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[any 1360 ja feia dos decennis que Girona
hav¡a completat la seva unitat polÍtica amb la inte-
grac¡ó del burg de Sant Pere de Galligants ¡ del
notariat, que va passar a la família Taialá, i que
en altre temps havia estat possessió de l'abat. El
teixit urbá s'havia desenvolupat en totes direc-
c¡ons, i la parcel'lació feta pél iurista Arnau V¡vers
permetia d'incorporar el burg de Sant Pere a la
c¡utat, i més concretament al burg de Sant Fel¡u.
Llavors es pot parlar de I'apogeu medieval de la
ciutat, que destacava entre les pr¡meres de Cata-
lunya, després de Barcelona. Podem estimar la
seva població, sense gran risc d'error, en uns deu
mil hab¡tants.

Aquest creixement es realitzá en un context de
pau relativa a les fronteres (la Guerra dels Cent
Anys va provocar grans estralls al Regne de
Franqa més enllá del pas de Salses) ¡ a l'¡nterior.
Aixó explica que el 1360 la ciutat només estigués
protegida per un reducte defensiu del període pre-
cedent. Encara no h¡ hav¡a muralles. Peró la situa-
ció s'enterbolí: les tropes havien estat desmobilit-
zades (la Pau de Brétigny acabava de signar-se)
i es podien sentir atretes per la riquesa d'aquesta
reg¡ó en qualsevol moment. Un altre signe de fra-
g¡litat: el ressorg¡ment de les pandémies, després
de la gran pesta de 1348. Sembla, sens dubte, i

el fogatge ho confirma, que les fer¡des s'havien
guarit, peró la situació demográfica s'havia resta-
blert provisionalment perqué s'havia recorregut a
la ¡mmigració més que no pas per un creixement
natural fort.

La gran forqa de la ciutat consist¡a en la seva
capacitat productiva: les funcions artesanals es
caracter¡tzaven per la importáncia del téxtil i del
treball del cuir. l- impuls comercial completava
aquest quadre, en la mesura que la ciutat acabava
de prendre possessió de Sant Feliu de Guíxols
(carrer i membre).



1360
Fogatge ordenat per les Corts de
Cervera.

1362 maig-agost
Pesta dels infants. Pere el Cerimo-
niós demana als iurats que fort¡fiqu¡n
la c¡utat.

1365
Fogatge ordenat per les Corts de
Tortosa.

1366
Fundació de la Confrar¡a dels Deu
Mil Márt¡rs, dels Metges, Barbers i
Especiers.

1368-1374
Construcció de la muralla de Sant
Fel¡u ¡ de Sant Pere.

1370
Construcció de la porta dels
Apdstols.

1371 maig-agost
Mortaldat a Girona.

1374-1375
Gran penúria a la ciutat ¡ al camp.

1374
Pragmát¡ca del rei Pere el Cerimo-
niós referent a l'elecció dels jurats a
Girona.

1376 tebrer
Nova reforma del sistema electoral
de l'infant Joan idel seu vice-
canceller Jaume Monells-

1378
Fogatge ordenat per les Corts de
Barcelona.

1381
Fallida del canvista gironí Ramon
Medir.

1383
Creació de l'of¡ci dels bossers.

1384
Epidémia a la ciutat. ln¡ci de la cons-
trucció de la muralla del Mercadal.

1385
El comte d'Empúries assetia G¡rona
i la reialesa h¡ estable¡x el Consolat
de Mar.

1387
Mort del rei Pere el Cerimoniós.

1387r395
Regnat del rei Joan l.

1389-1391
Les companyies de Comenges i

dArmanyac amenacen la c¡utat.

1391, agost-setembre
Avalot del Call de Girona.

1395
Nova epidémia a la c¡utat.

1395-1410
Regnat del rei Martí l'Humá.

1395
Ramon Querol funda una escola a
Girona.



1399
Mort del dominicá Nicolau Eimeric.
El mercader Jaume Beuda funda un
col.legi d'infants.

1400t401
Crisi económica a la ciutat.

1401
Creació de I'ofici dels blanquers i

dels albadiners.

1409
Fundació de la Confraria de Sant
Tomás que aplegava notar¡s, escr¡-
vans i jur¡stes.

1409
Predicació de V¡cent Ferrer a
Girona. Mort de Francesc Eix¡men¡s.

1410-1412
Crisi política i Compromís de Casp.

1412-1416
Regnat de Ferran l.

1413-1414
Controvérsia de Tortosa: part¡c¡pació
del jueu de Girona Moisés Ben
Nahman.

1416{458
Regnat dAlfons el Magnánim.

del Call g¡roní.

1417
Reunió d'arquitectes i decisió del
b¡sbe ¡ del Capítol en referénc¡a al
pla de la Seu: adopció d'una nau
única.

1419
Creació de la Confraria dels Pedrers,
Fusters i Ballesters.

1420
Creació de la Confrar¡a dels Ferrers,
Argenters, Manescals, Espasers,
Coltellers, Panyeters, Broquerers,
Perolers, Banyers i Sellers.

1437
Reforma del s¡stema electoral de la
reina Maria.

1444
Nova reforma electoral.

1445
Ordinació dels jurats referent a la
prohibició per als jueus de tocar els
al¡ments al mercat.

1446
Creació de l'Estud¡ General.

1453
La lnquisició jutja Benevist Samuel.

1457
Posada en práctica defin¡t¡va de la
insaculació.

1458
lnici del regnat de Joan ll.

de la Guerra Civil catalana.
1462
lnici

1415, agost
Nou avalot



La conjuntura
política

ENTRE que el període prece-
dent s'havia caracteritzat per la

pau a les fronteres i a l'interior, el
període que va del 1360 al 1460 és molt
més térbol, en determinats moments.
Cal tenir en compte que les companyies
es van desfogar a la Peninsula Ibérica,
perqué el Tlactat de Brétigny -signatel 1360- les abocava a la inacció, i els
prínceps ibérics, sobretot els de Cas-
tella. els demanaven que intervingues-
sin per assegurar el seu poder. Aques-
tes bandes sense fe ni llei travessaren
Catalunya, i Girona s'hi va veure ame-
nagada. Quant a l'interior, les lluites
locals menaren a diversos setges, l'últim
dels quals, dins el context de la Revo-
lució Catalana, va deixar Girona
exhausta. Thnmateix, les amenaces es
produiren fonamentalment durant el
darrer terg del segle XIV. A més, els feu-
dals sempre feren pesar les seves ame-
naces sobre la ciutat.

Amb la notícia de l'arribada de les
companyies blanques al Principat, Pere
el Cerimoniós dictá una série d'orde-
nances per a la defensa de la ciutat i de
la seva vegueria. De fet, aquestes com-
panyies venien a ajudar-lo en la guerra
contra Castella, peró volia evitar qual-
sevol contacte amb la població i
demaná als jurats de l'any que acabes-
sin el que estava en construcció i que
destruissin el que podia fer nosa en la
defensa de la ciutat. Els habitonts en lo

Segell de Perc el Cer¡moniós,
el ¡egnat del qual

va durct del 1336 al 1387.

barri ques ten continu ab lo monestir
o casa dels frares menors s'havien de
protegir darrere les muralles de l'altre
costat de l'Onyar amb els seus béns més
preciosos. Només els hostalers i alguns
altres que havien estat designats aco-
llirien les companyies. Els jurars
s'encarregaren també de fer les provi-
sions de menjar per als homes i els
cavalls. Una carta posterior del rei als
jurats evocava la insuficiéncia de les
provisions. No sabem com es van com-
portar les companyies. Probablement
no massa bé.

Passades aquestes amenaces, la con-
juntura política esdevingué novament
amenagadora durant les dues últimes
décades del segle. Efectivament, l'any
1385 Pere el Cerimoniós es trobava en
franca oposició amb el comte d'Empú-
ries a causa de l'afer que afrontava el

*:K



comte amb un parent de la reina, el
senyor de Foixá.

EIs homes d'armes i les companyies
provinents dArmanyac i de Comenges
donaven suport al comte, i amenaqaven
Girona. La defensa costá prop de
50.000 sous a la ciutat. Els anys
següents les amenaces foren esporádi-
ques. La ciutat va nomenar un cap mili-
tar, un capitá, per afrontar-les. El 7 de
novembre de 1389 es ra anunciar
I'entrada de les companyies al Rosselló.
Tot el nord de Catalunya palí incursions
periódiques. Aquestes tropes estaven
perfectament equipades: fins i tot dis-
posaven de material d'artilleria (60
bombardes i diversos milers de comba-
tents). Durant cinc mesos, entre novem-
bre de 1389 i abril de 1390, els armanya-
guesos dominaren prácticament tota la
vegueria i s'hi comportaren com en país
conquerit.

Més endavant, el rei imposá una
taxa al camp per aturar el comte de Foix
que s'havia internat a l'Empordá. Un

rebut recorda que els prohoms de Biert,
Adri, Montcalb i Montilivi, del terme
de Rocacorba, donaren 45 florins per
30 focs per a l'exércit contra el comte
de Foix. Precisament era el camp de la
vegueria el que es trobava més amena-
gat: alguns eclesiástics gironins deplo-
raven l'abandonament dels masos i la
disminució dels ingressos senyorials al
camp.

També localment, alguns nobles o
barons tenien conflictes amb la ciutat
de Girona: Gastó de Montcada es volia
apropiar la jurisdicció de Cassá de la
Selva que havia esdevingut carrer de la
ciutat, i 1'atacá salvatgement el 1391: va
cremar el castell.

Després, malgrat que es produiren
algunes turbuléncies feudals i que regná
un cert clima d'inseguretat fins al ban-
dolerisme, eren ben lluny les dificultats
de final del segle.

L'esglés¡a de Sant Fel¡u hagué
de set fort¡f¡cada davant les amenaces

del segle XIV



del Carme), anomenat també mur nou,
i el burg de Sant Feliu entre 1362 i 1380:
la riba dreta de l'Onyar també es va for-
tificar. IJencarregat de la muralla est era
el mestre d'obres de la Seu, Pere
Sacoma.

La segona part fou la del burg de
Sant Pere. Es portá a terme entre els
anys 1370 i 1385 i comportá I'expropia-
ció d'un cert nombre de cases de l'esta-
bliment d'en Vivers. Es va basar fona-
mentalment en l'absis del monestir de
Sant Pere de Galligants i pel costat nord
defensava l'església de Santa Eulália
Sacosta. La preséncia d'una església en
el dispositiu defensiu aportava una
forga sobrenatural addicional a la
defensa. En les talles de final de

NA de les conseqüéncies de l'aug-
ment d'aquests perills fou la

construcció de muralles que envoltaven
la ciutat, en els límits de l'extensió
mesurada entre 1285 i 1360. És obvi que
aquesta nova muralla no es va construir
en un sol dia: es va fer en diverses eta-
pes, perd podem considerar que a prin-
cipi del segle XV la part essencial
s'havia acabat. Les conseqüéncies
d'aquesta construcció foren múltiples.
Primerament, polítiques: calia determi-
nar l'espai que s'havia d'emmurallar,
portar a terme expulsions, finanqar una
despesa enorme. En segon lloc, econó-
miques: imaginem la ciutat com una
obra immensa, perqué a la muralla s'hi
afegiren altres grans obres, com la de
la Catedral o la de Sant Feliu. Els ofi-
cis de la construcció i del ferro van ésser
els que es van veure més afectats per
aquestes obres, sense comptar una má
d'obra menys qualificada (manobres i
traginers).

Una preocupació important de la
reialesa era incitar els jurats perqué
construissin muralles sólides per defen-
sar la ciutat. La cronologia de la cons-
trucció abasta el mig segle que va del
1360 al 1410, malgrat que l'obra es com-
pletá els segles següents. La primera
part dels treballs concerní la protecció
de la zona sud de la ciutat (fins al camí

Les
c0nstrucG¡0ns

públiques

Muralles de Ia banda orientel
A la pág¡na del costat, I'abs¡s

fottif¡cat de Sant Perc de Gall¡gants
¡ restes de la Tofte Gircnélla.



segle apareix una nova porta, Ia de
Pedret.

La tercera part fou segurament la
més llarga quant a la seva realització,
perqué comengá a mancar el nervi de
la guerra: calia tenir en compte altres
problemes lligats amb l'enjardinament
i la irrigació. Aquesta part va afectar el
Mercadal entre el 1380 i principi del
segle XV. Thmbé calia defensar els ponts
que relligaven les ribes dreta i esquerra
de l'Onya¡ on es troba el Mercadal: cap
a final del segle XIV sembla que s'acabá
una torre de defensa, la torre de Sant
Francesc. sobre el pont del mateix nom.
Per construir el raval calia expropiar
cases, com ho demostra una acta del T
de febrer de 1391 que fa referéncia a la
casa de Pere Saurin al barri de Santa
Clara, o el document del 18 de juny de
1399 que remarcava la destrucció d'un

jardí que limitava al nord amb el rec
Figueroles i per a la qual calia l'extin-
ció dels censos costumaris lliurats a
l'Església. Durant la década, un con-
tracte assenyala un tros de terra situat
a l'interior dels murs del Mercadal prop
de la porta del Monar En aquesta
época, la construcció anava a bon
ritme.

Tots els gironins van ser cridats a
participar d'una manera o altra en la
construcció de les muralles, fins i tot els
habitants de les parróquies rurals de la
vegueria. La ciutat va haver d'establir
censals i violaris per finangar la cons-
trucció, els quals garantia amb els
ingressos de les imposicions, i algunes
talles que de vegades només afectaven
un barri. Dins la població gironina,
tothom, eclesiástics, jueus i cristians
laics hi van haver de contribuir: així, el
1391, un capellá beneficiari de la Seu,
Arnau Gallart, era el responsable
d'establir una talla de 8 sous als homes
de l'Església de la vegueria de Girona
(de fet, per foc); una mica més tard, el
1399, s'establí una talla més important
(46 sous 4 diners per foc) als habitants
de Bordils, també per a la construcció
de la muralla.



La conjuntura
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Q luele més contrastada que la
LJ del periode precedent, en la mesura
que intervingueren diversos factors exte-
riors, com les guerres o els setges
(encara que limitats en l'espai i en el
temps). Thnmateix no es pot comparar
amb el mal any primer, que l'opinió
d'aquell temps considerava com a la
conscienciació d'un canvi de conjun-
tura, ni amb la gran penúria que afectá
totes les regions mediterránies entre els
anys 137 4-137 5. Més endavant, acci-
dents menors marcaren aquesta situa-
ció. El preu del gra era un criteri molt
important per a la mestressa de casa,

peró n'hi havia d'altres, com l'activitat
económica (producció téxtil), o el
comerg a llarga distáncia en el qual par-
ticipaven els mercaders gironins. Mos-
tren, en qualsevol cas, que la ciutat
estava no solament lligada a l'activitat
agrícola, sinó que s'hi havia produil
una intel.ligent divisió del treball, i que
depenia de la seva activitat artesanal
que representava un valor afegit molt
important.

Prenem I'exemple del blat: si la
década que precedeix el 1360, presen-
tava una notable estabilitat del preu del
blat (índex mitjá 73 -sobre 100- entre
els anys 1329-1339), entre 1360-1369
aparegué una certa tensió en els preus
(105). El preu més elevat de la mitgera
de blat se situá a prop d'11 sous 6 diners
barcelonesos. Decenni difícil marcat per
la devastació de les collites per culpa de
les llagostes. La crisi del blat nasqué
dels desequilibris del període 1370-1375
i culminá amb les males collites dels
atys 1373-137 4. Els preus coneguts
superaven els 40 sous la mitgera, és a
dir, el quádruple del preu mitjá. Els
jurats van fer venir gra de Borgonya,
que pagaven, transport inclós, fins a 40
sous la mitgera. Els preus del gra baixa-
ren en el decurs del període 1375J391,
peró tanmateix es mantingueren a un
nivell superior al que tenien abans de
la crisi, i sobretot estaven marcats per
variacions importants, especialment en
el moment del pas dels armanyaguesos.
I-última década del segle fou la més
estable. En canvi, els primers anys del
segle XY i del decenni 1410, es carac-
teritzaren novament per una brusca alga
del preu del blat. La situació es va res-
tablir seguidament i es mantingué rela-
tivament estable fins al 1460 (amb una
oscil'lació mitjana inferior al 15 per
cent). Els índexs dels altres productes
agrícoles són massa lragmentaris per re-



Gráfica de I'evoluc¡ó
dels preus

(1340-1500) a
Valénc¡a, Aragó

iNavarra,
segons Hañ¡lton.

A la pág¡na delcostat,
una üeñsa de raiñs.

presentar una base prou fiable: podem
deduir que els preus de l'ordi es mantin-
gueren més baixos i estables, perqué el
seu consum tenia tendéncia a baixar,
fins a esdevenir un consum menor que
el del blat, en relació també al període
precedent. Observem que el vi era car
en el període 1370-1400, com el blat;
peró aquestes pujades brusques corres-
ponien a d'altres parámetres. Al segle
XV, notem, així mateix, una relativa
estabilitat dels preus industrials.

Es una dada important a tenir en
compte perqué implicá una certa es-
tabilitat dels salaris que, després de
les alces causades per les epidémies,
tenien una lleugera tendéncia a baixar:
es coneix el salari de les fábriques
grácies als diferents comptes d'obres: el
jornal diari ens permet de remarcar que
les pagues no variaren gairebé en
tot l'any en [a regió mediterránia, arri-
baren al máxim durant la década

1370J380 i que després s'estabilitzaren,
especialmenl al llarg de la primera mei-
tat del segle XV. D'igual manera, els
salaris nominals van augmentar més
rápidament per als manobres que per
als obrers qualilicats, com els picape-
drers, fet que confirmen les observa-
cions d'altres llocs.

Finalment i no es tracta d'una para-
doxa insignificant, les condicions de
vida dels ciutadans foren francament
dolentes durant la segona meitat del
segle XIV, en particular durant els anys
137 4-1391: justificaren ben segur les
onades de violéncia i els assalts als calls
jueus. Les condicions de vida foren
molt més lácils durant la primera mei-
tat del segle XV, moment del desenvo-
lupament de la producció drapera, peró
finalment va ser en aquest context, lli-
gat potser a una crisi de subsisténcies
al camp, que va esclatar la Revolució
Catalana.
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Noves formes
de crédit

A documentació municipal pel
que fa al crédit, va tendk a espe-

cialitzar-se precisament prop dels anys
1360: el recurs a censals i violaris reque-
ria el pagament de pensions anuals. Els
llibres d'ápoques presenten detallada-
ment el lliurament d'aquesres pensions.
Aquest tipus de crédit predominá a les
finances públiques, peró també va tenir
un paper important a les privades, en
una época en qué la banca encara era
embrionária. De fet, si bé la documen-
tació notarial o les actes de cr¿dit prac-
ticades pels jueus representaren gairebé
un 50 per cent del conjunt de la pro-
ducció notarial durant la primera mei-
tat del segle XIY aquest fet canviá a
partir de I'any I360: les subscrlpcions

de censals i violaris (que són actes molt
llargues) loren els comptes de pensions
que representaven més de la meitat de
les actes redactades pels notaris. El cré-
dit jueu quedá confinat a curt terme,
i els diferents ¡zalaa (crédits) entre cris-
tians esdevingueren més esporádics.

Ben abans que la ciutat instaurés
una taula de canvi, ja existia a Girona
una banca privada, peró prácticament
desaparegué a principi dels anys 1380,
quan es va produir un veritable crac a
la banca catalana, lligat a l'endeuta-
ment de la reialesa i dels municipis cata-
Ians. EI fogatge de 1360 cita dos can-
vistes: Ponq Malarg i Ramon Medir.
Aquest últim féu fallida el 1381. Abans
havia fel simultániament de banquer i

de tresorer de la ciutat, com ho testi-
monien els nombrosos llibres de comp-
tes descoberts després de la seva mort.

A Ia página del costat,
la f¡gura d'un jueu que és d¡buixada

en una página del Llibre Vetd, de lArx¡u Mun¡c¡pal.

Detall d'una patt¡da
del compte

que el canv¡sta
Ramon Med¡r len¡a

en el llibre Majar de
la Banca Descaus

¡ Ol¡vella de
Barcelona (1376-1377).

,,-, f§,§



Thnmateix, les nombroses rendes
que d'aquesta manera, havia pogut
invertir la ciutat, representaren una
forma de crédit molt apreciada en
aquesta época. Fou airí que Girona va
gaudir d'una reputació de proveidora de
fons entre Ia majoria de les ciutats cata-
lanes. Diverses desenes de milers de
sous s'invertiren en les universitats del
Comtat del Rosselló i de la Cerdanya.
Les principals ciutats de la didcesi
(Figueres, Camprodon i Castelló
d'Empúries) hi trobaren el sistema de
consolidar els seus deutes, i també, les
petites parróquies rurals, sovint aplega-
des en un conjunt territorial dominat
per un baró, com és el cas del Comtat
de Cabrera o d'Empúries, o el Vescom-
tat de Rocabertí.

En l'ámbit local, censals i violaris
van permer re de sobreviure les linances
municipals. Els patricis gironins foren
els principals compradors d'aquestes
emissions quasi anuals: compraren el 60
per cent dels 83.000 sous barcelonesos
de rendes emeses per la ciutat I'any
1360; la mateixa producció es repeti el
1368 per les rendes emeses amb vista a
la construcció de la muralla, el mur
nou. La mitjana de vida d'aquestes ren-
des abans del rescat era de 9 a 20 anys,
si tenim en compte que la inversió
oscil'lava entre el 7 i el 14 per cent,
podem adonar-nos de l'interés que tenia
aquest tipus d'inversió. La ciutat pagava
una mitjana de pensions de 250 sous
per un ciutadá o un mercader, 100 sous
per una vídua. 80 sous per una monja
(molt estimada per les clarisses) i 60
sous pels artesans.

Aquest tipus de crédit també s'u¡i-
litzá al camp a títol particular: perme-
tia rebaixar l'interés del crédit i les pen-
sions anuals eren menys doloroses de
pagar que el reemborsament, normal-
ment a un any com a máxim, dels cré-

dits efectuats pels jueus de Ia ciutat. La
documentació és impressionant isi es

tenen en compte els rebuts de les pen-
sions, aquest tipus d'actes substitueix
la documen¡ació concernent els j ueus.
Laparició d'aquest cr¿dit beneficiá
ámpliamenr els cristians (1a participa-

ció dels jueus com a prestadors era molt
rara; és el contrari el que va succeir.
l'aljama jueva s'endeutá per aquest
sistema).

El crédit jueu va continuar tenint un
paper considerable fins a final del segle
XIV, peró sembla més aviat confinat a
curt terme: d'alguns dies a uns pocs
mesos. El nombre de prestadors el 138,1,

una época en qué I'aljama encara era
important, era d'uns 90, és a dir, una
seixantena menys que durant els anys
1320-1330.

f ,i .
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La

de la

L fogatge de 1360 atorgá una má-
xima importáncia al sector téxtil.

Evidenciava una divisió prou marcada
del treball d'aquest sector, des del filat
fins a la preparació final, tasca que cor-

El carret dels Mercaders,
al centrc de Ia c¡utat med¡eval

purxanQa

draperia

respon als paraires. El que sorprén és
la relativa feblesa del nombre de teixi
dors en relació al de paraires, perqué
una de les característiques de la drape-
ria catalana consistia en la transforma-
ció del drap cru, sovint fabricat en
d'altres indrets (Valéncia, Aragó),
paral.lelament al tractament de la llana.

La primera matéria, la llana, pro-
venia del Regne de Valéncia (Sant
Mateu), de la conca de l'Ebre, especial-
ment dAragó, o de Menorca, la quali-
tat de la qual era ben coneguda. S'uti-
litzaven dos tipus de llana: la de tosa
i la llana d'adoberia, obtinguda de les
pells de xais morts a la carnisseria. Pri-
merament la llana s'havia de rentar i
triar, cardar i pentinar. Llavors es podia
comengar a filar. En el tissatge es deter-
minaven els diferents tipus de teixits,
segons el nombre i la llargada dels fils
de la cadena. ks ordenances sobre els
oficis estaven molt desenvolupades en
els aspectes de la fabricació.

Els paraires intervenien al final de
la cadena, per dir-ho així, ja que fina-
litzaven la matéria bruta produida pels
teixidors. lrs operacions de magolatge
eren realitzades en els molins drapers,
nombrosos al Mercadal, pels moliners
i els baxadors sota la direcció dels parai-
res. El treball, i és el que li donava valor,
s'acabava sovint amb el tenyiment, sem-
pre sota la direcció dels paraires: l'alum,
que servia per fixar el color, venia de
lAsia Menor en aquella época. t es
matéries tenyidores es produien, en
canvi, localment, ja es tractés del pas-
tell, o la grana extreta del garric. La roja
o roga podia produir-se in situ o
importar-se. Una série de contractes de
final del segle'XIV presenten una altra
operació després del tenyiment: l'esti-
rament, que permetia de guanyar una
mica de llargada i es feia generalment
al Mercadal, en un espai tancat anome-
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nat camp dels tiradors. Cada taller es
componia d'un paraire, de vegades
d'una família, pare i fill o propparents,
que n'era l'amo. A partir de la segona
meitat del segle XIY l'aprenentatge a
casa d'un paraire va estar molt buscat:
efectivament, més d'un terg dels con-
tractes d'aprenentatge fets davant notari
fan referéncia a la draperia. El contracte
més comú implicava, per part del mes-
tre, el menjar i beure, rarament l'allot-
jament, un o diversos vestits i calgons
al final del contracte, i de vegades una
petita quantitat de diners. I¿ durada era
variable, de dos a cinc anys. Era el cas
de Pere Ros de Torroella de Montgrí,
que es comprometé per tres anys a casa
del teixidor Pere Escales, o de Francesc
Jordá, de Canet dAdri, que entrá
d'aprenent a casa de Narcís Ginesta per
a un període de dos anys.

Els draps fabricats a Girona i expor-
tats a tota la Mediterránia responien als

La llana proven¡a de Valénc¡a,
Menorca o de I'AGqó.

fenómens de moda: el color i la quali-
tat que tenien responien al mercat.
Girona i els seus voltants eren uns dels
centres importants, al mateix nivell que
Perpinyá, Mallorca, Valéncia i Barce-
lona. Aquesta producció va assolir tanta
importáncia que la Generalitat d'engá
de la seva creació imposá una taxa per
al téxtil, i la part de Girona representá

-amb Lleida, Tarragona i Tortosa- un
quart dels ingressos de la bolla de plom,
unes 6.880 lliures barceloneses el 1428.
EIs draps gironins eren coneguls i apre-
ciats: hi havia els gambellini, una mena
de camelin imitant la draperia fla-
menca; les palmelles, les beghinati i els
Belvi, imitacions dels draps de Beau-
vais. Quant als colors, dominaven els
blaus, els atzurs, peró també els draps
mesclats; també trobem els burells. Els
paraires podien associar-se per expor-
[ar, com [eren en Joan Valdemya ien
Nicolau Llogaia l'any 1400.



Sant Feliu de Guíxols

El port de Sant Feliu esdevingué carrer i membre de la ciutot a
partir de mitjon segle XV. Aquesta institució del carreratge, que fou
sor¡nt utilitzada per Barcelona per assegurar el proveiment de gra,
Girona la prengué com a model per a Sant Feliu amb un cert ¿xit.
Sant Feliu es va conyertir definitivament en el port obligat dels
gironins quan els edils feren construir uno novo corretero els ary)s 1320
i, un xic més tard, preferiren el port de Sant Feliu al de Palamós. Aixi
I'acto reial de 1355 que el fa carrer de Girono, és essencial. D'oquesto
manera, la jurisdicció municipal es podia aplicor itmpliament, i els
habitan'ls de Sant Feliu, patrons de naus i d'altres comercionts,
esdevingueren ciutadans de Girona Íotolment i gaudiren dels privilegis
concedits als gironins d'origen. Aquesta situació es completd amb la
concessió reial del Consolat de Mar de Girona el 1385. A més, la
reforma del sistema mun¡cipal féu que Sant Feliu estigués dirigit per
tres jurats, els lligams dels quals amb Girona eren molt sólids.

La població de Sant Fbliu ten¡a uns 230 focs laics cap al 1360. Les
epidémies afectaren el port, ¡ el nombre de focs va baixar fins a 168
I'any 1385. Més endayan6 la pobloció augment¡t una mica:
efectivoment, la mobilitat de lo població era més important als ports.

Visió de Sant
Feliu de Cuíxols
i el seu port,

del segle XVlll.
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Els patrons de naus controctaven mariners originoris de I'Empordd.
Els oficis més representats eren els relacionats omb el mar: pesca,
comerg i transport. La construcció naval també hi era representada des
de feia molt de temps per les seves drassanes: una mica més del l0 per
cent dels actius hi treballoven com o calafats o mestres d'oixa. A teta,
els mercaders i els mulers completaven aquest dispositiu. La
construcció tenir encora un ll per cent dels octius, ¡ tombé el t¿xtil,
perd aquest últim sector no va ossoli4 ni de bon tros, la importdncia
que tenia a Girono; a més a més, les exportacions q Sicília esmentaven
amb més freqüéncia els draps de Girona que els de Sant Feliu.

La mojoria dels mercaders eren parQoners, és a dir, tenien
participació en les nous, o les dirigien ells mateixos, com Pere Sans.
Tbts, sense excepció, provenien de families gironines o hi estaven
lligats; els Pellicer els Bisbal, Benet i Compllong collocaven els seus
cabalers o els seus gendres en el comerg mqrítim local o mediterrani.
Els mercaders gironins eren par7oners de grans vaixells. Les purts
comprades, revenudes o bescanviades, ho eren per setzens o per la
meitat de setzens. Si un lleny costava entre 150 o 200 lliures
bqrcelonines, uno nou o uno coca podia arribar a 400. Peró la coca
Sont Nicolou, construida el 1384, en la qual el mercader gironí Guillem
Beuda participit amb un setz¿, sortia o 1.184 lliures i 16 sous
barcelonins.

En el terreny pol{tic, Pere el Cerimoniós instaur¿i un executiu de
tres jurots I'any 1354, els quals havien de prestar jurament el moment
d'ocupar el cdrrec, í solucionit el problema de la jurisdicció de la vila
amb l'abat del monestir: des de llavors, Sant Feliu de Guaols fou un
lloc de jurisdicció reial. Les modificacions efectuades en I'elecció dels
jurots es portaren a terme l'any 1458, segons el model gironí. Enfre els
jurats Írobem personalitats que estaven lligades amb les famílies
gironines, com Arnau Campllong (1354, 1383, l39l), Jaume Fornells
(1375, 1377, 1380, etc.), Bernat Sitjar (1377, 1381, 1384), Narcís Ros
(1383, 1386, 1388), Antoni Vives (1400, 1403), Mateu Prohenqal (1403),
Jqume Prohengol (1406), Bertomeu Vives (1417, 1419, 1440), Antoni
Cerdd Q438), Francesc Espital (1459, 1462), etc.

La vila s'administrava grdcies al sistema d'impostos que gravavo
espec¡ctlment el peix, lct fusta i el carbó de fusta, la carn de porc i la sal:
el 1406, els jurats concediren les imposicions sobre el peix per 70 lliures.
A més de les activitots cliissiques dels municipis (defensa, proveiment
de cereals), els jurats de Sant Feliu adminisÍraven una capellania
fundada el 1397, ¡ manfenien un metge, el qual segons mostren els
contractes, era sorint un metge jueu: l'any 1399, Astruc Baron es
comprometé per un any amb una pagd de 30 florins d'or dArogó.
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El Gomerg a
llarga distáncia

E¡ f NS a mirjan segle. les direccions
I del comerq a llarga disráncia dels
gironins foren molt variades: predomi-
nava Valéncia, peró també hi trobem
Sardenya i el nord dAfrica. No
coneixem gaire el període 1360-1370
perqué els registres de Ramon Bruguera,
notari de la ciutat, no s'han conservat.
Perd a partir del 1370, destacava el
comerc amb Sicilia. Si lins a mirjan
segle els mercaders gironins exportaven
productes de la terra i artesanals, d'enqá
de 1375-80, els draps gironins esdevin-
gueren prácticament l'únic producte

d'exportació; la documentació siciliana
també confirma aquesta realitat.

Peró, abans calia procurar-se la pri-
mera matéria, sovint el drap cru o la
llana: els mercaders gironins s'havien
ben instal.lat a Valéncia, i també a Sara-
gossa. La família Prohengal, els Satrilla
i els Carreres es troben citats sovint en
la documentació local i fins i tot en els
manuals dels notaris de Saragossa.
Així, el 1385, Ramon Prohenqal va for-
mar una societat amb Francesc Satrilla
i dos altres mercaders de Barcelona.
Reconeixia haver rebut una comanda de
30.000 sous barcelonesos de tern d'un
jueu saragossá: aquesta quantitat es
podia utilitzar durant tres anys, per
terra, mar i aigua dolga, i suposava el
quart diner per als mercaders.

Peró és el mercat siciliá el que restá
per als gironins un mercat essencial a
partir dels anys 1370 fins prácticament
la Revolució de 1462, grácies a la seva
flota de comerg de Sant Feliu de
Guíxols. Ja hem vist les característiques
de la producció gironina. Cal mesurar
els grans moviments i mostrar, a través

El Med¡terrani.
área natural d'expans¡ó
comerc¡al ¡ polít¡ca
de la Corona d'Aragó,
en un mapa tnQat
per un cartógraf
francés de la
ba¡xa edat mitjana-
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El trajecte ma Í¡m de
Santa Urcula.

detall d'un telaule
del segle XIV conservat

a Mallarca. Les naus són
representatives de les

ernprades pels catalans
del ñate¡x segle.

d'alguns contractes, com es portava a
terme aquest lucratiu comerg per als
mercaders i els paraires.

Entre 1300 i 1460, els catalans
havien estat els principals intermedia-
ris comercials del mercat siciliá. Durant
el període 1350-1400, foren menys nom-
brosos (per raons demográfiques eri-
dents), perd entre 1400 i 1460, represen-
taren gairebé un terg dels mercaders
coneguts a Sicília.

Entre les famílies gironines que s'hi
instal'laren, trobem els Satrilla, presents
també a Saragossa, els Mitjavila (dels
quals hi havia també una branca bar-
celonina); la documentació siciliana
permet així mateix de localitzar el mer-
cader Joan Padrés del 1390 a 1433. Els
gironins hi foren presents sempre, peró
d'una manera més important entre els
anys 1420-1440. Narcís Bordils s'instal'lá
a Tiapanii molts d'ells facilitaren
l'entrada de la producció catalana al
mercat siciliá. Tot plegat, prop d'una
quinzena de mercaders gironins s'ins-
tal.laren a Sicília per una temporada
més o menys llarga en el transcurs
d'aquest període.

Els mercaders o paraires gironins
venien sobretot draps al mercat siciliá.

Coneixem 58 contractes de comandes
comercials entre el 1371 i el 1400. Un
contracte avantatjós de l'any 1400 il'lus-
tra aquesta práctica: el paraire Francesc
Ginesta va rebre 74 lliures barcelonesos
del mercader Ferrer Comelles en forma
de draps que havia de transportar a Sicí-
lia en la nau d'un ciutadá de Barcelona,
que dirigia Celleles, patró de vaixell de
Sant Feliu de Guíxols. Rebé també les
comandes del seu pare, del seu germá
i fins i tot d'un barber: en total, 335 lliu-
res i 15 sous barcelonesos. I com a noli
de tornada, el contracte estipulava que
el paraire tornés amb productes d'espar-
teria, o una esclava, o plata o or de Tií-
poli, o cotó de Malta. A canvi del seu
treball, havia de rebre un quart dels
beneficis o quart diner.

EI document no menciona un pro-
ducte que formava part, també, del noli
de tornada: es tracta dels cereals, per
a l'exportació dels quals calia una auto-
rització especial anomenada tracte, que
representava una ta-xa variable segons
els períodes, ja que aquest comerg era
organitzat per l'estat.



En aquesta pág¡na, un aspecte del
caffer de les Ferrer¡es Velles.
A Ia páoina del costat,
el carrer dels Perclers. actualment
dels Calderets. una alttu
de les v¡es ufuanes
poblades pels arlesans.

p L togatge de I'any 1360 és un punr
L de panida fiable: desraca I'exisrén-
cia d'un grup molt important d'arte-
sans, la contribució fiscal dels quals es
pot considerar mitjana. És difícil, per
manca d'inventaris prou nombrosos,
entrar en detall en les fortunes del medi
artesanal, peró les mutacions immobi-
liáries, els capítols matrimonials i els
testaments, permeten de deduir algunes
fortunes prou sólides i algunes ascen-
sions socials fulgurants. Malgrat aixó,
és evident que un grup numéricamenr
dominant presentava una situació social
menys favorable.

Un cert ritme de vida permetia la
preséncia d'una dida o d'una criada
entre els estadants de casa d'un artesá:
no és pas privilegi únic del patriciat. És
així que, cap al 14fi), el ballester Jaume
Prat va contractar una criada per un
any (durada habitual), anomenada
Guillemona, filla de Pere Barcelona,
oriünda de Sant Miquel de Cruilles; el
contracte estipulava que ella havia de
rebre 6 florins d'or d'Aragó i dues canes
de drap, a 13 sous la cana. El mestre
d'obres de la Seu, Pere Sacoma, con-
tractá per un any Constáncia, filla de
Pere Senglada de Serinyá, a canvi del
menjar, el beure i 100 sous de paga.
Podem veure com els artesans més aco-
modats disposaven dels mitjans per
contractar un cert servei. EI mateir pas-
sava amb els esclaus. El baster Pere
Juliá comprá un esclau tártar anome-
nat Bertomeu, per 55 lliures barcelone-
ses al jurista Pere Cantó, que era tinto-
rer. En aquest últim cas, es tractava
probablement d'una má d'obra que 9s
feia treballar al taller. Existeixen molts
altres exemples.

Un altre criteri que demostra el rela-
tiu benestar d'aquest medi social el tro-
bem en el terreny immobiliari. El tin-
torer Narcís Pujol va vendre una casa

Els artesans
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situada a la plaga de Sant Feliu, Ia
senyoria de la qual pertanyia al Paborde
de Juny de la mateixa església, al barber
Guillem Montanya. El seu preu, 3300
sous barcelonesos, demostra que es

tractava d'un barri reservat. Es evident
que no totes les transaccions arribaven
a aquesta suma; en els contractes de llo-
guer, en usdefruit com diuen les cláu-
sules, trobem artesans, i especialment
paraires, que llogaven cases, com la filla
de Bernat Salort, que va rebre 22 sous
anuals per cada una de les cases que
tenia al carre¡ Fontanilles, al Mercadal.

El paraire Jaume Ferrer disposava dels
mitjans per llogar una casa al ciutadá
Arnau Campllong, al comenqament de
la plaqa de les Albergueries, a raó de
200 sous anuals durant 5 anys.

Els contractes de casament són un
indicador absolutament fiable de l'aug-
ment del nivell de vida dels artesans.
Així, pel conjunt de la població giro-
nina, deixant de banda el patriciat, el
nivell de dot passá d'una mitjana de 729
sous, entre l'any 1350 i el 1360 (47 exem-
ples), a 1.240 sous entre 1390 i 1400 (82
exemples). Aquesta gairebé duplicació
confirma el benestar constatat anterior-
ment a la vida quotidiana. El 1395, el
teixidor Guillem Esteve atorga un dot
de 40 lliures barceloneses a la seva filla
Margarida, dona d'un altre teixidor,
Francesc Vessian. El dot de la filla d'un
sastre superava generalment els 1.000
sous; el de la filla d'un paraire se situava
a prop de 1.500 sous; el de la filla d'un
pellisser s'acostava als 2.000 sous; blan-
quers i assaonadors superaven sovint els
2.500-3-000 sous.

Tánmateix, el període está marcat
per l'ascensió fulgurant d'una família
d'artesans que aconseguiren hissar-se al
nivell del patriciat en el transcurs d'una
sola generació: es tracta de la familia
Beuda. El pare de Guillem Bernat i de
Francesc era bosser. Els seus fills foren
actius cuireters, i van treballa¡ en Ia mer-
caderia entre el 1360 i el 1395-96, data
de la seva mort: ambdós foren jurats en
el curs d'aquest periode i acumularen la
seva fortuna invetlint en rendes. Un con-
tracte assenyala que Francesc va llegar
100.000 sous en censals i violaris al seu

fill. t¡s tres filles de Guillem Bernat van
fer, el que podem dir, un bon casament:
una es casá amb Joan Albert; l'altra,
amb un dot de 20.000 sous barcelone-
sos, amb el donzell Dalmau Roset, i la
tercera amb un escrivá del rei.
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Els conreus

5 d'ogost de 1400.
Joan Dalmzu, de Sords, yen o

Ferrer Comelles, mercqder de
Gironq, ¡ot el pasrell que ha cle
collir d'una yessond i mitja (una
micq més d'un terg d,hectdrea), en
cinc collites a raó de 40 sous
bsrcelonesos de tern la cittega
(carrical i rep per endavqnt 50
sous barcelonesos. Lo collita del
postell s'efectuo en diverses
vegades.

-

espeGulatius

E INS ara, ens hem ocupar poc del
I' camp. Lestatut jurídic d'una parr
important de la població rural ens és
ben conegut, almenys pel que fa a la
Catalunya Vella. Peró és un fet que ens
trobem davant d'una pagesia molt
activa i que es beneficiava de les inver-
sions dels ciutadans que tenien terres al
camp i del creixement urbá. Ties exem-
ples ho demostren. I-a demanda alimen-
tária de la ciutat va evolucionar: a par-
tir dels anys 1360-1370 i més encara a
final de segle, la Pia Almoina distribuia
cada vegada més pa de blat als pobres.
La demanda general de la població
local anava necessáriament en aquest
sentit. El consum de carn ide vi era
molt més important a final del segle
X lV-principi del XV. que als primers
anys del segle XIV. Finalment, la
puixanga del téxtil afavorí la producció
de pastell al camp a partir dels anys
1360, aproximadament.

El desenvolupament de la ramade-
ria es confirma grácies a la documen-
lació notarial imunicipal. La primera
ens ofereix, com a la majoria de les ciu-
tats mediterránies, el tipus de contracte
que permetia a la ciutat de criar i fer
prosperar un ramat: és la comanda
agrária, en d'altres llocs anomenada de
gasalla. Aquest contracte tenia el mateü
principi que la comanda clássica, al
qual s'afegien cláusules própies de la
transacció. El van utilitzar molt els car-
nissers. Un altre parámetre és el de la
imposició que gravava la carn. i que
representava una part important dels
ingressos fiscals de la ciutat, després
dels del vi.

Podriem alegir a aquesrs canris,
l'aparició del conreu del pastell que es
pot datar de mitjan segle XIV. Fins lla-
vors, la draperia gironina comprava
pastell de Lauragués, o de la Toscana.
Aquí també el paper del patriciat urbá
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Mas¡a ¡ basc al sector de Sant Dan¡cl
eñ un dcls cañlraforts d-o les Gavarres

en el desenvolupament d'aquesta planta
tintorial fou important. A partir de la
compra de les llavors, els Renall van
comengar a conrear aquesta planta a les
seves terres, i més endavant la documen-
tació notarial assenyala 1a importáncia
d'aquest conreu que es produía a nivell
local. Encara que d'una banda, exigia
molta feina, de l'altra, es podia conrear
en superfícies petites. Es converti en una
aportació gens menyspreable per als
pagesos que s'hi dedicaven, fins a tal
punl que I'Esglesia ia pretendre impo-
sar un delme.

Sembla que aquests conreus que es

desenvoluparen al llarg d'aquest període
haurien hagut de rivalitzar amb la pro-
ducció de base, els cereals. Peró aquest
sector presenta dos aspectes: d'una ban-

La producció vinícola

Precisamenf podem parlar del
desenyolupdment de la producció
vintTola durant aques! penode.
NdturalmenL abons del lj60 ja
existia una vinyo al voltont de lo
ciutot, que els documents
presenrcn com a boncals in
monmgna Gerundg els comps
veins tombé produ¡en vi. com ho
testimonis lo importitncia de les
vinyes dels BellJloc a les ¡errasses
del Ter q Constantins. Peró la
documentdció deixs enlreyeure un
ougment de les superfícies i de la
producció: els eonÍractes de
complantació permeten I'extensió
de la vinya. Aquesto siluació es
juslifica per I'augment de lo
demandq urbans: el nombre de
tavemes augmentd entre els an))s
1360 i 1440; se'n comptayen
llqyors més d'una quarantena. El
rdpid creixet ent de les
imposiciors sobre el vi confirmq
aquestd s¡tudció: alguns anys de lo
primera meirat del segle XV
aques tes i mpos icio ns repor t oven
més de 2.000 lliures barceloneses
de lern.

da, com que hi havia menys boques a
alimentar, conseqüéncia dels estralls
demográfics lligats a les epidémies,
l'espai que s'hi havia de dedicar era
també més petit (veiem com el camp
gironí va exportar quantitats importants
de cereals entre els anys 1350J365), perd
d'una altra banda. ipel let d'un enri-
quiment de Ia ciutat, el consum va afec-
tar el cereal noble, el blat, fet confir-
mar per I'acció de la Pia Almoina que
disrribuia cada vegada més blat a prin-
cipi del segle XV
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EI problema
dels remences

F Ou a la diócesi de Cirona que
I aquest problema es presentá d'una
manera més aguda. I-a remenga, recom-
pra de l'adscripció a la gleva, associada
a'ls mals usos (firma d'espoli, arsrn a,
cugucia), representava per a la pagesia
catalana, i des de feia molt de temps,
una situació jurídica sovint insuporta-
ble. Quan després de la Pesta Negra
s'afegí el jus moletractandi a totes
aquestes obligacions, la situació ja
estava a punt perqué la pagesia s'opo-
sés a l'arbitrarietat senyorial (nobiliá-
ria, eclesiástica o fins i tot burgesa).

Qui eren els remences? I-lestudi dels
capbreus de la vegueria de Girona
assenyala que a Santa Cristina dAro,
Sant Sadurní o a Cassá de la Selva, els
remences representaven entre el 25 i el
40 per cent de la població pagesa, i que
els grans terratgers prenent l'exemple de
Santa Cristina dAro, també es troba-
ven en situació de remenga. Ens trobem
davant un hábitat dispers en masies.
Així doncs, la revolta d'una franja
benestant de la pagesia caraclerilza
aquest conflicte.

Lanálisi dels ingressos de la Pia
Almoina, deixant de banda els censos,
mostra un canvi de tractament del món
pagés a partir dels anys 1370-80. Ante-
riorment, la recompra (la remenga pró-
piament dita) era consuetudinária i al
preu let de 2 sous 8 diners per a les noies
solteres, més car per als nois que aban-

Una de leo fe¡nes típ¡ques
del camp: fer el paller

donaven un mas servil: peró durant la
primera meitat del segle XIV, no superá
mai els 50 sous barcelonesos. D'altra
banda, passada la pesta, i per raons
demográfiques evidents, augmentá de
manera substancial per superar ámplia-
ment els 100-120 sous barcelonesos, que
representava una quantitat molt
elevada.

La documentació permet de reco-
néixeq sobretot a les zones de mun-
tanya, hábitats abandonats després de
les epidémies, els anomenats masos
rónecs. Algunes constitucions, com la
del 1432, Commorantes. intentaren
mantenir la població rural al seu medi.
Lapropiació de la terra era, precisa-
ment, un objectiu essencial. I fou en els
anys 1380 i en aquest context epidémic
que s'exacerbá I'acció de la primera
generació remenga.

Es va produir llavors en el camp
gironí una presa de consciéncia evident,
la qual, a final del decenni, va conduir
a aldarulls que es traduliren en la devas-
tació del Callgironi, en la qual partici-
paren pagesos de tota Ia comarca i espe-
cialment de Celrá. Paral.lelament,



durant el regnat de Martí l'Humá, es
va establir l'obligació de la recompra de
les jurisdiccions, i les prédiques de
Vicent Ferrer encengueren els auditoris.
A principi del segle XV, aparegueren les
formes tradicionals de la indignació
pagesa: davant de les masies excavaren
fosses, s'aixecaren creus. Durant els
anys 1413 i 1432, els aldarulls conti-
nuaren.

La reialesa es va veure obligada a
intervenir en aquest conflicte. I es va
decantar més aviat cap a la supressió
de l'estatut de remenga des de l'época
del rei Martí. El 1458, Alfons el Magná-
nim demaná la suspensió de les quan-
tirals de recompra. Peró Ia burgesia
estava a l'aguait a les Corts. I era també

Mas¡a de Sant Daniel, an predom¡nava
l'háb¡tat d¡spers ¡ no h¡ rnancaven els rcñenceg

la principal proveidora de diners de la
Corona. Finalmenf, el1462, i l'afer fou
molt clar al Gironés, la revolta general
de la pagesia remenqa, dirigida per
Verntallat, fou paral'lela a la de Barce-
lona. Hem d'esperar fins a final de segle
per veure desaparéixer, si més no jurí-
dicament, la remenqa. Mentrestant, una
part de la pagesia remenga ja havia
compral la seva llibertat. conseqüéncia
d'una doble lluita: contra els lligams
jurídics senyorials. i per mantenir-se en
una explotació que s'havia lógicament
engrandit durant un període on les epi
démies havien estat molt dures.

Cal tenir en compte que, malgrat
que el camp gironí es pot considerar el
punt central de focalització del pro-
blema remenga, també havia gaudit de
progressos económics indiscutibles mar-
cats pel desenvolupament de la rama-
deria, la viticultura i el conreu del
pastell.
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El problema
de les

LS historiadors antics van confon-
dre el problema remenga amb el

de les jurisdiccions durant el regnat de
Martí l'Humá. De fet, la documenta-
ció és prou explícita per adonar-se que
es tractava de la recompra de les juris-
diccions .reials a final del X IV-principi
del XV. Es evidenr que aque\tes recom-
pres tingueren conseqüéncies económi-
ques i socials per a les poblacions rurals.

Qué va passar perqué la reialesa
arribés a aixó? La seva política medi-
terr¿mia, a partir de Pere el Cerimoniós,
havia costat molt cara. El final del

Les jurisdicc¡ons i llurs senyors,
al coñeneañent del segle XV
a la veguet¡a de Gircna.
1. G¡rona. 2. C¡utadá g¡roni.
3. Inst¡tLtc¡ons rcl¡g¡oses. 4. Nobles.

jurisd iccions
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regnat d'aquest rei va estar marcat per
un recurs als expedients, que Joan I, el
seu successor, continuá utilitzant. Peró
després del seu curt regnat, el seu germá
Martí decidí reaccionar. Després
d'haver alienat les rendes de tot tipus
(peatges, lleudes, censos, etc.) la reia-
lesa va comengar a alienar les jurisdic-
cions d'aha i de baixa justicia fins a un
punt llavors gairebé desconegut, afavo- .

rint d'aquesta manera la puixanga de les
institucions eclesiástiques o nobiliiries:
el 1381, la Pia Almoina de la Seu de
Girona esdevingué senyor del terme de
Brunyola. Aixd representá una amenaqa
per a les jurisdiccions reials que es tro-
baven cada vegada més aillades, ien
particular per a la ciutat de Girona, que
es podia veure amenagada en qualsevol
moment pels barons catalans. ja que
havien teixit una xarxa cada cop més
estreta al seu voltant.

Qué va decidir Martí l'Humá en el
moment d'arribar al poder, I'any 1396,
quan el comprador del palau reial va
haver de manllevar els diners necessa-
ris per a un viatge? El 15 de gener de
1399, el rei declará la inalienabilitat del
patrimoni, i jurá a més a més, que no
vendria ni empenyoraria ciutats, viles i
iurisdiccions. Com que aquestes aliena-
cions eren importants a la vegueria de
Girona, és prou simbólic que la deci-
sió i les modalitats de la recuperació del
patrimoni s'efectuessin en el moment de
les capitulacions de Girona, el 6 de
desembre de 1400. Primer calia fer un
inventari dels béns alienats. Seguida-
ment, crear una administració compler<a
i extraordinária, alguns quadres de la
qual ja existien a Girona. El rei Joan I
va donar poder al batlle general de
Catalunya per reunir personalitats en els
municipis on les jurisdiccions hagues-
sin estat particularment alienades. Un
dels objectius reconeguts de la manio-

bra era d'afeblir la noblesa. El canonge
Nicolau Morató nomená comissaris a
cada capital de vegueria, normalment
juristes, ciutadans o membres de la
petita noblesa. També se sol'licitá la par-
ticipació de l'administració local tradi-
cional. Es tractava de reunir homes dels
llocs que s'havien de recomprar,
organitzar-los en sindicats. A més, les
recompres de les jurisdiccions a Girona
presentaren característiques molt dife-
rents: és en aquest sentit que la ciutat
va tenir un paper essencial en la recom-
pra de les jurisdiccions. El comité con-
vocat pel governador general i pel
jurista gironí Pere Santmartí es va com-
pondre de vuit membres: dos represen-
tants del rei, dos de l'Església, dos
jurats i dos de la pagesia.

Seguidament, calia finanqar les
recompres: com que les localitats sovint
eren massa petites, s'hi feia inrervenir
la capital de la vegueria, en aquest cas
Girona, per finangar-les. Peró la media-
ció de les grans ciutats no impedia a la
població de pagar la seva recompra.
N'existien tres sistemes: la talla, les ren-
des i les imposicions. Peró els censals
a perpetuitat eren cars, fins i tot encara
que alleugerissin momentániament les
cárregues locals. Els gironins participa-
ren en nombrosos censals. D'altra
banda, calia organitzar assemblees
populars, una mena de sindicats vila-
tans, fet que doná la paraula als remen-
ces. Així, la violéncia per imposar la
recompra va crear tensions que foren la
causa d'una de les primeres revoltes
armades dels remences. Finalment, les
conseqüéncies demográfiques foren
considerables perqué comportaren la
fugida dels vilatans. Comptat i deba-
tut, la reialesa necessitava la noblesa i
acabá per abandonar una part dels seus

objectius de recompra a final del regnat
de Martí.



Fal¡ de la talla ¡mposada al 1117
per rcó de la cañpana de les hores,
I'argent del rei ¡ pel plet de la c¡utat contra
la vila de Sant Feliu de Guíxats.
A l'altra pág¡na, una v¡s¡ó aér¡a
del barri del Mercadal.

L període que va del 1360 al 1460
es considera una época de dismi-

nució demográfica de l'Occident medie-
val. Es coneix millor grácies a una
documentació cada vegada més abun-
dant. Als fogatges reials, com el de l'any
1360, establert per Ies Corts de Cervera,
s'hi afegiren les talles que els edils van
imposar amb forga regularitat. Els pri-
mers documents 

-nombrosos sota el
regnat de Pere el Cerimoniós- s'esta-
bliren a partir d'una avaluació general
de Ia ciutat taxada a tants de sous o de
diners per foc. La talla partia d'un
document previ, preparat per l'adminis-
tració municipal, l'estima, que presen-
tava una avaluació del patrimoni de
cada família, i l'impost que s'havia de
pagar representava un percentatge
d'aquest patrimoni. Thnmateix, els frag-
ments conservats a Girona són menys
precisos que els coneguts a la Provenga,
al Llenguadoc o a Itália. Paral.lelament
als fogatges reials, trobem els registres
de maridatge o de coronatge, que a par-
tir del primer quart del segle XV impli-
caren una participació financera per
part de la població a les despeses oca-
sionades pel coronament o el casament
del nou rei. Aquest impost es pagava
per foc.

Peró aquesta documentació té les
seves limitacions: quan confrontem dos
documents dels mateixos anys, les dife-
réncies són prou sensibles. Així, podem
comparar el fogatge de l'any 1378 amb
una talla establerta pel municipi el
1379-80. El fogatge presenta un enre-
gistrament de 505 focs menys que la
talla, és a dir, gairebé un 53 per cent.
Aquesta constatació es pot aplicar
també a Sant Feliu de Guíxols. Pel que
fa a la talla, si bé és més precisa que el
fogatge, no registra encara tots els caps
de familia. Cal tenir en compte la con-
juntura en la qual es van realitzar

HevoluGió
demográf ica
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aquests documents: per aixó, no podem
creure al peu de la lletra el document
del 1462, redactat en plena Guerra
Civil, que comportá naturalment un
¿xode important de la població, quan
fins i tot els contemporanis eren cons-
cients que la terra és molt depopulada
e destroyada després d'aquest trist
episodi.

En aquestes condicions es pot entre-
veure una evolució possible de la pobla-
ció gironina, que compta d'una banda
amb l'éxode rural i de l'altra amb una
politica oficial d'immigració.

Podem concloure que el període que
va del 1360 al 1400 és un període de
baixa regular, amb algun moment de
petita recuperació: tanmateix, 1360
marcá l'apogeu demográfic de la ciu-
tat, que tenia uns 1.850 focs com a
mínim . La disminució d'aquest perÍode
es va produir cap al 1388: amb 1.347
focs registrats a la talla de 1388, la
població gironina hauria reduit un 30
per cent. A final del segle XIV es va
produir una recuperació evident. ja que
la talla del 1399 comptava una pobla-

ció de gairebé 1.600 famílies. Malgrat
les pestes, a partir del 1371, la mitja-
na de fills per parella havia augmen-
tat lleugerament ja que se situava una
mica per damunt del coeficient de subs-
titució de les generacions (2'32), cir-
cumstáncia que podria explicar la re-
cuperació de I'últim decenni del se-
gle XIV.

En el segle XV, l'evolució está més
contrastada: el document de 1462 publi-
cat per Santiago Sobrequés dóna 873
focs; si acceptem aquesta xifra, aixó
significa que la població s'havia reduil
a la meitat en relació a principi del segle.
I sembla difícilment admissible en la
mesura que els altres indicadors (com
les imposicions) no presenten una pér-
dua tan marcada. Efectivament, el
decenni que va precedir la revolució va
conéixer diverses epidémies, com la de
l'any 1457: podem estimar que -com
a Barcelona- implicá la mort d'un 10
per cent de la població urbana; peró el
coeficient de prop del 50 per cent és

massa ele\ar. Llavors cal tenir en
compte l'éxode de )a població.
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Les

N el transcurs d'aquest període, la
població gironina va conéixer una

evolució irregular. IJexplicació és rela-
tivament simple: als factors ocasionals,
com la guerra que justifica la feblesa
de la població de la ciutat el 1462, s,afe-
giren dos altres factors. El primer está
lligat a la baixa natalitat urbana, l'altre
a la repetició d'un flagell reaparegut el
1348 i que marcá tot el periode. La ciu-
tat va sofrir almenys quatre pandémies

Reprcsentació de la dansa de la mort
en un d¡bu¡x del segle XV

pestes

al segle XIV, i gairebé una desena fins
al 1462. Quines loren, doncs. les prin-
cipals característiques i les conseqüén-
cies demográfiques i socials?

A la segona meitat del segle XIV, la
ciutat conegué quatre epidémies de
pesta: 1362, 1371, 1384 i 1395. Les dues
primeres foren les més mortíferes. La
pesta de 1362 es va anomenar la mor-
taldat dels infants. Estudiant els testa-
ments conservats d'aquell any, en treiem
la impressió que l'epidémia es va esten-
dre més que la de l'any 1348: un quart
dels testaments es reparteixen de gener
a abril, el 60 per cent de maig a agost,
el 15 per cent [a resta de l'any. Per ana-
logia amb Vic, podem pensar que
durant l'epidémia moriren dues criatu-
res per cada adult.

La del 1371 afectá més els adults i
es va concentrar al linal de la prima-
vera ial principi de l'estiu, fins a arri-
bar al paroxisme entre el 10 i el 20 de
juliol amb 31 testaments registrats.
IJepidémia, el desenvolupament de la
qual recorda el de la de l'any 1348, sem-
bla aturar-se a partir del 20 d'agost.
Estem menys informats sobre les dues
altres epidémies, la de 1384 i 1395, que
alectaren rambé Barce]ona i Vic.

Els seixanta primers anys del segle
XV conegueren de set a vuit paridémies,
peró van estar especialment concentra-
des en el decenni 1450{460. Tenint en
compte les circumstáncies, aquest
període está més protegit que la fi del
segle, que pati gairebé una dotzena de
manifestacions de pesta. Igual que a
Barcelona, els dos últims decennis foren
els més terribles. Els manuals d'acords
van permetre a Manuel de Chia datar
les de 1410, 1421-22, 1429, 1434, 1441,
1452, 1456-57 . En relació a Barcelona,
les més dures semblen les de 1429, 1451,
1456-57: alguns autors consideren la
mortaldat ocasionada per la pesta en un
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10 per cent. La documentació, perd, no
és pas sempre abundant, i algunes vega-
des no es pot concloure que es tracti
efectivament de la pesta, sinó simple-
ment de danys més benignes.

Aquestes epidémies comportaven
una sobremortaldat important: podem
estimar que la població baixava un 10
per cent amb les grans pestes, i entre un
2 i un 5 per cent amb les altres. lrs con-
seqüéncies sociológiques són diferents:
així, si la pesta de 1348 va delmar totes
les capes socials, i en particular les més
riques -els sis jurats elegits el gener
d'aquell any moriren victimes de la
pesta-, les altres foren més selectives:
afectaren, per exemple, els infants i en
aquest cas les conseqüéncies demográ-
fiques foren molt greus, ja que eren les
generacions que pujaven. En canvi,
quan es tracta d'una diferenciació

V¡s¡ta ñéd¡ca d'un malalt
afectat pet la pesta, segons
una ¡¡lustració del segle XV

social, veiem com les famílies més
benestants abandonaren la ciutat de
pressa, tan bon punt el rumor d'una
epidémia comenqava a estendre's. Era
l'únic sistema d'escapar-se'n! El baix
poble dels artesans era la principal víc-
rima del flagell.

La durada de I'epidémia era varia-
ble: de dos a tres mesos en general (1371,

1410, 1434), més extensa (1362 , 1421-22,
1456-57). Com a Valéncia. la majoria
duraren dos mesos. Els mesos en qué
es va produir la pesta també són carac-
terístics del medi mediterrani. Juny i
juliol són els més comuns: segons els
anys, els primers estralls van tenir lloc
els mesos d'abril o maig i l'epidémia es

desencadená durant juny-juliol, de
vegades fins a l'agost. La recurréncia
d'aquest flagell va tenir un paper
important en la demografia urbana.
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ER afrontar tant la pérdua de la
massa liscal en nombre de contri-

buents com les necessitats de má d'obra
qualificada d'una economia que s'havia
obert ámpliamenl cap ala Mediterrá-
nia en el transcurs del segle XIV, els
edils gironins s'inclinaren per afavorir
la instal'lació de població estrangera a
la ciutat i fins i tot a la diócesi. No hem
de pensar, tanmateix, que les altres
fonts d'immigració s'aturaren llavors:
els aprenents van continu¿u constituint
un contingent apreciable de má d'obra;
cal afegir una població flotant difícil de
calcular, que de vegades apareix a la
documentació, com és el cas d'un don-
zell bretó mort a Girona o els nombro-
sos testimonis de les actes notarials que
no trobem en els registres contempora-
nis de les talles municipals. Sigui com
sigui, és grácies als registres oficials que
es pot estudiar aquest fenomen, Fins
gairebé la revolució de 1462, i la situa-
ció es repeteix més endavant, els jurats
van acordar rápidament, a partir de
l'any 1375, una franquesa de talla que
anava de 5 a més de 10 anys, a qualse-
vol persona que s'instal'lés amb la seva
família a la ciutat després del 1400. El
nou ciutadá es beneficiava, d'altra
banda, de les franqueses comercials que
gaudien els gironins d'origen. Ben aviat,
també els ganxons es van beneficiar
d'aquests privilegis. És evident que
aquesta política demográfica atreia les

Or¡gen geográf¡c dels estrangerc
¡nstaÍlats a la c¡utat de G¡rona

entre els anys 1361 ¡ 1380
(segons dades de IArx¡u Históric Munic¡pal

de G¡rona). Les rodones representen:
1. Un immigrant.

2. De dos a cinc ¡ññigrants.
3. Més de cinc ¡ññigants.

poblacions llunyanes, fins al punt que
prop dels anys 1400 els representants del
rei de Franga al Llenguadoc s'inquie-
taren a causa d'aquesta situació.

Durant la segona meitat del segle
XIV, el perfil económic dels que es
beneficiaren de les franqueses havia
variat una mica, Podem dir que els mer-
caders havien estat substituits parcial-
ment pels paraires, que tendien a o<por-
tar ells mateixos la seva producció.

De fet, els nous immigrants que es
van instal.lar a Girona entre 1300 i 1400
presentaven una qualificació professio-
nal innegable: és cert que la documen-
tació no dóna sempre l'ofici o la pro-
fessió, perd quan s'esmenta,
comprovem que predominava el sector
del téxtil. Es tractava sobretot d'activi-
tats de base: cardadors, teixidors, peró
també paraires que venien de lluny,
especialment del sud del Regne de
Franga, o del proper Rosselló, on la
indústria t¿xtil s'havia desenvolupat
abans. Els altres sectors també hi eren
representats: la construcció, els oficis

lJemigrac¡ó
of icial



D'on venien? ln majoria del
món catdl¡t, peró també del sud
del Regne de Franga: un argenter
del Puy en Yelay, que gttudis de
relscions culturals pritilegiades amb
Girona dix de leia lemps, dos
paraires de Faqjeaux i de yillepinte,
yiles de rcconegüda draperia. El l0
per cent eren originaris de les
diócesis catalanes, uns maioria dels
quals provenien de la diócesi veina
d'Elna. En¡re els orxidisconats de
la didcesi de Girona, el 44 per cent
provenia de Girona, el 2l per cent de
lo Sehta, 12 per cent de Besalú, 9 per
cent d'Empúries. La immigració
proyinent de les dltres ciutats repre-
sentovo el 23 per cent: Camprodon,
Peralada, Besalú, Olot, Cqstelló,
Cerct, Perpinyd, Mallorca, etc.

del ferro, el comerq i el notariar, peró
també els oficis d'art: trobem un dau-
rador, una mena d'il.luminador, iun
argenter.

Com més ens endinsem en el segle
XV, més s'allunya 1'origen dels
migrants: així, trobem un cert Jacme
Cap, álias Jacomart, paraire de draps,
originari de Flandes. que va obtenir una
exempció de talla per vuit anys. Més o
menys, cada any s'instal'laren a Girona
entre l0 i l5 f'amílies. anticipant
d'aquesta manera, particularment pels
que venien del Regne de Franqa, un
moviment que aniria augmentant a par-
tir de final de segle. Cal remarcar que
la majoria dels migrants provenien de
la diócesi o diócesis veines, fet que sem-
bla confirmar que el camp próxim
encara podia fornir a la vila la pobla-
ció que, a causa d'una natalitat insufi-
cient i pel pes de les pestes, no arribava
a créixer.

§§



Els esclaus

T\ URANT la orimera meirat del se-
L) eb XlV. els esclaus no eren gaire
nombrosos a Girona. Peró amb l'ober-
tura a la Mediterránia i en particular
amb la intensificació dels intercanvis
amb Sicília, el nombre d'esclaus que
posseien els gironins augmentá: a par-
tir de l'any 1360, els registres notarials
ens ofereixen una documentació cada
vegada més important. Malgrat que els
mercaders gironins en compraven direc-
tament als grans mercats mediterranis,
com el de Palerm o el de Palma de Ma-
llorca, habitualment ho feien per mit-
já dels mercaders barcelonins o ma-
llorquins. A més, l'origen geográfic
d'aquests esclaus va evolucionar al llarg
del període. Finalment, cal tenir en
compte l'aspecte social d'aquest escla-
vatge: quins gironins en compraven?

Mac¡p o basta¡x de capeana
tQnspottant una me¡cader¡a.

Detall de la potta de Santa
Mar¡a del Mar, a BaÍcelona,

obrut el segle XIV



Fins a mitian segle, l'origen geográ-
fic dels esclaus, considerats una merca-
deria de luxe, tal i com podria semblar
a Cirona, estava dominat pel cicle de
l'esclavatge grec: sabem que les grans
companyies catalanes s'havien instal'lat
al Ducat dAtenes i proveien el mercat
occidental. La segona meitat del segle
XIV está marcat pels esclaus d'origen
t¿rtar. I eren els genovesos els que admi-
nistraven aquest fructuós comerg. A
Girona hi havia esclaus txerkessos, ab-
khazos... Fins a tal punt que, en el pro-
cés de diferenciació social que con-
siderava l'esclau un objecte de luxe, tro-
bem al principi del segle XV una es-

clava abkhaza, d'onze anys, objecte
d'una transacció en la terra interior de
Palamós, per 55 lliures barceloneses de
tern.

Al segle XV, el mercat estava menys
marcat geográficament, peró els esclaus
negres rendiren a augmentar. La majo-
ria dels esclaus blancs, sobretot els
grecs, eren batejats, mentre que entre
els negres, el nombre de batejats fou
menor.

En conjunt, dominaven els homes,
peró es tractava d'un mercat amb una
clientela més aviat urbana que no pas
rural. Sobre una base d'uns 130 esclaus,
menys d'un 10 per cent es venien a vila-
tans. Amb tot, alguns ciutadans que
compraven esclaus els feien treballar en
els seus dominis, com els Bell-lloc, per
exemple.

En conjunt, el mercat es trobava en
mans dels mercaders, gironins o estran-
gers, peró tots els grups socials van
poder vendre o revendre un o diversos
esclaus, en un moment donat. Entre els
compradors dominaven els mercaders,
els drapers i els ciutadans o les seves
vídues, peró també hi trobem els cler-
gues. La família d'un canonge podia
constar d'un o de diversos esclaus. Així

25 a 55 lliures

§l preu dels esclaus,
relativament estoble fins ol 1360,

fingué Íend¿ncia a disparar-se els
anys 1360-8A goirebé es duPlicd,
baixd dursnt el decenni 1380-90,
per toular a puior abcrs de Jinal
de segle i mantenir-se estable Jins
al 1460. Els onys 1j60, una esclaYa
grega podig costar prop de 25
lliures barceloneses, a fira{ del
segle un esclou sarroí negrc
costava unes 50 lliures, i el 1450
una circassiana 55 lliures, El Preu
de les eselaves em ,rrolt més eleYat
que el dels esclaus,

mateix, els nobles també intervingueren
en aquest mercat.

La disciplina a la qual estaven sot-
mesos era estricta. Es desconfiava d'ells
fins a tal punt que a partir de final de se-

gle es van comengar a subscriure assegu-
rances contra la seva fugida. EIs diners
cotitzals d'aquesla manera servien per
pagar els guárdies encarregats de perse-
guirJos: un document del 1431, assenya-

la que, després de Barcelona, era a la vila
i al bisbat de Girona on hi havia més

esclaus assegurats (n'eren 186, una mica
més del 13 per cent del conjunt catalá).

Peró la condició servil sovint era
temporal: els esclaus es podien rescatar
(aixó era tan válid per als musulmans
com per als cristians), perd el més habi-
tual era que fossin alliberats per l'amo:
fou el cas, el 1430, de Francina, filla
dAntónia, alliberada per Bernat Sar-
riera, a qui es prometé un dot, a més
a més, de 50 lliures barceloneses. El
nombre d'esclaus podria superar el cen-
tenar i contribuia a donar una nota exó-

tica ibigarrada a la societat gironina.

De



lJaljama
de Girona

Q I duranr el periode precedenl la his-
J rória de I'aljama jueva es por qua-
lificar de període d'apogeu, el mateix
que passava a la comunitat cristiana,
aixd no es va repetir en el període que
va del 1360 al 1460. El pes demográfic
i el paper económic de l'aljama s'havien
reduit considerablement, especialment
després del pogrom de 1418, que va
anticipar l'expulsió definitiva de l'any
1492, que mostrá llavors una comuni-
tat reduida a la indigéncia.

Peró durant aquest segle, la comu-
nitat, malgrat les dificultats lligades a
les pestes, continuá la seva existéncia
marcada pel ritme de les reformes
imposades per la reialesa i presentant
sovint similituds amb l'evolució social
i política de la comunitat cristiana.

Com s'organirzava l'aljama giro-
nina? Al capdamunt trobem els secre-
taris, que eren tres, peró, de fet, la
comunitat jueva estava dirigida per un
nombre reduit de famílies. D'altra
banda, la reialesa va imposar la cele-
bració d'eleccions periódiques a les alja-
mes jueves que depenien de la Corona,
la celebració d'eleccions periódiques.
Els consellers designaven els secretaris,
els jutges, els recaptadors de comptes,
el o els clavaris i els administradors de
les obres caritatives: observem les
mateixes funcions que a la comunitat
cristiana -a excepció de la justícia, que
no está entre les seves mans.

Més tard, amb els intents de reforma
de 1376, la reina Violant va aprovar una
constitució a favor de l'aljama que per-
metia l'elecció per un sistema mixt de
cooptació i de sorteig. La comunitat
gironina havia estat separada de la de
Besalú, peró tenia dos representants de
les petites comunitats dels voltants
(Peratallada, la Bisbal o Figueres, espe-
cialment pels problemes fiscals). Així,
el Consell estava format per 23 mem-

La cornun¡tat jueva v¡v¡a
ñolt a prcp del pññer
temple de la c¡utat.
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Láp¡des funeráies jueves,
en pedra calcár¡a de Montjuib,
consetvades al Museu Arquealóg¡c de G¡rcna.

bres, 21 dels quals eren gironins: 16

membres ocupaven el cárrec sense limi-
tació de durada com a representants
d'una casa; els altres cinc formaven part
de l'assemblea cada tres anys, és a dir,
un torn de quinze persones. El proce-
diment per a I'elecció dels secreraris era
el següent: s'escrivia la paraula elector
en només dos dels pergamins introduits
en uns rodolins de cera, els altres es

deixaven en blanc.

Els cilindres flotaven en un baci amb

aigua i un infant prenia els trossos de
pergamí i els distribuia entre els conse-
llers. Els dos que tenien la papereta
d'elector podien llavors designar els tres

secretaris. Aquest sistema a dos graus

se semblava al que es va introduir per

a l'elecció dels jurats de la ciutal els anys

1374-1376.
Com entre els cristians, una forta

oligarquia acaparava el poder a f inte-
rior de l'aljama, cosa que explica aques-

tes práctiques complicades i destinades
a ensarronar en matéria d'elecció. El
1387, els secretaris de l'aljama eren
Bellshom Benet, Bonet Saltell i Isaac
Bonjuha. El 25 d'octubre de 1391, des-
prés de l'avalot, trobem quatre rectors
de l'aljama: Nassanel Cerq, Bonastruc
de Mestre, Astruc Benet i Nacim Fer-
rer. Una mica més tard, el 1395, tornem
a trobar com a secretaris Bonastruc de
Mestre, Falcó Mosse i Vidal Lobell, i el
ciurec de clavari de l'aljama estava ocu-
pat per Astruc Benet. Es tractava de les
famílies que més contribuien fiscalment
i els antropónims de les quals eren els

més coneguts a Girona: molts es retro-
ben com a secretaris els anys 1320-1330.
Els Falcó, ben estudiats per Santiago
Sobrequés, eren coneguts des del prin-
cipi del segle XIV. Durant aquest segle,
tingueren un paper políiic cada vegada
més important i durant el segle XV,
l'any 1415, encara els veiem com a diri-
gents de l'aljama. I-lambient intel'lectual
d'aquesta familia havia de ser forga ele-
vat, perqué podem veure un Mosse
Falcó, segurament fill del secretari del
1395, i un Falcó Bellshom fer l'inven-
tari de diverses desenes de llibres. Els
oficials reials que efectuaven l'inventari
dels béns jueus en registraven molts a

cada casa. Finalment, el que sorprén en

aquestes minories, és l'oposició clássica
entre solidaritat i ajuda mútua.



EI pogrom
de 1391

URANT tot el segle XIV, les rela-
cions entre cristians i jueus foren

relativament bones, si s'ometen les tra-
dicionals práctiques imposades a la
comunitat, com el mata jueu de la Set-
mana Santa, ámpliament documentat
el 1278, 1285 o fins i tot el 1331. Tán-
mateix, i a causa d'una série de factors,
aquestes relacions comensaren a
enterbolir-se cap a final de segle, i escla-
taren de manera brutal el 1391. Certa-
ment, aquests disturbis contra les
comunitats jueves foren generals a tota
la Península Ibérica, des de Córdova
fins a Cirona, peró aquíva prendre un
caire especialment brutal iviolent, en
comparació amb el que passá a per-
pinyá a la mateixa época, per exemple.
Qui hi havia darrere el pogrom? Es
poden trobar elements d'explicació en

les relacions de la ciutat i amb el camp
proper? Quines foren les conseqüéncies
d'aquest pogrom?

D'entrada cal situar aquest pogrom
de l'any 1391 en el context general de
crisis socials que afectaren l'Occident
medieval d'engá el 1378, tant a Florén-
cia amb els Ciompi, com a Franga amb
els Tüchins, o als Paisos Baixos i a
Anglaterra. De fet, a la Peninsula arri-
baren deu anys més tard. Cal fer una
distinció entre el lloc que ocuparen els
jueus a la Corona dAragó i a Castella:
van gaudir d'un paper moh més impor-
tant políticament i económicament a
Castella que a Catalunya. D'altra
banda, fou a Andalusia, i particular-
ment a Sevilla, on foren blanc de les
intrigues dels conversos, com de I'arxi-
diaca d'Ecija. Ferran Marrínez. a qui
el rei Joan I aconsellá moderació. Fou
precisament a Sevilla on el 6 de juny de
1391 va comenEar aquesta flamarada de
violéncia que va agitar bona part de la
Península. La violéncia va arribar a
Toledo el 18 de juny, a mitjan juliol a
Valéncia. La tarda del 5 d'agost a Bar-
celona: foren els mariners, entre els
quals hi havia castellans, els qui esta-
ven a l'origen del pogrom.

A Girona l'assalt va tenir lloc el dia
de Sant Llorenq (10 d'agost), que també
era dia de fira. Almenys 40 jueus foren
víctimes de l'avalot. D'altres es refugia-
ren a la torre Gironella i hi romangue-
ren en unes condicions prou difícils fins
al desembre, o bé s'amagaren a l'inte-
rior de les seves cases, al Call.

Qui participá en aquesr pogrom? És
evident que els clergues van tenir un
paper important, segurament indirectg
en la degradació del clima social. El rei,
que protegia I'aljama, ho escrivia cla-
rament el 1387: la nostra aljama e los
singulars d'aquello són maltroctats per
los capellans de Gerona o per aquells



qui en los alberchs viuen o habiten. Els
que participaren directament a l'avalot
volien batejar per [orqa els jueus,
infants i adults, i aixó sembla gairebé
programat, perqué els baptisteris esta-
ven oberts. De fet, es tractava de supri-
mir el Call com a entitat física urbana,
com ho escriu J. Riera i Sans. Intervin-
gueren en els aldarulls pagesos de
pobles propers, com Celrá, un gran
nombre d'artesans, que estaven en opo-
sició amb la política que portava a
terme el patriciat en matéria fiscal, i fins
i tot alguns consellers o antics jurats de
la má menor.

Les conseqüéncies foren dobles: per
a la comunitat jueva, representá el pri-
mer pas d'una decadéncia económica
i social: en els anys posteriors. al po-
grom, els jueus vengueren moltes cases
i jardins, encara que I'aljama en recu-

Els assalts als calls iueus
foÍen generals a tota
la Península lbé ca.
Els capellans van ten¡r un paqer
¡mpoftant en la degradac¡ó
de les relac¡ons soc¡als.

perá un cert nombre. Decadéncia reli-
giosa, així mateix Ca en parlarem més
endavant), amb una onada de conver-
sions important.

Una vegada restablert l'ordre, la
reialesa va emprendre una enquesta que

culminá, com a les altres ciutats cata-
lanes, amb una repressió immediata,
sovint aparellada d'una composició
financera impressionant. Els condem-
nats foren artesans, entre els quals hi
havia un teixido¡ un sastre i un saba-
ter: foren condemnats a alguns mesos
de presó en ferm, i per sortir van haver
de pagar algunes desenes de florins
cada un. Pel que fa als pagesos, podem
veure una forma de resisténcia a la
remenqa i el principi d'una oposició més

radical que es va iniciar l'any anterior
amb l'atac del castell de Cassá de la
Selva.

§-¡[, 1



La comunitat
lueva

ASSAT el pogrom de 1391, la si-
tuació de l'aljama continuá essent

difícil: és cert que hi havia encara la
protecció reial, i per mitjá d,ella, la dets
jurats. Peró a la realitat les coses can-
viaren prou. Molts jueus havien estat
víctimes del pogom; altres, haüen estat
temptats d'emigrar cap a comunitats
més protegides, com la de Perpinyá, a
l'altre vessant dels Pirineus. Un altre
fenomen que s'ha de tenir en compte
a partir d'aquesta época és la dels con-
versos. Si les conversions al catolicisme
eren esporádiques abans de l,any 1391,
després d'aquesta data i sobretot del
1418, es multiplicaren, amb el conse-
güent afebliment de la comunitat jueva.
La disminució de l'imporr dels impos-
tos pagats a la reialesa mostren també
que l'activitat dels jueus minvá.

Per forga, la composició de l,aljama
es va trasbalsar amb la important crisi
de l'any 1391: entre els jueus notables
de l'aljama, trobem almenys tres met-
ges, Saltell Graciá, qui prengué el nom
dAnglesola (el del bisbe), Marc
dAvinyó, del qual no coneixem el nom
jueu, i Rafel de Fontclara. Entre els més
rics, Pere-Bernet de Reixac, abans Benet
Bellshom. Així, entre els bateigs i els
assassinats, podem considerar, com
diuen els documents, que l,aljama va
quedar en bona part destruida. D,altra
banda, el 1392, la reina permeté que un
Consell més reduil pogués prendre deci-

Els jueus hab¡taven al
ba¡r¡ ant¡c, caracteritzat pels

cafferc estrets i ombrívols.

sions i nomenar dos secretaris. Es va
tornar a tres, més endavant. D'altra
banda, idavant les d¡ficultats finance-
res, l'aljama rebé permís per alienar els
seus béns (cases i cens) per ocupar-se
de les despeses comunes.

Fins i tot, encara que podem consi-
derar que durant un quart de segle la
vida de la comunitat va reprendre un
ritme normal, l'aljama gironina havia
perdut una bona part dels seus mem-
bres eminents i, en les seves relacions
amb els cristians, es fa referéncia a la
seva insigne pobresa. És així que en un
memorial del 1414 dirigit als síndics que
els representaven a les Corts, els jurats
indicaven que la disminució i la despo-
blació de l'aljama provocaria les
mateixes conseqü¿ncies a tota la ciutat.
Encara que hi havia una certa exagera-
ció, no era pas del tot fals.

Si bé en general els jurats protegi-
ren l'aljama, per exemple el 1409, amb
la visita del predicador Vicent Ferrer,
o l'any 1416 contra centenars de perso-
nes armades, no estaven exempts de sos-



.LASIUDURCIII

.!I5ALU

.!tRca
v.,F:

",--;J"¡nlila"-:¡ ¿,$).,.*,

pita de I'avalot del 16 d'abril de 1418.
Amb motiu de la visita del papa Martí
V, la processó degenerá i clergues i laics
van atacar d'una manera ferotge la sina-
goga i la població jueva. Era la conti-
nuació dels aldarulls de vint anys abans.
En tot cas, durant el periode comprés
entre 1409 i 1418, caracteritzal per la
famosa disputa de Tortosa, les comu-
nitats patiren terribles estralls. En
aquest momenl, la comunitat havia per-
dut els seus elements més rics, i es com-
ponia simplement de modestos artesans
fidels a Ia seva religió ancestral. La reia-
lesa, al seu torn, va intentar aplegar els
jueus que no s'havien convertit a
Cervera.

I malgrat la voluntat explícita del rei
Ferran I de protegir els jueus de l'al-
jama, aquesta es trobava a les acaba-

Els jueus van ¡nstallar-se
a gairebé a totes
les cañarques de
Catalunya El mapa
ens presenta les
camun¡tats ex¡stents
durant el segle XIV

lles. A més, el 1445 el municipi va pren-
dre ordinacions que consideraven els
jueus com intocables pel que feia a les
relacions sexuals, o més generalment
per a qualsevol altre tipus de contacte:
així. els jurats obligaren als jueus a

comprar les fruites, o qualsevol altre ali-
ment, que haguessin tocat o palpat al
mercat (interdicció aplicada a d'altres
ciutats catalanes, de vegades alguns
decennis abans). Cap esclava cristiana
no podia entrar a la casa d'un jueu per
anar a buscar aigua, perqué podria
donar-se als desigs impúdics dels jueus.

Quan faltaven pocs mesos per a l'expul-
sió, ja no gosaven sortir a la ciutat, ni
als seus burgs, si no anaven vestits a la
seva manera, o sia, amb capa, abric
llarg amb caputxa i la marca en forma
de roda que havien de portar a la roba.



EI Gamr de
la

E LS estamenr\ generals de la vida
I-i politica es van fixar a Girona a
final del segle XIII amb el sistema de
mans i a mitjan segle XIV amb l'elec-
ció dels 80 consellers. El bon lunciona-
ment del sistema implicava que els dife-
renls grups socials esriguessin
equitativament representats a les mans,
tant entre els consellers com entre els
sis jurats elegits anualment. Ijevolució
demográfica i económica de Catalunya
va afavorir entre el 1330 i el 1367 els
mercaders iels drapers. que esdevingue-
ren els més nombrosos a representar la
població, mentre que els artesans foren
allunyats del poder de mica en mica.

insacu Iació

Fins al 1374, i grácies a la interven-
ció de la reialesa, no trobem les dues
places de jurats de la má menor ocu-
pades per artesans. A Barcelona, com
a Girona, el rei volia obrir el joc poli
tic a la ciutat i, per tant, precisá que
l'elecció dels jurats fos indirecta: el pri-
mer de gener, el Consell elegia sis elec-
tors, que elegien els sis jurats i altres ofi-
cials. Definia aixi els tres estaments: la
má major representava els ciutadans, els
honrats; la má mitjana, els mercaders;
i la má menor, els artesans.

Aquesta reforma del sistema d'elec-
ció preveia a més la disminució del
nombre de consellers, que passava de
80 a 45. Es redactava també una llista
dels ciutadans dels tres estaments, prác-
tica que recorda una mica els llibres de
matrícules del segle XV. Els 45 noms
(15 per estament), reunits d'aquesta
manera en la cédula reial, es tornaven
a copiar llavors sobre trossets de per-
gamins i es col'locaven a l'interior d'uns
rodolins de cera, posats en tres bosses.
Per elegir els nous jurats es treien dos
cilindres per sarró. Per substituir les per-

Una pág¡na del
manual d'acords del 1378.

on es rcilecteix la const¡tució
del govem mun¡cipal

el priñer dia de I'any.



sones mortes, s'utilitzava un sistema
indirecte (tria i sorteig). Per lluitar con-
tra les acumulacions de poder, el ter-
mini entre dues eleccions era de tres
anys.

Peró aquesta reforma no va acon-
seguir la unanimitat dels patricis, que
trobaren el suport del primogénit Joan.
Sota la direcció del vice-canceller de
l'infant, Jaume Monells, s'elaborá una
nova reforma a la tardor de 1375, que
es va promulgar al febrer de 1376.

Al patriciat li agradava el sisrema
que prevalia abans de la reforma reial,
i que permetia als mercaders i drapers
ocupar els cárrecs de jurats de la má
menor: sien enteses eser de man menor
los menestrals, ans aquelles persones o
semblants que antigament són reputo-
des ésser de man menor a bon drbitre
dels jurats.... El sentit de la reforma era
clar: es tractava, tot mantenint un cert
atzar en l'elecció, de controlarJa mit-
jangant una forma de cooptació inter-
média. Aixi, en un primer temps, els sis
jurats sortints (i no el rei) designaven
tretze consellers de cada má: aquests
formaven part de dret del nou Consell.
Els 45 consellers representaven llavors

la universalitat. Segona etapa: es trac-
lava de la designació dels sis electors,
que eren elegits per sorteig d'entre els
45 consellers. Tercera etapa: l'elecció
dels jurats. S'aillava els sis electors per
evitar pressions, i no es podien sepa-
rar sense haver escollit els nous ju-
rats. Si no ho aconseguien, era el rei o
e[ primogénit qui escollia els jurats, si
es trobaven a Girona, o si no hi eren,
el batlle.

Mentre que el 1377, només un artesá
apareixia en el nou equip de jurats,
d'engá el 1378, els artesans estaven
reduils al terq de la má menor i trobem
entre els jurats un notari i un apotecari,
peró que estaven emparentats amb
famílies del patriciat. El 1379, els dos
jurats eren drapers. ks solidaritats
familiars i professionals compensaven,
doncs, la intervenció de l'atzar en l'elec-
ció i la temptativa reial de 137 4 esfava
finalment més propera al sistema de la
insaculació que el sistema de l'infant
Joan. Després d'un període neguitós,
l'any 1393 el rei Joan va restablir el pri-
vilegi de 1345 en la seva integritat. Peró
els aldarulls provocats per les eleccions
no es van moderar.

Pati de la
casa de la c¡utat
i porta d'entrada
a la sala
de del¡bercc¡ons
del consell ñunic¡pal.



Una proposta d'insaculació
(t37 6)

Els sistemes electorals vqn ésser duront molt de temps el principal
escull de la vida política. Entre d'altres remeis o la discórdia que
provocdven les eleccions anuols, fou molt aviat ptoposada I'elecció a
sort, dita també d'otzor. L'inter¿s del text rau en el fet que és un dels
primers o presenlar qquest sistema, abans que fos instaurat el que a
partir del 1457 va ser específic de la vida politica catalana, la
insaculació. Aquí es presento tres quarts de segle abans, doncs, aquest
fet decisiu (peró no ho és, jo que la matrícula encara no hi és
especificada) en la marxa cap a la insaculació. El frogment tronscrit
aqu{ és escrit en catctlit en el priúlegi del primogénit Joan, dotat a
Girona el dia I de febrer de 1376.

«(...) Primerament, que los jurals presents e qui per temps seran,
en la fi de Iur regiment, go és lo dia de ninou, puxen e hajen elegir
quaranta-cinch persones de les pus discretes e pus sufficients que
trobaran en la ciutat, 9o és XV de má major e XV de má miyana e
XV de má menor, declarant que no solament sien enteses ésser de má
menor los menestrals, ans aquelles persones o semblants qui
antigament són reputades ésser de má menor a bon árbitre dels jurats;
en lo qual nombre de quaranta-cinch sien enteses e encloses los jurats
qui aquells elegiran e sien haüls per elegits; les quals persones axí
eletes facen e represenlen en totes coses la universitat e de aquí avant
per negun acte no cálega la dita universitat ne major nombre de
persones convocar ne ajustar ans les dits quaranta-cinch persones o la
major partida de aquelles qui basten a trenta-una persones, compreses
en lo di¡ nombre de ¡renta-una los jurats qui aquí presents seran, los
quals volem que facen veu en totes coses axí com negun altre del
consell, puxen totes coses e sengles fer e tractar que poria fer tota la
universitat si era justada. E los dits jurats, ans que les dites quararita-
cinch persones elesquen, sien tenguts de fer sagrament sobre los IIII
Evangelis corporalment per ells tocats, que ells bé e lealment se hauran
segons lur bona consiéncia en la elecció de les dites quaranta-cinch
persones a ulilitat de la ciutat e de la cosa pública de aquella. E tots
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los quaranta-cinch, axí com damunt és dit, eletes, sien tenguts de fer
semblant sagrament segons lur bona consiéncia, los hauran axí en dar
consells com en procurar e tractar los negocis de la dita ciutat e a
utilitat de la universitat d'aquella e que lo contrari altant con en ells
sia esquivaran. E que les dites quaranta-cinch persones, tots o la major
partida, axí con dit és, se hajen a ajustar lo dit dia de ninou la on los
jurats ordonaran e aquí puxen elegir jurats per l'any esdevenidor en la
forma següent: qo és que per los jurats ensemps ab un notari, ab lo
batle o son lochtinent, sien fayts aymnts redolins de cera de una forma
com haurá persones presents en lo consell e en quiscun redolin sia mes
scrit lo nom de un del dit consell e aquests redolins sien meses en tres
bossots, qo és aquelles qui seran de la má major en la un, e aquells
qui seran de la má miyana en altra, e aquells qui seran de má menor
en altra; e quant seran en lo bosso¡ sien ben remenats, aprés facen
traure.n un infant dos redolins de cascun bossot e aquells, los noms
dels quals trobaran ésser scrits en los dits redolins, sien elegidors dels
jurats del any esdevenidor; los quals elegidors lo dit baile o son
lochtinent facen encloure e metre en una casa que sera ordenada sens

divertir en allres actes e no.ls leix parlar ab negunes altres per§ones e

axi encloses e tanchats, los faga estar tro hajen elegits VI persones en
jurats, 9o és dos de cascuna ma, los quals puxen e hajen elegir del
nombre de quaranta-cinch e no puxen elegir alcun de si eleys, ne
negun que no haja ho haya haüda muller e sia domiciliat en la ciutat.
E si los dits elegidors eren discordants en la elecció, que sien jurats
aquells en qué la major partida d'ells se concordarie; si emperó eren
los elegidors discordants en egual nombre que aquells que.s

concordarien en tal forma, fossent jumls aquells que lo senyor rey, si
present será en Ia dita ciutat, volria o, si 1o senyor rey era absent, 1o

senyor duch, si present será, e si no, aquells qui lo batle o lo jutge
ordinari o lurs lochtinents ab lo veguer o sotsveguer o los dos d'ells
conexerien ésser pus profitoses a la cosa pública (...)».

A.C.A., Canc., reg. 1792, fol. 101r103v.
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La vida política
al segle XV

URANT la segona meitat del se-
gle XIV, la societat havia patit

moltes crisis polítiques i reformes de tot
ripu5, peró que no harien aconseguit
solucionar res, ans al contrari, les ban-
dositats es desencadenaren a Gi¡ona a
principi del segle XV, amb motiu de les
eleccions anuals. Cal tenir present que
el patriciat no formava, ni de bon tros,
un front comú: existien bándols que
s'en[rontaven a causa de les eleccions,
i de vegades de manera violenta. A més,
els artesans tenien un paper econdmic
important a Ia ciutat i volien esta¡ mi-
llor representats en l'executiu urbá. El
desenvolupament dels oficis i de con-
fraries d'oficis a final del segle XIV
havia ajudat a 1'aparició d'aquesta
consciéncia.

La instauració definitiva de la insa-
culació s'efectuá, doncs, en un context
polític complex, on la reialesa també
tenia alguna cosa a dir: havia de fer
regnar, dins un punt de vista cristiá la
concórdia i l'Església, per exemple per
mitjá d'alguns dels seus pensadors, com
Eiximenis, qui preconitzava l'aplicació
de I'atzar en les eleccions des de final
del segle XIV. Perd cal constatar que els
primers assaigs efectuats durant I'últim
quart del segle XIV, no havien pas esmt
concloents.

tls manuals d'acords de la primera
meitat del segle XV parlen sovint de les
dificultats que es presentaven en el
moment de les eleccions: cada vegada
eren més complexes, perqué calia ele-
gir, a més dels jurats, els sobreposats de
les obres, els oidors de comptes, el mos-
lassal i el clavari de Ie. imposicions.

Després de les temptatives de
reforma de final del segle XIV, la reina
Maria, esposa dAlfons el Magnánim,
el 29 de desembre de 1437 va promul-
gar un privilegi que es pot considerar
un sistema mixt entre la cooptació i la

FaQana de la casa de la
c¡utat de G¡rana.
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sort. Peró eren sempre els jurats sor-
tints, en aquest cas els de 1437, els
encarregats de confeccionar tres llistes
de 54 persones per a cada una de Ies
mans major i mitjana, i de 52 persones
per a la má menor. El dia de les elec-
cions, els trossos de pergamí amb un
nom cada un, s'introduien en uns rodo-
lins, i en tres bacins amb aigua, una per
a cada má: una má innocent treia 26
noms per a la má major, i 27 per a les
dues altres: el nou Consell es compo-
nia de 80 membres. A continuació, cada
má elegia 5 persones, entre les quals per
sort s'escollien sis electors, que al seu
torn designaven cinc persones cada un
i entre els trenta noms, es sortejaven els
sis nous jurats. Hi havia en aquesta
reforma, i en relació a les anteriors, una
voluntat de garantir unes bones elec-
cions. Peró el principal obstacle consi5-
tia en el fet que eren els jurats sortints
els que confeccionaven les llistes que es
podien limitar en nombre. Així, el 1442,
els jurats inscriviren només 30 i 40 per-
sones a les mans major i mitjana. El
1443 els jurats no es van posar d'acord
sobre la composició de les futures llis-

Verge dels consellers,
obra de Lluís Dalñau
rcalitzada el 1445.
Una bona ¡llustrcc¡ó
per aproxiñaÍ-nos a
la manera de vest¡r de
les aúto tats municipals
de l'época.

tes. La reina es va veure obligada a
nomenar un tercer executiu a final de
febrer. Irs mateixes dificultats que el
1444, que suscitaren per part de la reina
una nova reglamentació. De fet, un odi
terrible oposava els partits com la Biga
i la Busca a Barcelona. D'una banda,
hi havia el gran patriciat, com els
Sampsó, els Cavalleria, els Sarriera i els
Margarit; de l'altra, les famílies de
menor importáncia, com els Desvern,
Pere i Miquel, per exemple.

En aquest context, el lloctinent del
rei Joan de Navarra promulgá el 18 de
marg de 1457 el privilegi de la insacula-
ció, després del vot del Consell de la ciu-
tat, que presentava la característica de
substituir l'elecció per l'afzar. No hi ha-
via cap comissió que confeccionés les
llistes, sinó que es cridaven els ciutadans
caps de familia perqué s'hi inscrivissin, i
sobretot es reforgava la representació de
la má menor perqué en el sarró de l'esta-
ment menor hi hagués cent noms o més.

Aquest sistema va funcionar gairebé
tres segles, i no es pot considerar que
acabés amb les llibertats municipals,
com escriu J. de Chia.



Els polítics
(1360-1460)

S coneixen forga bé els dirigents
polítics que encapgalaren I'execu-

tiu urbá durant aquest segle. És evident
que, fins al privilegi de la insaculació,
la política no va variar gaire. Al con-
trari, a partir de l'any 1458, I'atzaÍ ya
tenir un paper primordial en Ia tria dels
edils, especialment a partir del registre
matrícula sobre el qual s'inscrivien els
gironins elegibles, d'acord amb criteris
precisos. Hem de creure c¡ue aquest sis-
tema va rebre el vist i plau d'una bona
part de lá població perqué s'utilitzá fins
al Decret de Nova Planta (1716). Qui
participava, doncs, en el govern de la
ciutat?

Hem vist que, fins al 1365, els jurats
pertanyien tots al grup de ciutadans
honrats, dels juristes i dels mercaders
o mercaders-drapers. No hi havia arte-
sans entre els jurats de la má menor. El
1366, un blanquer era jurat de la má
menor, i fins al 1377, i si fa no fa cada
an¡ hi havia almenys un jurat de la má
menor que representava els artesans:
també el 1371 o el 1373 rrobem un bos-
ser o un sabate¡ i el 1367 o el 1374 (des-
prés de la reforma reial) respectivament
un flassader i un cuireter (Guillem Ber-
nat Beuda, que havia d'unir-se al patri-
ciat per casament) i un jubater i bas-
ter. Els anys 1377-1380 no foren
larorables per als arlesans. Loligarquia
precedentment definida va acaparar
l'essencial del poder. Hi trobem les prin-

Escut de G¡rona que f¡gura
a la pottada del ll¡bre

del clavar¡ de l'any 1461.

cipals famílies de la ciutat: els Santdio-
nís, els Sarriera, els Bordils, els Sunye¡
els Estrug, etc.

De l'any l38l al principi del segle
XV, sobre una mostra de 92 jurats,
veiem que només 18 eren artesans,
l'activitat dels quals estava fonamental-
ment lligada als sectors téxtil (paraires.
tintorers) i del cuir (albadiners, blan-
quers i bossers). Els apotecaris (tres en
total) formaven part d'aquesta má.
Podem dir que, malgrat les reformes, el
grup dels ciutadans, juristes i mercaders
va mantenir ámpliament el poder. Tlo-
bem encara, perd més esporádicament
que durant el període 1335-1365, mer-
caders ocupant el cárrec de jurats de la
má menor. Encara eren els més nom-
brosos en l'executiu urbá, seguits pels



juristes, que posseien una formació uni-
versitária me) solida (molr5 llicenciars
en dret, alguns doctors); els notaris for-
maven definitivament part de la má
mitjana; a continuació venien els ciu-
tadans i finalment els drapers. En total,
els artesans estaven una mica més ben
representats, peró només representaven
un ric menys del 20 9o del conjunt dels
jurats.

El període que va de l'any 1401 al
1437, data de la instauració de la
reforma de la reina Maria, amb una
mostra més gran de 173 cárrecs de
jurats, els artesans apareixen més ben
representats (més del 25 per cent), peró
hem de tenir en compte que alguns ofi-
cis relacionats amb la salut, com els
barbers ielr apolecaris estaven ercesri-
vament representats, en relació al seu
pes demográfic. Entre els oficis repre-
sentars. 5embla que el tértil (que tenia
un paper essencial a la ciutat) era el més
nombrós: sobretot els paraires, peró

també els tintorers, els mercers, etc. Tio-
bem enca¡a els oficis del cuir, i Ia pre-
séncia d'un pintor. France.c Borrasrá
que representava la má menor el 1411.

Els ciutadans eren més nombrosos en
les dues primeres mans, peró els mer-
caders, els juristes i els drapers forma-
ven encara més d'un 40 per cent de
l'efectiu dels jurats.

IJúltim període -de l'any 1438 al
1462- es caracteritza per l'oposició
dels grups del patriciat. Remarquem
que el clan Sampsó-Cavalleria-Margarit
estava menys representat entre els jurats
de la má major (4 vegades, l'última el
1452), que el clan Segurioles-Desvern-
Miquel (8 vegades, l'última el 1459).
Lúnic any on coincidiren els dos clans
fou el 1.152, data a partir de la qual Ia
situació no pará d'agreujar-se, fins a la
reforma definitiva del sistema d'elecció.
D'altra banda, fou més popular al prin-
cipi entre els artesans que entre el
patriciat.

Eis jurats de 1360 i 1460

Má major

Bernat l/IC

Francesc SANTCELONI

1360

Má mitjana

Bonanot TORNAVELLS

.Iaume MARCÓ

M¿ menor

Bernof FERRER

Bortomeu BENET

Má menor

Nicolau VEDRUNA

Pere RASPART

Má major

Francesc SERRA

cdrrec vscunt

IAHMG, L|.t., res.4, fol.28t. i re!<

1460

Má mitjana

Pere Joan CALVO

Joun TEIXIDOR

70, Íol. 1v).
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Eadministració

El Ll¡bre Veñ aplega els pr¡v¡leg¡s canced¡ts
a la ciutat ¡ als gironins pels
monarques de la Corcna d'Aragó.

AL distingir entre el personal de
I'administració reial i el de I'admi-

nistració municipal. Podem considerar
que la primera estava ben instaurada el
1360. Observem pocs canvis en els prin-
cipals cárrecs, només en les persones
escollides per ocuparJos. Els principals
oficials reials presents a Girona foren
el veguer, el sots-veguer, el batlle, el
sots-batlle i els jutges. S'aplegaven a la
cúria, construida els anys 1430 a la can-
tonada de la plaga dels Quatre Cantons.
Pel que fa al veguer, després de la pesta
s'observa una tendéncia a escollir-lo
d'entre petits nobles, especialment don-
zells que no havent pogut pagar-se
l'adobament a novell cavaller, es posa-
ven al servei del rei. Entre ells veiem,
emperó, dos militars (Dalmau de Dar-
nius i Bernat de Vilarig, nobles de la
diócesi) i diversos ciutadans, com Pere



Sunyer i Francesc Adrover. La reialesa
continuava escollint els sots-veguers
ent re el planter dels ciutadans gironins.
Hi trobem Joan Estrug entre els anys
1387 i 1391, o Francesc de la Via, entre
el 1405 i el 1408. Finalment els batlles
també eren escollits exclusivament entre
els ciutadans gironins de les famílies ja
conegudes, com els Medir, els Estruq,
els Desvern, els Beuda, peró trobem
durant el període dos donzells, com
Guillem Arnau de Palol, que formava
part de la noblesa local. Quant als juris-
tes, eren més nombrosos, havien estat
més ben formats a les universitats pro-
peres i participaven sempre, en un
moment donat de la seva carrera, en el
servei del rei, generalment com a jut-
ges ordinaris o jutges d'apel'lació (per
exemple, Eimeric de la Via, llicenciat en
lleis, fou jutge reial el 1401).

Quant a l'administració municipal,
es va continuar ampliant i es trobava
sotmesa als diferents sistemes d'elecció
que experimentá la ciutat abans de la
utilització de l'alzar en les eleccions. La
documentació conservada en els arxius
histórics de la ciutat sobre aquest
període, mostra que l'organització dels
documents s'havia instaurat prop dels
anys 1360. Podem dir que el notari de
la ciutat, Ramon Bruguera, que conser-
vava una clientela privada, en va ser
I'autor. Crácies a ell, les deliberacions
municipals es transcriviren en els
manuals d'acords. Els seus successors,
Bartomeu Tord, Guillem Banyils, Nar-
cís Simon, seguiren el seu exemple. El
mateix Ramon Bruguera completá el
Llibre Verd dels privilegis de la ciutat,
fins als anys 1360.

La documentació fiscal es va tornar
gradualment més complexa, com hem
vist abans: als llibres de rendes, s'hi afe-
giren els llibres d'estimes i els llibres de
talles. El clavari de les imposicions ha-

WW
Moneda d'Alfans lV

via de portar el llibre de subhasta de les
imposicions i els de les diferents taules
quan la ciutat administrava directament
alguns impostos com la farina, el vi o
la carn, és a dir, els que comportaven
més ingressos. Finalment apareix una
altra série, els llibres d'ápoques, rebuts
que es lliuraven als creditors de la ciu-
tat. I no hem d'oblidar els seus propis
comptes anuals. Podem dir que durant
els anys 1360-1460 es va posar en marxa
una veritable burocrácia municipal,
I'organització de la qual, amb alguna
modificació, duraria fins a Ia Nova
Planta. Entre els clavaris trobem fills de
famílies que van fer llavors el seu apre-
nentatge de Ia vida pública: Berenguer
Ferrer Sasala el 1444, Pere Sitjar el 1450

o Francesc Beuda el 1458.
Aquests comptes generalment

havien de ser visats pels oidors de
comptes, que eren tres, un per má; aga-
fem I'exemple de l'any 1455, amb Pere
Guillem Sunyer, Ramon Raset i Pere
Ardero. Si durant molt de temps els
sobreposats d'obres foren tres, al segle
XV només eren dos. Per acaba¡ si
durant la segona meitat del segle XIV
el mostassaf que s'ocupava de la poli-
cia dels mercats era escollit pel rei o el
primogénit, al segle XV era elegit pel
Consell.



E INS als anys 1360, s'experimenra-
I ren molts sistemes per finangar les
despeses de la ciutat. Els contempora-
nis no s'equivocaven quan consideraven
que les dificultats financeres que patien
els municipis catalans als anys 1380-90
eren degudes més a la guerra contra
Castella que a la pesta del 1348. Així,
per afrontarJes, es va generalitzar el sis-
tema de censals i violaris, és a dir, les
rendes de l'ajuntament. D'altra banda,
s'havien de poder pagar aquestes ren-
des dues vegades l'any (el que s'anome-
nava pensions). Els dirigents havien uti-
litzat durant el període precedent de
manera irregular el recurs a les imposi-
cions que eren una mena d'impost indi-

recte. Segons ells, presentava uns avan-
tatges evidents: en primer lloc, com
diríem avui dia, era indolent, perqué es
tractava d'una taxa recaptada en el con-
sum, peró també en algunes transac-
cions, com les rendes, per o<emple; com
que es referia fonamentalment als pro-
ductes de la terra, eren básicament els
pagesos els que la pagaven; finalment,
el recurs a les talles, en un període de
disminució de la massa fiscal a causa
de les pestes, podia afavorir la fugida
de la població. El mateix argument
encara es feia servir els anys 1450. Els
edils, que representaven el patriciat, pre-
ferien -per raons evidents- el recurs
a les imposicions que a les talles, que
els afectaven més directament.

Lorganització de les linances muni-
cipals es va completar finalment els
anys 1390 amb l'elecció del clavari de
les imposicions. Durant aquest pedode
es posaren les bases d'una administra-
ció fiscal que duraria molt de temps.
Així, els principals finanqaments es por-
taren a terme grácies a préstecs en forma
de censals, censals morts o violaris.
Aquests documents, molt extensos,

La press¡ó
f iscal

Segell del re¡ Affons.
La rc¡alesa ¡ñposá contr¡buc¡ons
a la ciutat, que eren pagades a truvés de les talles.



representen un o diversos registres
segons els anys i les despeses efectua-
des. El 1368, la ciutat va emetre prop
de 9500 lliures de rendes que subscrivi-
ren ciutadans, mercaders i fins i tot arte-
sans, com el cüreter Bartomeu Fuyá per
46 lliures barceloneses de tern o l'esposa
del pedrer Bernat Safont per 40 lliures.
Sobre 42 rendes (és a dir, una mitjana
de 226 lliures), només tres no van ser
subscrites per gironins.

Aquesta forma de consolidació del
deute implicava per part de la ciutat un
reemborsament anual (la pensió), que
era una mena de penyora sobre les
imposicions. ks imposicions es venien,
ja sigui a subhasta, quan la ciutat no
trobava arrendatari, o les administrava
directament: sistema anomenat la taula.
Per exemple, els anys 1380-90, la majo-
ria de les imposicions es van arrendar:
hi havia imposicions sobre la farina, el
vi, la carn, el gra, les mercaderies, el
peix, els pesos i mesures, la barra, els
violaris. Cal tenir en compte que el preu
de l'arrendament no era sempre el que
rebia el clavari per pagar les pensions.
Peró globalment, si comptem uns
ingressos d'imposicions propers a les
4.000 lliures els anys 1340, quaranta
anys més iard rendien fins un 50 per
cent més (6.000 lliures) per absorbir els
deutes de la ciutat. El vi era el que pro-
duia més beneficis, amb 2.000-2.500
lliures anuals, juntament amb la farina i
la carn (prop de 1.200 lliures), finalment
el peix i les mercaderies (prop de 400
lliures). En comparació, si els primers
anys del segle XV foren difícils (aprox.
4.500-4.800 lliures), d'enqá el 1425 les
imposicions van reportar prop de 6.500
lliures, i van representar una mitjana de
5.000 lliures entre els anys l45O i 1460.

Finalment, per amortitzar aquestes
rendes, la ciutat va recórrer a les talles.
Per reprendre l'exemple del 1368, es pot

El caffer de lArc coñun¡ca el dels
C¡útadans ¡ el de les Ferre es.

estimar que el conjunt de rendes eme-
ses llavors no s'amortitzaren fins al cap
de deu anys. lcs talles servien també per
pagar les contribucions que la reialesa
demanava a la ciutat, i també els fogat-
ges reials emesos amb aquesta intenció,
com els de Cervera, Tortosa o Barce-
lona. Comprenem llavors la importán-
cia de les eleccions dels jura¡s.



El rei i les imposicions

El rei Joan I en una lletra als membres del Consell de lo c¡utat,
especialment dirigida ats de la md menor, examina amb un cerl
cinisme les conseqüéncies que comportarien les eventuals reformes a la
fiscotitat local. Defenso el sistema existenl, fonamentat essenciolment
en les imposicions que han permés la consolidoció del deute urba. en
perjudici de la talla que els artesans del brag menor reclamen perqué
consideren més justa. Els demana que ajornin qualsevol decisió fins
que no atibi a la ciutat.

Aquest document, datat a Saragossa el 2l de setembre de 1391,
aclareix els problemes socials de les ciu¡a¡s caÍolanes en el con¡ext dels
pogroms que von marcar I'estiu de 1391.

«Lo Rey, Prohómens. Entés havem que vosaltres o alguns de
vosaltres del brag manor d'aquexa ciuta¡ vos esforsats per via de
concitació e insult fer remoure del tot les imposicions de la dita ciutat
e que.s faga talla per sou e per lliura en aquella, e de fet per la dita
¡ahó havets requests ab carta pública los jurats de la dita ciutat que
convoquen consell general, de la qual cosa si axi és, som molts

Escut que va
emprat Jaan I quan

duc de Girona
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S¡gnalura de]
re¡ Joan l

meravellats com se pertanga a nos e no a altre, si será vist expedient e

necessari a nos, remoura aquelles, e que.s faga sens exprés manament o
provision noslra, de qué sots dignes de gran reprensió, majorment com
no puxats ignorar que de las dites imposicions se han a pagar e.s

paguen les pensions e.ls interessés a diverses e singulars persones dels
censals e violaris qui en temps passats per vosaltres o per vostres
predecessors són estats venuts per suppor¡ar los cárrechs de la guerra
de Castella e de la obra dels murs d'aquexa ciutat e per diverses altres
coses necessáries a aquella, e duptam molt que per pagar los dits
annuals per via de tallas no fos e sia per avant rahó e occasió de
despoblar aquella, majorment com en les dites imposicions paguen e

contribuexen moltes e diverses persones estmnyes declinants en la dita
ciutat e no domiciliades en aquella, les quals hi ajuden en gran partida
si per vosaltres és considerat. Emperó com nos dins breus dies
enlenam, Déus volent, a pertir d'ací per anar en Cathalunya e sia
propósit nostre de anar aquí per posar la dita ciutat en bon estament,
e appellats vosalt¡es e oyts triar lo pus profitós de las cosas dessús
dites a la dita ciutat e a vosahres, per qo.us manam que de aquellas
cosas vos abstingats tro nos hi siam, car nos hi provehirem en tal
manera que voslatres ne serets con¡ents. E aqó per res no mudets.
Certifficanls-vos que del contrari a nos desplaurie e dar-vos-ho hiem a
conáxer. Dada en Caragoga sots nostre segell secret a XXI dies de
setembre del any de la naiivitat de Nostre Senyor M.CCC. noranta un.
Rex Johannes».

A.H.C.G., I.1.2.2., Llieall 7, rcs..24. fol.32t.
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El re¡ Joan I, el Caeador,
segons un retrat coetan¡.

L 27 de desembre de 1350, Elio-
nor. tercera esposa de Pere el Ceri-

moniós, donava a llum el primogénit
Joan, al qual Ia cancelleria consagrá un
registre especial. Seguint el costum
dAnglaterra, el rei li doná en principats
les terres recentment integrades a la
Corona; seguint l'exemple del príncep
de Gal'les, el va fer duc de Girona pel
privilegi del 21 de gener de 1351. Per qué
va honorar així Girona? A Pere, quan
era una criatura, li hauria agradat un
títol d'una ciutat de prestigi i per la qual
s'interessá els últims anys del regnat del
seu pare Alfons. Es tractava només d'un
títol, o bé el Ducat tenia una realitat
política més forta?

Instaurant un feu d'honor per al
primogénit, el rei deixava a f infant les
ciutats, els ingressos i tota la jurisdic-
ció, peró es reservava fins que el fill tin-
gués 15 anys l'administració i la percep-
ció de les rendes, la convocació de les
Corts a tot Catalunya, comprés el
Ducat, i el servei d'host i cavalcada.

Enlloc no es parlava dels lurs i pri-
vilegis de la ciutat que era, d'altra
banda, el principal tema de discussió
del Consell gironí durant aquest
període. Era la primera vegada que la
ciutat estava sota la dominació d'un
senyor que no era el rei mateix. Havia
de prestar jurament a Bernat de
Cabrera, procurador de I'infant. La ciu-
tat protesrá enérgicament. i el rei. que
era a Perpinyá, va prometre de no sepa-
rar Girona de la Corona i de conservar
la integritat del territori comtal de Cata-
lunya. Tánmateix, van haver d'enviar el
notari de la ciutat, Ramon Bruguera,
a Perpinyá per recuperar la cópia del
privilegi que no havia estat tramesa. El
privilegi estipulava que la creació del
Ducat no implicava cap perjudici als
privilegis, franqueses, llibertats, usatges
i costums de la ciutat.

El Ducat ¡

el Delfinat
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A Ia majoria d'edat, l'infant es dotá
d'una administració i nomená els seus

oficials. Peró aquesta administració
sembla que va anar més aviat lligada al
seu cárrec de governador que al de duc
de Girona.

L'infant no va sojornar gaire a
Girona, peró va saber envoltar-se de
consellers oriünds de la ciutat. que el van
servir amb fidelitat. Bernat Margarit
fou batlle reial i procurador del comte
de Bas abans que el rei el nomenés dis-
penser de l'infant, a qui va servir fins
a la mort (1366). Una altra personali-
tat important del cercle del jove prín-
cep fou el jurista Jaume Monells. Fill de
l'antic vice-canceller del rei Jaume II,
va ser jutge ordinari i després jurat de
Girona abans de servir l'infant com a
conseller. Cap al 1370, fou vice-cance-
ller fins que es va morir.

Els dos únics titulars del Ducat de
Girona foren Joan i el seu primogénit
Pere (només durant alguns mesos de
l'any 1394). Entre ells, Joan, esdevin-
gut rei, instituí el Delfinat de Girona el
1387. Lúnica personalitat reial que va
portar aquest titol fou l'infant Jaume,
fill de Joan, des de gener de 1387 a
l'agost de 1388. El l9 de febrer de 1416,

el rei Ferran va crear el Principat de

Girona amb el mateix territori que el
Ducat, al qual afegí Ia ciutat de Cer-
vera. Els jurats i el Consell de Girona,
recordant les dificultats que s'havien
produit amb la creació del Ducat, van
portar a terme aferrissade> negociacions
amb el rei i els seus representants.
Alfons, primogénit de Ferran, fou el
primer que va portar aquest títol, uti-
litzat per la reialesa fins al principi del
segle XVIII.

El tema del Ducat ¡ el Pt¡nc¡pal de G¡rona
va ser objecte d'atenc¡ó dels histor¡adors

del segle passat- Ealatü Gioal ;Ch¡a
h¡ dedicaren sengles monogñf¡es
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Els grans

del

f) uaf se vol esrudi de tes ciulals
\z a linal de I'edar mirjana posa en
rellEir que una petira lranja de la pobla-
ció posseia el poder polític i económic.
Els diversos parámetres de qué dispo-
sem, contribucions fiscals i llistes con-
solars, permeten d'aillar aproximada-
ment el 10 per cent de la població, una
mena d'índex d'estrat prou interessant
per als sociólegs; i és així que, l,any
1360, 209 caps de família van pagar 100
sous o més de contribució, i prop del
75 per cent d'aquestes famílies havien
participat en l'executiu urbá, com a
jurats, en un moment donat; més enllá

llinatges
patriciat

dels 150 fins als 250 sous barcelonesos
frobem 77 famílies; i amb una contri-
bució superior als 250 sous barcelone-
sos, 20 famílies. Aquest grup comprén
només sis activitats, relacionades amb
el comerg (mercaders, drapers), el movi-
ment de diners (canvistes), el dret fiuris-
tes i notaris), o I'honorabilitat (ciu-
tadans).

Peró no hem d'oblidar que entre
aquestes famílies n'hi havia que tenien
un paper veritablement dominanq gene-
ralment les més antigues. A partir de
les llistes consolars, i particularment a
partir dels jurats de la má major, podem
veure com rápidament els dos jurats
d'aquest estament foren qualificats de
ciutadans, d'honrats. Formaven part
dels llinatges més antics de la ciutat, que
sovint tenien possessions al camp: era
el cas dels Medir. amb possessions a
Mollet de Ter, dels Sunyer a Vilablareix,
dels Margarit a Sant Gregori. Aques-
tes famílies remuntaven de final del
segle XII o generalment del segle XIII.
fa família de la qual disposem de docu-
mentació més antiga és els Renall: el tes-
tament de Bernat data del 1256, i es pot
considerar el fundador del llinatge.

Peró entre aquests notables, també
trobem famílies que tenien una activi-
tat de seffeis a la ciutat, el més sovint
en relació amb el comerg o el dret. En
un llinatge, podem trobar fácilment el
pare qualificat de ciutadá honrat i els
fills que han fet carrera jurídica o s'han
introduit en el món comercial; aquest
és el cas de les families Castells o Cal-
vet, durant la primera meitat del segle
XIY o els Santmartí i els Desvern, en
la segona meitat.

Així mateix, el patriciat podia inte-
grar per casament un mercader o un
jurista que hagués triomfat particular-
ment; és el cas dels Beuda. Les fronte-
res del patriciat eren relativament flexi-



bles. Aquestes aliances matrimonials
permetien també de conservar una certa
cohesió, per substituir els llinatges que
desapareixien durant el segle, tot i que
a Girona aixó era forga estrany.

No hem de pensar tampoc, que

aquest patriciat formava un conjunt
perfectament homogeni. Entre els anys
1360 i 1460, els llinatges que lenien un
paper polític important eren els Bell-
lloc, de la Via, Sunyer, Santceloni,
Estrug, Sarriera, Desvern, Gornall,
Escala, Sampsó, Segurioles, Terrades,
Rexac, Miquel, Beuda, Calvet, Sant-
martí i els Despuig. Algunes famílies,
des de l'inici de la institució, práctica-
ment monopolitzaren les places de ju-

rat en cap o segon, peró també s'inte-
ressaren per altres oficis. Formaven
clans, particularment actius, i s'enfron-
taven en el moment de les eleccions
anuals. La correspondéncia de la ciu-
tat i les respostes reials tractaven so-
vint els incidents que omplien la vida
de la ciutat.

Lactivitat d'aquests patricis no es

limitava a la seva participació política
o a les intrigues polítiques. Regular-
ment, servien el rei a nivell local o a
l'exterior, ocupant els cárrecs de batlle,
sots-veguer, procurador fiscal o fins i
tot jutge, sense comptar els metges
reials que la Cort atreia, que de vega-
des també afavorien la ciutat.

Els c¡utadans pet
antonomás¡a tenien la
seva rcs¡déncia al carret
que encara en consetua
el nom, peró solien passaÍ
moltes temporudes a les
f¡nques tústegues
dels encontoñs.



Gomportament
del

ODEM considerar, efectivament,
el període de 1360J460 com el

període d'esplendor del patriciat catalá
en general i del gironí en particular.
Peró la majoria dels grans llinatges
s'havien establert durant el període pre-
cedent, malgrat que la fortuna i la gló-
ria d'aquest patriciat van prendre un
nou caire a partir de mitjan segle XIV.
I-lenriquiment del patriciat fou molt
més rápid, com ho restimonia, per
exemple, el nivell de dots que es pot
observar a partir de llavors.

Les aliances entre els llinatges es
maduraven llargament i presentaven
algunes característiques que val la pena
analitzar. Un exemple permetrá
d'explicarJes. Quan el 1388 es negociá
el casament de Margarida Sarriera i de
Jaume Llobet -fill del notari
Guillem-. la família Sarriera prengué
un bon nombre de precaucions. De fet,
els Sa¡riera gaudien d'un esplendor
incomparable, en relació amb nouvin-
guts com els Llobet. Guillem e¡a oriünd
de la Selva, peró va saber atreure,s
l'afecte de la família Sarriera per a la
qual haüa negociat nombrosos contrac-
tes, com els capítols matrimonials de
Guillem amb I'hereva de Palol de Sant
Sadurní.

Durant les negociacions, era el Ili-
natge el que intervenia; si bé Margarida

EI

patriciat

Casal del carrcr de Sant Mattí,
ara seu de la D¡putació. H¡

sobrcsurten els finestruls oótics_

era filla de Berenguer, era Cuillem, cap
del llinatgg el que prometia 14.000 sous
de dot, a condició que hi hagués hereus.
Si moria sens linyade ledegine e natu-
ral, 4000 sous tornarien al pare, 4000
més a l'oncle Guillem i 6000 quedarien
a la seva disposició per al seu testament,
dels quals 3000 es deduien en concepte
de mellorament o escrex nupcial. La
donatio propternlpcras de Jaume, jove
batxiller en dret, es constituia de dues
cases contigües, una de les quals seria
la residéncia de la jove parella, a la
plaga dels Cavallers, de dos molins al
Monar, de la torre Lauron a Palau, de
l'honor de Llambilles que comprenia les
masies situades a les parróquies de
Llambilles, Santa Pellaia i Cassá de la
Selva, més els béns mobles d'un censal



de 1000 sous anuals posats sota domini
del vescomte de Cabrera i de les univer-
sitats del vescomtal del mateix nom, i

un violari de 500 sous posat sota domini
dels sindics del castell de Cadaqués.

El patrimoni que Guillem Llobet
havia aconseguit durant una trentena
d'anys d'activitat, havia convertit el seu

fill en un partit interessant per al patri-
ciat urbá, peró el preu de l'alianqa pagat
pels Llobet era necessáriament més ele-
var que el dot aportat pels Sarriera.
Només el capital sol de les rendes cons-
tituides per Guillem Llobet, equivalia
al dot.

La integració dels nouvinguts, per
no dir els nous rics, al patriciat era una
condició sine qua nor per a la supervi-
véncia d'aquest mateix patriciat. Peró
una altra font permet de mostrar que
la finalitat de I'alianqa en aquest medi
social, era Ia reconstitució del patrimoni
al cap d'un cert nombre de generacions.
És el que els sociólegs anomenen cer-
cle consanguini tancat, que es pot estu-
diar grácies a les dispenses matrimo-
nials acordades pel bisbe o pel papa
Benet XIII. És aií com els descendents
d'un avantpassat comú es lligaven a la
tercera o quarta generació. Aixó es pot
considerar com una victória de l'estra-
tégia dels llinatges.

Un altre component del comporta-
ment del patriciat: la tria de la sepul-
tura. Els testaments de les principals
famílies patrícies assenyalen que gairebé

dos tergos triaven el convent dels fra-
res menors, als qui dotaven amb abun-
dor. Un petit nombre de famílies pre-
ferien els dominicans (prop del 15 per
cent), la resta es repartia entre les dife-
rents esglésies de la ciutat. Lideal reli-
giós del patriciat s'orientava clarament
cap als ordes mendicants i particular-
ment cap als frares menors. Fou el cas

dels Renall i els seus descendents, dels

Sitjar i els de la Via. Peró l'alianga no
obligava forgosament que la dona fos
enterrada a la sepultura del marit. De
vegades, ella tornava a cal pare, com ho
mostren entre d'altres, el testament de
Margarida de la Via, filla del jurista
Pere Cantó, que retrobá el seu pare en

la tomba del venerable Pere Cantó,
difunt.

Restes dels clauslrcs del manestr¡r de
Sant Frcncesc dAssis consetvats

en una sala d'expos¡c¡ons del carret Nou-

63i§§



Portada de la pri¡nera ed¡ció det
"Llibre de fra Bernab, de Francesc de la V¡a.
A I'altft página, I'escut d'armes
de ]a famil¡a ¡ el caffer dels Ciutadans,
on tenien la residénc¡a

O coneixem massa bé l'origen
d'aquesta familia, tot i que alguns

creuen que era valenciana. Els primers
documents -de principi del segle
XIV- parlen d'Eimeric, personatge
que ja formava part del patriciat grá-
cies a la seva alianga amb la molt antiga
família Renall. Eimeric estava casat
amb Brunissenda, filla del jurista
Berenguer Renall, que va governar la
ciutat el primer terg del segle XIV.

Peró és sobretot a partfu de mitjan
segle que els de la Via van tenir un
paper imporranr. Electivamenr, exerci-
ren un paper politic durant tot el
període. Eimeric fou jurat de la má mit-
jana abans de ser-ho de la má major.
El seu fill Francesc també en fou el 1363
i el 1371, any en qué va morir víctima
de la pesta. Ramon, llicenciat en lleis,
ocupá aquest cárrec en diverses oca-
sions (1379, 1383, 1393, 1399 I 1406).
Més tard Gabriel, doctor en lleis, i Gas-
par. cosins de segon grau, foren jurals
en cap o segon els anys que precediren
i seguiren la instauració de la insacula-
ció (de l'any 1448 al 1464).

Els de la Via representen un bon
exemple de llinatge gironí per Ia cons-
titució del seu patrimoni, pel seu com-
portament i per les seves aliances. Efec-
tivament, els de la Via eren propietaris
d'una casa situada al carrer dels Ciu-
tadans, el carrer patrici de Girona per
excel'léncia, i posseien la jurisdicció de
la parróquia de Bescanó, censos i del-
mes en aquesta mateixa parróquia, i a
Sant Gregori. La família va comprar
cap a final de segle la jurisdicció de
Constantins per 8.850 sous barcelone-
sos de tern. Eimeric havia rebut la lli-
céncia del rei per treure aigua del Ter.
A Sant Gregori disposava de tres
remences, altres nou a Sant Martí de
Llémena, Estanyol, Mollet i Romanyá
de la Selva.

La família
de !a Via



Si l'agricultura aportava a la família
ingressos gens menyspreables, l'activitat
essencial era el servei al rei i l'exercici del
dret. Els de la Via van servir el rei com a
batlles, procuradors i jutges. Eimeric fou
nomenat batlle de Perpinyá després de
Ia pesta. Narcis ocupá el cárrec de sots-
veguer el 1395, i Francesc l'ocupá entre
els anys 1405 i 1408. Eimeric, llicenciat
en lleis, i Ramon, foren jutges reials.

Aquest llinatge de múltiples bran-
ques es va saber aliar amb les més nota-
bles families patrícies: Francesc es va
casar en primeres núpcies amb Sibil'la
de Reixac, el seu germá Ramon amb la
filla del jurista Pere Cantó. Brunis-
senda, la seva germana, amb Ramon de
Prat. El segle XV, els de la Via establi-
ren lligams amb les families Satrilla,
Pabia, Estrug, des Pont, Vinyoles i
Benet, entre d'altres. El nivell dels dots
va arribar en aquests moments a vol-
tar els 20.000 sous barcelonesos.

AI comengament del segle XV, el
poeta Francesc de la Via va aconseguir
una gran fama per a la família amb la
publicació d'obres importants, com

Procés de la Senyora de Valor contra en
Bertran Tüdela, Llibre de .fra Bernot i
A bella Venus, escrit en vers i que pre-
senta alguns personatges lligats al lli-
natge. Alguns pensen que és un precur-
sor del gran poeta catalá del segle XV,
Ausiás Marc.

La tradició funerária dels de la Via
está marcada pels franciscans. Els
Renall havien estat dels primers a fer-
se sepultar entre ells. És interessant de
comparar, amb una generació de dife-
rdncia, els testaments dels dos Fran-
cescs: el primer, mort el 1371, va triar
el carner del seu pare i va gastar 1.000
sous barcelonesos. per a les seves últi-
mes voluntats en llegats piadosos; Fran-
cesc, el poeta, fonamentá el seu testa-
meril el 1427 en unes condicions ben
diferents, ja que no va morir fins molt
més tard. Támbé triá els frares menors,
en el carner on estava enterrat el seu
pare, Ramon. D'altra banda, hi va fun-
dar un aniversari de 10 sous anuals.
Llegá diverses centenes de sous per a
misses, i especialment una trentena de
misses del benaventurat Amador.
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Els Bell-lloc

I ha abundant documentació que
es refereix a aquesta família: es

va iniciar a principi del segle XIV, va
prosseguir duran¡ rot el periode, i con-
tinuá fins a l'época moderna. Linterés
que presenta la família Bell-lloc és la
seva ascensió entre l'élite urbana: de
grans mercaders van esdevenir rendis-
tes de la terra, per fer referéncia al títol
d'un estudi recenl, menlre continuaven
lenint un paper polÍtic en l'execuriu
urbá.

El fundador del llinatge, Pere, va
tenir dos fills, Pere II i Jaume, mort
entre els anys 1342 í 1348, un dels quals

Els Bell-lloc van eleg¡t
sepultuÍa al convent
dels frcrcs dom¡n¡cans.

s'instal.lá a Girona i l'altre a Mallorca.
Al principi es tractava d'una família de
mercaders que va saber aprofitar al
máxim les seves capacitats familiars.
Compraren la lleuda reial a comenga-
ment del segle XIV. Els Bell-lloc dona-
ren sortida a les produccions agrícoles
de les terres familiars situades a la par-
róquia de Constantins. Els contractes
de venda a crédit assenyalen que venien
pastell als paraires gironins; els interessá
també el comerg de draps i fins i tot van
convertir el celler de Tinyoses en una
botiga on venien els draps de tot tipus
de t¿xtil, com les túniques de Sant Dio-
nís, prop de París, als pagesos. Perd la
seva estrat¿gia comercial es va estendre
també cap a Ia Mediterránia, com ho
demostra la instal.lació de Jaume a Ma-
llorca. En un contracte de noli, Jaume
Bell-lloc iel draper Pere Puig esra-
bleixen un acord amb un patró de
vaixell de Sant Feliu de Guíxols per
transportar la seva cárrega a Sardenya.

Timmateix, a la tercera generació, la
família es replegá a la terra i s'adaptá
com va poder a la situació, i va vendre
lerres quan ho considerá convenienl per
invertir en altres sectors, mentre conti-
nuaven controlant la producció agrícola
i l'orientaven cap al mercat urbá.

En el terreny polític, malgrat una
ascensió económica i social important,
van restar a la má mitjana. Guillem,
Jaume i Pere ocuparen el cárrec de
jurats de la má mitjana de l'any 1330
a final del segle XIV, cosa absolutament
normal per a una família de mercaders.
Guillem fou jurat per última vegada el
1371, data del seu testament i de la seva
mort. Pere III ho era encara el 1376 i
el 1382. A principi del segle XV, els ger-
mans Pere i Narcís Bell-lloc van formar
part del clan Sunyer i els trobem els anys
1440-1450 en els mateixos clans que
s'enfrontaren per aconseguir el poder.



Després d'un període en el qual estigue-
ren allunyats del poder (no ocuparen el
cárrec de jurat entre els anys 1382 i
1449), Bernat, doctor en lleis, va esde-
venir jurat .egon el 1449 (en conseqüén-
cia dins la má major), el 1455, i també
el 1462, arribá a jurat en cap.

En un primer temps, els Bell-lloc
van casar les seves nombroses filles amb
mercaders com els Bertil, Bas, Puig,
Castell. Peró com a nouvinguts ambi-
ciosos que eren, es van saber aliar amb
les famílies patrícies de sempre, els
Sunyer, els Net i els Sampsó. A la ter-
cera generació, van establir lligams amb
Ies families de juristes: la filla de Gui-
Ilema, filla de Pere i dona de Bernat
Sampsó, es casá amb el jurista Ramon
Calvet s¿nior, i Constáncia, filla de
Guillem, amb el llicenciat en lleis Ber-
nat Desbac. Cal destacar també els
estrets lligams amb els Sunyer, perqué
Jaume, el mallorquí, s'havia casat amb
Berengária. iilla de Cuillem Sunyer. i

Blanca. filla de Guillem Bell-lloc, es

Els Bell llac Passeien ferrcs a
Iaclual terme de Sant Gregari.

casá amb Guillem Sunyer el 1363. El
dot fou de 10.000 sous barcelonesos de
tern. Una mica més tard, el 1377, el dot
de Constáncia, filla de Guillem, va ser
de 13.000 sous de la mateixa moneda,
com el de les lamilies que pertanyien a

les mans mitjana o major.
Els Bell-lloc van elegir sepultura

entre els mendicants. A la primera gene-
ració, entre els dominicans: fou el cas
de Pere, si moria a Girona. Peró el 2l
d'abril de 1371, Guillem va elegir sepul-
tura entre els frares menors, a la sala
capitular de casa seva. Demaná als
hereus que donguessin als frares, cada
any, una mitgera de forment a la mesura
de Girona que un pagés de Bordils li
havia d'aportar tots els anys com a cens
d'un tros de terra, situat en un indret
anomenat Tietes. Com era costum,
aquest cens s'havia d'elec¡uar coinci-
dint amb la festa dels sants Pere i Félix.
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Els Sarriera

S tracta d'un llinatge cridat a for-
mar part de Ia noblesa, potser la

família més important de Girona, al
final de I'edat mitjana. El seu origen és
difícil de situar. En qualsevol cas, els
germans Sarriera es van guanyar la swa
reputació com a metges al servei del rei,
i van establir lligams amb les famílies
gironines més antigues des de final del
segle Xlll. La medicina tingué encara
un paper imporrant fin¡ al 1375 aproxi-
madament. És un llinatge que va saber
federar al voltant seu les families de
metges, a través d'una forta endogámia
prolessional, abans d'esder enir una
família de ciutadans, patrícia comple-
tament a la segona meitat del segle XIV
i durant el segle XV. Peró una branca
de la familia, a final del segle XIV, i per
les seves aliances, fou conduida cap a
la noblesa; el seu paper polític fou, així
mateix, reforgat.

Sense buscar sistemáticament els
fasts consolars, van desenvolupar unes
aliances que els situaren al centre d,un
llinatge excepcional. EIs lills de Cui-
llem I, tots morts cap al 1310, establi-
ren lligams amb les families Escala,
Vicenq i Ferrer: és a dir, ciutadans,
cirurgians i drapers. La generació pos-
terior va concernir la mercaderia o la
draperia. En aquest moment, Berenguer
fou el primer que va preferir el dret a
la medicina. A la quarta generació, es
lligaren amb mercaders, ciutadans i
juristes. ks famílies no foren pas menys
notables: els Satrilla, Vic, Castell,

6,9

Escut d'arrúes de la
famíl¡a Sarriera.

Miquel, Terrades, Desvern, Renall i
Estrug. Guillem es casá amb la pubilla
del castell de Palol de Sanr Sadurní cap
al 1358 i li doná un augment de dot de
63.000 sous barcelonesos de tern, que
va endeutar el llinatge.

Calia que el llinatge tingués encara
més solidesa? Els Sarriera van acumu-
lar una part de la seva riquesa amb la
práctica de la medicina al més alt nivell,
en un primer temps. Així, Berenguer
Sarriera disposava d'una paga de 500
sous anuals, sense comptar les gratifi-
cacions reials i els censos obtinguts a
Quart i a Palau. Aquestes rendes reials
quedaren a titol vitalici a la família
durant tota Ia vida de Bernat.

La familia va tenir diversos metges
durant. almenys. tres generac¡ons:
Jaume i Berenguer, en la primera;
Jaume i Guillem, en la segona per una
branca, i Jaume, Arnau i Bernat, per



l'altra. Sense comptar les aliances en
l'ambient médic, com amb els Viceng,
dels quals coneixem un Cuillem. cirur-
giá, durant tres generacions en el segle
XIV. Els Sarriera, i particularment Ber-
nat, van estar a l'origen de la Confra-
ria dels Metge:, Apotecaris iCirurgians.
fundada per privilegi ducal el 1369. Més
endavant, el dret havia de seduir
aquesta família, almenys en certes
branques.

En el terreny politic, Guillem fou
jurat de la má mitjana com cirurgiá el
1328, i a la má major, Berenguer,
jurista, el 1337,1343,1351, 1355, 1367,
i Joan, el 1389. El trobem més tard, el
1411 i 1416, primer com a jurat segon,
després com a jurat en cap. Més enda-
vant, sembla que els Sarriera no s'inte-
ressaren més pels afers de la ciutat, pot-
ser perqué formaven part de la noble-

A Palau-sacasta, els Saft¡era
canstruiien un caslell conegut
també coñ a Torres de Palau.

sa, peró la seva preséncia marcá Ia vida
politica gironina per les aliances que
van saber teixir.

Pel que fa referéncia al comporta-
ment religiós, estem davant un llinatge
patrici molt fidel als frares menors
durant els segles XIV i XV, ja que tots
triaren sepultura entre aquests frares.

Jaume i Berenguer van elegir l'esglé-
sia dels menors per ser-hi enterrats; el
1371, Bernat demaná de ser enterrat a
Ia capella de Sant Cosme i Sant Damiá,
sants patrons dels cirurgians. En el tes-
tament que redactá el 1418, Guillem va
demanar al seu nebot Bernat que fes

una donació de 200 sous a l'altar
d'aquests dos mateixos sants per al
repós de la seva ánima.
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Els Santceloni

LS Santceloni foren una família
instal.lada a Girona des de final

matrimonials que la integraren al patri-
ciat urbá. Les germanes de Berenguer,
Agnés i Margarida, es van casar respec-
tivament amb Bernat Escala i Ramon
Sitjar. Berenguer mateix es casá amb
Sáncia, filla del jurista Berenguer Vilar.

A la següent generació, i almenys
durant tres generacions, es doná el nom
de Francesc a l'hereu. Francesc es va
casar llavors amb la filla del mercader
draper Guillem Santmartí, Margarida.
El seu fill es va casar amb Francesca,
filla del jurista Narcís Santdionís, álias
Bordils, amb un dot de 23.000 sous bar-
celonesos de tern, un dels dots més
importants del patriciat. Més tard, el
1446, Francesca, filla de Francesc, es
casá amb Pere, nét del metge del rei,
Bernat Sarriera. Com podem veure, es
tracta d'una família que, a partir de
mitjan segle XIV, es va saber aliar amb
els llinatges més prestigiosos de la
ciutat.

Consellers

Totes les generacions dels
Sontceloni porticiparen er el
govern de lq ciulat com a
consellers, primer amb cdrrecs
subalterns, després com a jurats.
Eerenguer tou jurat el 1316, 1333 i
1340. El seu fill Froncesc, el 1357,
1362, 1i68, 1380. El seu nét, el
1386, 1396, 1397. El seu besnét,
1417, 1421. Finalmeru, els fitls
d'oquest últim, Felip i laume, ho
foren diverses vegades en els
dificils onys en qué es vo iÍtstsurar
la insacu loeió. Titmb§ van
pqrticipor com a obrers el 1392,
com q oidors de comptes el 1389,
t442, t146. t46t i t463.

del segle XIII, i pel seu origen, entre
Barcelona i Girona, va presentar diver-
ses branques, tot i que sembla que la
de Girona fou la que va tenir més
esplendor. Un dels primers actes que es
relereixen a la lamília és un reconeixe-
ment de participació en una societat
mercantil, la primera coneguda en Ia
documentació gironina, que aplegá
Guillem Calvet i els germans pere i
Berenguer Santceloni: de 2.780 sous
barcelonesos, el primer tenia dues parts
i el segon una. Aquesta quantitat és
relativament important i situa aquesta
família entre les més benestants de la
ciutat. Una mica més tard, el teslament
de Pere Santceloni, amb data del 8 de
maig de 1292, no aclareix gaire els ini-
cis de la genealogia de la família, peró
ens confirma que era relativament
important com per atorgar un llegat a
la Pia Almoina, i per posar els noms
de Berenguer i Pere a l'hereu i al caba-
ler fins a mitjan segle XIV.

Aquí ens interessa fonamentalment
la branca dels hereus Santceloni (Beren-
guer), perqué van rebre una heréncia
d'un oncle Felip, ciutadá de Barcelona
i administrador de drassanes. Aquesta
generació va saber teixir els lligams

t.-
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Lactivitat de la família era, al prin-
cipi -ja ho hem vist- el comerg. Peró
rápidament el dret va esdevenir l'acti-
vitat essencial i els Santceloni van ser-
vir tanr el rei com la ciutat. El seu ori-
gen va ler que, durant due: generacions.
s'integrés a la má mitjana, perd a par-
tir de la segona meitat del segle XIV,
i grácies a les seves aliances, formá part
de la má major, és a dir, del patriciat.

Era una família molt ben conside-
rada per la reialesa; si Berenguer havia
servit el rei com a batlle de Girona
durant el decenni 1340, els seus descen-
dents foren apreciats per la seva mode-
ració i habilitat. Així, el jurista Fran-
cesc va participar en la comissió de
reforma del sistema d'elecció preparat
el 1375 per Jaume Monells. Més tard,
en el moment de l'avalot de 1391, el rei
Joan el triá, juntament amb tres altres

Entrc les possessions de la
famil¡a Sanlcelan¡ hi

hawa tres masos de Bord¡ls.

membres de la má major, per formar
la comissió per a la salvaguarda dels
jueus. Sota el regnat de Martí, Francesc
va ser triat com a jurat en el moment
de Ia recompra de les jurisdiccions i fou
el dipositari dels diners de la recompra
del patrimoni reial alienat. En la insa-
culació, els Santceloni prengueren par-
tit per la reforma.

El patrimoni de la família es fona-
mentava en la terra i en el dret, activi-
tat professional dominant a partir del
segle XIV. Els Santceloni disposaven de

tres masos servils a Bordils, i també de

la meitat dels grans delmes, que repor-
taven una mitjana de 40 lliures anuals.
Els veiem també subscriure rendes a
partir de Ia segona meitat del segle XIV.



IJimpuls artístic

,,^!':n, t36,0, encarct foltava molt per acabor la Seu. Es veritar que
t oDra novo hov¡a estat inaugurada, peró el context generat va fránar laconstrucció i es va haver d'espe,rar fins a principi dél segle Xú perqué
els canonges donessin un imputs Aéc¡s¡u i t'obra, no iii* uno baralla
técnica que tingué un gran ressó a l'época. La iocumentació dels
canonges constructors, dels comptes de l,obra, en aquest cos, permeten
d,: seguit; des del 1365, les groni etapes de la'construccis el-áost i el
finanqament d'oquesta obri que va durar mott de tenpi.
_ A -mi.tjon segle XIll només s'havia finalitzat t'absis amb

deambulatori que s'havia de perllongoi amb tres naus. Tor^ot"i*, ln
nau romdnica i la torre en la qual recolzavo I'absis foren conseryatles
fins a c9mengament del segle XV. Catgué ltovors tiobar una solució
e-n.t_re el. respecte al projecte inicial (tres naus), o una única nau. El
1416, el bisbe Dolmou de Mur i els t"us 

"nróng", 
van convocar dotze

orquitectes d'anomenada per demanar-los conse : hi hoyio els
orqu¡lectes de les catedrats de Tortosa, TaÜagono, Barcelona, Manresa,
Perpinyy, de l'esglésio de Santo Maria del pl de Caste ó d;Empúriei,'
de Narbona i el mestre cl,obres de la Seu cle Girona. Els van ¡ir tres'
preguntes sobre el tipus de nau que s,havia d'escollir. Set deti dotze
orq,uitectes van preferir l,antiga sotució. o sia, el perltongamen¡ de
t aDs6.per fres nqus. Lils que van yotor en contra eren els que
treballaven en obres catalones, on en oquells moments s'eiperimentava
la nau única. En la votació, els canongis es van inclinor per la nau
único, pensant que seria més solemne, compartint així el criteri del
Qisbe, i que irradiorio més llum: efectivament, caeta oberturo estiia
buidada a 19 4oret, i et pta adoptát tunio uná raro s¡mplicitat: una nou
gegantina de 34 m d'alcada i 26 m d'omptada coracteiitzava un
rectangle sense creuer, amplificat per capelles condicionades entre els
controforts. Poder i rigor d;una obra qie es pensava acabar
riipidament, perd l'última volta de ta quat fou collocoda el segle XVII,
cosa que justifica I'estil barroc cle la fagana aixecada entre l5á9 i l7g3'.

La tria de la nou única es va deure en bona port a un picapedrer,
del qual coneixem I'octivitot des de I'any 1369. Ésdevingu;;;;ü" 

-'
d'obres d'enqd et 1401, Guiuem sof¡íiá;;;;; lüc;i ;'ir-"onstrucció de
la Seu durant més de mig segle. Al finat rle lo se\,a v¡aa va iretiliir --
conjuntament amb I'escullor Antoni Conet. peró els orquitectes i

:i
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La Porta dets apóstdq"iz%: 
trii

mestres de l'obra venien de vegades de molt lluny, com Dionis de
Lovaina, oriünd de Savoia, que fou molt actiu en I'obra en els anys

' 1360, i I'escultor Francesc Bornot, també de Savoio.
En aquesta época de gran activitat (cop al 1370), aparegueren les

primeres mencions a la porta dels Apóstols, i un cert nombre de
capelles, com la de Sant Iu. tobra donii feina a nombrosos
professionals de lo construcció: els comptes setmanals de les despeses
de I'obra de la Seu assenyalen una quinzeno de picapedrers, entre els
quals figurat,en escultors com Guillem Morey, manobres en un nombre
més elevat, fusters (d'un o tres, segons els anys), i esporiidicament
segons les necessitats puntuals, es recorrio o la md d'obra local per a

feines particulars. Els picapedrers treballaven a la llotio i segelldven les
pedres amb marques que encara avui dia pod.em veure en els murs de
la Cotedral.

Es tractava d'una mii d'obra assalarioda, pagada cado setmana
sobre les bases d'un treball a jornol. Així el mestre d'obres guanyavo
3 sous i 6 diners bsrcelonesos més algunes gratificacions onuals
assignades pel Copítol (el 1377 Pere Sacomo va rebre 100 sous). Els
altres picapedrers guanyoven entre 2 i 3 sous 6 diners. En coniunt,
aquestes pogues no canviaren gaire en el curs de I'ony i el nombre de
dies cle feinct (sis com a mitxim per setmona) voltavs els 260 cada any
per als més assidus.



La pintura ¡

l'orfebreria

T , oRFEBRERIA ja havia produit,
I-¿ abans de I'any 1360, obres impor-
tants, com per exemple el frontal de
l'altar de la Seu. Peró la pintura encara
no s'havia mostrat amb tot el seu
esplendor. Se seguia un estil italianit-
zant, com per tot Catalunya, i podem
considerar Guillem Borrassá -qui tre-
ballá entre els anys 1360 i 1399- com
el seu introductor a Girona. Els Bor-
rassá en el camp pictóric, i els Artau en
l'orfebreria van marcar el període
1360-1460 amb el seu talent.

Guillem Borrassá va desenvolupar
la seva activitat a Girona i a les parró-
quies de la diócesi a partir de mitjan
segle. El 1355 va firmar un contracte
amb Sant Feliu de Guíxols per realitzar
un retaule de Santa Margarida. Des del
1360, va viure a la pujada de Sant Feliu
i pagá una quota-part de 50 sous. Lla-
vors va pintar el retaule de Sant Jaume
per a l'església de Sant Feliu i, el 1375,
el retaule de la Verge per a Santa
Susanna del Mercadal. A Castelló
d'Empúries va pintar el retaule de Sant
Blai, segurament patró dels teixidors,
o el retaule de la Verge per a la capella
del castell de Cartellá. Malauradament
no s'ha conservat cap d'aquestes obres.
Guillem Borrassá estava considerat com
un artes¿ i els preus fets eren relativa-
ment modestos: entre 7 i 30 lliures. El
seu fill, Lluís, es va dedicar a la pintura.

[¿ descendéncia del seu nebot Guillem,
amb Francesc, Honorat, Jaume i Pere,
fou més prolífica. La seva activitat es
va repartit com la de Guillem, entre
Barcelona, Girona i les parróquies de
la diócesi. Peró la pintura gótica a
Girona i rodalia no es limita a citar els
Borrassá, tot i que formaven un llinatge
de pintors molt important. No hem
d'oblida¡ Joan Antigó, conegut pel seu
retaule de la Verge al monestir de Sant
Esteve de Banyoles, i la família Solá, de
gran fama durant la segona meitat del
segle XV.

Ja hem vist que els argenters realit-
zaren importants obres durant la pri-
mera meitat del segle XIV: peró el
domini d'aquest art encara no havia
arribat al seu apogeu. D'altra banda,
en la toponímia local encara no es feia
esment del carrer de lArgenteria. Les
seves obres mestres, sobre les quals
estem informats grácies a la documen-

Custódia de la Catedral. ob@
de I'argenteÍ Francesc Artau f¡ .



tació notarial, foren obres realitzades
per comanda de l'església: custódies,
baldaquins de plata, retaules d'argent,
creus, reliquiaris. El preu d'aquestes
obres era relativament elevat, a causa
de la matéria primera. Francesc Artau
va realitzar un frontal d'argent per a la
capella de Sant Narcís de Sant Feliu que

costá 100 florins als obrers de l'esglé-
sia. El mateix orfebre va realifzar cap
al 1414 un reliquiari de Sant Martiriá
de Banyoles que está considerat I'obra
major de l'orfebreria gironina. Francesc
Artau va treballar durant més de mig
segle (1370-1428).

El seu fill, com els Borrassá, obrí
un taller a Barcelona. La seva clientela
era sobretot eclesiástica. El taller era
lloc de pas d'orfebres catalans, peró
també del Rosselló i del Regne de
Franqa. Sabem que almenys 35 argen-
ters van treballar a Girona abans de la

Retaule de lAnunc¡ac¡ó, de la Seu g¡rcnina,
atr¡buit a Ramon Solá f¡ .

guerra de l'any 1462. [rs obres majors

-algunes 
de les quals s'han conservat

i d'altres han estat malauradament
robades, com el reliquiari de Sant
Martiriá-, foren les de France_sg fill de
Francesc Artau, i les de Pere Angel. El
primer va continuar l'obra del seu pare

després del 1426 fins al 1461: la custó-
dia de la Seu va ser la seva obra reli-
giosa més important, peró disposá
també d'una clientela laica, ja que rea-
litzá, per comanda dels jurats, la
vaixella d'argent que la ciutat va oferir
a Alfons el Magnánim, Pere Angel va
treballar del 1438 al 1505: el poc que
sabem d'ell mostra que la seva clientela
provenia de tota la diócesi i particular-
ment de l'Empordá: Peralada, Vilaber-
tran, Roses, Cerviá de Ter..'



0ficis ¡

confraries

T ! onc,qNtrzActó dels oticis i deI-r les confraries, que es trobava en
els seus inicis en el període anrerior a
l'any 1360, també va conéixer el seu
apogeu. IJexpansió mediterránia de
l'artesanat téxtil, peró també dels altres
oficis i una voluntat reial o ducal més
ferma. erpliquen que es creessin nom-
brosos oficis i confraries d'oficis durant
la segona meitat del segle XIV en l,arte-
sanat, i fins al principi del segle XV en
les professions intel.lectuats. Abans del
1360, els olicis própiament dits ja gau-
dien d'una certa organització, peró
encara no podem parlar de confraries.
Peró la reialesa volia intervenir en la
redacció dels estatuts, o si més no,
supervisarJos.

Els anys 1370, els privilegis reials
s'atorgaren especialment als oficis del
cuir: bossers 

-productors, segons el rei,
d'una de les majors riqueses locals-,
assaonadors, blanquers i albadiners.

Aquestes ordinacions reials, tret de
la dels assaonadors, foren curtes: fan

El convent de la Mercé. ara centre
cultural ñun¡cípal, era la seu
de la canfrur¡a dels sabaters i rnodistes.



referéncia a l'elecció dels sobreposats o
cónsols que havien de desenvolupar
posteriorment els textos inicials en
forma d'ordinacions. Perseguien evitar
els fraus i també la conservació i endre-
qoment; els dos cónsols triaren 28 mem-
bres el 28 de desembre, festa dels Sants
Innocents, prestaren jurament al batlle
o al mostassaf. Támbé havien de denun-
ciar les irregularitats observades en la
producció, repartir les multes amb el
mostassaf i regular l'aprenentatge.
Finalment, aquests textos eren curts, i
poc reveladors: es cenlraven en les qües-
tions d'elecció i en les funcions de poli-
cia, deixaven en mans del personatge
clau (el mostassat) la presa de les mesu-
res en matéria de producció. És el que
ens indica un document del principi del
segle XV que es pot considerar com
l'avantpassat del llibre de mostassaf: es

prenien mesures pel que feia als mer-
cats, els oficis de l'alimentació, del téx-
til, del metall i del cui¡ que eren els més
importants de la ciutat. Aquesta orga-
nització dels oficis, i la que la documen-
tació presenta com a arts mecániques.
va permetre que els artesans s'adones-
sin del seu poder per oposar-se al patri-
ciat, precisament en l'últim ¡er9 del
segle XIV.

El vessant religiós dels oficis eren les

confraries. A l'origen, es mantenia la
separació entre aquestes i els oficis. El
paper dels ordes mendicants també s'ha
de tenir present per comprendre el
desenvolupament de les confraries.
IJobjectiu principal era d'assegurar una
sepultura decent als confrares. El
període comprés del 1366 al 1420 es va
caracteritzar per un extraordinari desen-
volupament grácies a f impuls reial.
Durant aquest període, s'acordaren com
a mínim catorze privilegis a les confra-
ries de la ciutat. Thmbé veiem certs rea-
grupaments: el 1409, la confraria dels

Dos ángels, en una vidierc recuperada
de la Catedral que Probablement

era de la patt de la girola.

escrivans. sota Ia invocació de sant
Tomás, s'aplegá amb la dels notaris i els
juristes. Els pln laners s'aplegaren amb
els paraires. Des del 1366, metges, apo-
tecaris i barbers van obtenir de l'infant
Joan les ordinacions de la Confraria
dels Deu Mil Mártirs i de Sant Cosme
i Sant Damiá, patrons dels metges.

IJadequació entre la tria d'una
església o altra com a seu de la confra-
ria i la situació de l'ofici en qüestió a
la ciutat, era quasi perfecte: els blan-
quers, que treballaven a banda i banda
del Galligants, es reuniren a Sant Nico-
lau; els assaonadors, nombrosos al
Mercadal, a l'església parroquial de
Santa Susanna; els paraires estaven sota
la protecció de sant Francesc a 1'esglé-
sia dels Framenors; sastres i pellissers,
a Sant Martí Sacosta; sabaters i modis-
tes tenien la seva seu a la Mercé i el
monestir del Carme aplegá quatre con-
fraries: albadiners, bossers i mercers,
teixidors i metges. El nombre de llegats
a la familia confraternal va augmentar
de manera considerable durant el
periode.



En aquesta pág¡na, un detall
de la sepultura del catdenal Anglesola.
A I'altra, el sepulcrc del bisbe
Bertrcn de MontÍodon.
Añbdues obtes són a Ia Catedral.

IRONA va aconseguir mantenir-
se seu episcopal única del seu

context geográlig malgrat que Castelló
va intentar diverses vegades obtenir-ne
una: primer durant els anys 1330 i des-
prés a final del segle XIV. Encapgalant
les temporalitats que les pestes perme-
teren d'engrandir, com per exemple la
Pia Almoina, el bisbe i el seu Capítol
continuaren tenint un paper multi-
forme, a nivell espiritual, económic o
social. Les conseqüéncies de la presén-
cia del Papat a Avinyó es van fer sentir
llavors, i també entre els anys 1378 i 1418
i més endavant, per la qüestió del Gran
Cisma, en la qual la Corona dAragó
va haver de prendre partit. Peró el
període també va estar caracteritzat per
una série de controvérsies entre eclesiás-
tics i laics.

La personalitat dels bisbes tingué un
paper preponderant. Malgrat que la
majoria provenien de la diócesi, n'hi
havia alguns d'estrangers. Un dels
pocs bisbes e5rrangers a Calalunya ia
la diócesi fou Ennec de Valiterra, valen-
ciá, que va haver d'afrontar uns ava-
lots al principi d'ocupar el cárrec.
Andreu Beltran, convers valenciá, va
exercir l'episcopaf entre 1420 i 1431.
D'altres foren escollits entre els canon-
ges de la Seu, com és el cas de Jaume
Satrilla, que provenia d'una família
noble de la diócesi, entre els anys 1369
i 1374, o Bertran de Montrodon, Fran-
cesc de Blanes, el cárrec del qual no
depassá l'any. Dalmau de Mur o Ber-
nat de Pau, d'una il.lustre famítia nobi-
liária, o Jaume de Cardona, o Beren-
guer d'Anglesola. D'altres provenien
dels ordes regulars, com el dominicá
Joan Casanova, o el benedictí Ramon
de Castellar. Finalment l'any 1462 Joar\
de Margarit, que va tenir un paper
important durant la Guerra Civil, inau-
gurá el seu episcopat.

Bisbes ¡

Gan0nges



En un context tan difícil, cal sub-
ratllar que la majoria dels bisbes van fer
mans i mánigues per governar bé la dió-
cesi. Un dels deures dels bisbes era,_ben
segur, la visita a les parróquies. Es el
que ens interessa aquí. Contráriament
al que va passar en un bon nombre de
províncies eclesiástiques, aquí la prác-
tica de la visita pastoral continuá molt
activa. En un segle en comptem gairebé
quinze, cosa que representa una mitjana
de visita cada cinc anys. Alguns es limi-
taven a un arxidiaconat especial,
d'altres ho feien en el marc de la dió-
cesi. Per exemple, Andreu Bertran va
visitar personalment 234 parróquies
entre el 30 de juliol de 1420 i el 14 de
marg de 1421. Un dels que freqüentá
més la visita pastoral fou Joan Casa-
nova que, juntament amb Pere Joan,
visitá 338 parróquies entre el 3 d'agost
i el 15 de desembre de 1432. Bernat de
Pau i el seu vicari general van visitar 312
parróquies entre el 19 de marg i el 15

de desembre de 1436.
La visita del 1420 permet de veure

un cert nombre de fenómens sota una
perspectiva interessant. Es fa palés l'ab-
sentisme dels clergues beneficiaris de les
grans ciutats, i en especial de Girona,

que es justificava sovint per raons d'es-
tudi. En conjunt, el nivell d'instrucció
dels clergues amb plaQa era forga satis-
factori, prova que les escoles episcopals
funcionaven bé. Una altra part de l'en-
questa episcopal es refereix a les des-

cripcions dels objectes litúrgics i a l'estat
dels edificis: el bisbe insistia en la com-
pra o en la refecció de la custódia, uti-
litzada especialment per a la processó
del Corpus. Lestat dels edificis, com-
parat a d'altres regions, era forqa bo. Tot
aixó mostra la gestió de la fábrica, que
es trobava en mans dels laics. Hi havia
una separació prou clara des de feia
molt de temps a Catalunya entre el cár-
rec de les ánimes, funció del capellá, i
el seu suport material, compet¿ncia dels
obrers. Més enllá d'aquesta enquesta,
el bisbe també s'interessá pels aspectes
de la moralitat dels capellans i dels laics.

La cúria també efectuá altres
enquestes sobre els delmes i les causes
piadoses, lligades a l'augment dels tes-

taments en temps de pesta. Els canon-
ges seguiren paral'lelament la gestió del
seu patrimoni mitjangant les pabordies,
assistiren els pobres i acabaren, parcial-
ment, I'obra de la Catedral: tenien la
responsabilitat de l'obra maj or.

:,79-
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LS ordes mendicants estaven ben
implantats a Girona. El patriciat

apreciava la seva espiritualitat i col.labo-
rava a embellir els seus convents.
Aquests ordes -tant fransciscans com
dominicans- aportaren grans persona-
litats que van marcar aquests anys. T¿in-
mateix, les dificultats que travessaren
alguns d'ells en la cristiandat de l,época,
es van fer sentir també a Girona.

Els franciscans, instal.lats al Merca-
dal. havien vist acabar ifins itor
engrandir el seu convent grácies espe-
cialment als llegats de les famílies patrí-
cies de la ciutat: Bernat de Vic va fun-
dar quatre aniversaris el 1388 als
franciscans. Tots els anys, els frares cele-
braven misses en la seva memória i en
la dels seus parents, a canvi de 100 sous
de renda anual. Més tard, les famílies
que sempre havien ajudat el convent
dels frares menors, com era el cas dels
de la Via, continuaren fent-se enterrar
a la tomba familiar: el 1427, Francesc
de la Via desitjava ser enterrat a la
tomba familiar on reposava el seu pare

EIs ordes
mendicants

El convent de Predicadorc va esdeven¡t una
casena mil¡tar després de la desamo ¡tzac¡ó.
A I'altra página, portada
d'una obra de Frcncesc E¡xi,len¡s
ed¡tada a Girona I'any 1495_
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Ramon. Fundá també un aniversari pel
qual deixava una quantitat de diverses
centenes de sous. Els Sarriera foren
també fidels als lrares menors.

El convent va estar afectat per les
epidémies, peró tenia encara una tren-
tena de frares el 1399, al capdavant dels
quals hi havia un superior. Coneixem
el paper que van tenir durant les epi-
démies i també l'assisténcia que dona-
ren a la població treballadora i més
pobra al Mercadal. Quatre confraries
d'oficis hi tenien la seva seu.

Peró durant el segle XIV, i particu-
larment cap a final de segle, alguns
franciscans consideraren que l'orde
s'haüa allunyat de l'ideal primitiu. Fins
al 1415 no es reconegueren els observa-
dors estrictes a Girona, i els caputxins
no s'instal.laren fins després de la
Guerra Civil. D'altres ordes mendicants
també es veieren afectats per aquest
moviment de reforma.

Els dominicans van tenir un paper
molt concret tot al llarg d'aquest
període. La seva situació a la ciutat, una

mica allunyada dels barris més poblats,
justifica que aquest convent tingués
menys inlluéncia que els franciscans.
Aixó no vol dir, tanmateix, que els giro-
nins oblidessin en les seves intencions
els dominicans, perqu¿, arribats al
terme de la seva vida, grans famílies
com els Sunyer hi elegiren sepultura.
Les confraries també hi eren menys
nombroses: pocs test¿rments feien refe-
réncia a la Confraria de Sant Pere Már-
tir, fundada a principi del segle XIV. La
influéncia dels dominicans s'explica
més aviat pels polémics escrits de fra-
res com Nicolau Eimeric, qui fou Gran
Inquisidor de tota la Corona dAragó.

ks obres més importants, com la
del carmelita d'origen gironí Felip
Ribot, insistien sobre el carácter de les
heretgies, sobre les diferéncies doctri-
nals que existien enlre crislianisme i
judaisme, sobre la ceguesa dels jueus en
mat¿ria teológica, peró abordaven
també temes de competéncia judicial
dels inquisidors sobre els jueus de la
Corona dAragó davant de la reialesa.
No és pas estrany que aquests tractats
es redactessin en una época de transi-
ció de les relacions entre jueus i cris-
tians. Nicolau Eimeric també va esde-
venir il'lustre en la seva lluita contra el
lul'lismg que guanyava forqa a final del
segle XIV: un dels textos més anti-
lul'lians, text inacabat per cert, fou la
Fascinatio lu I listarum.

Un altre gran autor cristiá és d'ori-
gen gironí: nascut cap al 1340, a
Girona, Francesc Eiximenis fou nome-
nat mestre en teologia a la Universitat
de Tolosa del Llenguadoc, i va residir a
Valéncia i a Barcelona, fou designat bis-
be de Perpinyá per Benet XIII abans de
morir el 1409. La seva obra més impor-
tant és el Cresllr), dins la qual está inclós
elfNnós Regimmt de kt cosa público, ve-
ritable tractat de la societat del seu temps.



Les grans
festes

litú rg iq u es

A configuració religiosa de la ciu-
tat, com la de les altres ciutats

catalanes, sembla que estava dominada
per la competéncia entre els mendicants
i el clergar secular d'una ciurar episco-
pal. D'una banda, les grans lestes reli-
gioses eren adequades per acostar cler-
gues i laics en una litúrgia resplendent.
D'una altra, el període 1360-1460, está
marcat pel desenvolupament de les con-
fraries purament religioses, que patro-
cinaren sovint els mendicants, i que van
fer una crida a una pietat més personal.

El Corpus Christi es va confirmar
com la principal fesra de la lirúrgia: ins-
titucionalitzat oficialment pel papa
Urbá IV, per honorar la preséncia real
de Crist a l'eucaristia, es va desenvolu-
par a Girona sota l'episcopat de Ber-
nat de Vilamarí, el1321, i se celebrava
el dijous que seguia l'octava de la Pen-
tecosta. Va arribar al seu mixim esplen-
dor a partir de mitjan segle XIV. El seu
ofici es va deure en part a sant Tomás
dAquino. Es presentava amb una
immensa processó encapgalada pel
bisbe i els clergues seculars de la ciu-
tat, caminant darrera l'oslensori que
guardava la custódia i protegit per un
pal.li. Seguien els cossos constituits de
la ciutat: jurats, membres del Consell

si

Crcu del segle XIV anoñenada de les
prccessons claustrcls, de la Seu de G¡rana.

A I'altra pág¡na, la ¡matge que
va rebrc el culte de Sant Carleñany.

de la ciutat, confraries i tot el poble cris-
tiá. Observem que les despeses de la ciu-
tat per a la festa del Corpus augmen-
taren al llarg del segle XV. La documen-
tació no és molt precisa sobre el camí
que seguia la processó a la ciutat, peró
de ben segur que no passava pel carrer
de la Forga, ja que travessava el Call
jueu. En canvi, la cerimónia comengava
a la plaga de la Catedral, sortia per
Sobreporta, passava davant de l'esglé-
sia de Sant Feliu, prenia el carrer de les
Ballesteries, continuava per l'actual
rambla de la Llibertat, girava a la plaqa
del Vi, tornava pel carrer dels Ciutadans
(que al segle XV s'anomenava encara
de la Draperia), girava als Quatre Can-
tons i tornava per les Ballesteries.



En el curs d'aquest període també
es van instaurar d'altres festes: el bisbe
Arnau de Montrodon instaurá la festa
de la Corona de Crist, perqué es vene-
rava ja la Santa Espina, festa establerta
per Jaume de Cardona el divendres
següent de l'octava de lAscensió.

El culte a sant Carlemany fou viu
a Girona durant molt de temps. Durant
el període del Gran Cisma, va tenir lloc
una campanya en favor de la festa de
la Concepció de la Verge orquestrada
des de Barcelona, que tingué forga ressó
a Girona, de manera que el Capítol va
introduir la festa de la Puríssima el
1430, abans del decret del Concili de
Basilea.

A més del calendari litúrgic i les
noves festivitats, els gironins podien
esplaiar la seva espiritualitat a les con-
fraries religioses, la finalitat de les quals
era una mica diferent que les dels ofi-
cis. Es podia tanmateix pertányer a totes
dues. Paral.lelament a les conlraries ja
instal'lades abans del 1360 (Santa Maria
a la Seu, Sant Narcís a Sant Feliu), en
els convents dels mendicants es desen-
voluparen noves estructures confrater-
nals. La Confraria de les 11.000 Verges,
creada els anys 1370, tenia la seva seu
al convent dels frares menors de Girona.
El 1392, estava dirigida per dos pabor-
des, anomenats administrador i regent
de la dita confraria, i que eren Beren-
guer Arlovin, apotecari, i Pere Palol,
bosser. El 1380 se'n va crear una altra:
la de Santa Caterina, a l'Hospital Nou.

No es tractava només d'una carac-
terística de la vila; també el camp va
conéixer una aparició de con lraries. a
Sant Aniol, a Sant Andreu de Terri, a
Sant Gregori, a Medinyá, a Sarriá de
Ter, a Viladasens, etc. Aquestes confra-
ries, autoritzades per la reialesa, espe-
cialment durant el regnat de Pere el
Cerimoniós, permetien als pagesos que

les constituien de reunir-se lliurement,
cosa que podria explicar l'enfrontament
que llavors oposaren, en general, als
senyors.
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Els marginats

Q Ihi ha una població difícil decop-
U sar, aquesta és sens dubte la dels
marginats. És sempre d'una manera
indirecta que ens podem formar una
idea de la importáncia que tenia i de les
preocupacions que engendrava a nivell
municipal. Així, podem comptar el
nombre de pobres per mitjá dels llibres
de talles, els que la documentació pre-
setÍa com a nichils; els documents judi-
cials permeten també de situar-ne
alguns; finalment, la documentació
municipal -edictes i d'altres deci-
sions- ens dóna una idea dels llocs i
les condicions en les quals vivien (per
exemple, pel que fa referéncia a la pros-
tituc-ió).

Es possible, grácies a les talles,
d'aproximar-nos a la realitat de la
pobresa i fins i tot d'una certa margi-
nalitat dins la ciutat. No existeixen
registres de nichils - és a di¡ de no
contribuents- com a la regió de Tolosa
del Llenguadoc; podem partir del
fogatge de l'any 1360 per observar que
624 caps de família contribui'en de 0 a
20 sous; és a dir, el 23 per cent dels con-
tribuents. 189 estan considerats pels
escrivans com a pobres, i 168 pagaven
una contribució igual o menor a 10
sous. El 1388, la talla imposada per
lAjuntament reflecteix que el 23'3 per
cent dels contribuents pagaven menys
de 3 sous, perqué la contribució mitjana
era més baixa que el 1360. En nombres
relatius, n'hi havia més al Mercadal (41
per cent) que a Sant Feliu i a la ciutat
(14 per cent). Aquesta població no viüa
a barris determinats, sinó que es trobava
integrada en els carrers ibarris consi-
derats com a més rics, com ho indica
el fogatge.

El botdell eta emplaQat en un dels
caffers estrcts del bari de V¡lanova,
entre Sant Josep ¡ la Mercé.



Els documents fiscals no fan el cens

de tots els caps de família de la ciutat.
Hi vivia una població flotant, que es

pot qualificar de pobra o marginal. Una
forma d'assisténcia podia tenir lloc
localment. Els desemparaments podien
conduir a l'abandonament dels infants,
com ho testimonia un contracte de final
del segle XIY en el qual l'Hospital Nou
trobava una dida per a una criatura
abandonada a les seves portes.

Sobre la delinqüéncia própiament
dita, l'abséncia de registres de la cúria
(del batlle o del veguer) ens impedeix
de saber-ne més detalls. Lrs formes üsi-
bles d'oposició política 

-els b¿mdols-
es poden considerar un tipus de delin-
qüéncia.

Estem una mica més ben informats
sobre la prostitució. Encara que és veri-
tat que les meuques no gaudien d'un
gran respecte a la ciutat, es considera-
ven, si més no, un mal necessari. Igual
que els malabaristes, es deixaven de
banda i les podem considerar margi-
nals, com a dones i a causa de la seva
reputació moral. Es trobaven a la
mateixa categoria que els jueus, que
tampoc podien tocar els aliments dels
mercats. En aquest registre, les qualifi-
quen amb paraules molt dures: els
jurats estimaven qtte lo qual abtls deu
ésser remogiut e estirpat, com le parti-
cipació de dones vils de lurs cors ab
dones honestes sio semblant de la oyguo
podrida e de pomes podrides qui cor-
rompen les pomes bones, car les fem-
bres vils de lur cos vorien que totes les
bones, fossen lurs semblants.

Durant aquest període, el municipi
va intentar legalifzar la prostitució,
práctica corrent a l'época. I-lemplaga-
ment de la casa pública sembla que va
passar d'un costat a l'altre de la ciutau
la primera casa que es menciona estava
situada al burg de Sant Pere, prop de

Els ¡ueus, coñ les dones Públ¡ques,
no pod¡en tocar els al¡ments dels ñercats.

Santa Eul¿[ia Sacosta. Més tard, al segle

XV, aquesta casa estava situada a la
Vilanova, és a dir, al barri sud de la ciu-
tat, entre el convent de Sant Josep i la
Mercé. Estava dirigida per hostaiers que

apareixen a la documentació com a tals.
D'altra banda, . un bon nombre

d'hoslals de la ciutat es poden consi-
derar prostíbuls, com ho testimonien
algunes interdiccions municipals. lrs
prostitutes practicaven el seu comerg
una mica per tota la ciutat, prop de les

muralles especialment. Els jurats es van
veure obligats a recordar que s'havien
d'establir en lo carrer del bordell
públich o altres corrers ben separats e
remoguts de vehinats e habitacions de
dones honestes... A més, només es

podien quedar demont del carrer de
Vilanova, sota pena de 10 sous de
multa.



Assisténcia
i caritat

L municipi i l'episcopat es repar-
tiren l'ajut als pobres de Girona.

El primer administrava la institució de
l'Hospital Nou, en nomenava el coma-
nador i els cónsols; la segona, per mitjá
de la Pia Almoina i l'Hospital Vell,
s'ocupava de les necessitats dels pobres
de la ciutat i de la rodalia, assegurant
les cures i l'alimentació dels pobres, de
la mateixa manera que es portava a
lerme en la majoria de les seus episco-
pals catalanes.

Hi ha widéncies que la Pia Almoina
s'ocupava de l'assisténcia diária. Hem
evocat les diferents reformes d,aquesta
institució: continuá essent activa, per-
qué el seu patrimoni es va engrandir
durant el període marcat per les pestes.
Així, lluny de veure disminuir els seus
ingressos, el seu pes va créixer a la ciu-
tat i al camp proper. Malgrat les des-
grácies dels temps, entre els anys
1375-76 els seus ingressos augmentaren
en relació amb els anys anteriors
d'abans de la pesta. Grácies als llegats
de patrimonis sencers com els de la
família Estruq (1399 i 1406) o els dels
Vengut (1426), va poder allargar el nom-
bre de dies de distribució de pa: a
comenqament del segle XV, la pia
Almoina disrribuia pa des del primer
de novembre fins a la primera setmana
del mes de maig. D'altra banda, durant
la campanya dels anys 1376-1377, va
repartir 40.000 pans de 250 g aproxima-

dament, és a di¡ de 137 a 336 pans cada
dia. Aixó representá un descens de gai-
rebé el 60 per cent en relació amb el
període anterior al 1348.

D'una banda, el nomb¡e de pobres
tenia tendéncia a disminuir en un con-
text difícil; de l'altra, la població giro-
nina que va sobreviure tenia un millor
nivell de vida. La distribució destinada
a socórrer els pobres anava en relació
amb la conjuntura general del preu del
gra. Entre el 1381 i el 1391, el nombre
mitjá de pans distriburls era de 49.237
anuals, enrre 1392 i 1400 va baixar a
29.314, per atgmentar a 45.232 entre els
anys 1401 i 1412. Finalment, els cereals
utilitzats eren l'ordi que va predominar
al principi del període, i el blat que lla-
vors era per als dies de festa. Peró des
de comengament del segle XV, el blat
s'utilitzá més sovint.

IJEsglésia administrava també
l'Hospital de la Seu o Hospital Vell:
amb cada llegat d'importáncia, el rec-
tor podia equipar un llit complet, com
ho va fer el sagristá segon de la Seu,
Jaspert Folcrand. Segons l'inventari de
l'any 1362, hi havia prop d'una vintena
de pobres; els llits, els vestits, les reser-
ves d'aliments hi són descrits, i també
els béns deixats pel rector que n'era res-
ponsable. IJHospital de Sant Llátzer,
situat al camí de Pedret, estava sota la
gestió eclesiástica.

LHospital Nou sembla que va tenir,
durant aquest període, un creixement
important: situat al Mercadal, es va
beneficiar de nombrosos llegats de la
majoria de personalitats gironines, com
ho testimonien els seus arxius. Hi havia
una trentena de llits i tenia el suport
d'una temporalitat sobre el conjunt de
la diócesi. Dirigit per un comanador (el
mercader Nicolau Puig el l39l), estava
administrat per tres cónsols, que repre-
sentaven les tres mans en el curs del



D¡str¡buc¡ó de pans feta
per la P¡a Alña¡na.
1. M¡tjana r¡lensual de
pans d¡str¡buils
d¡ár¡ament el 1347-1348.
2. M¡tjana d'un any
(1347-1348).
3- M¡tjana ñensual de
pans d¡str¡buils
d¡ár¡ament el 1376-1377
4. M¡tjana d'un any
(1376-1s77).

periode. Alguns es feien donat de l'Hos-
pital, com Guillem Esteve el 1391, i aií,
vivent a costa de l'hospital, participa-
ven en el seu funcionament. No només
s'hi allorjaven malalts, pelegrins i

pobres, també hi tenien cabuda les cria-
tures abandonades, tal com ho con-
firma un contracte de final del segle

XIV: I'hospital cercava una dida per a
una criatura abandonada a les seves
portes.

En el burg de Sant Feliu, ProP del
pont (més aviat pont llevadís) de na Cla-

M
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ra o dels Perolers i del cementiri de

l'església de Sant Feliu, hi haüa un altre
hospital, anomenat Hospital de Sant
Jaume o Hospital dels Pobres Pelegrins
de Sant Jaume (de Compostel'la). Peró
es trobava en estat ruinós a causa de les

guerres i, el 1385, el rei Pere el Cerimo-
niós va intentar revifar-lo. Per fer-ho,
demaná que cada any es triessin dos pro-

homs encarregats de rebre les almoines
de tota la diócesi per reparar l'hospital,
augmentar el nombre de llits i d'aquesta
manera, poder acollir millor els malalts.

i.I 1
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Gultura ¡

pre-renaixement

final del segle XV, a Girona va
penetrar rápidament la febre de

A la fi del segle XIV, un documenr
municipal permet de suposar que
aquesta escola es trobava entre la torre
Cornélia i la de Sobreporta. D,altres
indrets religiosos s'ocuparen també de
la formació dels nous membres, com
Sant Feliu i els convents dels frares men-
dicants, les biblioteques dels quals eren
considerables. Un altre element que cal
tenir en compte en el desenvolupament
cultural de la ciutat són les escoles jue-
ves, on s'ensenyava gramática, filoso-
lia i, naturalment, la llei mosaica.

IJEsglésia gironina completava la
instrucció dels seus futurs clergues
enviantlos a les universitats o studia
properes. Aixó justificava la seva absén-
cia de Ia diócesi. Aquells que havien
d'ocupar un cárrec de responsabilitat
dins l'Església van seguir cursos a les
grans universitats: Berenguer Anglesola,
bisbe entre 1383 i 1394, va fer els seus
estudis universitaris, i particularment
jurídics, a Bolonya, com ho testimonia
la seva biblioteca. D'altres van estudiar
a Montpelle¡ París, Tolosa del Llengua-
doc; una gran majoria, no obstant aixó,
van estudiar a Lleida o a Perpinyá, per
qüestions de proximitat. Cal subratllar
els lligams que van existir entre Girona
i Montpeller en l'ámbit de la medicina
fins al segle XIX. El 1450, Joan Bru-
guera, mestre en medicina, va fundar
el Col'legi Gironí a Montpeller, on
s'aplegaven els estudiants gironins desit-
josos de completar els seus estudis en
una de les millors universitats de medi-
cina de l'Occident medieval.

De tota manera, és ben cert que un
bon nombre de laics no continuaven
estudis universitaris. És el que explica
l'obra dels patricis gironins que antici-
paren d'alguna manera la creació de
l'Estudi General l'any 1446. Ramon
Querol, mestre en medicina, va per-
tányer a un llinatge que agrupava els

la impremta. per justificar-ne la difu_
sió a la ciutat, calia no només que hi
hagués un terreny, sinó un terreny favo_
rable. Qué passá amb les institucions
escolars i els medis cultivats durant
aquest segle XV?

El Capítol de la Catedral va pro_
moure les primeres escoles de la ciutat.
En un primer temps s,hi ensenyava gra_
mática i teologia. Les biblioteques
importants completaven aquest
ensenyament. Hi havia previstos diver_
sos nivells: per als infants, la lectura i
el cant. Més tard, s,ensenyaven també
les disciplines del trivium. El caput
scholae o cabíscol dirigia l,escola áju_
dat pels mestres de cant i de gramátita:
ells eren els formadors dels infants que
havien rebut ordes menors. El clergat
fou, doncs, el passaport per accedii a
una instrucció mínima i permetia als
fills d'artesans, de mercaders o fins i tot
del patdciat, rebre una instrucció ade_
quada. A final del segle XIV, hi havia
forga demanda, fins i tot una llista
d'espera: els registres d'ordinacions
mostren un nombre molt important de
joves clergues provinents dé totes les
capes de la societat: el 137g-79, una
seixantena de criatures reberen el pri-
mer grau dels ordes menors i, per
aquesta raó, van poder assolir una ins_
trucció.

,' ¡t§ '



Marcó, Ribot, Sunyer, Boxols, tots els
patricis eminents. El 1395 va fundar
una escola situada a la plaga de la Cate-
dral on s'ensenyava gramática, retórica,
humanitats i la paraula sagrada. Alguns
anys més tard, el mercader Jaume
Beuda creá un col'legi situat al Merca-
dal on, grácies a un sistema de beques,
es podia acollir escolars pobres, tot per-
metent als altres infants de la ciutat
d'assistir-hi.

Fou en aquest conte»<t que, mig segle

més tard, els jurats, d'acord amb el
Capítol de la Seu de Girona. escriviren
al papa i al rei Alfons el Magnánim per
sol'licitar la creació d'una futura uni-
versitat, anomenada Estudi General,
que no va funcionar plenament fins un
segle després. Aixó també tradueix una

evolució molt forta, una exigéncia de

cultura i de formació que esperaven, des

de feia temps, molts medis socials, mer-
caders, patricis, peró també artesans.
Durant la primera meitat del segle XV,
una ciutat capaq de crear les condicions
d'un desenvolupament harmoniós haüa
de posseir tn studium, símbol del
reeiximent i passaport per a l'esde-
venidor.

El capítol catedrcl¡c¡ va promourc les
pr¡mercs escoles de la ciutat. Moltes vegades.

a l edal ñ¡lana. leni nslrucció equ¡val¡a
a ser ho¡ne d'esglés¡a.



desenvolu-

OM l'any 1285, l'any 1462 va
col.locar la ciutat novament sota

l'amenaqa de les tropes armades: com
si la história es volgués repetir! Tanma-
teix, les circumsráncies politiques no
eren pas les mateixes: el setge de 1285
havia estat l'acció d'una poténcia
estrangera. El 1462, la reina Joána En¡í-
quez es va refugiar a la ciutat amb el
primogénit; el comte de Foix (un fami-
liar seu l'havia amenaqada en altres
temps) va defensar Girona, mentre les
forces del Principat sota comandament
del comte de Pallars l'assetjaven. Ens
trobem a l'inici de la Guerra Civil.

Peró la fisonomia de la ciutat havia
canviat: d'entrada, estava protegida per
una muralla que englobava els barris
separats antigament. La ciutat dispo-
s_ava d'una jurisdicció, reial, comuna.
Es veritat que el desenvolupament urbá
s'havia acabat cap al 1360, i que, com
a Barcelona, el perímetre de les mura-
lles era excessiu per a les dimensions de
la ciutat. És cert també que entre els
anys 1360 i 1460 la ciutat va conéixer
un període difícil durant l'últim terg del
segle XIV, i que la població va augmen-
tar i posteriorment es va estabilitzar,
fins a mitjan segle XV. Ho testimonien
I'augment de la immigració i l'ins i ror
en alguns moments els indicadors
demográfics, com és el foc familiar,
estudiat a partir del testaments.

Lacrivitat económica també va pas-
sar per dificultats entre els anys
1370-1390, per conéixer una innegable
puixanga seguidament fins a mitjan
segle següent. Observant les exporta-
cions ingents de draps produits en els
tallers gironins, ens sorprén l'extraor-
dinária activitat dels oficis téxtils.
D'altra banda, el camp es va posar al
servei de la ciutat i durant aquest
període, va tendir a dedicar-se a con-
reus especulatius que comportaren un

Grisis ¡

pament

Torre del rec¡nte de Ia Forca Vella, oue et 1462 va
ser rcfugi de la reina Joana Efiiquez.
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complement d'ingressos gens menys-
preable.

No hi ha dubte que tothom vivia
millor, com ho demostren els docu-
ments. Globalment, podem considerar
que els pobres (els més sensibles a les

calamitats del temps) eren menys nom-
brosos. Tánmateix, la pau social estava
assegurada per un bon grapat d'insti-
tucions de caritat (sobretot la Pia
Almoina) que tenia la ciutat,

Durant aquest període, els artesans
gaudiren també d'un major benestar: la
documentació indica el nivell de la seva
producció i participació en el comerg a
distáncia que va facilitar Ia integració
del port de Sant Feliu de Guíxols a la
ciutat. El nivell del dot dels artesans no
va parar d'augmentar. El mateix va pas-
sar, en una altra escala, naturalment,
en el patriciat, que va saber invertir en
tots els sectors. Existia, com a tot Cata-
lunya, una certa divisió política.

En relació amb aquest aspecte, el
problema de la representació dels grups
socials, de mans com es deia a I'época,
passá per alts i baixos. La intervenció
de la reialesa no va modificar gran cosa.
Als períodes de tensió, com entre els
anys 1374 i 1383 o cap al 1430, segui-
ren períodes més calmats. En qualsevol
cas, el sistema de votació per a l'elec-
ció dels jurats va deixar insatisfeta la
població, en un període on el control
dels impostos era finalment l'aspecte
essencial. De fet, el problema semblava
resolt amb la instauració de la insacu-
lació el 1457.

En resum, no observem gaires fac-
tors interiors a la ciutat que afavoris-
sin la crisi de l'any 1462. Evidentment,
restava el difícil problema remenga, que
lluny de solucionar-se es va agreujar al
llarg del segle, conseqüéncia de 1'ambi-
gua posició de la reialesa, de la noblesa
i de les élites urbanes, que tenien grans

La pau soc¡al erc assegurada
per ¡nstituc¡ons de caitat

coñ la P¡a Alrno¡na-

possessions al camp de la rodalia. Més
que una revolució de la pobresa, dóna
la impressió que no faltava gaire per-
qué els pagesos s'integressin a 1'escena

del món urbá. Per no haver resolt un
problema juridic -els mals usos, la
remenqa en definitiva-, insensibles a
les flamarades de violéncia del món
rural durant el segle XV els dirigents
catalans van recollir els fruits del que

ells mateixos havien sembrat.



Vocabulari

Aljama: Comunitat jueya.
Arsina: Un dels mals usos; implicata el pagament d'uno indemnització en
cas d'incendi del mas.
Batlle: Oficial del rei o d'un senloL que en representat)a I'autoritaf en el
domini.
Cens: Prestació fixa i perpétuo, reconeixedora de la serytoria, deguda per
una possessió al senyor territoriol.
Cmsal: Renda perpétua.
Clavari: Oficial municipal encorregot de les finances.
Clavari cle les imposicions: Oficial municipat encorregot de la gestió de les
toxes indirectes.
Complantació: Controcte emprot soyint per a la viryto, en qué el
propietari conJia lo terra a un pagés que s'encarrega de plantarJa,
m¡tjongont una part de lo collita o de lo plantació.
Cdnsol: Magistraf municipal o representant d'un ofici.
Cugucia: Mal ús referent als drets del senyor sobri els béns cle lo dona
aclúltera.
Drassana: Lloc on es construeixen, ddoben o conseryen les naus-
Eixorquia: Dref del senlor a percebre lo llegítima de l,heréncia dels
remences que haguessin mort sense descendéncia.
Fitma d'espoli: Autoritzoció onerosa de gorantir un tlot sobre els béns det
mas-

Gasalla: Contracte de porcerio entre pastors i ramoders, en qué
I'arrendador cedeix a I'arrendatar¡ un romst o els capitals necessar¡s per
comprar-lo. Al final del controcte, ambdós es repdrteixen I'augment del
ramat.
Gremi: Organit zació dels oJicis.
Imposició: Toxa percebuda per quolsevol transaccie fonament del sistema
liscal municipal.
Insaculació: Sistema electoral basat en I'extracció a la sort.
Intestia: Dref del senyor a lo tercera port dels béns del remenga que moria
intest0t.
Jurat: Magistrat municipal, omb focultot executiya, elegit per un any.
Md: Estament.
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Claustre de
Sant Pere de
GaÍligants.

Mal any primer: Primera gran fam clel segte XIV ol terriori de lo Corona
dAragó (1333 J334).
Mals usos: Usurpocions senyoriols progressives referides als usotges de lo
condició servil (cugucia, arsino, firma d'espoli) i d'altres com la intestia i
I'eixorquia.
MostassaÍ: Oficial municipal encarregat de la vigilitncia dels mercats.
Ninou: Primer dia de I'any, en el curs del quol es desenvolupoven les
eleccions.
Obrer: l. La¡c encaffegat del manteniment dels edificis i llibres eclesiitstics.
2. Oficial municipal, elegit per un any, encarregot de la supervisió de
l'espai públic ila construcció-
Oidor de comptes: OJiciat municipal, elegit per un any, encorregat de la
verificació de la comptabilitat de la ciutot.
Paraire: Artesit que botanata i aprestava el drap.
Patriciat: Grup dels membres més rics i de les famílies més antigues de la
ciutot que es repartien els cdffecs més importonts del goyern urbit.
Pogrom: Moviment popular contra els jueus, ocomponyot de pillatges i
OSSASSiNOtS,

Remenga: Pagés catalit subjecte ol rcscot per abandonar I'explotació.
Sen or(ia): Amo de la ferra, el qui en té la senyoria territorial; detentador
del ban, el qui té el poder d'ordenar, constrényer i costigar.
Talla: Contribució directa, recaptada per I'outoritat municipal o
principesca. Al final de I'edat mitjana designava I'impost directe.
Usstge: Costum.
lteguer: Oficial reial, encategat localment de les funcions judicials i
militars.
Yiolari: Renda vitalício, establerta per la duroda de la vido de dues
persones alhora.
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social i económica de la Ba¡xa Edat Mitjana.
Yol. I Causes ¡desenvolupament de lacrisi.
Ed. 62. Barcelona, 1973.

VICENS ¡ VIVES, Jaume: Histo a de los
remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945.

VILLANUEVA, J.: Vi e l¡terario a las igles¡as
de España, vols. 12-15 (diócesi de Girona),
NIadrid, 1850¡851.

De lArxiu d'lmatges de la Diputa-
ció de Girona són les fotografies de les
págines 14, 22,41,42,61, 69, 7¿ 85,
89,90,91 i93.

De lArxiu d'lmatges de lAjunta-
ment de Girona, les de les págines 39,
63, 78 ¡ 79.

De la col{ecció de Josep Clara, les
de les págines 10, 11, 16, 17,23,25,
27, 31, 38, 48, 55, 6Z 71, 74, 75, 80, 82
i 84.

De J. Segur, les de les págines 62,
65 i 76. De Josep M. Ol¡veras, les de
les págines 15 i 52.

El mapa de la página 4 és de Sal-
vador Oliva. Els de les págines 28 ¡ 35,
de l'autor del llibre, i el de la página
43 és tret de la Histór¡a de Catalunya
d'Edicions 62. La gráfica de la página
13 és reproduida de la Historia de Es-
paña y América, dirigida per J. Vicens
Vives. El dibuix de la página 66, del
projecte de restauració de Sant Domé-
nec, elaborat per Joan M. de Ribot.

La fotografia de la portada és de
Jordi S. Carrera.
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TíTOLS PUBLICATS

G¡rcna aban6 de Gifona
(Preh¡stória)
Per Eudald Carbonell ¡ Enr¡queta pons

Girona fomana
(De la fundac¡ó a la f¡ del món ant¡c)
Per Jos€p Mar¡a Nolla

G¡rona goda ¡ sarraina
(476-78s)
Per Narcís M. Amich i Josep l\,1. No[a

G¡¡ona carclíng¡a
(Del 785 a l?ny 1000)
Per Gabriel Roura

Glrona medieval
Eetapa d'apogeu (1285-1360)
Per Chr¡st¡an Guillerá

Glfona medleval
Cris¡s ¡ desenvolupament (1360-1460)
Per Christian Gui¡leré

G¡rona sota el franqulsme
(1939-1976)
Per Josep C¡ara

PROPERS TiTOLS

Gifona ba¡x-med¡eval
(1460¡516)
Per Jaume Portella

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

Girona 1874-1923
Per Joan Puigbert

Quaderns d'histór¡a de Girona és una
collecció de ll¡bres que posen a I'abast
d'un públic ampli, de manera ordenada
i rigorosa, tota la informac¡ó existent
sobre el passat de la ciutat. Els millors
especialistes de cada període hi
ofereixen el resultat de noves
investigacions i obren nous camins a la
interpretació sobre els orígens i el
desenvolupament de l'área urbana de
Girona. La collecció aplega una valuosa
informació gráica, en bona part poc
coneguda.





Chrlstlan Gullle¡é (Limoux, 1950), cate-
dr¿tic d'História Medievol a la Universitat
de Savoia, va carsar eb estudis d'História
a les uniyersitats de Tbulouse-I¿ Mirall i
Par,ís I. Es llicencid l'an! 1972 amb la tesina
la noblesa de la diócesi de Girona al final
del segle XIY i al principi del XY. Desprá
d'una estada de recerca a Catalunyo com
a membre de la Casa de Veldzquez
(1980-83), va assolir el Doctorat d'Estat el
1990, a la Sorbona, amb la tesi Giona al
segle XIY dirigida en una primem etapa
per Charles Emmanuel Dufourcq, i desptu,
per Georges Duby. Es autor de nombrosos
articles sobre la Girona baix-medieval, la
fiscalitat i les finances de la Corona
dAragó¡ o més del llibre en catald Dircr,
poder i societat a la Gi¡ona del segle XIY
Q9U) En aquesta mateim collecció ha
publicat el volum coffesponent a I'etapa
l28s-1360
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