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Introducció
Obrir l’aixeta i veure’n brollar aigua potable resulta una 
acció mecànica quotidiana i rutinària, a la qual ator-
guem escassa rellevància. No obstant això, darrere del 
gest s’hi desplega una extraordinària trama de processos 
que comença amb la captació de l’aigua dels rius en pan-
tans, la potabilització a les depuradores i la canalització 
a les llars i indústries. Esdevé un cicle que es completa 
amb la imprescindible recollida de les aigües residuals i 
sobreres a través d’aigüeres, embornals i clavegueres i el 
tractament en plantes específiques abans de desguassar 
novament als rius. La dimensió estructural en la gestió 
actual de l’aigua fa somriure davant el gibrell, la comu-
na, la cisterna i altres ginys que s’empraven encara no fa 
ni un segle enrere. I, tanmateix i malgrat les diferències 
de cultura material, els conceptes i la problemàtica en 
els usos de l’aigua no diferien pas tant dels que assumim 
avui com a propis. 

La capacitat tècnica i les necessitats derivades de l’ús 
de l’aigua en el passat planaven en una realitat d’infraes-
tructures molt allunyada de la sistematització i eficiència 
actuals. Una breu retrospectiva envers la Girona medi-
eval —una època de fort creixement urbà comparable 
proporcionalment a la contemporània— revela enormes 
diferències però també uns trets i unes preocupacions 
comuns molt il·lustratius respecte d’això.

Establir la comparativa amb períodes anteriors al se-
gle XX no resulta pas una tasca senzilla, ni tan sols en els 
aspectes més primaris com són la gestió de les aigües plu-
vials i brutes. D’entrada cal plantejar si la Girona medie-
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val i moderna disposava d’una mínima xarxa connectada 
de canalitzacions de desguàs. El coneixement disponible 
és francament escàs i fragmentari per assegurar un fil 
narratiu amb rotunditat. De tota manera, els indicis i les 
notícies recollides deixen entreveure que, a l’època me-
dieval, no hi havia una xarxa pública generalitzada. Els 
desguassos domèstics i industrials eren particulars i pri-
vats. Abocaven en pous morts, en rius, en torrents i en ri-
eres que esdevenien clavegueres comunitàries a celobert. 
En els sectors més planers de la ciutat com a l’Areny i el 
Mercadal existien recs que probablement funcionaven de 
la mateixa manera. Gradualment es van cobrir i es van 
convertir en les primeres grans clavegueres públiques. 

Amb els rius contaminats, els habitants de Girona van 
haver de canalitzar deus i construir fonts, pous i cister-
nes per abastir-se d’aigua potable. Moltes cases també 
disposaven de basses per abeurar el bestiar. No tots els 
usos de l’aigua van ser tan austers ni limitats. El Mercadal 
va esdevenir l’autèntic barri industrial, que aprofitava la 
força del rec Monar per activar una trentena de molins 
drapers, fariners, martinets... Del rec Monar en deriva-
ven altres com el Cuguçac i el Figueroles, dels quals, al 
seu torn, en naixien altres de subsidiaris en una prolífica 
xarxa que regava una extensa àrea d’hortes des de Santa 
Eugènia fins al Mercadal. No només això, també es van 
bastir edificis i construccions complexes que empraven 
l’aigua com a reclam lúdic —els banys públics— i d’al-
tres amb finalitats religioses com micvés; els anomenats 
banys jueus.
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L’aigua de l’Onyar 
Abans de la pesta del 1348, Girona tenia uns deu mil ha-
bitants repartits a banda i banda del riu Onyar. La ciutat 
hi vivia i hi treballava abocada i exercia una forta pressió 
envers els sorrals dels marges i sobre el mateix riu, que va 
originar preocupacions sobre tres aspectes importants: la 
minva d’espai per al desenvolupament de les activitats in-
dustrials i comercials, l’excessiu estrenyiment del riu amb 
el consegüent perill d’inundacions més sovintejades i, fi-
nalment, la corrupció de l’aire i de l’aigua. Per bé que amb 
problemàtiques específiques, els sectors més conflictius 
eren el Mercadal i l’Areny. 

L’Areny, sobre el marge dret de l’Onyar, havia crescut 
arrenglerat amb la principal via d’entrada a la ciutat per 
migdia i especialment a redós del mercat general que s’hi 
feia d’antic. En els segles XII i XIII el creixement urbà va 
ser fulgurant i va acabar ocupant tota la franja allargassa-
da de terra que s’estenia des de l’actual placeta del Correu 
Vell fins a la plaça del Vi i, de fet, més enllà envers el carrer 
Albereda, on es convertia en el cap de l’Areny. L’activitat 
del mercat es va magnificar i potenciar amb la progressiva 
concentració de burgesos, artesans, mercaders i comer-
ciants però també d’apotecaris, canvistes... I de notaris i 
juristes, car la cúria reial s’hi va emplaçar ben a prop.  

Els artesans i els comerciants obrien obradors i boti-
gues en els baixos dels edificis i pels carrers i places es 
generalitzava l’establiment de taules i bancs. Eren para-
des fixes d’obra que s’instal·laven ordenadament arreu 
formant rengleres a celobert o sota les voltes dels carrers 
com les de la Rambla. El panorama es completava amb 
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multitud de parades ambulants, més senzilles, on els pa-
gesos i els hortolans de la rodalia oferien els seus produc-
tes. N’hi havia tantes que l’any 1355, el rei les havia d’or-
denar i regular. Vet aquí l’aspecte atrafegat i bulliciós que 
devia tenir el sector més dinàmic i amb major densitat de 
poblament de la ciutat. 

Si fem cas de la documentació conservada, als jurats 
o prohoms —els representants d’una municipalitat ales-
hores gairebé incipient— els amoïnava la progressiva 
manca d’espai lliure no edificat i l’encalçament excessiu 
del riu amb construccions cada vegada més apropades a 
la llera. És a dir, no volien hipotecar el manteniment del 
mercat i temien els aiguats. Així, el 1336 aconseguien 
del rei la prohibició al seus batlles i oficials de concedir 
llicències per construir a les places i espais de l’Areny. 
Al mateix any, els sobreposats d’obres de Girona —càr-
recs lligats al consell de la ciutat— disposaven l’ender-
roc d’unes obres que s’havien fet en el que avui són les 
cases de la galta de ponent de la Rambla “perquè l’obra 
reduiria el llit del riu i aquest inundaria més fàcilment 
l’esmentada plaça (la Rambla), a més de la plaça de les 
Albergaries (del Vi), la plaça dels Cavallers (de l’Oli), 
l’escala de Sant Martí, els carrers de les Albergaries, la 
Merceria (la Rambla), Draperia (Ciutadans) i Balles-
teries, el burg de Sant Feliu, el carrer de la Cort i Escri-
vania...”. 

Resulten molt descriptives les argumentacions expo-
sades en la concessió dels arenys de l’Onyar que feia el rei 
el 1345 als jurats “perquè són necessaris per a l’ús públic 
i general de la ciutat. S’hi celebren fires i mercats, s’hi po-
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sen les peixateries i els paraments necessaris per a vendre, 
els carnissers hi maten el bestiar, els paraires estenen la 
llana i és lloc de passeig dels habitants de la ciutat”.  

El mercat generava abundància i varietat de residus, els 
quals, amb tota probabilitat, es llençaven al riu. És el cas 
prou documentat dels carnissers que hi mataven el bes-
tiar ben a la vora. Als anys quaranta del segle XIV, s’ini-
ciava la construcció de les cases de la galta de ponent de 
la Rambla. La substancial reducció de l’espai disponible 
d’accés directe al riu devia causar conflictes de salubritat 
amb els veïns. Sembla que aquest problema va incidir en 
la decisió reial de construir un escorxador a l’altra riba de 
l’Onyar, al Mercadal. Efectivament, l’any 1351, el rei Pere, 
a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat, establia que tot 
el bestiar que s’hagués de vendre a la Carnisseria (al mer-
cat de la Boqueria) de Girona fos mort al lloc anomenat 
“degollador”, construït de nou a la riba de l’Onyar, i que 
aquest lloc fos netejat de sang, carns i altres deixalles i que 
aquestes fossin arrossegades pel riu Onyar tot seguint les 
ordinacions dels edils de la ciutat. Es permetia als parti-
culars matar i degollar els animals que necessitessin per 
menjar en altres llocs, sempre que recollissin la sang i les 
deixalles en conques i evitar la corrupció i les pudors. Si a 
causa de l’abundància de pluges no es pogués sacrificar el 
bestiar a l’escorxador perquè s’hagués inundat, permetia 
que es fes a les ribes de l’Onyar, a les taules o en altres 
llocs, però amb cura de netejar els residus. També esta-
blia que la sang, intestins, ossos, extremitats i altres res-
tes del bestiar no es llencessin a qualsevol lloc de l’Onyar, 
sinó als lloc més profunds perquè l’aigua se’ls emportés. 
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Aquestes ordinacions, es donaven amb la intenció d’evi-
tar la putrefacció i les pudors a la ciutat, havien de respec-
tar les establertes pels jurats sobre les carns d’oví i caprí 
mortes pels jueus i revocaven les atorgades pel conseller 
reial Pere de Montcada, procurador de Catalunya. 

El Mercadal, al marge esquerre de l’Onyar, era 
eminentment un barri industrial fressat per nombrosos 
recs i envoltat d’horts i molins. Malgrat que hi residia gai-
rebé un terç de la població, la problemàtica no era tant la 
manca d’espai com la contaminació de l’aire i de l’aigua 
que generava la concentració d’instal·lacions relaciona-
des amb el treball dels teixits i de la pell, un dels motors 
econòmics de la ciutat. 

Els blanquers preparaven i adobaven les pells per dei-
xar-les netes. Els albadiners feien el mateix amb les pells 
d’ovella. Els paraires —autèntics industrials— controla-
ven el procés de rentar, assecar, pentinar i preparar la llana 
per convertir-la en draps. També es treballava el cànem i 
el lli. Els tixadors o tintorers obtenien els tints i tintaven 
les teles i pells... Per netejar i adobar calia submergir la 
matèria primera en basses i dipòsits d’aigua on s’utilitza-
va a bastament alum orgànic, és a dir, excrements, especi-
alment gallinassa i colomassa. Els tintorers també tenien 
les seves basses amb aigua on aplicaven els tints naturals. 
Al Mercadal també hi treballaven pellissers, assaonadors 
i cuireters que tractaven la pell amb greix per dotar-la de 
suavitat i morbidesa. 

La inevitable ferum de les basses devia estigmatitzar el 
Mercadal i, a més, a la llarga, part de l’aigua bruta devia 
acabar filtrant-se o abocant-se a través dels recs als horts 
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i al riu. En aquest context, es fa entenedor que el 1333 es 
pregonés per manament del batlle Arnau de Santa Cecí-
lia i del jutge Arnau de Vivers, l’ordre per la qual es pro-
hibia llençar escombraries, estendre pells i assecar cànem 
a la plaça davant del convent de framenors sota multa 
de 5 sous. I que ningú assequés cànem sortit de bassa ni 
tingués bassa pels entorns del convent sota multa de 20 
sous. El 1334, es feia un pas més quan l’infant Pere conce-
dia als framenors —en privilegi confirmat pels jurats de 
la ciutat— la prohibició de fer basses per a lli i cànem als 
horts que voltaven el dit convent; des del rec de Figuero-
les, al nord, fins al rec de Cuguçac, al sud. El 1384, l’infant 
Martí confirmava les disposicions del 1334 i n’afegia de 
noves destinades a foragitar del Mercadal als agranadors 
de pastell per les pudors que desprenien. El pastell és una 
herba de la qual es feia un tint blau, la qual cosa indica 
que la prohibició anava destinada als tintorers. Consta en 
un capbreu del 1384 que aquests es van instal·lar imme-
diatament al sud del Mercadal, en un camp situat entre 
el camí Barcelonès i l’Onyar —avui la plaça Calvet i Ru-
balcaba— i a tocar de la paret del cementiri de l’hospi-
tal nou. Els residents de l’hospital devien ballar d’un peu 
d’alegria.

Torrents, desguassos i clavegueres
El pòsit documental conservat en els arxius històrics pro-
porciona nombrosos testimonis i referències sobre cana-
litzacions i clavegueres soterrades ja en documents del 
segle XI. L’arqueologia, per la seva banda, en corrobora 
l’existència ja que la troballa de clavegueres i desguas-
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sos “antics” és una constant en contextos arqueològics 
urbans. El cas de Girona és un bon exponent car la se-
qüència cronològica registrada és molt llarga; s’han datat 
conduccions d’aquesta mena de l’època romana. 

Els registres arqueològics documenten clavegueres 
urbanes tant a l’interior de les cases com en els carrers 
i, això, fa creure en l’existència d’una xarxa més o menys 
implantada molt antiga. En el recinte de la ciutat funda-
cional —la Força Vella— funcionava la xarxa romana. 
No la coneixem, certament, però negar-la suposaria en-
trar en contradicció amb el comú de les ciutats romanes 
conegudes. En els eixamples medievals, en canvi, hi ha 
indicis que assenyalen que, com a mínim, no era del tot 
general o que la sistematització s’assolí gradualment. Els 
Banys Àrabs, per exemple —l’establiment dels banys pú-
blics— conserva admirablement bé l’estructura de finals 
del segle XIII. També la claveguera, que és de les gros-
ses (una secció quadrada de 150 centímetres de llum). 
Arrenca de l’embornal de pedra ubicat al bell mig de la 
sala freda, la travessa soterrada en direcció est fins a un 
celobert i seguidament enfila en sentit nord fins a arribar 
a l’alçada del carrer. Allà, les parets laterals desapareixen 
i donen pas a un espai eixamplat, irregularment esfèric i 
delimitat per gredes i sorrals al·luvials. No hi ha connexió 
amb cap altre desguàs ni evidències d’haver-n’hi hagut 
mai. 

Un altre cas amb certes coincidències, és el dels es-
tabliments que feren els germans Fàbregues, l’any 1252, 
per construir les cases i voltes de la Merceria (vora la 
cantonada de la Rambla amb el carrer dels Abeuradors). 



127

Als compradors se’ls permetia passar el clavegueram de 
llurs cases fins al riu, però se’ls advertia precisament del 
perill que els podia reportar (...) “pugan fersi Aigueras 
ab canons que tingan son conducció en lo areny, quals 
aigueras se pugan allí fer sens contradicció de dits ger-
mans Fabregas (els establidors) ni dels llurs, Pero no los 
prometen estar si altre persona los fa a las tals aigueras 
contradicció”...

Des del punt de vista constructiu, les clavegueres me-
dievals i, en general, les anteriors al segle XIX segueixen 
els mateixos fonaments tècnics i formals. Es tracta de ra-
ses excavades en el subsòl folrades amb una estructura 
d’obra. Per bé que no sempre, presenten una solera de llo-
ses de pedra o de toves de terrissa. Els laterals es protegei-
xen amb murets de pedra, de rajol o de teules que poden 
anar clavats verticalment o col·locats en sec en filades o 
lligats amb morter de calç. Per damunt es corona amb 
una coberta de lloses o de toves. Les proporcions varien 
sensiblement i oscil·len del pam per pam les més petites 
als 150 centímetres o més d’amplada i fondària les més 
grans.

A la zona de l’Areny, al Mercadal i al burg de Sant Feliu 
hi devia haver moltes clavegueres que en sortir de l’àm-
bit de les cases morien enmig dels sorrals fluvials, que 
xuclaven prou ràpidament les aigües residuals, com la 
dels banys públics. Altres abocaven al riu Onyar, bé di-
rectament com a la Merceria o a través dels nombrosos 
recs que travessaven la ciutat. Al Mercadal, on hi havia 
multitud de recs, és més que probable, tot i que no hi ha 
constància documental. A l’Areny, els indicis apunten en 
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el mateix sentit. Al segle XI, on ara hi ha la Fontana d’Or 
hi havia un molí que aprofitava la força d’un rec. Captava 
de l’Onyar, aigües amunt, cap a migdia de l’actual plaça de 
Catalunya. En el seu recorregut, flanquejava tota la galta 
occidental de l’actual carrer dels Ciutadans. En arribar a 
la plaça de l’Oli girava pel carrer de la Cort Reial i seguia 
recte en direcció a l’Onyar. En el segle XIII s’hi va cons-
truir algun pont per travessar-lo i, de mica en mica, es va 
anar cobrint fins a convertir-se en una gran claveguera. 
El procés va ser lent. De fet, en el segle XVII, un tram de 
la Cort Reial era encara ben visible però ja no l’anomena-
ven rec sinó claveguera.

Les rieres i els torrents també funcionaven com a cla-
vegueres obertes. El més significatiu de tots va ser el Galli-
gants. Des de finals del segle XI, el burg de Sant Feliu va ser 
objecte de molts establiments per edificar. Aviat les cases 
arribaren a la riba del riu. Precisament en el segle XII, s’es-
tabliren uns quants blanquers a prop dels vorals. En llur 
activitat devien aprofitar l’avinentesa per extreure aigua i 
llençar-hi els residus. En el segle XIII, el tram final del riu 
es va haver de canalitzar amb la construcció d’un poderós 
mur de contenció de pedra i morter de calç davant el perill 
que suposaven els aiguats amb cases tan properes. 

En el segle XIV la pressió sobre el Galligants augmen-
tava amb nous establiments urbans. Especialment conflic-
tius van resultar els que va impulsar el jurista Arnau de 
Vivers —la pobla d’en Vivers—, ja que dues illes de cases 
senceres es van construir directament sobre la llera del riu. 
Es fonamentaven damunt una plataforma sustentada per 
pilars i arcades que deixava discórrer l’aigua per sota. L’es-
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canyament del riu devia afavorir i agreujar les inundacions 
però, tal vegada, van aguantar dempeus força temps. Així 
consta en el cadastre de Girona del 1716 en què es regis-
tren unes quantes cases. Per cert, a la ciutat del set-cents la 
situació sanitària del Galligants no havia millorat. Ja no hi 
havia blanquers i el nombre d’habitants havia minvat però, 
per contra, s’hi emplaçaven altres instal·lacions generado-
res de residus. És el cas de l’escorxador i el corral de bestiar 
de la seu de Girona sobre l’actual plaça dels Jurats. 

Un comportament similar s’observa en els torrents 
i rieres que baixaven de les pedreres envers l’Areny. La 
urbanització d’aquests sectors costeruts va originar els 
barris de Vilanova i del Puig de Vilanova amb els con-
vents dels dominics i dels mercedaris com a referents 
més enlairats, respectivament. De torrents n’hi havia uns 
quants. La majoria van ser habilitats com a carrers però 
mai van perdre la condició natural. Els més modestos es 
van estrènyer, convertits en carrerons estrets entre cases. 
Els documents medievals els esmenta amb els termes an-
drona —el més habitual— i galligà, ambdós amb un sig-
nificat similar. Avui s’han perdut del lèxic comú però el 
Diccionari català-valencià-balear d’Alcover/Moll encara 
els recull. Resulta especialment interessant el mot galligà 
(galligant) definit com a “corralet o pati estret de certes 
cases”. El relaciona estretament amb la ciutat de Girona i 
amb el riu Galligants. S’hi afegeix una expressió genuïna 
“quina pudor que fa aquest galligant”; molt revelador. 

Els torrents més notables tenien nom propi. El més 
conegut documentalment és el de Vallnegra. Naixia a la 
muntanya de les Pedreres i baixava en paral·lel a pocs 
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metres cap al nord de les actuals escales de la Llebre 
fins al carrer del Ciutadans. En el segle XIV, les parets 
de les cases que l’envoltaven el van canalitzar primer i 
cobrir després amb voltes, arcades i bigues fins a ocul-
tar-lo totalment. Tanmateix, va continuar funcionant 
com un desguàs fins a l’actualitat, per bé que ara l’aigua 
hi passa per dins de canonades modernes. L’estructura es 
conserva intacta i fa comprendre la magnitud d’aquesta 
obra notable de més de tres metres d’alçada i un i mig 
d’amplada. Envoltat d’una aura de misteri, ha donat peu 
a històries fascinants de passatges secrets que han defugit 
l’origen real, no menys interessant però sí més prosaic. 

Latrines i femers
Pel que s’ha vist anteriorment, hom pot imaginar brutícia 
a l’aigua del Ter, de l’Onyar, del Galligants i, arreu, pels 
torrents i les rieres de la ciutat medieval i moderna. Una 
imatge de certa degradació que contrasta amb la consta-
tació que, en els dits rius, hi havia peix. I, certament, n’hi 
havia prou per rendibilitzar-ne la pesca, entesa com una 
activitat econòmica més de la ciutat. Tant és així, que fins 
i tot l’autoritat pública la tenia estrictament regulada. Per 
exemple, el 1420, Guillem de Prat, de Vilablareix, adqui-
ria el dret de les pesqueries des de l’església de Sant Ponç 
fins al pont d’en Cardonet (de les Peixateries Velles) i l’es-
glésia de Sant Jaume de Pedret. I no només a l’Onyar o al 
Ter, també als recs. El 1386, el rei Pere concedia a Andreu 
Guerau de Girona, en compensació dels serveis prestats, 
el privilegi de pescar en els fossats de la muralla nova i el 
dret d’arrendar la concessió. 
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L’existència de peix i de pesca fa relativitzar o matisar 
el nivell de contaminació de les conques fluvials, malgrat 
la intensa activitat humana. La limitada capacitat de ge-
nerar residus de les societats preindustrials i la necessitat 
d’aprofitament com a possibilitat de subsistència són pro-
bablement causes principals que van evitar mals majors. 
En aquest camp hi va tenir un paper fonamental el femer. 

Els fems eren un bé molt preuat. Proporcionaven 
l’adob agrícola per excel·lència i participaven activament 
en certs processos industrials de la pell i del tèxtil. Per 
tant, es tractava de recollir els excrements, els humans in-
closos, i no llençar-los al riu si es volien aprofitar.

Per aquesta raó sovintegen en contextos urbans, les 
referències medievals a les latrines i als femers. Habitual-
ment apareixen associades als ambients domèstics. Segu-
rament moltes cases en disposaven i probablement totes 
les dels notables. És el cas ben documentat d’una casa del 
call que es va vendre el 1296. Se situava en el que avui 
és la seu del Museu d’Història de la Ciutat i de l’Arxiu 
Històric Municipal. La casa contenia un pany i una torre 
de la muralla i un terreny adjacent fora murs al cap del 
carrer Ballesteries. L’instrument, en referir els diferents 
elements que contenia la finca descrivia amb detall una 
eixida penjada a la part forana de la muralla:“[...] el sostre 
que té al damunt i el teulat que cau davant del mur, junt 
amb les biguetes clavades en el mateix mur (la muralla), 
damunt de les quals hi ha assentats el balcó i el teulat: 
també l’excusat construït en el mur, que desguassa en el 
femer que hi ha en el terreny d’extramurs”. 

La descripció del 1296 podria aplicar-se perfectament 
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a una altra latrina i femer de finals del segle XVIII prac-
ticats a la mateixa muralla però en el tram del carrer dels 
Alemanys. Va ser objecte d’una intervenció arqueològica 
que va possibilitar una exploració detallada. La comuna 
s’instal·là en una finestra enlairada oberta en el mur. No 
quedava gaire exposada ja que aprofitava un encaix prac-
ticat expressament a la muralla que baixava en vertical. 
A la base del mur, l’encaix acabava en una rampa incli-
nada de rajols lligats amb morter que abocava al femer. 
Aquest, formava una estança rectangular de dos metres 
de fondària bastida amb murs de pedra i morter de calç. 
Es cobria amb un sostre lleuger de biguetes de fusta de 
les quals encara se’n conservava una in situ. Al fons del 
femer —a la paret de migdia— s’hi connectava una cla-
veguera d’obra amb un pas quadrat de 22/24 cm i menava 
en un recorregut curt (2,5 m aproximadament) a un pou 
mort. Aquests dos elements permetien separar la part lí-
quida de les femtes i guardar les sòlides, que acabarien 
transformant-se en un excel·lent adob.

No totes les comunes se situaven a l’exterior. Moltes 
tenien el femer a l’interior de les cases, a la planta baixa 
però, a grans trets, repetien una configuració similar. El 
que sorprèn és la pervivència dilatada d’uns sistemes de 
recollida i reciclatge dels residus orgànics que evitaven els 
abocaments massius al riu.  

L’aigua en l’àmbit domèstic
En l’imaginari medieval, la casa ideal disposava sempre 
d’un pati interior en posició central. Una de les funcions 
principals era la de recollir l’aigua de pluja que s’escolava 
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pels teulats i aplegar-la en una cisterna. Fins a la implan-
tació de la xarxa d’aigua corrent va ser el sistema preferit 
per disposar de reserves d’aigua potable. N’hi havia tan-
tes com patis. És per això que en el barri Vell de Girona 
encara se’n conserven moltes. Es tracta de dipòsits d’obra, 
generalment de planta rectangular, construïts en el sub-
sòl. Les proporcions poden variar considerablement ja 
que poden abastar tota la superfície del pati. El fons, les 
parets i la volta de la coberta solen anar revestits amb una 
capa de morter de calç lliscat impermeabilitzant. És un 
revestiment tècnic derivat de l’opus signinum romà en el 
qual la sorra se substitueix per un picadís fi de terrissa 
que li proporciona una coloració rosada o vermellosa. 

Pel que fa al pou, la cisterna, probablement garantia 
una millor qualitat de l’aigua ja que el pou capta l’aigua 
per filtració del nivell freàtic. Aquest podia contenir ni-
vells alts de nitrats a causa d’abocaments directes i de 
filtracions en el subsòl de les aigües fecals; pous morts i 
escassa eficiència de les clavegueres.

Moltes cisternes de la Força Vella també captaven par-
cialment per filtració. Els grans desnivells en el subsòl de 
roca natural del recinte romà de la ciutat eren aprofitats 
per deixar nues algunes de les parets de la cisterna amb 
la roca tallada per on traspuava la humitat natural. En al-
guns edificis s’assolien nivells de sofisticació sorprenents. 
És el cas ben conservat de la Pabordia, al començament 
de les escales de la Pera. A banda de la cisterna conven-
cional, es va aprofitar l’existència d’un marge natural de 
roca del subsòl per deixar-ne lliure un pany considerable. 
En dies posteriors a episodis de pluja la quantiosa humi-
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tat traspuada es recollia en un regueró tallat a la roca que 
canalitzava l’aigua a una primera cisterna i quan aquesta 
sobreeixia a una segona.

El pati esdevenia un luxe del qual moltes cases no 
podien gaudir per manca d’espai i possibilitats econò-
miques. Això, però, no va ser impediment per disposar 
de cisternes i dipòsits que obtenien l’aigua amb sistemes 
enginyosos. Precisament un dels aspectes recurrents en 
la documentació medieval referent a la casa urbana és el 
que deriva dels drets de l’aigua. El caient de les teulades, 
les canals, els baixants i les canonades internes en parets 
mitgeres eren elements importants perquè permetien re-
collir i acumular aigua potable. I sovint van ser objecte de 
litigis, pactes arbitrats i regulacions entre veïns. Veiem-ne 
només un exemple per copsar-ne la complexitat i la im-
portància que se li concedia. El 1366, el mostassaf de Gi-
rona —càrrec municipal que vetllava pel bon funciona-
ment del mercat i pel compliment de la normativa urba-
na dels edificis— sentenciava en una controvèrsia entre 
Caterina Oller i Joan Albert per una canal entaforada en 
una paret mitgera de llurs cases. A Caterina se li permetia 
obrar sobre la paret mitgera però “abans tinga de girar les 
aygues de la canl envers l’alberch del dit Joan Albert. Y 
fer lleyxa en la paret que fara sobre la canal que tinga dita 
lleyxa tant com aquesta ... linea envers l’alberch del dit 
Joan Albert. Y altrament dita llexa hage de fer Parmodols 
de pedra qque sien encastats a la paret. Y de permodol a 
permodol hi hage un cayrat de roure que sien en les ca-
nals que sien de terra en guisa que les ayguas de la teulada 
de dit Joan Albert se pugan acullir. Y que les canals sien 
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bonas y ben fetas. Y de la bora de la canal fins a la teulada 
sie tancat ab lloses envers l’alberch del dit Joan Albert”.   

Les fonts públiques
No totes les cases podien disposar de reserves estables 
d’aigua potable ni suportar llargues temporades de seque-
ra. El problema es resolia bàsicament amb fonts i pous 
públics. Malauradament la documentació és molt gasiva 
en aquesta qüestió. Tret d’esments esporàdics, poques da-
des es poden descabdellar respecte d’això. Se sap, això sí, 
que hi havia fonts i pous repartits per tota la ciutat. 

Al Mercadal hi havia la font de Cuguçac que es troba-
va a tocar de la Creu Bonica en el començament de l’ac-
tual carrer de la Rutlla. Seguia cap al nord, la font major 
de Fontanilles. Existia de temps immemorials i va donar 
el nom al terme situat entre el rec de Cuguçac i el Monar. 
De fet, el carrer Fontanilles recorda el topònim, encara 
que la font major de Fontanilles s’emplaçava, ja en el segle 
XIII, a ran de l’areny de l’Onyar. Per bé que remodelada 
en el segle XIX, és la que es troba sota les voltes d’en Vila 
a la galta occidental de la plaça de Catalunya. Més amunt, 
hi havia la desapareguda font major del Mercadal en el 
tram mitjà del carrer de Santa Clara. És possible que en 
el cap septentrional del dit carrer n’hi hagués una altra; 
a principis del segle XVIII, el començament de la plaça 
de la Independència era anomenat placeta de l’Abeurador 
i un carrer adjacent era conegut com el carrer que va a 
l’abeurador.

Del sector de l’Areny no hi ha constància documental 
de fonts medievals. Que no s’esmentin no vol dir que no 
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n’hi hagués. És probable que la font del carrer de l’Argen-
teria i la del carrer Nou del Teatre tinguin un origen molt 
més remot del que assenyalen les reformes que s’hi van 
obrar al segle XIX.  

Sí que es conserven, en canvi, força referències escrites 
sobre el pou públic que hi havia a l’actual plaça de Sant 
Josep. En els segles XIII i XIV era conegut com el pou de 
la placeta d’en Rossinyol. Un altre pou, el de Sant Martí, 
el localitzaríem sense gaire precisió pels volts de la plaça 
de l’Oli. Malgrat que mai s’esmenti, n’hi havia un altre a 
la placeta de Bell-lloc, rere la plaça del Vi. Es va descobrir 
fortuïtament durant unes obres efectuades sobre la via 
pública. Es tracta d’una peça notable de secció rodona 
amb les parets interiors folrades amb blocs de pedra es-
cairada.

En el burg de Sant Feliu hi va haver un mínim de dos 
pous públics. Un, en el segle XIII, va donar nom al carrer 
del Pou Rodó. L’altre s’ubicava davant la plaça de la façana 
occidental de l’església de Sant Feliu. En el segle XIV, la 
dita plaça era coneguda com la plaça del pou de Sant Feliu. 
Finalment cal esmentar la font de Pedret, molt antiga, ja 
que es va utilitzar com a fita i terme septentrional del barri. 

A Girona hi havia una deu que proporcionava aigua 
corrent a la part alta de la Força Vella. Procedia d’una 
mina del Calvari excavada en època romana. A través 
d’una conducció arribava a la torre Gironella i d’aquí es 
distribuïa pel barri de la catedral. La mina, que encara 
existeix, va ser objecte de litigi entre la seu i els predi-
cadors (Sant Domènec) pel dret i repartiment de l’aigua. 
Abeurava la cisterna de la font de la plaça dels Lledoners 
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que, com indiquen els escuts que encara hi ha esculpits, 
va ser construïda pel bisbe Bernat de Pau (1436-1457). 
També alimentava la gran cisterna de la plaça dels Apòs-
tols tot proveint la font de la Mare de Déu de la Pera. 
Ambdues obres foren bastides en el segle XVI dins el 
projecte d’embelliment del barri catedralici. 

Micvés i banys públics
Amb la conquesta de Lleida i Tortosa (1148-1149), els 
cristians descobrien els banys musulmans, uns establi-
ments que utilitzaven l’aigua com a reclam lúdic i social, 
i els van voler implantar arreu amb la possibilitat de ge-
nerar rendes. Els de Girona —els Banys Àrabs— es van 
construir el 1198 arran d’una concessió reial al noble Ar-
nau de Llers. Després dels desperfectes que els ocasionà 
el setge que patí la ciutat el 1285, es van refer el 1294 i van 
funcionar ininterrompudament fins a principis del segle 
XV quan es van tancar al públic.

Conceptualment imitaven els banys musulmans que, 
al seu torn, reproduïen o adaptaven a l’ús les termes ro-
manes. L’espai es distribuïa en quatre estances juxtaposa-
des orientades de nord a sud. La primera era un vestíbul 
amb nínxols per desar la roba i bancs per jeure i descan-
sar presidit per una piscina d’aigua freda. Seguia la sala 
freda i a continuació la tèbia, que gaudia de calefacció a 
través de l’aire calent de l’hipocaust. La quarta, també ca-
lefactada, era la sala calenta. En angles contraposats s’hi 
disposaven dues piscines d’aigua calenta que proveïa una 
caldera ubicada damunt del forn de llenya. 

L’aigua necessària per al funcionament dels banys pro-
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cedia, en part, de les canals que recollien les aigües plu-
vials de la coberta de les voltes. Era, emperò, la sínia d’un 
pou la que assegurava el proveïment estable de l’aigua. 
A través de notícies d’altres establiments sabem que als 
banys hi acudien separadament tant homes com dones, 
que eren espais lúdics i de relació social però que, amb el 
temps, van adoptar altres usos com fer la bugada per part 
de les dones.

El jueus van ser un dels col·lectius que van acudir als 
banys. En el segle XIII i a través de les consultes que la co-
munitat hebrea de Girona féu a Mossé ben Adret, rabí de 
Barcelona, sabem que llogaven els banys per utilitzar-los 
com a micvé, o banys rituals. Sembla que la capacitat de 
les piscines no era prou idònia. Així, anys més tard, en el 
segon quart del segle XIV, van edificar uns banys propis 
als peus de la muralla de les Ballesteries. Mitjançant un 
corredor i una escala travessaven la muralla i connecta-
ven amb el pati de la sinagoga. No ha quedat cap testimo-
ni dempeus d’aquells banys ni de la sinagoga. 

L’obligada segregació i reducció del call a partir del 
1415, va empènyer l’aljama a bastir una nova sinagoga, 
vers el 1434, en uns patis i cases situats sobre la galta de 
llevant del carrer de la Força. Havia de ser la darrera i la 
que va aguantar fins al decret d’expulsió del 1492. 

El micvé definia una cambra amb dipòsit d’aigua na-
tural destinada a la purificació de persones, homes i do-
nes, i també d’estris. Era un element imprescindible en el 
ritual jueu. No calien grans instal·lacions ja que només es 
requeria l’aigua suficient perquè les dones poguessin fer 
la triple immersió (tebil·là), però l’aigua manipulada amb 
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atuells perdia la condició de pura. Afortunadament, era 
permesa la canalització de l’aigua de pluja, riu, font o deu 
i recollir-la en fonts o cisternes. 

El micvé de la sinagoga del segle XV ens és conegut 
mercès a una intervenció arqueològica realitzada el 2014. 
Es descobria a l’angle nord-est del Centre Bonastruc ça 
Porta i vora la porta d’entrada pel carreró de Sant Llo-
renç reconvertit en una cisterna. Amb un petit vestíbul 
adjunt, conformava originalment un espai tancat al qual 
s’entrava per una única porta situada a migdia. Rere la 
dita porta, es disposava un marxapeu llarg i aixamfra-
nat i un replà de lloses de pedra que permetien l’accés 
a l’aigua. La piscina perfilava una modesta estructura de 
planta quadrada excavada a la roca amb una fondària de 
150 cm. L’alimentació de l’aigua necessària per al micvé 
provenia d’un dipòsit d’obra situat en el pati de la sinago-
ga —avui el pati central del Centre Bonastruc ça Porta— 
que recollia l’aigua de la pluja, la filtrava i la menava per 
una conducció directament al micvé.  
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Plànol actual de la ciutat de Girona. En trama grisa s’ha marcat el recinte de la ciutat an-
terior al segle XIX. 1) Rec de Figueroles, 2) font de la plaça de l’abeurador, 3) rec o séquia 
Monar, 4) font major del Mercadal, 5) rec de Cuguçac, 6) font de Cuguçac, 7) font major 
de Fontanilles, 8) pou de la placeta Bell-lloc, 9) font del carrer Nou del Teatre, 10) pou de 
la plaça del pou d’en Rossinyol, 11) torrent de Vallnegra, 12) rec o claveguera de l’Areny, 
13) pou de Sant Martí, 14) font de l’Argenteria, 15) font de la plaça dels Lledoners, 16) 
pou de la plaça de Sant Feliu i 17) pou Rodó.
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