¡rcsent..tciotl. dc\ ien tcnir ull¡
notable afluéncia de públic, perqué es
destinaren molts recursos a I'agcnqament del local, especialmcnt per part
dels seus arrendataris. Quant ¿ les
obres que s'hi represcntaven. responicn al pr('lolipu. tlc .ornpun¡ie: qtrc
solien demanar perntís d'actuació.
''compañías españolas dc comedias''
que portavcn un rcpeftori d'autors
cllssics castcllans.

L'abra de Francesc Xav¡er Dorca, un dels
pr¡nc¡pals pensadors del segle XVlll g¡roni,
s'¡nsereix en el carrent d'opos¡ció
ecles¡ást¡ca cult'a a l'¡dear¡ ¡l lustrat.

FRANCISCI XAIERI¡ DORCA

pocmes.

En el període que ens ocupa. es Pot

dir que va tenil lloc l'ori,tcn de la
premsa r la ciutat de Girona, atbs que
I'any 1787 va comcnqar a publicar-se
La Gúa.eta de Gerona, caracteritzada
per la seva fidelitat a la cotona espanyola en el marc dels conflictes finiseculars ct¡ntra Franqa i Anglatera.
D'alló que hom podria ano[lenar
pens¿nnent il lustraL, entés com a reller
local de l'obra crítica dcls pensadors
euÍopeus Vcrs la seva societat, no se'n
troba prircticament cap mostr a. Peró
inserida en la dinámica d'oposició a f ideari il.lustrat s'h:L de ressaltar la figura
de Francesc Xavier Dorca, quc articulir
amb cohcrbncil la sc\ ir l.\o.i..iti.
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[ensenyament
,( comengamenr del segle XVIII hi
f-}'har ir u Girun¡ meslres pri\ uts
que, mitjanqant autorització mun icipal,
tenien escola de primeres lletres obérta

al púhlic. L'an¡ I728 comencá a funcionar una e\eola municiprl püblicr i
gratuita, situada al caner del Pes de la
Palla. La insuficiéncia d'un sol centre
féu que l'any 1733 l'Ajuntament es
plantege: obrir una escola de primeres
lletres al barri de Sant Pere i Sant Feliu
per afavorir 1'accés dels nens d'aquest
barri a l'ensenyament. Només ha quedat constáncia de la seva existéncia a
partir de 1755. En el Manual d'Acords
municipal de 1764 apareix la ref'eréncia d'una escola que havien posat en
marxa els jesurtes I'any 1763: "una
enseñanza de ¡trimeras lefras de leher
ic:;tribir. t¡ue.tin inten.s alguna añodieron en el año proximo pasado ol
dicho su colegio".
La fbrmació en les primeres lletres
dels fills de les famílies privilegiades
es feia habitualment mitjangant un
mestre particular, que iniciava els nens
i nenes en l'aprenentatge de la lectura,
I'escriptura, la comptabilitat, les bones
maneres i els adoctrinava en la fe católica. Alguns intel.lectuals gironins destacats de l'época, com Pere Bes i Labet
o Joan Salgueda, van exercir de mestres dels fills de famílies benestants
gironines
Lensenyament de llatinitat (gramática, retórica i filosofia), equivalent, amb
el risc que suposa la comparació, a l'ensenyament secundari actual, va estar en
mans dels jesuites des de 1717 fins la
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seva expulsió |any 1767. moment en
qué passá a cimec del consistori. després d'un intens estira i arronsa amb el
bisbat. L'ajuntament disposava rle ,100
lliures per pagar aquests estudis, a les
quals se sumaven les rendes dels censals de les causes pies dels ardiaques
Agullana, que van haver de disputar
amb el bisbat, at¿s que aquest les volia
per al seu col.legi-seminari. Així, a la fi
de segle, el municipi tenia a cirrec seu
el que iLra anomenaríem ensenyament
primari i secund:u'i, per bé que els itineraris fbrmatius podien seguir vies alternatives de carácter privat.
Després de les escoles de llatinitat,
els estudiants amb vocació eclesiástica
estudiaven en el seminari de Girona-

Una vegada fou l¡qu¡dada la Un¡versitat, et
Semlnar¡ restá com el centre d'ensenyament
més irnpaianl de ta c¡utaL, des d on és formava
el nombros grup ecles/ast/c de /a dlócesl.

li:rit¡r,

des d'on podien passar a la universitat

a llicenciar-se en teologia o dret. Els
estudianls dc vocació l¿ica anaven a
les universitats de Ccrveta, Gandia o
Osca a estudiar clret o medicina, llcvat
d'rtlucll: qLle ilnl\en a les unircrsitrts
de Tolosa o de Montpeller. En aquesta
darrera cursaven els estudis dc medici
na dos estudiants becats anyalment per
una llndació que instituí 1'any 1452 el

metge gironí Joan Bruguera
Uany 1790 es va crear I'escolir de
¡-r uurlcc tlel tnunicipi. i
lligada a la Reial Junta dc Comerq de
Barcelona, en la qual s'ensen¡,ava
dibuir i ll-cunes nociott. tl'rrquileelura, indispensablcs per al progrés de la
rrujol part del. olici'. Ett cl .eu oriSen
fbu promoguda pcl bisbe TomiLs de
Lorcnzana, personatge quc també doni
ur impuls notable al seminari. que rest¿lv¿r con] a centre d'cnsenyament més
important de la ciutat una vegatla

diblri\. lcmhe

expulsats els jesuÍtes.

Le. eser.lle. de primere: llctre. pirtr

nines no presentaven cap distinció
especial en els seu plans d'estudis que

pogués diferenciar-les de les d'altres
indrets. peró es percebia en 1'ajuntament i en els sectots dedicats a I'ensenyamcnt un gran interés per impulsar
i mantenir unes escoles dignes. Una
junta d'esttrdr. errrminarit el\ mellrc. i
vetllava pel correcte desenVolupamenl
de la seva tasca, malgrat que les condicions '¡lrriul. lilrnpo( no permctien
unes exigéncies aclaparadorcs. En
aquest context s'ha de rcss:rltar la figu
ra dc Balcliri Rcixach ila seva obra,
publicadir l'rn5 1744. lrt\ttuq ¡tttts p(r
I' ensenyangu de ntinyons.
Respecte a la quirntitat d'alumnes
escolaritzats, tots nois, a tinal dc segle
estrra xilrudr en Ll,l\ (enl r intjor cs ctt
les cscoles de primeres lletres, sctanta
alumnes en l'escola de dibuix, la major
palt dels quals ercn artesans o persones

L'obra de Bald¡r¡ Reixach publ¡cada l'any
1749, ¡nstrucc¡ons per I'ensenyanqa de
m¡nyans, promov¡a I'ensenyament en la
llengua materna a de ]a "Pátr¡a".

quc lrehall¡\cr) ett rlgtttt ,¡li.i. iun.
vuitanta en I'escola dc llatinitat. Per a
les noies, fora de l'ámbit privat, no es
disposava d'oferta lbrmativa de l1egir

escriure. peró algunes aprenien

i

una

"educació de ginere", intcrnes en con-

renl. de lu eiutrt. tl bulrng lorlnutiu
gironí del final de la centúria no era
gcns negatju si es compara amb altres

¡.mbits. Una bon¿r part de la massa
urbana coneixia un rudiment de I'allabetització, la signatura, mentre que
I'estructura social prescntat,a un nombre elevat d'advocats o causídics, alhora quc exercien la medicina professionlls preprruls ienlregirli a llr lein¡.
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La llengua
mb el Decret de Nova planta. la

,(I \monarquia borbónica posá

en

marxa un nou ord¡e polític i institucional que tenia una clara vocació unifor-

madora i assimiladora políticament i
cultural. En aquest projecte, la llengua
complia un paper primordial, i així es
manifesta en la nombrosa documentació legal produida per tal de substituir
el catalá pel castelli. Cal interrogar-se,
tanmateix, sobre quin fou I'abast real
de la substitució lingüística durant el
segle XVI[, atesa ]a manca d'una
administració civil prou complexa per
arribar a tots el racons del territori.
Dins l'ámbit de la llengua administrativa, el pas al castellá dels Manuals
d'Acords de l'Ajuntament de Girona
és un dels casos més significatius. Aixó
no obstant, potser fou més I'excepció
que no pas la norma. La major part de
documentació administrativa dels
ajuntaments del Corregiment era portada per escrivans o notaris que continuaven amb l'ús del catalá, básicament
perqud era la llengua amb la qual s'entenien els habitants, o simplement perqué desconeixien el castellá. Les notaries gironines usaren gairebé sempre el
catalA com a llengua de documentació
fedatária fins ben entrat el segle XIX.
Cal recordar que a Girona hi havia
onze notaries, i que la seva producció
documental constitueix una part molt
rellevant del total de la producció de
documentació administrativa.
El mateix Manual d'Acords gironí
contenia moltes vegades documentació

En aquest manuscr¡t, Salv¡ Escaná, un
escr¡vá i alcalde de barr¡ compromés amb el
regim, anotá diversos successos de /a Girona
del Xvlll, els quals estan escr¡ts en llengua
catalana, la llengua d'ús corrent en l'ámbit
soc¡al ¡ fam¡liar.

en catalá, especialment quan hom s'havia d'adregar amb precisió a la població

per qüestions d'índole econbmica, com
subhastes i ar:rendarnents, per relacions

contractuals, inventaris d'objectes en
cas de malaltia per contagi. ordinacions
del mostassá i moltes altres. També
aquells que s'adrecen a la institució, si
no són advocats o gent benestant que
pot contractar escrivans, utilifzen el
catalá. Fins i tot el corregidor es veurá
alguna vegada obligat a publicar edictes en catalá. Les dificultats de cobrar el
cadastre eren un tema més peremptori
que la qüestió lingüística. Al'any 1774,
el corregidor Manuel de Azlor publica-

va un edicte sobre diverses qüestions revenedors, crianga de porcs dins la
població, etc.- i ordenava que es posés
"en idioma cathalán para inteligencia
del público".
Les insliluciuns civil: més importants, aquelles que movien més homes i
capitals de la ciutat, l'hospital i l'hospi
ci, i abans la Pia Almoina, utilitzaven la
llengua catalana en exclusiva per a la
gestió del seu patrimoni. lgual que la
resla d'institucions. per comu nicar-se
amb ler aulorilals administratives o
judicials borbóniques usaven el castellá, i per relacionar-se en e1 seu entom
socioeconómic, el catalá, llengua en
qué es realitzava la pan més significativa de la seva producció documental.
Respecte al seu ús social, resta palés
que les masses urbanes o rurals continuaren parlant catalá. L ensenyament
de primeres lletres continuá amb la
inércia de seguir fent-se en catali, llengua en la qual s'editaren la major part
de manuals; eI de Baldiri Reixach, que
recomanava l'ensenyament en la llengua del¡aís, o l'aritmdtica de Francesc
Isern. Es a pafiir de la Reial Cédula
d'Aranjuez de 1768 que el castellá va
esdevenir la llengua obligatória de
l'ensenyament primari, peró la seva
implantació no era rápida ni fácil. Poc
castellá podia en\enyar el mestre gironí del qual es feia un informe general
negatiu, on s'afegia: "era de cortísima
agilidad en eL idioma español, fan
necesario y prevenido con repetidas
órdenes ¡tor nuesfro soberano", En les
escoles de llatinitat dels jesuites, on es
formaven els fills de les classes benestants, la preséncia del castellá ja era
més accentuada, peró conjuminada

amb el llatí. De l'efecte que causá
aquesta formació en els estrats superiors de la pirámide social no se'n sap
gaire res. Francesc Gelabert diu en la

seva Tbpografia médica de Gerona,
escrita cap a 1803, que a Girona pada

catalá tothom, flns
buen tono".

i tot "la gente de

Els llibres més populars de

les

biblioteques de la ciutat, evidentment
en mans de població benestant, eren el
Kempis, I'Exercici del Cristíi¡, El llibre
del Rosari. La Passió i les vides de
sants i novenes. Dins d'una temática
laica destacaven l,¿ s Faules d'Isop i El
Partinoples, un llibre de cavalleries.
Molts d'ells estaven impresos a Girona
(entre els impressors més destacats hi
havia els Oliva i els Bro ) i traduits al
catalá, fet que mostra com, fora de la
creació, I'acció més passiva de la lectura es feia majoritáriament en la llengua vemacla.
L'església en el seu conjunt va jugar
un paper favorable en la conservació
de la llengua, atesa la necessitat que
tenia de fer ¿[ribar el seu missatge a
una població que disposava del catali
com a únic vehicle lingüístic de comunicació. També bona part de la seva
producció documental, especialment la
relacionada amb el seu patrimoni., estava escrita en catalá. Els llibres d'obra
de la catedral estan íntegrament escrits
en la llengua del país.
Pensem que será durant el segle
XIX quan l'estat podrá incorporar a 1a
seva voluntat assimiladora 1'eficácia,
relativa, aixó sí, d'un sistema adminislratiu i d'ensenyament. ¡ lrirduir. encara que sigui escadusserament, el desig
unifbmador en t'ets. E1 segle XVIII,
l'ús social de la llengua es va mantenir
ple. De l'ús administratiu, a manca
d'estudis més aprofundits, es podria
dir que conservá una bona salut, igual
que a l'ensenyament. Potser fou en
l'imbit de Ia llengua culta on comenEá
una davallada que no tindria aturador
fins a final del XIX.

Eclesiástics, erudits,
polítics i científics
En la ndmina dels gironins més destacats del set-cents ocupa un lloc
preponderant el sector eclesi¿stic. L'historiador de la llengua Modest Prats ha
fet notar que al llarg del segle XVIII apareixen areu de les teres de Girona una
série de olergues que tenen en comú el fet d'ocupar una posició preeminent en la
cultura catalana d'aleshores, i que, tard o d'hora, mantenen una relació forga
intensa amb la ciutat de Girona. Narcís Juliá (Tonoella de Montgrí, 1657 Girona, 1705), estudiá a Cirona, on s'ordená sacerdot. Exercí un temps a
Torroella, per bé que I'any 1690 fou professor de lletres humanes a la Universitat
de Cirona, on ocupá una cátedra. Escriví un tractat de mét¡ica i versificació
destinat a ser emprat en la seva activitat docent, intit\tlaf el PamAs Catal¿t. Morí
encara jove a Girona, als 47 anys.
Un altre clergue, Antoni de Bastero (Barcelona, 1675 - Girona, 1737), se,ns
presenta com el fildleg catalá més important del segle. Nascut a Barcelona,
s'instal lá a Girona l'any 1699, en tant que coadjutor a la Sagristia Major de la
Catedral, feina que l'obligd a tenir cura de la Pia Almoina del Pa de la Seu. El
I 702 fou nomenat sagrist¿ major Bastero va viure a Roma del 1'7lO al 1724,
oñcialment amb I'objectiu de defensar els interessos de la Sagristia en un llarg
plet, peró les recerques de Francesc Feliu apunten al fet que es tract¿ d,un exili
encobert motivat per les seves simpaties a la causa dels Austries. En retornar del
seu exili romangué primer a Barcelona i retomá a Girona el 1729, quan el seu
germ¿ Baltasar fou nomenat bisbe de la ciutat i ell passd a ocupar el cárrec de
vicari general. En els darrers anys emprengué la redacció d'una ambiciosa
História de la llengua catalana, que deixá inacabada.
Francesc Xavier Dorca (GironE 1736-1806) és també una figura emblemática del
període. Es formá alsjesuites de Girona, i després estudiá lleis a la Universitat de
Cervera. El 1772 gatdia de la c¿tedm d'oratória d'aquesta universitat, on dugué a
terme nombrosos discursos académics. Arribat a la maduresa, les crdniques ens el
presenten com un veritable huma¡ista: literat, tedleg, filósof, jurisia, poeta, orador i
erudit en histdria, amb el domini de divenes llengües, a més del llati i el grec. En
tomar a Girona fou nomenat Canonge de la Catedral, col.labord amb et bisbe
Tomás de Lorenzana i escrigué diverses obres: una vida de sant Feliu (1799) i, un
estudi sobre els mfu1irs gironins (1807), i deixd inddit un episcopologi.
De Cirus Valls iGeli (Rupiá, l74l-Girona, l8l8?), grácies als estudis de Salomó
Marquds i Josep Maria Marqués sabem que fou un predicadoq escriptor i
académic que es doctora en teologia per la Unive¡sitat de Gandia l,any 1763.
Regí la c¿tedra de retdrica del Col.legi Tridentí de Girona de lj69 al l79l, i
l'any 1790 editá a Barcelona una obra en tres volums dedicada a promoure els
estudis de llatinitat i belles arts.

Altres eclesiástics destacats del període foren
Francesc Isem. Pere Bes i Labet (Girona,
1747-?), llatinista i poeta i, sobretot, Tomás
de Lorenzana, que tot i no néixer a Girona,
hi desvetllá una gran activitat mentre fou
bisbe en erigir-se en impulsor de nombroses
iniciatives en l'ámbit de la cultura i
l'assisténcia social.
Més enlld del cercle eclesidstic, a Girona cal
destacar Jaume Oliveras, capdavanter del
gremi de paraires, que reeixí a endegar una
petita fábrica de teixits i que es mostrá molt
combatiu i crític vers la municipalitat. Al seu
tom, Jaume Oliveras presentá al Consistori
diverses iniciatives en el marc del
reformisme il lustrat. N'és prova la

sol.licitud de crear una Societat EconÓmica
d'Amics del País. L'any 1772 fé:o
l'experiment de fabricar pa amb larina i

La láp¡da del bisbe Baltasar de Bastero
(1729-1745). al Claustre de la Catedral.

patata, producte aleshores gairebé
,les"onégut, i que tenia l'o6jectiu d'estalviar un producte tan bdsic com el blat'
La corpJració gironina fou poc receptiva al seu experiment i Oliveras e1 presentá
finalment a la Junta de Comerg de Barcelona.
En I'dmbit de la política destaquem Francesc de Delás i Silvestre, cavaller,
ciutadi honrat dá Barcelona i llicenciat i doctor en lleis a les universitats de
Cervera i Osca. Fou procurador síndic general de 1767 a 1769, cárrec des del
qual tingué una actuació preeminent en l'extinció del dret de portes,
l;organiLació dels estudis, l'alienaciÓ dels béns dels jesuiles i l'erecció de
l'HJspici, entre altres. Més tard, fou elegit pels compromissaris dels barris i
gremis com a diputat del Comú, cdrrec que exercí de 1773.a l77.5 .Llany 1-179
de l'armament
¡articipd económicament i com a administrador en l'organització
també
la
ciutat,
govem
de
Al
de
Palamós.
a
la
vila
áel cois de Martí Badia
darer
Aquest
Carbonell
de
d'Oliveras.i
Foixá
iJosep
de
Ignasi
Joan
destacaren

fou regido¡ diputat al Consell d'Hisenda i Sala d'Unica Contribució a Madrid
pel Prlncipat de Catalunya i Regne de Mallorca des de 1771, i l'any I 783 el
irobem oórpant cárec de conegidor de Cdceres per nomenament del rei'
"l
foren luliá Gaspar Casal, que va descriure la rubeola en
Altres gironins destacats
el llibré El mal de la rosa. Su historia, causa, casos, curación. CristÓfol Tomás i
en medicina (1785), format a I'Escola de Montpeller
Rosés, que
-unafou doctor
tesi sobre les aigües minerals de Pedret (1787) i sobre les malalties
publicá
ieumátiques igotoses (1808), i fou metge i cirurgiá militar- J Roura i Estrada,
format a la Universitat de Girona, introduí a Espanya la fabricació del gas per a
l'enllumenat. Miquel Bamadas, també alumne de l'esmentada UniYersitat, fou
metge reial i botánic, i a¡ribd a ser director del JardÍ Botánic de Madrid'

duquessa de Savoia, no es dugué a ter-

me

ja que la visita passá de llarg

per

f'ura de la ciular pel t'er que hi har iá una

les festes

passa de verola.

En tole\ lc: oc¡sions que un mem-

bre de Ia lamflia

reirl visiri

la ciurar es

publici un opuscle que

recollia
exhaustivament totes les celebracions
que acompanyaven la visita. El més
l.rsual era que s'embellissin els carrers,
áprofitant I'avinentesa per enderocar
I
llarg
pas o voladís en mal estat i pindel
hlgun
5egle
XVIII
no
sovinreI
f1'javen gaire les ocasions Der ¡ les tar les cases i refer I'empedrat del récocelehracions públiques. eom no lbs lregut reial. Paral.lelament. els gremis
durant les festivitats relacionades amb s'afan¡ aven a con\lru¡r grans escenlris
les visites, les proclamacions i els nataéfímers al.lusius a la monarquia i als
licis reirls. le: petites transgres\ions §ants patrons de la ciutat. La porta de
que es permetien durant els CamestolI'Areny, la plaga de les Cols, él carrer
tes i, per damunt de tot. les fires de dels Ciutadans i tot el recorregut cap a
Sant Narcís. Pel que fa a les visites de
la Catedral era l'espai on con[]ulen
personatges reials, Girona va rebrc les
damascs i tapi\sos. lor\es ¡ trcs de
visites de l'infant Carles Borbó Farne- lriomf. Usuulment la Caredral era l'insio el norembre de l'any l7.tl. i de dret on es f'eia el solemne acte religiós,
l'inlanr Felip el marq del 1742. La pro- la l¡ Casa de la Ciurrr. I la plaqe rJel
gramada visita de la infhnta. futura Vi. :'iniciaven els actes lúdics. En tuts
els casos, una delegació del govern
municipal anava a rebre el membre de
la lamllia reial a Ies Mallorquines. on
es complia tot un ritual de benvinguda
i submissió.
Igualment sonades eren les f'estes de
proclamació d'un nou monarca, fet que
s'esdevingué el marg del 1721 amb la
proclamació de Lluís I, I'octubre del
1746 amb Feran VI i, sobrerot. el
febre¡ del 1789 amb la del rei Carles
IV, que costi unes 6.,100 lliures, una
xifra molt rellevant a l'época. Era normal celebrar balls, [ot.s d'anilici i convidar oradors que exaltessin la significació de l'acte i la importáncia de la
institució monárquica. També eren festejal.s, tot i que de manera més oticial i
La ciutat de Girona celebrá tanf ies vlsl¿es
re¡als de l'¡nfant Carles Borbó Farnes¡o el
continguda, els natalicis de memb¡es
n9verybry del 1731 ¡ de t ¡nfant Fet¡p et marQ
de la famíIia reíal, com s'esdevingué el
del 1742. com les prcclamac¡ons re¡als de
1'71 1 i el 1783. En el cas dels natalicis.
Lluís lel 1724, Ferran Vl el 1746 ¡, sobretot.
temps abans del part es feien precs per
Carles lV el febrer del 1789.

al carrer

a6

tal que tot el procés de gestació es culminés de manera satislactdria.
Amb tot. el natalici més celebrat
s'esdevingué el dcsemble de 1783 cn
coinciclir el naixcment dels inlants
Carles i Felip amb 1'acord de Pau amb
Anglaterra. Es vaten fer dos balls, un
pcr x la gent rnés distingida a la plaEa
del Vi, on un grup de m)scarcs dansaren "co tredatnds Y builes de escola",
i un altre pcr al poble las a la plaqa de
lcs Cols, que va durar fins al capvesDrc. Dis\urtcdirtnent, cls hulls. missct i
ilurniniriel' c\ \ eicrcn tle.lluitles per
una intensa pluia que va acabar provocant uns greus aiguats el dia 2l de
desernbre.

Les l'estes del Carnestoltes

se

seguien celebrant, per bé que sota una
severa vigilincia de les autoritats. Cal

tcnir prcsent que des de l'anY

1641

I'antic vot de no permetrc balls. disfresses ni miiscres, a
canvi d'obligar-se la ciutat a una sdrie
cle misses i dejunis i. sobretot. ¿I dotar
una donzella pobra per facilitar el seu
matrimoni. Amb el pas del segle. tot i
münlenir-.c llmhduer obliga,.ions.
s'havia anat produint una certa relaxació en Ia celebració, de manera clue
s'h¿Lvia commutat

sovinlejaven els balls i les mascarades.
Per tot aixó l'Ajuntament decidí el
juliol de 1779 '¿nali¡t;tt'la situació i
dernan¿rr un dictamen sobre les lctua

cions a emprendrc a diversos religiosos
i juristes. J:r abans -almenys airí es trir
b¿r documentat l'any 1773- s'arrendlva

et tcllre rnunicipirl ¡er itl. sutitu: i

divcrtiments de les Carnestoltes, suposem co[r un mitji de colcentrar Ia
celebració en un l ecinte tancat i podcrnc així contlolar més fircilmcnt els possibles cxcessos.
No cal dir que la I'esta que aplegava
més gent i quc tenia més tradició a la
ciulat eren les Fires de Sant Narcís.
Nascudes origináriarnent com a gran

Les flres de Sant Na rcis era la celebrac¡ó
més tradicionat i que apleqava més forasters
a G¡rona. Eren anunciades en un pregó que
es ileg¡a pels carrers amb acompanyament
de mús¡ca de trom7etes ¡ tabals

i comcrq dc Productes
agrícoles idc mercaderies, amb el
tcmps havien ¿rnat introduint clements
dc festa aprofitant l'avinentese de conitlegrr a Cironu Jurunt unir \elman¡
iorirt.t, proeeelents cl'urreu tle tcs
cornarques veines. Usualmcnt la fira
durava vuit dies a partir del 28 d'octubre. i era anunciada en Pregó, que es
Itegia pel. crrrer\ II(.(rmprn)ul de
rnúsica ele trornPCte\ i tlbxls
A lir lirl ela pcrlnc\ purtlr-hi il \clltlre robe', nrercrdcries. qucr iures i
bestiar, el qual s'havia de vendre al IIit
de I'Onyar, en I'espai compr¿s entre 1a
porta de Sant Francesc i 1a Font del
Rci. Durlnt lcs lire. es lnuntenia unl
certa permissivitat, tot dcixant cntrar a
la ciutat tota mena de gent, si bó se
n'exceptuavcn els "berros, t r¿ti.dt¡ res,

fira de venda

ronqtedores de cuntino.s, fctl s ífic: ado re s
da monedas, htdrunes y sodomitas" .
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les festiuitats
religioses
a societat gironina
JL-rd'un

era impregnada
intens sentiment religiós] De\[aca\a. per damunt de lot. la festivilat
del Corpus. que se celebrar a seguint un
ritual consuetudinari. Alés que la pro_
cesso general constiluia l'element cen_
tral de la f'estivitat, setmanes abans els
dos regidors obrers recor¡ien els carrers
per on havia de transitar per tal d,inspeccionar l'estat de les faQanes, teulats
i balcons i promoure l'agenqament d,a-

quells que amenacessin ruina i consegüentment poguessin produir alguna
mena d'accident. Usualment aquesta
inspecció incloia la plaEa del ü, el
carrer dels Ciutadans, el carrer de la
ForEa, el Portal de Sobreportes, el
caner Bonaire, el c¿mer de la Barca. el
carrer dels Calderers, la baixada de
Sant Feliu, el caffer de les Ballesteries.
el carrer de l'Argenleria. la plaga de les
Cols i el carer dels Abeura'clor:. en un
recorregu( circular que permetia apropar-ser a la Cate&al i la Col.legiata de
Sant Feliu. Uns dies utrans es publicavu
el pregó. en qué es reirerrr a l'oblieació
dels veins dé netejar i escombri els
caners i es concretaven la mena d,adoms i penjolls permesos, així com la
prohibició de dur a terme qualsevol
mena de representació que no s,ajustés
a I'oÍodóxia de la festa_

L'altra celebració religiosa

més

la Puríssima Concepció, amb un ritual semblant al de la feitivitat del Corpus, la publicació d'un
reconeguda era

Una de les celebraclons /er'gloses més
trad¡cional era la processó per pluja. tant per
deturar-ne l excés com per reclamar-ne la
preséncia. Er, e/s ca§os més extrems.
congregava m¡lers de persones.

pregó el dia 4 de desembre de cada anv
i l¿ concreció de la parricipació veinál
i dels gremis. En aquest cas es prohibia

ler burla d'aquells qui portaven

els

i capgrossos, elements bisics i
distintius d'ambdues celebracions. La
gegants

preséncia d'una representació dels gremis era un punt rellevant en la festivitat, de manera que cadascun clels gremis de la ciutat hi havia d'assistir ámb
les seves banderes respectives i amb

una munió de ciris encesos. amb l'obligació d'acompanyzr els regidors de la
ciutat fins la Catedral, on es feia l'ofici
solemne. La vigília de la processó es
feia un dejuni general en aplicació
d'un vol que es ra fer l'an¡ lO50 amb

moliu de Iü lerrible epidémia

que

assoli la ciutat.
Eren també molt celebrades les festes de I'Angel Custodi, amb una processó, a la primeria del mes d'octubre.

les processons de dijous

i

divendres
Narcís
general
de
sant
processó
sant, la
de
la
funció
com
així
marq,
del l8 de
que
la
Catedral.
a
d'oració
hores
les 40
es va restablir l'any 1776. Per altra
banda. diverses confr¿Lries i gremis de
Ia ciutat celebravcn actcs religiosos
puntuals: I'any 1771 1'Ajuntament va
dur a lerme un inventari d'aquestes

fcstes religioses menors, comptabilitzant-ne un total de trenta-dues, de les
quals tretze eren organitzades per conñaries adscrites a distintes csglésies i
convents i dinou promogudes pels gremis dc la ciutat.
Val r elir que. \ovint. l'els c\cep\'ion ls o inu\u:Ils propieiaren lol seguil
algun acte religiós, f'et ben natural en el
context d'una vila fbrtament influcnciada per la clerecia. El 28 de miLrg del
1735 es l¡ un tedbum i lluminiries per
celeblar Ia conquesta de la ciutadella
de Messina. i 1' I I dc juliol del mateix
any es repetia la cclebració amb motiu
de la conquesta de la plaEa fbrta de
Siracusa.

Unr de les celebrlcions md: reeordada de l'época fou Ia massiva rebuda

dispen.rda ¡i un Srup de clptiu. cristians alliberats de Tunis. on estaven
retinguts pels sarratns. mitjanqant cl
pagament d'un rescat per part de tiares
mercedaris. Arrib¿Lren a Girona el 18
de novembre dc I'any 1752 -en total
236 persones quc foren acompanyades pcr una gran gentada arreu de Ia
ciutat en una multitudiniria processó,
fins la seva arribada al Convent de la
Mercé, scu dels frares encaregats de
1'alliberament de captius, on se'ls oferi un grlrr ipat. L'entlemr continu ren
carní clp a les sere' rcspeeli\e\ ciutats. Prova de1 ressó d'aquesta arribada
és el fct que el Manual d'Acords els
dedica moltes págines explicant amb

hé prolusrment nlrral cn el diuri per
<,nal quc ens ha llegat el plocurador
Salvi Escarri, que fa esmcnt de la
curiositat que un acte d'aquesta mena
no se celebrava des de 1'anY 1501

Els pregons per a la celebració
de les festes de la Punssima
Concepció i de1 CotPus
contenien una série de
disposicions curioses com
aquestes dels anys 1760 i 1783. .
"..que nin¿¡una Persona qoce, ni
presumd inquiettt¡ ni injuriar
de palabrus, ni en otra manera,
a los que llevarán los Gigantes
y demás de su comitiva bajo la
pena de diez sueldos Y otras a
arbifrb de su etceLencia".
Remarcaven també que els
representants dels gremis no
portessin posats e1s barrets car
"sine más de escándalo que de
devoción".
"Que todc¡s deban limpiar,
empali«tr y enramar ltts calles
y plazas por donde pasará
dicha solemne procesión, es a
saber que cctda qual en sus
lindares y que ninguna Persona
haga entremeses ni
re pre s e ntac ione s de shlnestas
bajo kt pena de veinte sueldos
p,tr r'adu qual que seru halladu
o probado haver hecho k¡
contrario".
A.H.C.G. Manual d'Acords
1760, acord 5 de desembre, fol.
416 v. i Manual d'Acords 1783,
acord 17 de.iuny, fol. 100.

gran prolixitat de detalls l'esdeveniment. ique aquc\l episodi apcreir tum-
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Aspectes de la
uida quotidiana
I

a vida quoridiana de la Cirona setL--¿rcentista era presididu per l'observanga d'una religiositat estricta i amb

contínues demostracions de fervor
públic, la creenga en els miracles i les
intervencions divines com a mitjá susceptible de resoldre els moments de
greus dificultats, el control de la moral
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Lestr¡cta moral imperant a l'época només era
trencada en ocasions excepc¡onals, com ara
els balls públ¡cs que se celebraven al Teatre
Mun¡c¡pal i que eren regulats flrs a/s seus
més mínims detalls.

pública i, per damunt de tot, el manteniment d'una divisió social on l,esslésia i les classes privilegiades
una infludncia extraordinAria, i"""rü"n
la práctica de la beneficéncia com un mitjá
d'evitar la prolif'eració de captaires i
marginats.
Un dels temes més recurrents a l,¿poca és el relacionat amb els temes de

cerimonial. Ajuntament, església i
coregidor rivalitzen per del'ensar de
manera aferrissada les seves prerroga-

tives, encara que es tracti sovint
d'auténtiques nimietats. N'és prova el
fet que l'any 1787 el corregidor prohibeix imprimir el sonet que els estudiants de l'escola de gramática han
escrit, pel f'et que tracta l'Ajuntament
amb

el distintit de "muy iLustre',.

Molest, tramet el sonet a M;drid per tal
que decideixin entom del dret d'emprar aquesta denominació, i només signa el permís quan l'Ajuntament s'ñi
enfronta obertament i duu també el cas
a Madrid.
Un altre afer d'aquesta mena se
suscitd el mes d'octubre de 1'anv 1764

entre l'Ajuntament i el convánt de
Sant Francesc d'Assís per l'ús de la
capella de la Verge de Loreto. Tot
venia del f'et que la diada de Nadal de
1763 l'Ajuntamenr, mirjanqant un
regidor i amb el suport d'una gentada
enfurismada, volgué evidenciar el seu
dret sobre I'esmentada capella tancant-la en plena missa. En altres casos
era 1'església la que imposava la seva
llei: el 1727. un soldal que havia esrar
sortejat en la darrera lleva es refugiá
en una església i, tot i que l'Ajuntament demaná permís per treure'l a la
forga, no aconseguí el permís del vicari general. Tanmateix, el 1778, I'església s'oposa drásticament a la possibilitat de deixar treballar en dies festius.
malgrat que aquesta prictica s'havia
anat estenent per molts pobles de la

comarca. La resposta del bisbe Lorenzana és lapidária i al'ludeix a lleis divi
nes, eclesiástiques i humanes per man-

tenir la prohibició.
Per altra banda. el control de la vida
al carrer era també una preocupació
per als governants de I'dpoca. Així, el
j:uny del 1777 es prohibeix pescar al riu
Onyar, així com banyar-s'hi. Pel que fa
a la pesca. resulta que molts gironins
empraven "berboles" -unes xarxes
molt petites, prohibides- per pescar
anguiles, les quals després portaven a
vendre a les peixateries de la ciutat. Els
principals transgressors eren els veihs
de Sarriá i el Pont Major, que aprofitaven la proximitat del Ter i el fet de viure fora muralla per executar-ho amb
total impunitat. Quant al bany, sembla
que molts gironins es banyaren gairebé nus, provocant gran escándol. Per

evitar-ho, prohibeixen que hom es
pugui banyar a I'Onyar des de l'indret
de les Enderrocades -al capdavall del
carer del Carrne- fins 1'Hospital de
Sant Llátzer a Pedret.

Un ban del Govemador militar del

1785 cridava l'atenció sobre les malife-

La prost¡tució a la G¡¡ona dei set-cents es
locat¡tzava a I'entorn dels carrers Sant Narcís

¡ Pou Rodó, amb I'ob¡ectíu de ten¡rla
controlada ¡ allunyada de /es esg/ésles I
convents del centre de la c¡utat.

tes de la mainada. Pel que sembla,
grups de xicots anaven Per la ciutat
cometent bretolades i, sovint, apedre-

i molestant els qui circuiaven pels
carrers. El govemador, Ladislao Havor,
commina els pares a tenir cura dels seus
fills, els exhorta a dedicarlos a alguna
gant

activitat útil i e1s amenaEa de multarJos
si en el termini de vuit dies no n'exerceixen un control més estricte.
La vigilancia de la moral pública
era també un tema gairebé obsessiu.
Així. es controlava la utilització de les
tavemes, de manera que als menestrals
i jornalers que tinguessin casa se'ls
prohibia anar-hi a menjar o beure. ja
que sembla que s'hi gastaven tot el jornal. El juiiol del 1781 es prohibia a tots
els ciutadans, llevat dels transeünts,

que es poguessin estar a les tavernes
més enllá de les nou de la nit a l'estiu i
a les vuit la resta de l'any. El problema
més greu provenia, peró, del voluminós contingent de soldats que mentre
tenien diners freqüentaven les tavernes
i produien més d'un aldamll pel camer.
La prostitució era sotmesa, també, a
una vigiláncia molt estricta. Així, hom
havia confinat les prostitutes a la zona
dels carrers Sant Narcís i Pou Rodó, en
un intent de con\lren) ir-les en un espai
molt localitzat i, sobretot, lluny de 1es
esglésies i convents i dels carers més
concoreguts del centre de la ciutat.

Vocabulari
Allotjaments: O.bligació de la poblacírj civil de dorur ho,stalatge
manca de castells o cqsernes que prop¡cid multitud d'qbusos.

als soldafs

e

cris de

Alcalde Major: lnomenat tqmbé Lloctinent del Rei o clel Cotegidor. Substifueix al
rcrr.gidor en els ,fers nunicipLtl,\, d'on esdevé la printero ierarl¡uía en la seva
,threnctn

Alcaldes o comissaris de barri: F¿¡rcl onqrís soto les ordre,s de l,aiuntament, que
tenien al seu carrec afers diversos relocionats amb el ctntrol tle la població ei uns

barris deteruinqts de lo ciut¿tÍ.
Alca\oti.Persofiq que prop¡ciava o encobr¡a le5 qctivitults sexuals als borclells, oferint
protecció i explotctnt econinicoment les prustitLúes.

" Alois"'. Denominació enpruda per reférir-se als ofici- del sector metql.lúrgic,
engbbafs dins el gremi del qual n'era pafr<j sqn¡ Eloi.
Assentista: Persona o companyío que subm¡n¡sÍr.t qllev¡ures i altres eJ-ectes. Són
e,;pecíalment remarcables aquells que subm¡nistra\en queNíures als ajunfctments
miüanEqnt drrendament d'unq contratq en subhasta pública.

Cadastre.. Nrr¡r sls/emq contr¡butiu impos.tt per part de lo monarguio als paisos de la
Corona d'Aragó després de la guerua de Succeisíó.

Ciutad¿ honrat: Classe especial de cíutadons rellevant.s o prohous, disríngíts per raó
o poder eco dmic mitjqfiqa t nomenauent reial.
Clat ¡r.i: lunci,¡nar.i municipul responsable de l'atlmínisfraci(t financera que
t u'tuJiova un¿ Je 1,, ,lout dt la,¿i.t¿ J¿ cqbals J(l uufi¡(.i?i.
Corregiment: Demqrcoció ¡erríforial de la monarquio borbónicct que subsürueix la
Vegueria. Fou ínstqttradq dmb el Decret de Nol,q pkutta I'any l7lb, i perdtu.a./ins la
de llinatge

introducció de la prot,inci.t I'anl 1833.
Corregidor'. Era una mqg¡strafura d'origen castelld que tenia ql seu c¿trrcc el
CofiEginL on exerciq la mdrimq dutor¡tqt en om del-Rei. Tenia.litncions
atlministratíves,.jurídiques, rnilítars ¡ polífiques.

Cors'. Ac.tuctc.ió naval empresa per pa¡liculqrs qmb llicéncia tlel seu govenl contra
naus i bát¡ J e.rt.tts cnemics. Es di/erencien dels pirates pel lét de sotuetreb a un.l
,egl¿nenta, ii i cottftar atnh el bantplácit J,l teu gorcir.

Diputat_del C{mú: Elegits a paúir tle la re/orua de l,an|, 1766, en rutmbre tle qtutre,
havien de vetllar pel conlrol dels sectors claus per a lo sibsistincia de la poblaiió.
Dret de portes: Impost o arbifr¡ mllnicipal que establia una lara per cada mercadería
qlle eutrqva o lo c¡utet. Fins la seva I'eliminacirj I'any- 1767
Jbu ei principal recurs

imposüíu de I'ajuntauenf de Gironq.
Hisendat'. Nom qnb que es designa des de Jinals del segle lT l als grans prop¡etaris
rurals que es vctn anar inskll ldnt progress¡vament a les ciul.tts, des tl,on gesfionaven

bora part dels seus afers.
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Hospici: lnstitució fundada en la segona meitat del XVIII, en el marc del refonnisme
¡l lustrat, per len¡r cura i recloure els rodamons, pobres, olbs o altres destalguts i
prevenir alhora el desordre socíal.
ll.lrastració: Pqrqulct que defneix el cctnjunt d'ídees .filosófiquas, polítiques i
científiques dels pensctdors racionql¡sles dels segle XVIII i també la época en que ta
tenir lloc aquesÍ mov¡mefit intel,lectual.
Junta de Comissaris del Comú: Jalxlo const¡tui:da l'qn! 1766 pels comissaris electors
dels diputats del Comú i del síndic personer amb la ftnalitat cl'orientqr |d«ió
d'aquests cdrrecs. Fou suprimida I'any 1768 q causa Llel seu cariicter reivindicqtiu.

Lleludl lffipost d'origen medieval que gravavq I'entrada de mercqderies e la ciutaf. A
la Girona del segle XVIII es pagava amb una part imprecisa dels queviures destinats a
la venda.
Nova Planta: Sislem a de govern de caire centralilzodor í qbsolutisfa imposqt per
Felip Vé després de la seva victdríe en la guerra de Successió.
Propis i arbitris: Els propis berc municipals arrendals al millor postor o bé
gesl¡ondls per I'qjuntqment- i els qrbitris -imposlos amb que I'estat clotqvq al
municipi- configurawfi el sistema municipal cl'ingressos de la Gírona el set-cenls.
Síndic Personer: Persona elegida o partir de la reJorma municipal cle l'aw 1766 per
a fiscalitzar la gestió dels regidors i maldar per lo milloru del nivell de vidq.
Sindic Procurador Genera'li Cdrrec triennal introduil per la reforma del 1760, elegít
enlre les persones més principals, per tal de vetllar pels ¡nteressos de l'Ajuntamefil ¡
del públic.

La Girona del segle XV I formá pañ, com a capital coffeg¡mental,
de la nova estructura de I'estat borbónic.

Aquest treball es basa fonamentalment
en documentació inédita procedent de
l'Arx¡u Históric de la Ciutat de Girona
(bás¡cament el buidatge sistemátic dels

llibres d'actes del període 1716 a

1792\. així com d altres recerques més
puntuals en altres arxius de la ciutat.
Quant a la bibliografia, adjuntem

només aquells ll¡bres generals que pre-

senten trets básics del període,

i

obviem la relació dels nombrosos art¡cles, fullets i opuscles emprats per a la

BORRELL, Miquel: Néixer per a morir.
Dides, orfes ¡ hosp¡c¡ans al set-cents
gironí. Girona: Tesi de ll¡cenciatura inéd¡ta, departament de Geografia, Histór¡a i Histdria de I'Art de la UdG, 1994
CAI\4PDERA CAIVIÍN, Francesc: lndagacion estadística acerca de la
reproducc¡ón y mortandad de la Ciudad de Gerona y en la Villa de Lloret
de Mar en el siglo últ¡mo y en los siete primeros años del actual. Barcelo-

redacció del treball.

na: ¡mpremta Pons, 1849
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Quaderns d'história de Girona és una
col.lecció de llibres que posen a l,abast d'un públic ampli, de manera
ordenada i rigorosa, tota la informació
ex¡stent sobre el passat de la ciutat.

Els millors especialistes de cada
període hi ofereixen el resultat de
noves invest¡gacions i obren nous

camins a la interpretac¡ó sobre els ori
gens de l'área urbana de G¡rona. La
col.lecció aplega una valuosa informació gráfica, en bona part poc
coneguda.

Ramon Alberch

i Fugueras

(Girona,

1951) ha estat cofundador i President de
I'Associació cl'Attivers cle Catalun¡ta ( 1986-

1993) i Director de I'Instifut Municipal
d'História cle Barcelona (1992-1997) i des
de I'any 1990 és Arxiver en Cap de I'Ajuntamenf de Barcelona. També és president des

de I'any 1998 de I'organització

r.to

govema-

mentul Arxivers sense Fn¡nteres i des del
2000 Presirlent de la Secció d'Arxius Municipals del Consell Internacionql d'Arxius.
Es autor cl'uns vint-i-c¡nc llibres referits a
I'itmbit de la históría í de I'amivística i de
més

l'un

centenar d'articles en rev¡stes es-

pecialitzades, Ha estat ponent en nombrosos congressos i jomades intemacionals i
comissqri de diyerses erposícions
ca histórica.

d.e

temdti-

Josep Quer i Carbonell (Gaiises, wtopriu,
1962) és llicencíat en história per h (/niversitat Autdnoma de Barcelona- Ha col.la-

borat a la Revista de Girona. en l'obra
col.l¿ctiva sobre la história del Gironés i és
coautor, junfamenf amb Ramon Alberch, de
la biografia Joaquim Botet i Sisó, del cata-

lanisme al nacionalisme (1998). Dins t'dmbit de la recerca socioeconómica és coautor

de cliyersos treballs: "Els serveis a

I'Alt

Emponld" (1999), "Els semeis i el comerE
al Pla de I'Estany" i "In construcció al Pla
de I'Estany" (2000L a Atles comarcal de
Catalunya- Actualment treballa a I'Ajuntament de Figueres en I'itrea de promoció
econdmica.
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