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Quan, el '1285, la c¡utat de Girona es va veure
assetjada pels descendents d'aquells que mig
millenni abans l'hav¡en alliberada del jou sarraí,
ja havia depassat amb escreix el vell triangle
emmurallat de la Forqa. El creixement dels segles
Xll-Xlllva provocar el desenvolupament de diversos nuclis urbans a extramurs, de Pedret al camí
del Carme, a l'entorn de les esglésies i els monestirs que hi havia. Durant el segle Xlll, la creació
dels convents dels ordes mendicants va originar
nous barris i en va interconnectar alguns dels que
ja exist¡en.
Girona era el cap del regne. La seva defensa
s'articulava a partir dels castells de Sobreporta
vigilava l'antiga via romana que venia del
-que
nord- i de Gironella, clau del sistema defensiu
gironí, emplaQat en el lloc més prominent de la ciutat. Aquest vell dispos¡tiu defensava la part alta de
la ciutat, que era el barri eclesiástic per excel.lénc¡a. La fortalesa de Requesens, situada al bell mig
del pany meridional de la muralla, també tenia un

paper remarcable, sobretot de defensa del call
jueu situat a l'interior dels murs.

l-any'1285, encara no hi hav¡a unitat urbanís-

tica. De nord a sud, ressegu¡nt la riba dreta de
l'Onyar iel Ter, hi havia un nucli de població situat
al voltant de l'hospital de Sant Llátzer de Pedret,
un altre a I'entorn dels monestirs benedictins de
Sant Pere de Galligants i, més enllá, de Sant
Daniel, i encara un tercer, a tocar la col.leg¡ata de
Sant Feliu, lloc de la tomba de Sant Narcís, patró
de la ciutat. A la banda sud del conjunt fortificat,
el creixement havia estat més homogeni i, durant
la segona meitat del segle Xlll, els carrers van
comenQar a rebre denominació, freqüentment relacionada amb les activitats artesanals.

1282
Vespres s¡c¡l¡anes.
1284
Pere el Gran atorga als gironins els
mate¡xos privilegis polítics que als
hab¡tants de la ciutat de Barcelona,
segons el pr¡vilegi dit d'en Prohensal.
1285

Setge iconquesta de G¡rona per
I'exérc¡t del rei de FranQa, Felip
lArdit, en el marc de la Croada contra el rei dAragó.

1291-1327

Regnat de Jaume ll.

f300

1317

Elecció del comanador de l'Hospital Nou o de Santa Caterina.

1321

Les Corts es reuneixen a G¡rona.
Duran de Baldac és cremat a la
plaqa pública acusat de begu¡n¡sme.
El bisbe Pere de Rocabertí organitza, per primera vegada a Girona.
la festa de Corpus Christi.

1323-1324
Conquesta de Sardenya.
1327-1336

Regnat dAlfons el Liberal.

1329

El rei ven les jurisdiccions de Llagos-

La ciutat és exempta del bovatge i
les jurisdiccions de la veguer¡a no
poden ser alienades.

tera ¡ de Cassá de la Selva a Ot de
Montcada.

1303

lnici de I'expedició a Grécia.

1330
Organitzac¡ó de I'of¡c¡ dels para¡res.

1309r0

1333r334

Expedició a Almer¡a.

Els documents de l'época citen /o
mal any primer.

1312
Es ¡nstaurada l'Obra Nova de la Seu:
inici de la construcció de la catedral
gót¡ca.

1336-1386
Regnat de Pere el Cer¡mon¡ós.

1315

1338
El rei aliena la jur¡sd¡cc¡ó de Palausator a favor de Francesc de Senes-

Noves franqueses comercials i fissobreposats
d'obres públiques.

cals. Elecc¡ó dels

l'

terra, contra el parer dels jurats de
Girona.

1343-1344
Restabl¡ment de la unitat catalana
després de la victór¡a sobre el re¡ de
Mallorca.

maig-luliol 1348
Pesta negra a la c¡utat.
1351

Erecc¡ó el ducat de Girona.
1345

El bisbe Arnau de Montrodon ¡nstitue¡x la festivitat de Sant Carlemany.
Reforma en l'elecc¡ó dels jurats: el
Consell General queda limitat a 80
membres.
Les fires de G¡rona hauran de
celebrar-se el primer d¡lluns de la
segona setmana de Quaresma.

1355
Sant Fel¡u de Guíxols esdevé carrer
de la c¡utat de Girona.
1357
Comenqa la guerra contra Castella.
1359

lnici de la Diputació del General.
1360
Fogatge reial manat per les Corts de
Cervera.
1365-1356
Amenaqa de les grans Companyies.
El carret de I'Aryenteria
desp¡és d'un aiguat. També
va pat¡rne la Gircna

del 1331 ¡ del

1363.
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setge
de 1285

EI

A

fórmula que els jurats solien
emprar per tal de recordar a la

Corona els seus deures
horca i
-clau,
tancament del regne- descriu perfectament la situació de Girona en el Principat. La ciutat, bastida sobre un turó, era
un punt de pas obligat per a qualsevol
exércit provinent del nord (els francesos)
o del sud (els musulmans) i estava protegida per la confluéncia del Ter i 1'Onyar.
A I'época que considerem, el perill solia
venir més aviat del nord.
El setge de 1285 no era el primer que
patia Girona. La situació s'havia agreujat amb el conflicte entre la casa reial
catalano-aragonesa i els Angevins, branca
secundária dels Capets. Després de les
Vespres sicilianes, el papa Martí IY que
era favorable als Angevins, va predicar la
croada contra Aragó, i aquesta es va
posar en marxa dirigida pel rei de Franga
Felip lArdit.
A Catalunya, el rei Pere va confiar al
noble Ramon Folc de Cardona la defensa
de la ciutat de Girona, on es van refugiar
els habitants de les viles empordaneses
que havien fugit quan l'exércit francés
creuá el coll de Panissars. El dia 15 de
juny, el rei en persona va arribar a Girona,
mentre que els invasors l'assetjaren el dia
26, havent-se installat el rei Felip al con-

vent dels franciscans. Després d'una
defensa heroica, el 15 d'agost el rei catalá

es va enfrontar als francesos en una
batalla de resultats indecisos. Va ser lla-

*-§*§

La Tofte Gironella ocupava
el punt rnés elevat de
les deÍenses c¡utadanes. El
ctonista Desclot d¡u que era
bella, Íorta ¡ alta, de gros
mut de pedra ¡ de calQ.

lArdit va prendre la iniciativa de proposar la capitulació. El miracle de les mosques de Sant Narcís, que
la tradició popular situa en aquest moment históric, té més a veure amb l'ámbit
de les mentalitats que no pas amb la reavors que Felip

litat, que ens ensenya que durant l'época
estiral les epidémies solien sovintejar.
Quan es va signar Ia capitulació, la ciutat va ser evacuada per les tropes de Ramon Folc i ocupada, el 5 de setembre, pels
francesos. Aquests no van poder mante-

nir la posició a causa de la desfeta que
els va infligir l'esquadra comandada per
Roger de Llúria a les illes Formigues, fet
que va privarJos de la seva intendéncia.

Berenguer Renall, jurat en cap. Peró cal

El purt feble

no oblidar tampoc les conseqüéncies

administratives del fet: la tradició sempre ha assegurat que la documentació de
l'arxiu municipal va ser cremada durant
la contesa. igual que nombroses escriptures notarials. De fet, es van perdre a
causa d'una riuada una mica posterior,
peró tot plegat ens indica que el setge va
deixar una empremta molt marcada en la
consciéncia col.lectiva, de manera que es
va convertir en esdeveniment essencial i

referéncia de qualsevol altre
important.

succés

El casiell de Sabrcpotta
era a tocat I'esqlés¡a
de Sant Feliu, la qual va
estat molt de temps forc
del rec¡nte ñurat.

Una vegada més va ser la part alta de
la ciutat la que va resistir, mercés a les fortificacions. La Forsa havia estat condicionada com si fos un castell, amb poca

població civil a dins, i Ramon Folc de
Cardona va fer enderrocar les construccions adossades a la muralla, llevat de les
que eren a la part de l'església de Sant
Feliu. Precisament va ser per aquesta
banda que, a primers d'agost, els francesos van véncer la resisténcia del reducte

gironí.

trs conseqüéncies de l'episodi van ser
certament importants. Una part dels gironins va have¡ d'abandonar la ciutat. La
familia jueva dels Ravaya va haver d'anar
a cercar asil a Valéncia, els Habid a Solsona, iels Isaac a Lleida. Les pérdues
materials van ser de molta consideració,
\egon\ un memorial adreqar al rei per
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La

reG0nstrucciÓ

ENTRE que la part alta de la ciutat va ser relativament respectada pel setge, no va ser així amb els ravals fora muralla. En retornar [a població civil, que havia deixat el lloc als professionals de la guerra, comengá el procés de reconstrucció. La part corresponent

es va especialitzar encara més, fins a esdevenir un barri
totalment eclesiástic, i la reconstrucció va
orientar el creixement urbanístic cap al sud
i cap a la part de I'areny de I'Onyar.
ks cases dels voltants de la Seu, que

a l'actual barri antic

durant la primera meitat del segle XIV

El caüer del b¡sbe
Cartañá. L' Esglés¡a era
propietár¡a de Ia major¡a
de lés cases situades entorn
de la catédal.

encara solien estar ocupades per laics. van
ser comprades per clergues, fins al punt
que hom en deia cases canonicals. Així,
els principals carrers que menen a la cate-

dral estaven habitats gairebé exclusivament per eclesiástics. Ja fossin senzills
capellan:. preveres del capitol o importants dignataris forans, com l'abat de
Sant Salvador de Breda, van adquirir el
costum de parar una casa dins la ciutat
episcopal. D'altra banda, el creixement
de la Pia Almoina, a Ia banda est de la
plaga del Mercadell, va anar ocupant una
porció considerable de terreny. Ijobra de
la Seu va comengar el 1312, el palau episcopal fou engrandit al principi dels anys
1320 i es va iniciar la construcció de la
cúria. Comptant amb l'espai que ocupava

l'aljama judaica, els terrenys disponibles
a la part alta de la ciutat cada vegada van
esdevenir més escassos.
El procés de reconstrucció dels habitatges emplasats entre la muralla i l'areny,
molt malmesos pel setge, va ser relativament lent. Un document de 1295, confegir a l'escriptori de Poblet. al.ludeix a una
casa situada a les Albergueries, tinguda

sota la senyoria de l'abat del monestir
esmentat, per un emfiteuta que es compromet a reparar-la en el termini de vuit
anys, deixantJa tal com estava abans de
la guerra contra els Gal¡c¡'.
, ,,' ]i ,,

t0
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Les Ferreies Velles ¡ les Ballesteies. dos
carrers eñbleñátics de la ciutat ñedieval

aquest moment va esdevenir vella-,
entorn del 1292 va aparéixer la Ferreria
\ova. Més avall, el topónim tverneries
es va impo:ar al més antic d'Albergueries.
en un moment en qué la vinya condicioEls topónims, que podem documentar
amb una certa freqüéncia a partir de mit-

jan segle XIll. ens dibuiren les especialitzacions dels diferents barris en els
temps anteriors a la gran expansió de la
ciutat, sobretot al sud i a l'oest de la
muralla. Entre els més antics, hi havia el
carrer de Fdbregos o Fabricis, en llatí, que
ha confós molts historiadors, que volien
identificar el seu origen amb alguna
fábrica, molí o una altra instal'lació
industrial, quan es tracta d'un cognom.
Alguns anys després del setge, va perdre
aquesta denominació i va esdevenir el carrer de les Ballesteries.
Els topónims restants feien referéncia
alhora a Ia funció de mercat de distribució dels productes de la ruralia propera,
a la de ciutat-etapa en el camí reial provinent de Franqa, o a alguna activitat
artesanal. Prop de la Ferreria
en

-que

nava el paisarge dels turons propers i que
la imposició sobre el vi s'anava convertint
en la més important de les que eren recaptades. tl nom Draperia -que designara
l'actual carrer dels Ciutadans- va aparéixer el 1272, igual que el del seu paral.lel,
el carrer del Rossinyol, que anava des de
l'actual plaga de Sant Josep al convent de
la Mercé. Així, tots aquests caffers van ser
condicionats durant els primers anys del
segle XIY encara que restava molta feina
a fer per dibuixar una xarxa urbana homogénia. Altrament, el 1315 el rei, de manera
semblant a com s'havia fet a Barcelona
alguns anys abans, va crear l'ofici d'Obrer,
que, en nombre de tres, tenien compet¿ncies en matéria d'urbanisme, promulgaven reglaments sobre edificació i, fins i tot,
estaven facultats per oposar-se al batlle
general de Catalunya. que era qui concedia les llicéncies en mat¿ria de construcció.
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(tn cop acobada la reconstrucció, durant la d¿cada de 820,
la ciutaf de Girona va experimentor uno etapo de fort creixefient
urbanístic, de la qual lo documentacíó permet seguit els passos i
direccions. Al principi del segle XI'{I lu ciutot encaro no estava undicada
jurídicament, ja que el burg de Sant Pere de Galligants depenia de la
jurisdicció de l'abat del monestir del mafeix nom. Aixó feia que, per
exemple, els habitants d'aquest burg no poguessin gaudir de les mateixes
fr*nqueses que els de lo resto de lo ciutat, dependent de la jurisdicció
reial. Tampoc no ho estaya en el pla urbonístic, ja que restaven
nombrosos espais sense constuir enÍre els diferents nuclis edificots. Per
aixó, podem dir que lo vet¡table unitof de la ciutat ya ser assolida en el
trans.urs de lo primera meitot del segle.
Peri), per tal de garantir el desent,olupament de lo construccio, cal que
es compleixin diverses condicions. La primero és I'existéncia d'espai lliure.
En el cas de Girono, n'hi hayia de diferents fitularitats. Segons els
capbreus urbans que s'hon conservot, la senyorio eminent es repart¡a entre
lo Corona i I'Església, i, en un segon terme, els ciutddons. El rei posseia
fofa la port de I'areny del riu Onyar, encoro que en ocosió de I'erpedició a
Sardenya va alienor el seu domini sobre les cctses de ciutadans benestants.
L'Església era senyoro de nombroses zones de lo ciulot des de dotes
reculades, peró encara yo acréLrer oquesf pafrimoni per la vio dels llegafs
de determinades famílies ben situodes que varen desapareirer en scabar
sense descendenfs directes- Ya ser el cos dels Banyoles, els Estrug o els
Yengut. Així la pabordia de Juny de Sant Feliu ero el senyor eminent de
diverses cases al burg de Sant Feliu, al carrer del Llop i eltres indrets
propers, peró també dels carrers de lo Draperia, del Rossinyol, de
Vilonoya, de la Tallada, de Yallnegro
Sont Martí Socosto i el
carrer de Vilanova-, sense comptor el-dessota
Mercadal.
Aquestes inst¡tuc¡ons també posseien terrenys edi.ficables. Peró el rei
no habitova a Girono i els religiosos no es dedicayen a la consÍrucc¡óPer aixó, els juristes gironins van haver d'utilitzar una fónnulo
per lo qual els intermediaris poguessin parcel.lar i construir: el confrocte
d'emfiteusi. Aixi I'Església donaya un terreny a un promotot
aquest el delimitarq el dividia i en feia establiment

12

Le Pabla d'en
V¡ver6 era stuada
enlte San¡ teltu t

Gall¡gants

emÍit¿utit de cadascun dels lo¡s ols h\bitonts cle lo ciutat que es
complometien o construir-hi en un termini breu de temps
any, en
-un
general-. Des d'aquell moment, el promaÍor rebio una part
de les rendes,
peró I'Esglesia conservovu la reserva del domini direcre o eminent.
liru i
tot en el <as que ambdues part\ orribes\in o repanir-se el.s canons
corresponents a les successives trsnsmissions. Malgrot que oquest sistema
es va generalitza4 en alguns casos la inicisliya privacla emprenia
direttament el projette, com vo possor amb l'ertens terreny que els Bordils
posseien dorrera lo ploga de les A¡6"nrrr,rt, que octbaria convertint-se
en el carrer No¡¡. Per ls sevo pürt, el rei vo ceáir rcrenls a ctlguns dels
seus coasellers, concedinf-los autorifToció per porcel-lar Es vo fer aixi per
exemple, amb l'espoi situot entre els burgs de Sant pere de Ga isants i de
S0nt Feliu, que una volta edi-ficat va ser 0nomenot pobla d,en iivers.
Uno dsrrera condició per possibilitar el creixement urbttnistic es,
svidentmenl, I'exisf¿ftcio d'una forla demanda, llig?rta al creixement
demogrdfic. En aquest cas, a mé6 el creixement de ta població rural i el
sistema de transmissió del potrimoni basat en I'hereu ttan aJovorir la
immigració.
Les porcel.lacions van ser molt nombroses a lo part meridional de la
cíutat. El carrer Nou, formoÍ per inic¡útiva clel jurista Bernat Bordils, el
b*rri de Vilanovo, I'establiment dArnau vilagran, que ya ser I'origen del
csrrer Porquer, situat o tocar el convent dels Mercedaris, cansÍruit
prec¡soment entorn del t310... Lo pujtda de Sant Marti va ser parcel.lctcla
pel juristo Ramon Veneut. I a pobla d'en Vivers, com ja s'ha d¡t, connectit
el burg de Sanl Pere amb Safi Feliu en el momenl que la.jurisdicció del
primer vo passar o dependre del rei. El Mercodal tompoc io quedd enrere:
a partir de 1319, hi htt I'est(rbl¡ment d'en Yendrell, enÍorn de 1338, el tt'en
Ramon Prohensal, etc-
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aixd la institució eclesiástica estava inte-

Grans obres
públiques
La nova catedral gótica
va set coñenQada el 1312
per la banda de la capgalerc.

ressada en l'embelliment de la ciutat. El
primer temple va ser bastit en un lloc prominent. A final del segle XIII, Ia dotació del tresorer de la Seu va donar lloc
a una obra que va durar décades. Perd

l'Església no era l'únic mecenes. I¿ Corona, les obres de les altres esglésies i el govern municipal també van tenir un paper
essencial en el finangament de les grans
obres urbanes, que proliferaren especial-

ment durant la primera meitat del segle.
La més important va ser l'obra nova de
la Seu. Va ser instituida el 1312 i reformada poc abans de la Pesta Negra, encara
que els primers registres coneguts daten
de 1365. Hi trobem mestres d'obra estran-

gers, procedents del Llenguadoc proper
o de llocs més llunyans, com la Savoia,
peró també grans personalitats locals,
com Pere Sacoma, que va dominar els
anys 1350J360, essent alhora mestre
major de l'obra de la Seu i dirigint altres
obres, com el campanar de Sant Feliu o

el Pont Major.
Paral.lelament a l'extensió de la ciutat,
els ordes mendicants van experimentar un

gran desenvolupament en el

periode
1330-1340 i, en conseqüéncia, també van
construir: acabament de les obres de la
Mercé, ampliació de Sant Francesc, consagració de Sant Doménec, primera fase

de l'aixecament del convent de

Santa

Clara. Els obrers de les fábriques de les
parróquies,nom que rebien els responsa-

-i manteniment del
temple parroquial- ¡ambé van inlervenir

bles de la construcció

en I'embelliment de les esglésies que eren
sota la seva responsabilitat. Va ser el cas

de Miquel Tiullars, Ramon Calvet i
Ramon Vengut, obrers de Santa Susanna
del Mercadal, que administraven els diners
procedents de donatius dels fidels o de les
confraries que estaven sota la invocació

del titular d'alguna capella de l,església.
Per altra banda, els carrers, els ponts,
les escales
nombroses a causa de

-molt
la topogralia
co5teruda de la ciurar-

implicaven la intervenció dels edils. per
exemple, tres obrers de l'obra de l,escala
de Sant Martí Sacosta, Francesc Terrades,
Berenguer Renall i Pere Vengut, el 13291330 van assegurar la construcció d,aquesta graonada, igual com poc temps abans

Una mostra de la participació
reial en lo promoció d'obres
públi{ii,rss duront la aúmero

ho havia estat la de Predicadors.
Ijadministració reial, que fins aleshores sempre havia llogat els locals que
necessitava, el 1342 va fer construir I'edifici de la Cort Reial, entre la plaqa dels
Cavallers i els Quatre Cantons. Així,
l'indret va esdevenir el barri adminis¡ratiu per excel.léncia, amb la seu de les notaries de la ciutat davant de la cort de justícia i la presó. Va haver-hi altres obres
reials, com la de la peixateria nova, perd
curiosament, sembla que els jurats no van
sentir la necessitat de fer aixecar la casa
de la vila. Precisament a aquest barri fa
referéncia el primer esment documentat

Capitell del tr¡for¡ de I'esglés¡a de
Sant Feliu, constru¡t entrc els segles Xlll ¡ XV

d'unes voltes al carrer

1321-, element
-el
arquitectónic que amb
el temps ha esdevingut característic de Girona i en bona
part responsable de l'encis de la ciulat.
Com va ser finangada aquesta intensa
activitat constructiva pública? Les aportacions caritatives dels fidels eren una bona base per a la construcció d'esglésies,
convents o altres obres. Aixi i tot, calia
un finanqament propi, encara que fos
complementari. Va ser el dret de barra,
en el cas dels ponts i l'agengament dels
carrers i excepcionalment en el de la Cort
Reial, perd de vegades van caldre finanEa-

ments més complexos, com podem veure
en els comptes d'obres que s'han conservat, on una part important dels recursos

provenia de la ruralia propera (delmes,
censos, absolucions de noces, etc.). Tampoc no era rar que el rei o els jurats subvinguessin directament a la despesa.

{E

EI mercat
immobiliari
.p
t- torl creirement poblacional va
! tenir intenses repercussions en el
mercat immobiliari. La demanda d'habitatges no podia ser totalment i puntualment satisfeta per l'oferta. Així, es va
configurar un sector económic importantíssim, en qué el notari feia el paper
d'agent immobiliari a tots els nivells.
Els habitatges del segle XIV rarament
depassaven els dos pisos. La casa del mercader Pere Vilar, que coneixem perfecta-

ment mercés als documents conservats,
ens pot servir de model de la planta clássica d'una casa, habitatge, taller i botiga
alhora. Tenia dos nivells. La planta baixa
era el lloc de treball del mercader i es com-

ponia d'una entrada, una botiga iun
obrador, on era emmagatzemada una
part dels estocs, al costat d'armaris plens
d'objectes diversos i cofres de gra. El primer pis constituia el domini privat dels
estadants, amb dues cambres i una cuina.
De vegades aquesta mena de cases podia
ser més gran, com Ia que era del jurista
Arnau Batllg que en un moment determinat va ser llogada a sis famílies diferents.
EI material de construcció més utilitzat era
la pedra, extreta de les pedreres properes,
emplagades a Pedret o damunt del Carme.
No cal dir que no totes les cases presentaven les mateixes característiques. Hi
havia ben poques coses en comú entre
una casa del carrer de la Draperia o de
les Ballesteries i una casa suburbial del
carrer de Vilanova, de Sant Pere de Ga-

lligants o el Mercadal. Durant els anys
1331-1340, el preu mitjá d'un habitatge
a la part central de la ciutat era de 1.153
sous barcelonesos de tern, al Mercadal
648 sous, i 236 sous a la barriada de Vilanova. Més tard, entorn de 1360, les xifres
expressen sense embuts I'expansió: calen
3.423 sous per adquirir un habitatge a la
zona del centre, 2.460 sous en el cas del

burg de Sant Feliu, 825 sous a[ Mercada1, 6m a Sant Pere de Galligants i, finalment, 213 sous al sector de Vilanova.
La propietat era només útil, ja que el
domini eminent i els drets que se'n derivaven pertanyien habitualment al rei o a
l'Església. Per aixd, quan algú comprava
una casa de la qual el senyor eminent era
una persona diferent del venedor, el primer se'n reservava el domini directe i calia
pagarJi en el moment de la transacció els
diferents drets de transmissió (terqos,
llulsmes i foriscapis), a més d'un cens

fix. Per una casa situada al Mercadal i venuda el 1331 per 1.460 sous, el
comprador va restar compromés a pagar
3 sous de cens cada any per Nadal al
sagristá segon de la Seu. Val a dir que la
propietat urbana presentava una gran
mobilitat, tant en el cas de les cases com
en el dels terrenys o les botigues, i els ciutadans acomodats erlaven molr inleressats a invertir-hi part dels seus recursos.
A més del mercat de compra-venda, hi
havia un bon nombre de cases i pisos per
anual

Ilogar, amb contractes ad usufructum,
que solien ser de periodicitat anual o, en
tot cas, que no depassaven els 8 anys per
tal de no haver de pagar foriscapis. Els
preus dels lloguers, que depenien de la
qualitat dels habitatges i dels nivells
d'oferta i demanda, van augmentar de
forma regular fins al 1348. Cap al 1330,
calia disposar d'una mitjana de 130 sous
per any per trobar habitatge al centre de

la ciutat, 45 sous a Sant Pere de Galligants, 30 sous al Mercadal i barri de Vilanova, i 25 al burg de Sant Feliu. La disminució poblacional motivada per la
pesta de mitjan segle va ocasionar una
baixa dels lloguers, els quals no van tornar als nivells anteriors fins al 1360. Els
arrendadors solien ser ciutadans, mercaders, vídues i eclesiástics, mentre que els
arrendataris eren gent d'oficis artesanals.

En definitiva, l'especialització dels barris, una forta mobilitat de la propietat
urbana i la pressió a l'alga dels lloguers
poden ser considerades característiques
d'una ciutat en ple procés de creixement
demográfic.

A I'altra página, un carrer
del Mercadal. Ací, dues ¡matges
dels caÍrerc estrets de la banda üeta de t,On at

,., ,?

teniment dels ponts que comunicaven les
dues bandes de l'OnYar'
I-es carreteres principals són, per ordre

Garreteres,
Garrers I
ponts
lrueon a cos¡a¡ d'un eix de comuQ
LJ nicació molt antic, documentat almenys en época romana, Girona era
una etapa obligad a en la via Jrancigena,
també anomenada mercateria. Una xatxa
de comunicacions ben conservada, a més
d'uns rius i rierols de fácil passatge, constituien un gran avanlatge per a una ciutat medieval. El rei i els jurats ho n
entendre així i van procurar desenvolupar una ciutat on el carrei tenia un paper
cabdal, per la seva especialització, per la
seva problemática. pel fet de ser un espai
de sociabilitat. Thmbé van dedicar una
especial atenció a la construcció i al man-

EI pont del D¡able

o del D¡mon¡, sobre
el Gúell,
va set bast¡t

al €egle XIV

d'importáncia: Ia Nord-Sud, que era
l'antiga via romana, ja citada, i la que

menava a Sant Feliu de Guíxols, que els
jurats van fer construir a partir del 1322.
La resta eren carreteres de caire més regional o local, com la que duia a Banyoles
i, més enllá. a Besalú i Olot, sense arribar a Vic, a causa de la barrera que suposava el Ter; o com les que conduien a
l'Empordá. trs fites de pedra del privilegi de la mitja llegua, per bé que fixades al principi del segle XVIII, ens permeten de situar les diverses sortides de
Girona existents almenys a mitjan segle
XV. Aquesta xarxa viiria comportá treballs de manteniment regulars, i també
els grans ponts que permetien de travessar el Ter (el Pont Major) i l'Onyar, a

I'altura de Vilobí.
També hi havia ponts a la ciutat, bastits a despeses dels habitants de Girona,
incloent-hi els jueus. Per passar el Gallii el
gants, n'hi havia dos
-el d'amunt
destacava el
d'avall-. Sobre I'Onyar,
pont de pedra de Framenors, protegit per
una banda amb,.una torre de defensa, i

el pont d'en Cardonet
que va
-personatge
viure a Girona el periode
1320-1348, mercader, draper icol.lector de les imposicion:
reials entre la comunitat jueva-, també
anomenat del Pelegrí, a més d'altres passeres secundaries. Finahnent, el 1356, hom
va aixecar el pont del Diable, que creuava
el riu Güell fins fa relativament pocs anys,
i que va ser desmuntat de pedra en pedra
i portat a un magatzem municipal.
Els carrers també depenien dels jurats,
que comptaven amb els obrers, encarregats d'adoptar mesures per garantir la

riu els ossos i menuts dels
animals que especejaven.
En general, el finanEament de totes
aquestes obres es feia a parrir dels ingressos provinents del dret de barra, concedit pel rei de manera temporal, habitualment per cinc anys, i que calia pagar una
vegada cada dia per tot animal de bast
que entrava o sortia de la ciutat. Per un
cavall o un mul es pagava un diner; per
un ase, que podia transportar menys cárrega, es pagava un óbol, és a dir, mig
diner. Tot i que els clergues i els nobles
llencessin al

neteja viária, la seguretat, i fins i tot
l'embelliment de la urbs. Va ser el cas, per
exemple, de la proliferació de voltes i

n'eren exempts, la recaptació en concepte
de dret de barra e¡a molt important: entre
365 i 465 lliures barceloneses de tern cada

porxades, que havien de ser aparedades
en cas d'amenaga exterior, peró que concitaven l'aprovació dels edils per la millora estética que comportaven i pel fet

an¡ pels vohs del 1340, quanrirar equi\alent al pressupost ordinari del govern
municipal.
Peró, encara hi havia altres vies de
finangament de les obres d'infrastructura.
Lestat dels camins i els ponts era tal, que
hom va arribar a considerar que part¡c¡par en el .seu arranjament era una obra
piadosa. Es el cas, per exemple, d'un cardador gironí, que en el seu testament disposá diverses deixes per a l'arranjament
o la construcció de quatre ponts.

d'afavorir el bé comú. La pol.lució

ambiental, considerada com un resultat
de la descuranca individual ide l'egoisme
dels oficis contaminadors, va ser combatuda de manera permanent per part del
rei i els jurats: el 1304, el rei Jaume va
vetar el conreu del cánem a l'Onyar; el
1351, hom va prohibir als carnissers que

El pont de pedq
de Frañenors
comun¡cava la

c¡utal amb el
Mercadal.
Tenia un tnQat

semblant al
Pont de Pedra
actual.

cis climátics, sobretot de la sequera, que
impedia la normal maduració dels blats

i originava

La coniuntura
ec0n0mrGa
f\ u trl coneiremen¡ i quines opiV.\- nions sobre l'actiritat i le: qüesion-§ económiques tenien els gironins del

t

segle XIV? EIs governants municipals i
el rei pensaven que el nivell general d'acti-

vitat determinava el grau d'enriquiment
de la ciutat i de desenvolupament demográfic. A més, estaven fermament convenguts que calia evitar, a tota costa, Ia sortida de moneda del pais, de manera que calia restringir al mixim les compres de producte: a l'estranger. Aquestes idees se ¡ituaven més aviat en una perspectiva a llarg
o mitjá termini. Amb una visió molt més
immediatista, el poble comú estava més
pendent dels moviments del preu del pa.
Els anys compresos entre el 1285 i el
1360 van constituir un període relativa-

menr larorable, pel que [a a la conjuntura general.A Catalunya, com en general a tot Furopa. no hi hagué guerres i.
lol i el mal any primer,les crisis de subsisténcies van ser de curta durada i de
moderada intensitat.
Malgrat el que s'ha dit més amunt, els
regidors del municipi estaven molt pendents del proveiment de gra a la ciutat.
Quan el canvi d'any agrícola es presenrava difícil, no dubtaven a mobilitzar mercaders i traginers, per tal d'anar a cercar
blats on calgués, a més de dictar bans

rigorosos per impedir l'exportació de
grans tot declaranl el vetus blodi. Efeclivament, les economies agráries estaven
amenagades permanentment pels capri-
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processons massives, encapgalades pels jurats, que clamaven al cel

en demanda d'aigua.
Tots els cronistes catalans es posen
d'acord per imputar l'origen de tots els
mals que afligien el Principat al mal any
primer de 1333. Deixant de banda que
aquesta dara no é: exacta. cal dir que ja
hi havia hagut canvis d'any agrícola difícils, com per exemple el 1317-1318 o el
1327 -1328- D'aquesta darrera data, hem
pogut localitzar una lletra dels jurats que
fa esment de la compra de gra a uns mercaders narbonesos. Heus aquí un dels
avantatges d'estar prop de la costa: el pro-

veiment era més fácil, encara que els
ndlits encarissin una mica el preu final
del gra.
El mes d'agost del 1333 va arribar a la
ciutat un primer rumor alarmant. Hom
parlava de males perspectives de collita,

En sls r*om€§ls tr§s st§,¿s ds la
crisi de subsisténcies, els i tdts de
. la ciufcl la &scrivig,n'§1,. oqugsts '..
t€rmés en una lletro ddrec,rda d'
'
I'inÍant Pere, el 28 de lebrer de
t334:

«(...) la freytura és tan gran que
si Déus, per sa bo¡dat, consgyl
no.y dóna, les gens moriran de
fam e la ciutal, qui és c1¿u del
regne e qui ja és estada
restauració del regne, se¡á en peril
de destrucció (...

¡

".
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Venda de gra

en un porl del
Mediteftan¡, segons
Jaume Cabrcra. La
pintura coffespon
al rctaule de
Sant N¡colau de
Bar¡, de la seu

de Manresa.

i

els jurats van actuar rápidament,

posant-se d'acord amb el mercader barceloní Arnau Espaser i el seu compatriota

Arnau Rafart, que aleshores era a Sicília, per portar uns quants milers de salmes de forment des d'aquesta illa a
Girona. Mentrestant, s'arreglaren per un
temps amb gra provinent de Tortosa. En
condicions normals no hauria passat res,
peró les condicions polítiques, la guerra
contra els genovesos i les males condicions de navegació van retardar l'arribada
del carregament siciliá i provocaren el dramatisme de l'escassetat. Durant els mesos
de febrer i marg de 1334, la situació va

empitjorar de forma alarmant. El maig,
a pocs dies d'una bona collita, els jurats
agrairen al rei la tramesa d'uns ajuts,
mentre encara esperaven el blat sicili¿,
que no va arribar fins després de la collita, la qual cosa va portar les autoritats
municipals a discutir el preu de la partida amb els mercaders.

Fem un balang. La crisi de 1333 va ser
més llarga que les que l'havien precedida:

l'amenaga era present des de la mateixa
collita de l'estiu de 1333 i la carestia va

durar fins al maig de l'any

següent.

Encara que hi pugui haver l'habitual exageració epistolar. és clar que la crisi es va
accentuar durant l'hivern i la primavera
de 1334. El preu mitjá del forment es multiplicá per dos entre 1332 i 1333-34, arribant a 16 sous barcelonesos de tern per
mitgera, fet que significa un augment de
mitjana importáncia en relació amb altres
crisis. Ijactivitat notarial, veritable termómetre de la vida ciutadana i del ritme dels
afers, no deixa pas entreveure una frenada, mentre que en el transcurs de la primera pesta, el 1348, aquest fet esdevingué fonamental. En definitiva, els jurats
van prendre mesures i van aprofitar les
possibilitats de proveiment que eren al seu
abast, peró la conjuntura mediterránia va
anar en contra d'aquests esforgos.

,r2t

.

Manlleu, per 64 sous anuals, d'una pesa
de terra situada en una horta anomenada

La

de Ia

iste lla
Gompra
c

Pedrera i regada pel rec Monar. Thnmateix, els turons dels voltants de la ciutat
eren plantats de vinyes cultivades per

gironins.
El pa era l'aliment fonamental, amb un
preu que variava en funció de la qualitat
del producte. Durant Ia primera meitat del
segle, es consumí més pa d'ordi que no
pas de forment, que era dues vegades més

A vida quotidiana de les mestresses de casa era presidida pel mercat

i la cistella de la compra, en una societat
on pesaven molt els oficis i el sector ali
mentari, que arribava a ocupar entorn del
10 per cent de la població activa. Abans
de res, perd, cal tenir en compte que mol-

tes famílies vivien totalment o en part
d'alló que produien. A l'interior de la ciutat moltes cases tenien hort, i al Mercadal hi predominava I'horta, ben regada
i repartida en parcel.les que eren llogades als artesans, com ho testimonia el
contracte d'arrendament signat entre el
vanover Pere Constantí i el moliner Pere
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ks fogasses es coien en forns particulars o d'institucions. A canvi del servei, el forner cobrava la puja, que solia
consistir en un pa de cada 20 o 25.
Contráriament a la idea que hom en
sol tenir, a Ies ciutats medievals es consumia molta carn. A Girona hi havia un
car.

nombre respectable de carnissers, amb els
llocs de venda parats en dos llocs concrets
de la ciutat, el que hom anomenava carnisseria interior i la carnisseria exterior.

En un recompte de població de

1360

n'apareixen 40, és a dir, un per cada 250
habitants. Segons els contractes d'arrendamenr de les imposicions, es consumia

EI cam¡sset ¡ el fleque, en
uns gravats d'oÍ¡cis del segle passat.
A la página del costat,
els camps ¡ les muntanyes
de Sant Deniel.

carn d'anyell, cabrit, xai, vedella, bou,
porc
o salat- i aviram.

-fresc

Pel que fa al peix, fresc o en salaó, se'n

feia un consum considerable, que augmentava molt en període de precepte quaresmal. Hi havia menys peixaters que carnissers
el 1360-, peró estaven situats
-10
en un sector urbá diferenciat, anomenat
la Peixateria, que havia vist renovar les
parades de venda al principi del regnat
de Pere el Cerimoniós. La imposició que
cobrava sobre el peix, que baixava quan
no era Quaresma, revela que el peix blau
(sardina, anxova i verat) era molt apreciat, igual que la tonyina o el dofi. Malgrat aixó, pels peixos d'aigua dolqa, com
les llisses, les tenques i les anguiles, es
pagaven imposicions més elevades que
pels de mar. La rajada era el peix menys
es

valorat.
Támbé, a partir dels registres de les
imposicions, coneixem l'odst¿ncia d'altres

productes complementaris: formatges,
nous, castanyes, avellanes
amb un
-tots espévolum important de producció-,
pebre, canyella-, empracigs
-gingebrg
des sobretot en medicina, i sal, reservada
als usos de conservació de carns ipeixos.
El vi era la beguda quotidiana, ja fos
sol, rebaixat amb aigua o amb herbes en
infusió. Ja hem dit que els turons propers
a la ciutat eren plens de vinyes, amb tend¿ncia a augmentar la superfície ocupada

durant la primera meitat del segle. El vi
era venut pels taverners, encara que molts
particulars en feien per al consum familiar i el tenien al celler, peqa molt habitual a les cases de l'época. Aquesta situació va estimular una important activitat
dels boters, registrada sovint a la docu-

mentació notarial. Com a referéncia
sabem que, el 1341, la quantitat recollida
en concepte d'impost sobre les entrades
de vi a la ciutat importava més de la tercera part de la recaptació del total de les
imposicions.
El consum d'oli es va anar afirmant,
en consonáncia amb l'extensió de l'olivera
per la ruralia propera, i afegint-se als usos
litúrgics d'aquest producte.

§§§§§,§§§

Preus ¡
salaris

Pel que fa als salaris, cal dir que no
obeien les mateixes normes que avui dia,
d¡5rribuint-se en una diversirat de postibilitats que anaven des de les soldades
anuals dels servents o els fadrins, fins als

jornals diaris que es pagaven als treballadors de les grans obres de construcció.
Els preus dels cereals eren establerts per

mirgeres. unitat de capacitat que variava
d'una zona a l'altra, equivalent a 35-40

quilos. Els preus habiruals mitjans
N les economies pre-capitalistes, la
cursa enrre preus isalaris no tenia
la mateixa viruléncia que té ara en les economies desenvolupades. En el primer cas,

que era el de la Catalunya del segle XIV,
les crisis eren d'origen agrícola i creaven

desequilibris temporals, sense desembocar en els fenómens inflacionistes, propis d'avui dia.
A escala local, els preus responien a les

relacions entre l'oferta i la demanda.
Encara que seria molt difícil de dibuixar
la corba dels preus alimentaris, de les
mat¿ries primeres, dels productes industrials i del mercat immobiliari, es pot arribar a presentar la tendéncia general de
cadascun d'aquests sectors.

Val a dir que els propietaris de vinyes
solien ser cristians, ja que els jueus es limitaven a comprar la verema i vinificar-la
segons els principis de Ia llei mosaica.
Heus aquí algunes altres referéncies de

preus de productes alimentaris: el sac
d'avellanes, que contenia 6 mitgeres, valia
40 sous el 1360, moment en qué el preu
s'havia estabilitzat després d'una tendéncia a l'alga durant tota la primera meitat

Evoluc¡ó dels
preus del v¡
en somadeg
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es

movien entorn dels 8-9 sous en el cas del
forment i dels 3-4 sous, en el de l'ordi.
El vi es mesurava amb la somada, encara
que normalment els preus ens són donats
a la documentació en bótes
-la sisena
part d'una somada- i oscil.laven fortament, de l0 a 28 sous barcelonesos la bóta.

Els prcus dels cereals
eten establerts en ñitgeres.

Ací podeñ veure
I'evoluc¡ó dels preus
del formenl.

de la centúria; la carn de porc, que era
la més consumida, provenia de porcs

engreixats

o de garrins que hom com-

prava per engreixar a casa; en aquest cas
el preu baixava a la meitat
-8 sous per
un porc per engreixar, el 1340. Cal esmentar que els porcs de la zona eren molt
apreciats pels rossellonesos i els habitants

del Llenguadoc, i entorn del 1330 fins i
tot en venien a comprar.
Els preus dels productes industrials

nien dels serveis a prestar i de la conjuntura econdmica, també ho eren. Abans
de la pesta de 1348, quan hi havia molta
oferta, els criats guanyaven uns 75 sous
a l'any, i les serventes entre 45 i 50, els
aprenents d'olicis artesanals podien arribar als 110 sous i fins i tot als 120, com
en el cas dels jornalers que ajudaven els

també van seguir una tendéncia sensiblement alcista durant tot aquest període,
sobretot la má de paper
cada
-consumit
vegada més per part dels notaris-, la
quartera de calQ i el miler de teules,
aquests dos productes ben expressius de
l'auge del sector de la construcció.
Els criats, serventes, dides i altres

moliners del Mercadal. Després de la
pesta, hi va haver especialitats molt buscades, com ara la dels ajudants d'apotecari, als quals s'arribava a oferir de 200
a 280 sous. En casos de menys especialització, es pagaven més de 100 sous.
D'altra banda, els assalariats de la construcció eren remunerats per jornals, amb
diferéncies del cent per cent entre, per
exemple, els picapedrers o els fusters i els
manobres que treballaven en les obres

dependents doméstics eren contractats
formalmenl iper una durada minima

públiques de la Corona o l'Fsglésia. com
ara la construcció de Ia peixateria nora

d'un any. Les remuneracions, que depe-

o l'obra nova de la

Seu.

la via Augusta. Més tard va passar a
l'areny del riu Onyar, on tingué lloc

Fires ¡
mercats
q I bé els mercals diaris i sermanal¡
L) van ser els primers a agalar volada,
les fires no van quedar-se enrera. Durant
els segles XII i XIII la seva importáncia
va créixer sense parar i, ja en el XIY arri
baren a fer un paper essencial en les acti
vitats d'intercanvi própies de les economies pre-industrials. Els jurats de Girona
van comprendre molt bé la seva funció
d'estimulant económic, de manera que
sovint van posar-se d'acord amb el poder
reial per tal de promoure el desenvolupa-

ment d'activitats sectorials a la ciutat.
El mercat setmanal més important de
Girona data del segle Xl i, igual que avui.
tenia lloc el dissabte. En una primera fasg
era parat al lloc anomenat Mercadell, al
peu de la pujada de la Catedral i a rocar

...1 t. -'
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durant molts segles, almenys fins que Fargnoli en va fer magnífiques fotografies,

al principi del segle actual. Així, l'altra
banda del riu va adoptar el nom de Mercadal, per bé que la població que hi habitava es dedicava als oficis artesanals.
Es tractava d'un mercat on els diversos productes o famílies de mercaderies
s'agrupaven i ocupaven espais diferenciats, de manera que existia una varietat
de mercats sectorials i un notable nivell
d'especialització.
Les fires es desenvolupaven mercés al
creixement económic de la Catalunya del

XIII. A la diócesi de Girona n'hi
arribá a haver un bon nombre, encapsalades per ordre d'importáncia per les de
Girona iCasrelló d'Empúries. Un privilegi de l'any 1284 situa el comenqament
de la fira principal el dia de Sant Martí
(11 de novembre) i disposava que havia
de durar dotze dies. N'hi havia dues més,
una el primer d'agost i l'altra per la festivitat de Rams. En total, dues fires amb
fred i una amb calor. IJany 1330, el rei
Alfons va passar la fira gran a 1'1 d'agost,
com s'havia fet anys enrere. El rei Pere,
segle

Le,r¿lo

El mercat setmanal
se celebrava el6
d¡ssabtes a

I'areny de
I'Onyat, a
tocar el Pónt
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el 1337, va concedir la possibilitat de cele-

brar una segona fira anual per Sant Narcís. Alguns anys més tard, es parlava
d'una nova fira per quinze dies abans de
Rams, perd el comte d'Empúries s'hi va
oposar i va caldre canviar-la a una data
diferent i móbil, la del primer dilluns de
Ia segona setmana de Quaresma.
El bon govern de)s jurars de la ciutat
sempre va estar orientat al foment de
l'activitat econdmica. En un memorial de
1337, s'hi expressa la seva queixa pel fet
que els drets de lleuda eren massa elevats.

let que prorocara que els comerciants
estrangers es desviessin cap a d'altres centres comercials
per rahon d'assd, les
gens estronyes -/...)
són esquivades d'oporlar

oquí drops (...)- i, a més, pel fet de no
venir a Girona, no compressin els que es
fabricaven a la ciutat, sense comptar les
pérdues en altres branques de I'activitat.
En definitiva, demanaven una rebaixa
dels aranzels des de l'1,33 per cent fins

al 0,33 per cent, que el rei va concedir.
La nova va ser comunicada per escrit a
les autoritats de les ciutats del Llenguadoc, de les quals coneixem perfectament
els títols (Carcassona, Limoux, Ia Grassa,
Montoliu, Fanjeaux, Narbona, Tolosa,
Montreal), del Rosselló (Perpinyá, Ceret,
Vilafranca de Conflent), de la ¡esta de
Catalunya i també del regne de Valéncia.
La documentació notarial conservada,

a dates de celebració de
fires, dóna testimoni de la preséncia a
Cirona de nombrosos mercader,, iparaire5 de les ciutats que hem anat citant,
corresponent

Thmbé ens demostra que, pel que fa a les
práctiques comercials, la compensació de
deutes d'una fira a l'altra era una práctica corrent. fou el cas d'uns drapers gironins que, el 1339, signaren un document
comprometent-se a saldar un compte pendent amb uns paraires rossellonesos en les

properes fires de Castelló d'Empúries i
de Perpinyá.

Una concsssió reisl del /355
Savarrés: les cebes, doyasl ta tqu¡§
descríu qmb detall ltemplagament de canvi d'en Pong Molorq; les
dels di;ferents mercats alimentaris
cols i les fruites fresques, en I'espai
que hi havia u la ciutot, en I'espai
existent entre aquesto darrera i el
que hi haia e*tre el p$nt d'§n
lloc de t'uctual.Poxt de pedr*,
Csrdoíét
dt
{'actual pont
-prop i el de Írqmenors
de Soñt Agusti*
Agustí*
Fr.menors
EIs sltres mercaÍs tombé
o del Mercsdul
dispasnven d'un emplogament
p§{fectument d€}jmifat. Prr
situat en l'indrel-oproximadoment
dr ¡'aclusl Pont
de Pedrs, Els roi'm§ €len venuts
exemple, el dels productes t¿xtils o
eñrre les cases de dos ciu¡odans
de la draperia teniq lloc entre
(((...) l'alberch de misser Bernar
determinqt\: les ometlles ¡
avellones, entr€ ¡s cose§ §menl*des
Bordils, qui {: cap de ler
i els pilats dc les m¿szres de '
Albergaries, e l'albe¡ch de Gl¡illem
pedra; cls cereols i els llegums que
dAlbussá, hostaler».
hi eren mesurols, enlre les mesures
citodes i la cosa del coxyi¡t¡t
sont: ACA, CnÍldleria, re§, §§§, f. 45,-46-
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conJuntu
{-lna de les bases de I'apogeu mettieval de Girana va ser el període de pau
que va transcórrer entre el setge de t285 i les amenaces ele les grans
Companyies. Era l'época de l'expansió catolana per la península i la
Mectiterritni*, qrre, inicioda al printipi del segle XIII i completada en el
moment de fes V*§r*s sicilianes, vt pretdre el ,§mbant d§ixitiu en el
segle XIV La participoció gironina 7r§ toncretar$e en un q¡at armat , ,
només finance4 com en el cas de I'expedició contra Almeria (1309), a t§
§ue$,a contra Castella, desencadenada a la Jrontera amb el regne de
Valéncía. §n sqaesf cas, I'ajut logístic de Girona vo ser essencial pel que

fa a I'alimentacíó. §| eiut*di §ineric d* la Via vo tsbre I'enc*rw

del rei
del
provéíment
rectlilz§r:lo
o
i
va
trvrti§
de
les
seves
de dirigir el
trül¡ts
port de Sont Feliu de Guixols.
,texpansió ultramarina vers I'illa de Sardenya va encetar una lluila

mercader genov?s. empresonat er

catalans, un de barceloní i l'oltre
de la ciutat hi havia genowsos
del rei de Mallorca va amenacar la contrada

Malgrc¿l el

Montcada va instal.lar-se als dominis de

,-,ii:11,:,4':.i'

:2t.

':...1:::::':'i:-'

l, els jurats opareixen com

et

tot defensqnt els seus propis
poden baixar la gudrdia ni un
no
feudals,
En ocasió de I'alienació dels dominis reials de Llagostera i de
la Sehta, els jurats yon fer saber al rei la seva posició contrdria:
:r 1a dita alienació, la vosire corona reyal, e la dita cirtat,
sien dampnilicades. comorés.MM. homes d.armes habiten en
vostra no gos

amb el rei,
I'alianga entre

:§,.,r:

temps, hi arrelaren, mantenint-los amb

El Gomte-re¡

una part de les rendes reials percebudes.
I¡s rendes que el rei percebia sobre el
domini reial eren de tres tipus. El primer.
les lleudes o drets de peatge de Girona,
que el 1335 li reportaren uns 3.500 sous.
Aquest any, el passatge fou arrendat al ciu-

tadá Bernat Descamps.
A important s¿rie de correspondéncia entre els jurats de Girona i el
monarca que s'ha conservat mostra
alhora la veneració que els dirigents
municipals sentien pel sobirá i la relativa
franquesa amb qué s'hi adreqaven. El
comte-rei tenia moltes deferéncies amb la
ciul.at. mentre que aquesta mantenia gairebé permanentm enf \na melJa de lobby
a Barcelona.

Qué era Girona per a la monarquia?
Com que era la clau del regne, el rcí l'ri
intervenia directament en qüestions de
defensa. El dispositiu existent, destinat
sobretot a preservar la ciutat vella, s'articulava a partir dels castells de Sobreporta
i Requesens i de la torre Gironella. El
comte-rei havia infeudat aquestes fortaleses a cavallers o castlans que, amb el

El rec Monat
era út¡l pet a
I'agr¡cultura
del pla ¡
mov¡a també
els mol¡ns del
Mercadal.

El

segon,

els

monopolis reials sobre el pes del gra, anomenats mesura de la pedra, i sobre la

utilització dels molins del Monar, al
Mercadal. Aixó significava uns 4.720 sous
anuals de mitjana. Durant molt temps, el

Mercadal va tenir el monopoli de la farina

a tofa la contrada, amb els

mercaders

Guillem Xifre i Bernat Margarit com a
arrendadors. Finalment, un gran nombre
de censos de cases, horts i camps, gestionats per Bernat Descamps, que totalitzaven entorn de 800 sous. Els saldos de la
gesüó del batlle de Girona, quan eren positius, augmentaven el compte que hem fet.

En total, per gestió directa o indirecta
(arrendament per subhasta a l'encant
públic), uns 10.000 sous. Caldria afegirhi el tribut dels jueus de la ciutat i la seva
col.lecta, uns 13.300 sous. Peró, ben aviat,

lmatge de Carleñany,
inspirada
segurament per
la figura de
Perc el Ce mon¡ós.
És una obra de nitjan
segle XIV at buida a
Jau¡ne Cascalls,
escultot de
Berga, i consetvada
al Museu de la
catedral.

per raons d'alta política, el rei va haver
d'empenyoraq i més tard vendrg una part
del seu domini. A més, des de molt temps
enrere, Ies institucions religioses i benéfiques rebien els favors reials: I'Hospital
Nou, l'Hospital de Pedret, la Pia Almoi-

na, la Sagristia Mitjana de la Seu. El
1335, més de la meitat dels ingressos pro-

vinents del patrimoni reial gironí estaven
assignats a un compte destinat a pagar
els deutes del difunt rei Jaume. A partir
del regnat de Pere el Cerimoniós, els monopolis reials sobre la mesura dels grans,
Ies lleudes i altres drets van ser alienats,
amb gran profit d'uns quants notables
gironins, els Santmartí, els Rafart i altres.
ks relacions entre el comte-rei i Ia ciutat, malgrat estar fonamentades en una
forma evolucionada de pactisme, no van
estar totalmenllliures d'ambigüitat. Aixó
es veu en la qüestió de les jurisdiccions.

El rei havia promés no alienar les de la
vegueria, peró va cedir a Ia pressió dels
nobles i va fer el contrari, deixant la ciutat en una situació difícil. Duplicitat de
la Corona?, contradicció inherent al sistema político-social? En el cas del some-

tent, alienat a l'Església, i en el de la
venda de la jurisdicció de Cassá de la
Selva, el rei, i la ciutat, es col.locaren en
pitjor situació per la pérdua de mitjans
d'acció militar. Havent perdut el sometent, els homes del domini eclesiástic ja
no havien de seguir la crida del veguer.
En el cas de Cassá, es perdien 2.000
homes d'armes en una futura mobilització. Comptat i debatut, tot és una qüestió d'homes. El veguer Bernat Montbou,
representant del rei a Girona en el
moment de la recuperació del regne de
Mallorca, va trair Ia ciutat i el seu senyor
en la batalla de Foixá.

Els bisbes

de Girona
Cad¡ra ep¡scopal del
cor de la catedñ|. obrade
pel mestre Alo¡ (1351).

més de clau del regne, Girona
també és cap de bisbat, i ha estat
regida gairebé en exclusiva per la institució religiosa durant molt temps. En el
període que considerem, es va produir un
repartiment del poder amb els laics en
ascens. Amb tot, els bisbes van continuar
essent personatges determinats, senyors
banals i jurisdiccionals. En el transcurs
d'aquesta etapa d'apogeu, la mitra va
canviar de cap nou vegades. Perd tot
indica que va ser una etapa de burocratifzació: organització del funcionament
del palau episcopal
els anys
-construit
1320- i de l'arxiu episcopal,
compilació
dels grans cartularis, reiteració de les visi-

tes pastorals per tota la diócesi...
La major part d'aquests bisbes foren
membres de les famílies nobles de Catalu-

nya (Vilamarí, Rocabertí, Montcada,
Cruilles). Només hi va haver un aragonés (Pere d'Urrea). Encara que el bisbe

de Girona no va arribar mai a disposar

jurisdicció civil
al
-contráriament
cas de Vic-, I'Església fou el veritable
primer poder local, controlat pel comte
de Barcelona i els feudals del seu entorn.
El formidable patrimoni constituit per
Ia propietat mobiliária eclesial, a la ciutat i vegueria, proporcionava els mitjans
per actuar. Cada pabordia, designada
amb un dels mesos de l'any, posseia illes
de cases senceres en els diferents barris
de la

de Girona, peró la swa preséncia fora ciu-

tat encara era més extensa, en molts llocs
dels actuals Gironés i la Selva i, en menor
mesura, de l'Empordá i la Garrotxa. Per
exemple, la Pabordia de Febrer tenia el
centre a Castelló d'Empúries, la de juliol
a Cassá de la Selva.

A

més, les dificul-

tats de la hisenda reial van ser aprofitades per I'Església per reforgar encara més

el seu poder temporal.
Aquests trumfos li permetien una
actuació reeixida en múltiples terrenys,
sobretot en l'organització d'un sistema

molt eficaq d'assisténcia als desvalguts,

i hospitals. Thmbé era el
principal generador de feina en el sector
de la construcció, ja que fins a mitjan
segle XIV les principals obres urbanes
foren d'origen eclesiástic, i a voltes podien
durar desenes d'anys.
Des del comengament del segle XIV,
la part alta de la ciutat era habitada gairebé exclusivament per clergues, fet que
en determiná l'organització cultural i
administrativa. Hi havia quatre parróquies: la ciutat vella pertanyia a Santa
Maria de la Seu; més al nord, situada en
el burg de Sant Pere de Galligants, Santa
Eulália Sacosta abasta des de Campdorá
fins al Galligants; a I'altra banda
d'aquesta riera, comengava la parróquia
de Sant Feliu, molt extensa, que arribava
fins al veinat de Vila-roja i més enllá;
finalment, a la banda esquerra de l'Onyar, hi havia la del Mercadal. I-iadministració de les parrdquies anava a cárrec dels rectors respectius, amb els seus
diaques, i la gestió temporal depenia dels
obrers, persones laiques que recollien i
administraven els fons necessaris per a la
construcció i l'embelliment del templg lleval del cas de la Seu, on I'obra depenia
amb almoines

Sepulcrc de Perc de
Rocabertí i faQana del Palau
Ep¡scopal.

directament del Capítol. Aixi, el 1355, els
tres obrers del Mercadal van rebre de la

confraria dels Moliners una important
quantitat de diners destinada a Ia construcció de 1'església.
Per tot aixó, hom pot dir que, a més
del seu paper religiós, l'Església va acomplir una tasca social eficag. En donen bon
testimoni els constants llegats dels membres del patriciat local a les almoines i ins-

titucions de caritat.

Els grans
privilegis

segons I'exemple de Barcelona, durant la
primera meitat del segle XIV, incloentIos en algun dels privilegis atorgats pel
rei. El clavari, una espécie de comptable
dels jurats. tenia cura de les [inances
públiques. Per supervisar la utilització

correcta dels cabals públics, el poder reial
va crear la figura dels oidors de comptes, inspirada en el mestre racional, figura

fonamental de Ia hisenda comtal. En
per cada má-, els
nombre de tres
CORRALADA per la invasió fran
cesa, la monarquia va definir els
grans eixos de la independéncia política
de la ciutat. Ho va fer amb I'anomenat
Privilegi d'en Prohensal, de 25 de marq
de 1284. Aquest privilegi, posteriorment
completat en funció de la conjuntura i els
problemes socials i polítics de Ia ciutat,
fou el veritable acte de fundació del
govern urbá, les finances locals i els usatges o costums, alguns directament calcats

dels de Barcelona.

El text del privilegi comprén vint-i-un
articles. Document equilibrat, molt més
curt que el Recognoyerunt Proceres de
Barcelona, pot ser considerat com l'acta
lundacional de Ia r ida polirica gironina.

-un

oidors de comptes eren els encarregats de
verificar els comptes de la ciutat.
Lurbanisme va ser una preocupació
constant dels comtes-reis. Del 1315 data
la institució dels obrers, també tres, escoIIits pels mateixos electors dels jurats. El
seu paper consistia a decidir quins terrenys havien de ser construits, defensar

i protegir els e.pai: d'ús comú. i procurar per 1'ornamentació i l'embelliment de
la ciutat.
En matéria de policia dels mercats, el
1351 hom creá la figura del mostassaf,

Privilegi d'en §rol§n¡al

r..

Ilarticle XX disposa 1'elecció de sis proái
homines o prohoms, responsables del govern local, dos per cadascuna de les tres
mans o estaments de la ciutat (má major,
mitjana i menor). Val a dir que aquesta organització rernaria es trobara en la major
part dels oficis que completaven l'executiu municipal. Fins uns quants anys més
mrd no es va parlar de jurats (entorn de
1310). Sembla que I'experiéncia del regnat
dAlfons II no va ser un reritable consolat.

Levolució posterior demostra que la
representació política de les mans gairebé
sempre va plantejar problemes, fet que

explica les nombroses reformes assajades
en el curs dels segles següents.
Els altres oficis que depenien dels jurats
o del consell general s'anaren introduint
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f ragmenrs del Privilegi de
contribució a fer en serveys
rn¡ils, ápeltát d'ús P.1úhe!aal, ,
rgat pel rei Pere el Gran a la '
úot de Girond.
,((...) E primerament, manam
que en los servqs v¡yna! qui sien
htge e'
llevats en la ciulat,
ciutar, tothom hage
e
$k te¡:§ut s panicips per lliura

e

per sou, a coneguda dels
coüectors dels dits selveys (...).
Aixi mateix, cóncedim que §i:
prihoñs si§)in elets.quiscun any

per dirigir la ciutat (...¡".

Font: AHMG,

X§llf, Llibre Yenl,f.8.'

Els ll¡brcs Veme i Ved
contenen ttanscñpc¡ons dels
p¡¡v¡legjs.

molt expressiva de I'estadi de desenvolupament económic assolit per Ia Girona
de mitjan segle. Aquesl [uncionari mun¡cipal, que va ser escollit directament per
l'Infant durant molt temps, tenia un any
de mandat. Vetllava per Ia legalitat dels
pesos i mesures, la qualitat dels productes venurs i l'aplicació de Ier ordinacions
del consellen aque\te5 matéries, ierrava
facultat per jutjar les infraccions a Ia normati\ a ¡penyorar els inlraclors.
Finalment, l'assisténcia social ila caritat eren una altra preocupació important.
El 1319, els responsables de l,Hospital
Nou depenien dels jurats. Eren ur comanador, assistit per tres cónsols i, en segon
terme, els sis jurats. Heus aquÍ una forma
de lalcització de la institució hospitalária.
I-erecció del ducat de Girona a favor
del primogénit Joan no ya ser més que
un títol d'honor per al jove príncep, sense
conseqüéncies en els privilegis, franque-

El Ll¡bre del mostassaf
aplega les ord¡nac¡ons del
consell en ñatér¡a de

nercat5 ¡ ptovejments.

ses,

llibertats, usatges i costums de Ia ciu-

tat. Peró, per tal d'aconseguir

aquesta

jurats i el seu enviat a Perpinyá
notari Ramon Bruguera-- van
-elde mantenir negociacions molt
haver
dures amb el rei, igual que va passar anys
més tard amb la qüesrió del principat de
Girona.
situació,

els
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A pedra angular de qualsevol sistema polític són les eleccions. Quants

Les eleccions

tempteigs i fracassos, per arribar plenament a un sistema que satisfaci la comunitat! Fra Francesc Eiximenis, amb esperit
de consens, assenyalava, en el Regiment
de la Coso Pública, que s'havia de fer el
que calgués per tal d'aconseguir el regnat
de la concórdia en la comunitat. ¿Pot ser
que parlés a la llum de I'experiéncia que
va viure a Girona? Tánmateix, les eleccions locals d'aquells anys plantejaven un

grapat de problemes

a Barcelona ia

Valéncia.

El privilegi de 1284 no era gens explicit. Calia que la universitat o el conjunt
de prohoms n'escollís dos d'entre ells per
cada má, és a dir, sis en total. Peró les
tres mans no estaven gens definides, llemitjana i menor.
vat dels noms
-major.
en el privilegi
cosa
semblant
Passava una
precisions,
que
més
feia
encara
de 1344,
peró la práctica de les eleccions i les realitats sócio-económiques permeten que
hom pugui deduir-ne una idea més precisa de cara a Ia seva aplicació.
En moments de forta tensió social, com
els anys 1320, hom observi que Ies aliances sempre es produien entre les mans

major

i

mitjana, mentre que el poble

defensava la má menor. Poc més tard, la
Corona va fixar les regles del joc en maté-

ria d'eleccions. El

1338, per posar un
exemple, l'elecció dels jurats es va fer
segons el procediment descrit a continuació. Una volta reunits tots els electors,
cada má va escollir separadament dos

representants, els electors dels futurs
jurats. Generalment, a manca de casa de
la vila, les eleccions tenien lloc al claustre del monestir de Framenors. Els sis
electors, amb plena consciéncia d'estar
Restes del claustre de
Sant Frcncesc. corservades in situ
en una bot¡ga del carret Nou.

::'§§:''"

Poñada del
Regimeñt de la
cosa pública, de
Francesc E¡ximen¡s.

iñpresa a
Valénc¡a I'any
1499.

escollint els jurats, prestaven jurament
davant l'assemblea i, tot seguit, cada
parella d'electors designava els dos jurats de la seva má. En definitiva, aquesta
complicada elecció indirecra tenia tot
l'aspecte d'una cooptació. A Barcelona,

no era possible que s'entenguessin entre
ells. Heus aquí una conseqüéncia del
creixement urb¿ i económic de la ciutat.
De fet, peró, el sistema de cooptació perfecta va ser instaurat llavors: l'1 de gener
dia de ninou-, els jurats sortints

també s'havia organitzat un sistema semblant, encara amb una elecció intermé-

escollien els 80 consellers, els quals, al seu

dia més.
Amb tot, fins al 1344 hi ha nombrosos esdeveniments que mostren que les

Aquest privilegi no esmentava cap repar-

eleccions plantejaven problemes. I-es bregues i la violéncia eren moneda comuna
dins i fora de l'elecció. El 1339, el rei va
ordenar que els electors no podien sortir
de I'església del convent de Sanr Francesc
fins que no haguessin sortit escollides persones aptes com a jurats. A més, aquests
mateixos electors també designaven els
oidors de comptes i els obrers.
El 1345 es va donar un pas endavant
importanl la reducció del nombre de con-

sellers a 80,

ja que n'hi havia tants que

-el

torn,

designaven els sis nous jurats.

timent dels consellers segons les tres
mans. Va ser abolit, per tornar a ser
declarat en vigéncia el 1393.
La realitat sócio-política de les mans
pot ser copsada mercés a la identificació
en el logatge de 1360 dels gironins que
van ser jurats. ks contribucions mitjanes, distribuides per mans, segueixen una

jerarquia (260, 192

i

132 sous), perd

alguns jurats de mans superiors van pagar
una contribució inferior a alguns dels que
figuraven en mans inferiors. Amb aquestes dades a la má, ¿podem parlar de
jurats dels rics i jurats dels pobres?

La má mitjana era formada per professionals, peró en un ventall relativament
de
reduit. Hi havia els canvistes

EI p oder

les finances locals durant-gestors
una llarga
etapa-, mercaders, metges i alguns drapers i iuristes.

a G¡ r0na

Finalment, la má menor comprenia els
artesans i menestrals, encara que no pas

N aquestes condicions, cal que ens
preguntem qui eren els que dirigien
l'órgan executiu col.legiat de la ciutat, a
quins medis socials pertanyien. Al costat
del consell limitat a 80 persones, les més
sávies i competents, hi havia els jurats, dels
quals tenim la llista completa des del 1320.
En principi, el sistema estava basat en
el repartiment del poder entre els diferents
estaments. La má major Ia integraven els
drapers, els juristes i els ciutadans. Aquest
darrer grup, el dels ciutadans per
ercel.léncia i 5en!e qualificariu:. penanyia
a una élite de velles families locals, perceptores de rendes derivades de la terra.
?ra!¿
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tots, i amb I'afegitó d'alguns professionals. Hi trobem dinou oficis representats:
del sector del metall (argenter, ferrer), del
cuir (blanquer, cuirater, pellisser, baster,
bosser i sabater), del téxtil (paraire, flassader, cotamaller i sastre); en general, oficis relacionats amb I'elaboració final dels
productes. També hi havia mercaders i
comerciants; drapers, apotecaris, mercers

i

carnissers.

La plaQa del V¡, centrc de
la c¡utat ñed¡eval, on fou
ed¡f¡cada la casa del govern
mun¡c¡pa1¿¿

l¿ Con3f,!u.,n

Entre 1323 i 1362, les persones de les
diverses mans elegides com a jurats representaven una varietat de professions cada
vegada mé. reduida. I-ins al mal ony primer, va haver-hi alguns jurats artesans,
peró, de 1337 a 1362, aquests van desaparéixer completament del paisatge polític. Només sortien canvistes, mercaders
de drap, mercaders ijuristes, de manera

que els mercaders van arribar a copar
prop de la meitat dels 180 cárrecs elegits
durant aquest període. D'entre les fami
lies de mercaders mes coneguder. cilem
els Bell.lloc, Margarit, Gironés i Hospital. Hi hagué mercaders elegits jurats de
Ia ma mirjana ide la má menor i, junr
amb els mercader. de draps i els canr ir.
tes, van ocupar la quasi totalitat de les
places de jurat de la má menor. Aixó
significa que els menestrals havien estat
allunyats del govern municipal. El pro-

cediment d'elecció, afavoridor de la coop-

tació, pot explicar aquesra exclusió.
Pel que ha estat dit, les solidaritats professionals feien un paper destacat en
l'accés a la representació política. Sembla ser que les solidaritats familiars
tambe. almenys en le' mans major i mirjana. Quatre llinatges, els Sitjar, Sunyer,
E.rruc i Bordils, totalitzaren 42 cárrec,
de jurat sobre 108 de possibles. A més,
aquestes famílies principals estaven aliades amb alguns cognoms de la má mitjana, com els Bordils-Escala, que, al seu
torn, van integrar els Campllong (mercaders.¡. Virar.. i Caselles üurisre:). i encara
els Sarriera.

Així, les nissagues influents van poder
conservar el poder mercés a una obertura
cap a les families de la má mitjana, aconseguint frenar l'erosió dels troncs parentals
principals, que ja comenQava a ser constatada. En definitiva, el sistema d'organització política de la primera meitat del
segle XIV estava fonamentat en una oligarquia de ciutadans. mercader\ ¡juri\res.

Segell de la c¡utat de
G¡rcna. datat el 1288.

Els jurats dels anys 1333 i 1334
Vá major
Fmncesc TERRADES

Miquel AOR NAt)
Ramon GORNALT
Romon BA \YOI FS

Má mitjan¿
Berenguer SANT CELO\l
Jqume M l7 JAVI LA

Bonanlt TORNAVELI

S

Jaume PAVIA

Má menor
Frqncesc GIRONÉS
Pere CAMPAN YES

kre PaIG
Bonqnat ROI IRA
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Hadministració
UES. o fins itor rres, adminisrracions cohabitaven en la Girona
baix-mediwal, amb no poques dificultats.
Dues eren laiques; Ia tercera, eclesiástica.
Aquesta tenia cura de les ánimes i protegia els clergues, que, encara que no depenien de la justícia laica, podien ser controlats pels oficials reials. IJEsglésia

intervenia en nombroses qüestions
socials: inventaris post mortem, leslaments, matrimonis, dispenses, etc.
Ens interessen més les dues administra-

cions laiques paral.leles, la de la ciutat i
la del rei. Ja hem vist com l'administració local va desenvolupar-se des de Ia primeria del segle XIV. Solia estar determinada pel factor electoral i els mandats
eren anuals. Des del regnat de Jaume II,
l'administració reial s'exercia en períodes
de tres anys i tenia funcions de supervisió damunt I'administració local, tant en
el moment de la seva elecció com en el
de la seva actuació.
El poder reial era present a la ciutat a
través d'una cort de justícia i una dele-

gació composta per un grup d'agents. AI
capdavant de la cort, que no va ser edificada fins a mitjan segle XIV
-a l'actual
carrer de la Cort Reial, on es localitzaven la cort, la presó i les notaries-, hi
havia el vegue¡ representant del rei a la
vegueria, que era 1'encarregat d'aplicar
justícia en nom del monarca, de mante-

nir l'ordre públic i d'assumir Ia direcció
militar i la persecució del crim i del delicte
per la via del sometent o la pau i treva.
Generalment, els veguers eren d'origen
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noble, se'ls nomenava per tres anys, i no
era rar que fossin oriünds d'altres diócesis. En la primera meitat del segle eren
cavallers, i de 1350 en endavant, donzells.
Eren membres de Ia petita noblesa que
havia escollit la carrera del servei al rei,
com els Galliners, Plegamans, Lloret, etc.
El batlle, un altre cárrec de I'administració reial, era el defensor dels interes-

sos patrimonials del comte-rei i tenia
jurisdicció ordinária. Des del regnat
dAlfons IY aquest ofici va estar en mans
de ciutadans i membres de famílies gironines notables, ja que les funcions económiques i fiscals que comportava reque-

rien un bon coneixement de la realitat
local. Alguns noms: Margarit, Santceloni
vegades-, Ribot, Sitjar i Tru-diverses
llars. Els subordinats del veguer eren el
sots-veguer, nomenat pel rei o l'infant, i
el sots-batlle, nomenat pel batlle.

La justícia també depenia de Ia
Al principi del segle XIV hi

Corona.

havia un sol jutge, encarregat de la vegue-

ria ide la batllia, peró. arés el creixemenl
dels assumptes, hom va crear una segona
plaga judicial, de manera que un dels jutges resolia els afers de la batllia i l'altre
els de la vegueria. A part, hi havia el jutge

d'apel.lacions. El rei els nomenava per
tres anys, perd tenien la possibilitat de ferse substituir i no podien atendre clientela
privada. Eren escollits d'entre els juristes de la ciutat i gairebé sempre solien ser
gironins. N'hi havia que complien estrictament els tres anys que la Corona els exigia, mentre que altres feien carrera en

l'administració reial, passant per diversos tribunals. Un exemple d'aquesta darrera possibilitat és el dArnau Caselles. Va
debutar el 1333 com a jutge de Palamós
i Torroella de Montgrí. El 1339 va tornar
a ocupar el mateix cárrec, afegint-hi Pals.
Després del pas per altres t¡ibunals, el
1359 va esdevenir jutge d'apel.lacions de
la vegueria de Cirona-Besalú, culminant
una carrera dedicada a la justícia reial.
Completaven el quadre un nodrit grup
de saigs (entre 30 i 40), que havia supe-

A la pág¡na del
co§tat, el carrcr
de la Cott Re¡al.
Ací una ñiniaturu
d'un códex de
Lleida que representa
Pere ll en ]a
concess¡ó de
ll¡bertats ¡ pr¡v¡leg¡s
dels seus sotmesos.

t&E&'trydl¡er . . a' '.' .

rat algunes temptatives de limitar-ne el
nombre a causa de la violéncia amb qué
solien actuar. Al final de la primera meitat del segle, l'administració havia creat

les condicions d'una veritable funció
urbana. Ijeclosió política de la ciutat
també s'explica per aquesta situació.

La fiscalitat

ció del monedatge i, des del 1285, la ciutat fou alliberada de pagar el bovatge per
poder finangar la seva reconstrucció després del setge, mentre que va continuarse pagant als pobles dels voltants. Un altre
tribut que era reclamat al braE reial, la
quéstia, no va afectar gaire la ciutat, ja

que en un primer moment en va estar
ES del moment que una comuru-

tat s'organitza, li cal satisfer un
determinat nombre de despeses (funcionament, inversions, propaganda, etc.),
que impliquen una contrapartida fiscal.
En el quadre d'un estat celJlralitzal, a

més, cal satisfer les exigéncies del
monarca, fins i tot si aquesta cenlralització és formal. En aquest capítol, el
periode també es caracteritza per les

exempta,

i el 1315 va pagar-ne el rescat.

Finalment. la participació dels gironins
en el sosteniment de la fiscalitat reial, en
la primera meitat del segle XIV, va estar
Iimitada al finanqament d'algunes
campanyes concretes, generalment lligades a l'expansió militar del país (Múrcia,
Sardenya, guerra contra els genovesos),
mitjanqant el pagament d'una imposició.

vacil.lacions, que demostren que no hi ha
sistemes perfectes i que les relacions de
lorca entre els grups socials influeixen en

la tria del sistema.
Durant molt temps, la fiscalitat reial
damunt les comunitats locals del seu
domini va prendre Ia forma d'uns subsidis consuetudinaris: el bovatge i el monedatge. El 1258, va ser declarada l'exemp-

Voltes de la plaaa del
V¡, anomenada també de

les Albergueies.
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Peró l'aljama jueva i la seva col.lecta
van compensar amb escreix la feble contribució dels crisrians. A més de pagar el

qf,

Craats. d¡ners de tern
¡ óbal de fetñ de
l'época de Pere el
Ce4mantos

lrohltl, fixaf a comengament del segle
XIV en 13.300 sous cada an),, a linal del
regnat de Jaume II va duplicar la seva

nyes dels anys 1350-1360, en el

aportació per la via de les contribucions

lell

extraordináries. En el regnat dAlfons IV,
la pressió fiscal encara va accentuar-se.
EI 1328, la part del coronarge del nou rei
a pagar per la col.lecta jueva de Girona
va ser fixada en 30.000 sous, i el maridatge va ser pagat a títol de maridatge
del rei. A més. hom va demanar un subsidi cada an¡, i, excepcionalment, dos el
1335, l'un per causa de Ia guerra i I'altre
per la declaració dels béns (el manifest).
En aquesta ocasió, el porter reial Arnau
Gassol va recollir 120.000 sous. Fins al
moment de la separació entre les aljames
de Girona i de Besalú (1344-1345), les exigéncies fiscals als jueus van ser molt fortes, desproporcionades respecte de la contribució dels cristians.
La participació de I'Església en la fiscalitat es realitzava mitjancant la décima,
que ella mateixa s'encarregava d'organitzar i recaptar. Támbé va col.laborar en

I'expedició de Sarden¡ra

i

en les campadilícil con-

de la guerra conrra el\ peno\e.os i
1'aixecament de Sarden¡,a.
En termes globals, fins al 1330 la
Corona va exigir poc. Una bona part de
l'esforq liscal era suportat per 1a col.lecta
jueva, i les contribucions i subsidis pagats
pels cristians no van ser a fons perdut,

ja que sovint no eren més que pagaments
dels subsidis tradicionals, com el bovatge
o la quéstia.
En época d'Alfons IV, i sobretot de
Pere el Cerimoniós, Ia fiscalitat esdevingué més feixuga. Encara, fins al 1345,
l'aportació de Ia col.lecta jueva fou deci.ir a. per donar pas a una pan icipació mé¡

important de Ia ciutat j l'Església, en una
situació de facilitats motivades per 1'apa-

rició de noves formes de finanqament, de
conseqüéncies que no podran ser mesurades fins una generació més endavant.
Es ara que podem parlar de revolució
financera.

it3

Les f inances
muniG¡pals

N la gestió de les finances municrpals, els jurats combinaven el recurs
als impostos directes i als indirectes, provant d'aconseguir la major flexibilitat
possible. Yegem com funcionava l'entrellat económic del govern de la ciutat.
A l'Occident medieval, hi havia ciutats
que posseien dominis i monopolis, i n'hi
havia d'altres que no tenien cap altre recurs que els impostos. Girona, com a ciutat reial que era, no comptava amb dominis, ja que aquests eren del rei, que els
podia alienar a particulars. Així, doncs,
havia d'afrontar les despeses comunes
indica
recaptant talles foc per foc
-com
privilegi
de
1284-.
o
cobrant
imposiel
cions a les portes de la ciutat. Obviament,
també podia manllevar diners, la qual
cosa implicava el pagament del deute con-

Una página del rcgistrc de
talla, corresponent al
Mercadal.

tret o, almenys, la seva consolidació.
El privilegi de 1284 donava un marge
important a la independéncia económica
de la ciutat, ja que el legislador partia del
principi que calen mitjans per aplicar una
política determinada. Aquesta disposició

preveia l'existéncia d'una contribució
et taillia-, amb unes modali-collecta
tats de recaptació ben definides, encara
que no ho era la periodicitat. Els col.lectors de l'impost, que pertanyien a les tres
mans, el percebien per sou e per liure, és
a dir, segons les estimes del patrimoni i
la fortuna dels ciutadans.
La talla va ser l'única font de finanEament del govern municipal fins poc abans
de la Pesta Negra, mentre que les despeses eren poc importants. A partir de la
crisi de subsisténcies ancmenad.a lo mal
any primer (1334), quan Catalunya havia
entrat en una etapa més activa de la seva
política mediterránia, les necessitats de la
ciutat augmentaren i es passá a un sistema
basat en [a fiscalitat indirecra. La municipalitat cobrava imposicions sobre
l'entrada de diverses mercaderies, en un
primer moment amb carácter extraordi-

Repartiment dels contr¡buent§ (A)
¡ de la conlr¡bució (B) pet baff¡s,
segons la talla del 1388.

nari, i paral.lelament demanava préstecs.
Quan, a mitjan segle, les imposicions van
esdevenir regulars, hom va consolidar el
deute públic i va multiplicar el recurs als
préstecs en forma de violaris o censals.
Tot aixó, sense abandonar el sistema anterior de la talla, que es cobrava quan calia
amortitzar urgentment algun préstec o

cancel.lar algun censal.
La talla i les enquestes pr¿yies que calia
fer per tal d'estimar el patrimoni dels caps
de casa eren gestionades pel consell gene-

i els jurats, i implicaven un mínim
d'adm inist ració. Ler noves imposicions
solien arrendar-se mitjanqant un encant
públic. En els primers moments, calia una
autorització del rei cada vegada que es llevava, ja que es cobrava imposició en cirral

cumstáncies excepcionals. Peró, a mitjan
segle, els jurats van comenqar a fer-ho

habitualment, establint uns codis i uns
métodes d'actuació apropiats. Era una
taxa indirecta, relativament poc onerosa
(dos diners per cada mitgera de forment,
un diner per cada mitgera d'ordi), i es
pagava a mitges entre el productor i el
comprador de la mercaderia. Hi havia
imposicions sobre un gran nombre de
productes, essent el vi el més castigat (la
tercera part del seu valor). El seguien els
cereals, la carn, el formatge, l'oli, el peix,
pel que fa a l'alimentació, el ferro, la
llana, els cuirs, la fusta, el lli i el cánem,
el pastell i la palla, en el capítol de les
matéries primeres. els draps. la merceria
i les pells, com a productes acabats, a més
de les rendes. Ben aviat la recaptació per
imposicions va totalitzar quantitats molt
elevades (cap al 1340, unes 3.000 lliures

per any).

Altrament, quan les dificultats eren
molt apressants, calia manllevar diners a
préstec
prestamistes jueus, fins al
-als
1341- i, des del 1342, a for de censal i
violari, veritable revolució de la renda.
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EI créd¡t
N qualsevol societat, present o passada, el recurs al crédit esdevé un
mecanisme essencial. Per aixó, seria incoherent de voler descriure l'economia d'una
societat pre-industrial sense fer-ne esment.
Gairebé la meitat de Ies actes dels registres notarials de Ia Girona baix-medieval

corresponen

a

contractes de crédit de

diverses menes. La relativa escassetat de

numerari i la manca de Iiquiditat de

les

caixes dels mercaders van convertir el cré-

dit en una activitat de primer ordre.
Támbé cal tenir en compte que l'Església prohibia als cristians les práctiques
creditícies. Aixd, almenys per un temps,
va deixar el camp lliure als jueus, verita-

bles professionals del préstec, que a
Girona formaven una important aljama,
la qual ja comptava amb uns quants
segles d'existéncia.

A I'época, el crédit es presentava de
dues formes diferents: el préstec en diner
i la venda a crédit. En la documentació,
ambdues hi eren representades meitat per
meitat, llevat dels perÍodes primaverals,
quan Ia transició entre una collita i la
següent solia provocar una puja sensible
del preu dels cereals.
La venda a crédit era practicada amb
tots els productes téxtils
-per citar un
exemple rellevant- i a tots els nivells, des
de la producció a la comercialització. Els
paraires compraven a crédit als mercaders
general, a un termini de tres mesos-en
les matéries primeres, la llana, el pastell...
Quan els paraires venien els draps manu-

facturats a les fires, els drapers que els

46

compraven també pagaven al cap de tres
mesos o en la data de la fira següent.
Aquests mateixos drapers o botiguers de
draps i teles venien a crédit a la seva clien-

tela, que habitualment provenia de la
ruralia. Els pagesos pagaven en tres mesos
i, en segons quins casos, a voluntat, els
jueu: aconseguien rerminis de [ins a si:
mesos. Aquesta trama explica l'elevat pes

dels crédits reconeguts a drapers en les
constitucions de societats: quan, el 1326,
Bonanat Bordils va fundar una societat
amb Pere Escala, hi va aportar més de la
meitat del capital en forma de crédits pendents de reemborsament.
Els contracres agraris. una [orma particular de comanda. rambé poden :er considerats com una operació de crédit entre un

arrendador gironí i un arrendatari rural.

Pel que fa al préstec, cal dir que no era
un monopoli dels jueus, tot i existir la

interdicció canónica de la usura, que afec-

tava els cristians. Per tal d'eludirla,
aquests varen crear un tipus de préstec

amical, sense comptabilitzar-ne els interessos, i una varietat de la comanda, anomenada comanda-dipósit, encara més
original. Els dipósits podien ser fets en
diners o en espécie, el període de devolució no és esmentat a la documentació,
mentre que la fórmula era deixada a la
voluntat del creditor. No cal dir que la
documentació ens deixa sempre davant
del dubte insoluble de la durada real dels
préstecs i de la sinceritat de les actes. Sol

ser una mena de crédit a curt termini
(menys d'un any). La legislació reial disposava que Ia taxa d'interés no havia de
depassar el 20 per cent, peró, segons el
grau de solvéncia dels debitors, aquesta

xifra podia convertir-se en un mínim. La
comanda-dipósit i el préstec amical entre
cristians molt sovint emmascaren una
operació creditícia, igual com pot passar
amb les vendes a cr¿dit de productes t¿xtils, com ho testimonia una investigació
oberta per manament de I'infant Alfons.
Al principi del segle XIV, les vendes a
crédit de productes t¿xtils suposaven el 23
per cent dels contractes passats a les notaries gironines; els crédits amb participa-

ció de jueus, el 16,3 per cent; Ies
comandes-dipósit, el 5,5 per cent, i els
préstecs amicals, el 3 per cent. Aixi,

doncs, el crédit cristiá ja es trobava molt
desenvolupat, peró, si parlem només del
préstec en diners. encara es trobava majoritáriament en mans dels jueus, els quals
apareixien en Ia meitat dels contractes
d'aquesta modalitat i controlaven les dues
terceres parts del diner prestat.

El ctéd¡t jueu
a comenQament
del segle XIV
El nombre de
préstecs és dístribu¡l
així: 1, de 2 a 5,
de 6 a 10. d'11 a
25, ¡ ñés de 25.
A la pág¡na del
costat, un jueu
d¡buixat

al Ll¡brc Verd
de lArx¡u Mun¡c¡pal.
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El nombre i I'activifat
la primera meitat del seglq quan les institucions
no estoven ben definides. Durant la década de 1350-13
moviment de concentració olhora que shnava fixant u
bancitria. Les taules de canvi, yeritsbles pt@edents
d'ekctuar pagaments a distdncio per giri evitant ols
I'enfarfegament d'haver de
comengayen o practicar les
clients. Estretament controlades pel

fons municipals i, almenys fins o li
tresorer municipal i de les dpoques,
amortitzacions del deute públic municipal o, fins i tot,
col.locar els nombrosos censals i violaris emesos pels edils.
El 1360, només hi havia dos canvistes: ?ong Malarg, que ben oviat ra
tancor lo seya taula, i Ramon Medi4 que seria arrossegat per lo crisi
Jinancera catalana del 1381. Aquesta concentració devia anar paral.lela a
lbugment del volum dels negocis, que cada vegado requerien copocitats
financeres més importanrs, com en el cqs de la gesrió del deurc públic
municipol gironi, que va atényer xi/res consolidades de desenes de milers de
lliures barcelonines.

I:actiyitat dels .jueus ens

és

ho proven diyerses actes del segle
documenfol de la Pia Almoina. A I
oficis, i en la documentació dels n
representació de totes les formes q
prestamista dels seus membres: els
dpoques o rebuts, les transferéncies

,r§8.

dales

eren representats tots els

trobar-hi
bctivitat
deutes, les

determinots anls, la

r.rr7>1 6 ¡,

En la tlác*d* d.e

1320 va haver-hi

elles mültes vñdaes- qüe pre,

-entre
casos es ttxcloya d

centenar de jueus o
a cristians.

jueus, negociants infr

del lraspits d'una collita a la següent, i durant la tardor EIs rcemborssmenh
§Nlt psclots per al útoment de les collites, de la sega dels cereals o de la
v,etemo, perñ I'elevat nombre d'actes de reconeixement de deutes prova que
lo siluoc*5 §nancera dels pagesos mokes vegades no psraetia pogor
puntualr§$r!: Aquesta situació va preryrsr el terreny per al desenvolupament d'un instrument de crédit més §*xible i o llarg termini, el censal.
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Gensals

¡

violaris
t
J
I-r

neentctÓ dels censals iel: violaris. que van capgirar el mercat
del crédit a Catalunya, va esdevenir en el
context particular que hem descrit en el
capítol anterior i en un moment situat a
mitjan segle XIV. Contráriament al crédit que oferien els jueus, que era a curt
termini
del cas d'insolvéncia del
deutor-,-llevat
les noves modalitats crediticies
eren sobretot a llarg termini, amb pagament fraccionat i practicable pels cristians
sense estar exposats a la condemna eclesiástica; a més, el nou sistema va permetre la consolidació del deute de les institucions públiques. Els primers contractes
van aparéixer en la documentació durant
els anys 1330.

Els primers violaris comencen a ser
venuts de forma esporádica per alguns
nobles i a ser comprats per ciutadans de
Girona, iniciant un procés que els enriquiria de manera considerable. La primera institució que va vendre censals va
ser l'aljama, que. des de llavors, ani¡ia
augmentant el seu nivell d'endeutament.
Peró, el gran període de les rendes va
comenqar poc després de 1340. Per exemple, el1342,la municipalitat va deixar de
manllevar als jueus i va emetre els primers
violaris, subscrits per persones del grup
dirigent de la ciutat, mercaders
els

Ramada, Pavia, Hospital-, -com
canvistes,

juristes i ciutadans, amb capitals que ana-

ven de pocs centenars de sous a uns
quants milers.
..,t.

§§0

Quan Ia ciutat volia emetre deute havia
de demanar permís al rei, i ho féu cada
vegada amb més freqüéncia. El 1343 hi
havia tretze subscriptors. El 1360 ja eren
23, alguns dels quals tenien títols per un
valor de 5.000 sous. En aquest moment,
la projecció financera dels gironins arribá

a ser molt important, havent comprat
nombrosos censals creats per institucions
foranes: les principals ciutats de la diócesi i del Comtat d'Empúries, algunes
localitats del Rosselló... Aixó demostra
fins a quin punt els cristians estaven disposats a participa¡ en una forma de crédit reconeguda i legalitzada per l'Església. A partir de 1350, no hi ha cap any
sense emissions de censals i violaris.
Peró, quina utilitat tenien? Dues vegades a l'any, calia pagar les pensions corresponents als censalisles. En una conjuntura molt poc inflacionista, ¿d'on sortien
els recursos per suportar taxes d'interés
superior al 14 per cent? Cap al 1360, es
verifica la relació entre aquesta mena de
rendes i les imposicions municipals: les
rendes consolidaren el deute públic de la
ciutat, iels interessos que se'n derivaven
eren liquidats amb els ingressos de les
imposicions sobre l'entrada de mercaderies. Aquests ingressos eren regulars

-trimestrals, en general-, la seva recaptació
esdevenia relativament indolora per als

contribuents

i,

en part, eren pagats per

gent forana. Fins aquest moment, les despeses municipals eren cobertes sobretot
mitjanqant el recurs sovintejat a les talles

d'una quantitat determinada
-recaptació
mitjangant
el cobrament d'una quota a
cada cap de casa. Posteriorment, el sistema de les talles va ser menys emprat i
s'hi va sobreposar el de les imposicions.
I-es conseqüéncies socials de l'arribada
de les rendes van portar a l'afirmació
d'un patriciat emergent i segur de si
mateix, que es va traduir en l'elevació dels
imports dels dors nupcials, i a l'enriqui-

Capite de la
Fontana d'Ot,
que reptesenta
una escena
de llu¡ta
qreco-romana.

ment d'un bon nombre d'artesans, com
va ser el cas dels Beuda. origináriamenr
artesans del cuir, que van fer fortuna i
s'integraren en el patriciat local només en

una generació.
Els censals i violaris rambé van significar un cert alleujament de la situació
financera dels pagesos, que podien trobar diners a un interés més baix que el

ments de la década 1340-1350 són prou
expressius: un total de 80.000 sous barcelonesos prestats segons les noves modalitats, les tres quartes parts a prestataris pagesos. Aquesta quantitat és molt

semblant al valor total del crédit atorgat pels jueus en el periode 1320-1330. En
definitiva, una veritable revolució de con-

que demanaven els prestamistes jueus, els
quals van haver-se d'especialitzar en el

seqü¿ncies socials decisives, que marcá profundament la história de Catalunya fins prácticament a les envistes del

préstec a termini

segle

molt curt. EIs docu-

XX.

locals. Per tant, es tractava d'un impost
directe, repartit en funció d'una estimació del nombre dels focs o llars amb qué

Els laics

comptava [a ciutat.
La dificultat d'aquesta mena de documents rau en el fet que no van ser elabo-

ENERALMENT hom estima que
una ciutat medieval que comPtés

rats amb finalitats demográfiques' El
fogatge de 1360 ressenya 1.859 focs a la
ciutat de Girona, perd, hi són tots? A partir d'estudis fets amb fonts indirectes i lli-

amb un convent de cadascun dels quatre
ordes mendicants tradicionals ldominics,
franciscans, carmelites i agustins) era una
ciutat gran. A Girona la norma es compleix, encara que sigui reemplagant els

Girona. Altrament, cal multiplicar el
nombre de focs per un coeficient per tal

instituit el
agustins pels mercedaris
-orde
1317 per procurar el rescat dels captius-,

i ho confirma el primer document fiscal
que coneixem, el fogatge de 1360.
Origin¿uiament, el fogatge era un document fiscal, una llista de les quantitats
llevades als diferents caps de casa d'una
localitat, segons les normes decretades pel
rei en les Corts de Cervera. La recaptació anava a parar a les arques reials, a
diferéncia de la talla, que era collida pel
govern municipal i s'aplicava a despeses

gant caps, podem respondre que hi ha un
subenregistrament de més del 30 per cent'
a més que hi manquen els focs del Pla de

de troba¡ la xifra aproximada d'habitants,
i aquest coeficient pot variar segons els
períodes i els llocs. Sobre la base de les
dades que podem extreure dels testaments

Relleu procedent d'una
casa del carret del LloP,
on es representa un lleó que
devota una nena.

Cap d'una dama. tuocede¡x
d'una casa de Ia pla?a dels LledoneÉ.
Ha estat datat del
segle Xlll.

de la mateixa época, s'arriba a una mitjana de poc més de dos individus per
matrimoni, deixant de banda els apre-

nents que convivien amb les famílies del
medi artesá, dominant a la ciutat. D'aquests, hem pogut localitzar 62 contractes d'aprenentatge entre la documentació
notarial de I'any 1360. que ens marcarien
un minim. Támbé cal comptar els esclaus,
dels quals n'hem documentat 29 en els
protocols: un 50 per cent són grecs, un 25

per cent t¿trurs. i la resta es reparteix entre

sarrains, barbarescs

i

negres. Tot aixó

sense comptar els vells, encara que l'espe-

ranga de vida fos baixa, i altres grups
diversos. Comptat i debatut, si prenem

com a referéncia un coeficient proper a 5,
que creiem no gens allunyat de la realitat,

Ia població cristiana de Girona el 1360
passava de llarg de les 10.000 persones.
Molt més difícil és establir-ne el repar.
timent per sexe i edat, encara que puguem
saber-ne algunes dades indirectes. Les
noies es casaven més joves que els nois.
Hi havia, segons els testaments, entorn
d'un 10 per cent de solters. Ilassoliment
de l'edat de testar és molt important en
els costums de l'época, ja que el testador
havia de nomenar per forga com a hereu
una persona que al seu torn estigués en
edat de testar. La viduitat afectava prop
del 20 per cent dels testadors i era sobretot femenina
vídues per cada
vidu-, fet que-quatre
avala la tesi d'un accés
precoq al marrimoni per part de les noies.
De fet, és rar de trobar noies casadores a
la documentació de I'época: o bé ja s'han
casat, o bé estan promeses a un vellard
que morirá abans que elles. En aquest

context, les segones núpcies eren relativament rares ja que, segons una cláusula
testamentária molt freqüent, la vídua que
volia usdefruitar l'heretatge del seu difunt
marit havia de restar casta i no tornar-se
a casar. Per aixó, les vídues que cercaven
noves núpcies solien pertányer als grups
socials menys afavorils iho leien per
necessitat.
El 20 per cenr dels matrimonis no ¡enia

descendéncia, amb la particularitat que

la major part d'aquests pertanyia a les
capes més modestes de la societat. La mitjana general de fills per parella se situava
molt a prop de dos, amb una correlació
estreta entre aquest coeficient i el grup
sócio-professional: una mitjana de 3 fills
en les famílies patrícies; 3,5 en les dels
pagesos del Pla de Girona; 3 en les dels
drapers; i, a I'altre extrem de l'escala
social, des d'1,3 a 1,8 en les famílies de
diversos grups artesanals. En aquest
periode comenEá a desenvolupar-se el
costum de recórre¡ a una dida per alletar els fills de les famílies benestants.

Els eclesiástics
L grup eclesiástic tenia un pes numéric certament important en Ia
Girona medieval. Essent Ia ciutat seu episcopal, la Cúria va créixer en el pas del
segle XIII al XIV i, en part per influéncia dels ordes mendicants, la práctica religiosa va evolucionar en el sentit de la multiplicació del nombre de misses que se
celebraven, fet que va provocar un aug-

ment imporiant dels beneficis disponibles. La construcció de la catedral gdtica,
que es va fer en la seva paft essencial entre

principis del segle XIV i del XV, amb la
seva abundáncia de capelles i d'altars, és
l'expressió més elevada d'aquesta tendéncia al creixement del culte. No és gens

estrany, per tant, que el nombre d'eclesiástics augmentés de forma considerable
en la primera meitat del segle XIV.
Lf sglésia pagava certes imposicions
reials, com ara el bovatge o la décima, i
també havia de contribuir al finanqament
d'algunes obres públiques d'interés comú,
com les muralles de la ciutat. En contrapartida, estava totalment exempta del
pagament de la talla i, quan es col.lecrava un logaLge. els locs eclesiásrics eren

comptats a part. Cal distingir entre els
no
membres dels ordes mendicants
-que
tenien cap possessió i depenien de la caritat dels fidels- i el clergat secular i els
ordes tradicionals, que tenien propietats
a la ciutat i vegueria i. per tant. apareixen
ocasionalment en algun registre fiscal.
Així, per tal d'avaluar el nombre de persones dependents d'aquest estament que
vivien a Girona vers el 1360, acudirem als

comptes del delme pel que fa al clergat
secular i als ordes tradicionals, i a la docu-

mentació notarial i altres fonts complementáries en el cas dels mendicants.
En primer lloc, hi havia Ia catedral,
amb el bisbe, alts dignataris, ardiaques,

noble-, i
els dotze canonges
-d'origen
els dotze preveres que, per tal d'obrir el
capítol als qui no pertanyien a la noblesa,
hom va instituir al costat dels canonges.
A més, hi havia un nombre extraordinari
de clergues beneficiaris: 120 a Ia mateixa
seu, 35 a Sant Feliu,8 a Sant Martí
Sacosta. Els monestirs benedictins de
Sant Pere de Galligants i de Sant Daniel

El claustrc rcñán¡c del
ñonest¡r de Sant Dan¡el.
A la pág¡na del costat,
els abs¡s de Sant Pere de
Gall¡gants ¡ un detall de la tomba
del b¡sbe Bernat de V¡lamarí.
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eren habitats, respectivament, per una
quinzena de monjos o monges cadascun.
Per acabar, hi havia una vintena de capellans més desservint les parróquies de la
ciutat o les diverses institucions caritati-

ves. En total, més de 200 religiosos.
Els ordes mendicants van desenrotllarse a partir del segle XIII i van beneficiarse, els Menors en primer lloc, de l,estada
del benaurat Francesc a la casa de la famí-

lia Guerau. El creixement de certs ordes
també pot ser explicat per determinades
estratégies familiars, com seria el cas de
les clarisses entorn del 1330. Des del punt

de vista numéric, els monestirs més
importants
i franciscanspodien fins i-dominics
tot depassar la trentena de
frares, al Ca¡me n'hi havia uns 25, i a
Santa Clara entre 15 i 20 germanes. El
convent de la Mercé, construit durant els
anys 1320, no en tenia pas més d,una
desena.

La gran diferéncia entre ambdues tipologies clericals residia en el fet que el clergat secular i els benedictins posseien terres jurisdiccions, mentre que els

i

mendicants havien fet vot de pobresa
absoluta i vivien de la caritat. El patrimoni del Capítol de la catedral, que, a
grans trets, s'havia constituit entre els
segles IX i XII, era gestionat pels canonges en el marc de les pabordies. N'hi havia
nou, cadascuna amb un paborde al capdavant, i administraven propietats, drets
i rendes agrupats amb una lógica geográfica i económica alhora. A més, cal con-

siderar el canonge encarregat dels comp-

tes de l'obra de la Seu. En el cas dels
framenors. per eremple, el sostenimenl
restava assegurat per les deixes testamen-

táries dels fidels
des a

anaven destina-

dir misses, -que
a la taula comuna o a

l'obra-, o pel patrimoni heretat d'alguna
persona morta sense descendéncia, sense
deixar de banda les donacions fetes pels
jurats gironins o pel mateix rei.

t5

XIV, les famílies que dominaven
l'aljama eren els Cresques, Caravita,
segle

Els lueus
f n hem parlat del paper económic i
J linancer dels jueus en la Cirona
medieval. Formaven un grup instal.lat a
la ciutat des de temps reculats qug a partir del segle XIII, segons els cánons del
lV Concili del Laterá, haria de riure en

un barri a part. És certament difícil

d'avaluar-ne el nombre, ja que els jueus
posseien un estatut especial de serfs del
rei

i,

en conseqüéncia, depenien directa-

ment de la Corona en matéria administrativa i fiscal. Per diversos assaigs de
recompte realitzats, podem dir que és
completament admissible el percentatge
del 5 per cent de la població total que
habitualment els experts assignen a aquest
grup. Segons els anys, hem pogut documentar entre 100 i 140 famílies en els
registres notarials, que ens permeten de
conéixer amb tota seguretat els individus
dedicats al préstec. Peró cal no oblidar
que la població judaica també tenia els
seus pobres, com ho palesa l'existéncia
d'una Almoina jueva, específicament
dedicada a assistir els seus necessitats.
I-a comunitat jueva era dirigida per una
aljama o col.legi de secretaris, molt semblant a l'drgan que governava la ciutat,

integrada per persones que alhora es
comptaven entre els prestamistes més
notables. Yonah ben Abraham de Girona,

ja al segle XIII, havia denunciat aquells
jueus que s'enriquien per tal d'afermar
el seu poder. Els secretaris eren assistits
pels oidors de comptes, encarregats de
verificar els comptes de les talles i de les
recaptacions extraordináries exigides pel
comte-rei. Durant la primera meitat del
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Falcó, Abraham, Bonafé i Nicim, amb
diferéncies socials molt importants entre
ells i els més pobres. Per exemple, en una
talla cobrada abans de la pesta, els Caravita van pagar 200 sous, mentre que Ia
contribució més modesta era d'un sou.
Val a dir que les relacions amb els cris-

tians no van pas ser sempre conflictives.
Al principi, els sobirans van ser molt tolerants respecte de la comunitat: el 1264 van
autoritzar la consrrucció d'una sinagoga,
i van agafar l'aljama sota la seva protecció arran de la controvérsia amb els Predicadors, els anys 1260-1270. De fet, la
hisenda reial tenia molt a guanyar-hi.
Peró ben aviat es van produir episodis

violents al Call

ben informats
-n'estem
Gran-, amb ten-

des del regnat de Pere el

Fi

ucerr

sa

T

rroR

C

Lápida sepulcral jueva del segle
XlV, pracedent de l,4ontju)c, iels
carrers de Sant Llorenc
¡ de ]a ForQa (a |bhrc página).
centrcs del call.

es donava als jueus de Tolosa
de Llenguadoc davant la porta de I'esglé-

ritual que

déncia a anar-se repetint. El rei va manar

sia principal. Cal notar que, en general,
els implicats en aquesta mena d'accions
eren persones eclesiástiques, que aprofi-

obrir investigacions a causa de dive¡sos
excessos i agressions cruentes. El 1302, un
grup de clergues joves va atacar el barri

taven l'avantatge posicional determinat
pel fet que la Seu dominava el Call, cosa
que no té gaire a veure amb el veritable

els
.jueu, i hi hagué diversos ferits
-entre de
quals es comptava el fill d'un argenter

pogrom que va afectar l'aljama cap a
final del mateix segle. Amb I'objectiu de
protegirJos, Ia corona va prohibir que
entre el Dimecres Sant i el Dilluns de Pasqual els jueus sortissin dels límits que
tenien assignats.
Així i tot. les relacions entre ambdues
comunitats no van esdevenit certament
problemátiques fins a la década de 1360,
i els jueus loren protegits pel rei i pels
jurats de Girona, sabedors que I'equilibri social de Ia ciutat reposava damunt
aquesl grup minoritari. veritable intermediari financer entre els pobles rurals, Ia
capital i la reialesa.

Montpeller-i considerables estralls. Un
dels que van declarar davant els oficials
reials. el metge Berenguer Sarriera. va

afirmar que els esdeveniments de Girona
eren idéntics a 5ucce5sos que havien tingut per escenari les altres ciutats catalanes, com Barcelona, o d'altres indrets,
com Valéncia, conferint-1os així una
dimensió gairebé mediterránia. Es referia a un ritu propi del Divendres Sant, que
a Catalunya hom anomenava mota jueu,
de carácter violent, assimilable a Ia coloph¡sotion, que era una mena de bufetada

§
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Q I Ué els logalges no són uns docuL) menrs própiament demográfics. reu-

Süciotopograf ia

de 1360

El Mercadell, situat als peus de

la catedral, era I'antic mercat
de la c¡utat. A I'altru pág¡na,
plánol de Girona vers el 1360.

neixen moltes condicions per a l'estudi del
repartiment espacial dels aspectes socials

i

professionals. Ens permeten de determinar el centre de gravetat de la ciutat,
el pes específic dels diferents barris, els
de Sant
de la riba dreta de l'Onyar
-burg
Pere de Galligants, burg de Sant Feliu, la
zona del Mercadell, la ciutat vella, el barri
de Vilanova- i, a la riba esquerra, el
Mercadal.
El fogatge de 1360 va ser compilat
anant casa per casa, foc per foc, i seguint
una lógica geográfica. Així, en resulta
una descripció topográfica de la ciutat,
que podem correlacionar amb dades fiscals i económiques. I aixó en una época
en qué el territori municipal encara no
estava fixat i qualsevol referéncia és d'un
gran inter¿s: fortificacions (portal, mur),
monuments públics (lorns, lonts) i comunicacions (ponts, camins, carreteres). Des
del carrer de Pedret, les cases del qual
pertanyien a la Pabordia de Novembre de
la Seu, lins al camí que menava al monestir del Carme. Cirona s'estenia mig quilómetre al nord del burg de Sant Pere i
altre tant cap al sud. Els oficis i l'activitat general de la urbs també contribuien
a enriquir aquest corpus de referéncies

ropográ[iques lDraperia. Taverneries,
Albergueries, Pescateria, Ferreria...), igual
que les esglésies i les persones conegudes

o

els seus descendents (Sarriera, Banyoles...).
Segons aquest recompte, el burg de
Sant Pere comptava el 1360 amb 183 focs,
un 9,8 per cent de Ia població total. El
burg de Sant Feliu el depassava lleugerament (196 focs, 10,5 per cent). La part
central de Ia ciutat
-la seva part vella i
I'espai ocupat per l'expansió experimentada a partir del segle XIII cap al sud i
la riba dreta de l'Onyar-, es dividia en
tres parts ben diferenciades: el Mercadell

o antic mercat de la ciutat; la Ciutat
-desi
de les Ballesteries a les Táverneries-,
Vilanova, barri desenvolupat entre final
del segle XIII i mirjan XIV. El Mercadell,
amb el Call i el portal de Gironella, no
tenia pas més de 25 focs laics, entre molts
més d'eclesiástics, que determinaven la
lesomia de la zona. La Ciurat própiament
dita totalitzava 483 focs (26 per cent del

total). El barri de Vilanova,

aplegat

entorn del convent de la Merc¿, representava 362 focs (el 19,5 per cent). Pel que
fa al Mercadal, si acceptem la divisió que
aquí es proposa, amb 610 focs (32,8 per
cent), era la major concentració de població, desenvolupada sobretot durant la primera meitat del segle XIY El fogatge ens
en mostra els eixos de creixement, entorn
del monestir de Sant Francesc i de l'Hospital Nou, amb almenys tres ponts que
el comunicaven amb l'altra banda del riu,
d'entre els quals cal destacar el de Fra-

menors, fet de pedra

i

fortificat. La

importáncia del barri va augmentar quan,
el 1350, hi comenEá a ser construida una
nova església gótica i hom va refer la res-

closa del rec d'en Calvet, que portava
l'aigua als molins del Monar.
La contribució fiscal de cada sector

urbá no va ser proporcional al seu pes
demográfic. La Ciutat, en primer lloc,
amb una quarta part de la població,
pagava el 40 per cent del total recaptat.
Els barris periférics hi participaven molt
menys: burg de Sant Pere,6,5 per cent;
Mercadal, 24,5 per cent. A la periféria
s'hi concentraven els oficis artesanals (el
cuir a Sant Pere, cuir i téxtil a Vilanova,
téxtil al Mercadal). En el burg de Sant
Feliu (11 per cent de la recaptació) i a la
Ciutat, hi trobem les activitats subsegüents al tracrament de les matéries primeres, de major valor afegit. No s'observen fenómens de segregació social. El
centre de gravetat de la ciutat se situava
a 7a zona de l'actual plaga del Vi.

La pesta

de 1348
ES dels segles de I'alta Edat

Mitja-

na fins a Ia part central del segle
XIY l'Occident va viure a recés de Ia pesta. En aquest moment, el flagell epidémic va reaparéixer, provinent d'un focus
asiátic, les colónies genoveses del mar Negre. Les ciutats mediterránies van ser les

primeres afectades, i entre elles Girona.
Sembla que el contagi va venir del
nord. A Narbona hi havia pesta per Quaresma, com ho afirma una Iletra del seu
veguer als jurats de Girona, datada el 17
d'abril de 1348. Dos ermitans agustinians
que anaven a la ciutat de Pavia, on havien
d'assistir a un capítol general del seu orde,
van tornar enrere quan eren a tres llegües
de Girona, el 16 de maig, en trobar els
enviats de la ciutat que tornaven dAvinyó i de Perpinyá. La pesta hi era des del
12 d'abril. Peró, al sud, a Barcelona I'epidémia es declará entre el2 i el 16 de maig
del 1348. Altres ciutats de l'interior foren
contaminades a partir del mes de juny.
EIs testaments constitueixen, en aquest
cas, una documentació excepcional, que
ens permet de fer una cronologia de la
pandémia a Girona. Atés que, molt probablement, es tractava de pesta bubónica,
el període d'incubació era de 3-4 dies. Po-

Malalt de pesta atés per un
c¡rurg¡á, segons una x¡lograf¡a
del Spruch von der Pestalenz.

del

*.§t§§§

1482.

dem datar el comenqament del contagi:
17-18 de maig, i precisar que va durar els
mesos de juny i juliol. Els notari. van
arribar a prendre nota de 20 testaments
diaris durant dotze dies del mes de juny,
pujant a 30 el 3 de juny, i a 32 el dia 13.
El paroxisme de l'epidémia va tenir Iloc
en Ia primera quinzena de juliol, amb el
mixim situat al dia 11
-36 testaments-,
i va experimentar una tendéncia decadent
a panir del dia 15. amb una relativa revifalla els dies 22-25. Tot plegat va durar
una mica més de dos mesos! en una tem-

porada característica dels contagis a la
zona mediterránia, la que va del final de
la primavera al comenEament de I'estiu.
Les conseqüéncies de la pesta són més
difícils d'araluar. Amb tot, ran ser registrats 408 testaments durant els dies indicats. Labséncia, en els registres notarials

immediatament posteriors, d'exemples
d'actes de nomenament de tutors, mostra que ben pocs dels que van morir víctimes del trángol no van ser a temps de
testar. Si comptem que cal afegir les per-

Nambrc de
testarnents

enreg¡sthts

anualñent a
les Causes P¡es.
La gñf¡ca
mostra la pujada
espectacular

del

134A

patri

sones no arribades a l'edat de fer testament, els pobres i algun altre grup marginal, podríem arribar a avanqar el resul-

el govern de Ia ciutat, pertanyents al

tat de poc més de 1.000 víctimes de l'epidémia, que, sobre un total proper a les 10.000
persones, representa el 10 per cent de la

Pere Despuig, el canvista Bernat Hospital, i els mercaders Guillem Massanet i
Guillem Costa. Perd el percentatge de

població, molt lluny dels percentatges
tenebrosos del 50 al 75 per cent que fins
ara ens proporcionaven alguns autors. EIs
resultats del fogatge de 1360 també avalen una taxa de mortalitat semblant, del
100 per cent, que, en relació amb la ta-ra
de mortalitat normal
del 30 per
-entorn
cent-, significa una sobremortalitat
que
triplica els nivells habituals.

ciat local, van morir tots: el jurista Arnau

Vivars, els drapers Guillem Santmarti i

consellers municipals difunts (el 28 per
cent) és més baix que en el cas de Barcelona o de les ciutats italianes (Yen¿cia,
etc.). Durant prop de tres segles, a Ca-

talunya, tothom va haver d'aprendre a
comptar amb aquesta reali¡a¡

ia conviure

amb la possibilitat del contagi pestífer.

Des d'un punt de vista sócio-

professional, és ben clar que els oficis més
exposats al contacte amb altres persones
mercadets-, van ser els més
-notaris,
castigats per la malaltia. l,es dones, menys
que els home: 172 deluncions femenines
per cada 100 de masculines). Thmpoc no

va ser una epidémia dels pobres. La
imatge que ens ha arribat de les danses
macabres, que presenten el ric i el pobre
amb Ia mateixa nuesa davant la negra
dalla de la mort, sembla confirmada en
el cas gironí. Els sis jurats que formaven

Una disposició extreta del
cocticil dei juristo Arnau Vivors:
«(...) Revoch totes lexes que havia
fetes de misses a cantar per so
com sia que vuy no són trobats
clergues qui diguen misses (...),,.
Font: AHC, Nol¿¡ia Grona-s, ¡eg. 123, rsdi
cil sagramental de I0 de tetembrc de 1348
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Malgrat la sagnia que va suposar la
gironina va augmentar fortament entre 1285 i 1360. Tbts els indfuis ho
afirmen, com tombé I'important cre¡xement urbd, i el fogatge de 1360
permet de sitrsr la rtfr* el'habitants d'aquest any pels volts de les
10.000 persones.

Aquest ougment demogrdfic nonés pot ser degut
creixement natura¡ í/o salclo misratori oosítis* La

permetr¡a d'estudiar el fenomen, els
mdxim es remunten al principi del

.

ct dss

font

factors:

cl&ssico que en'

Tanmdteix,

fort corrent migratori,

de
iols.
d'aprenentatge, testoments i
La vilo, illot de llibertats,
zones rurals. Iiacolliment que
que
atorgaven la ciutodanio gironina a tots
venir-hi
viure,
condició de
a
contribuir al
arribova el cas, col.laborar en la seva defensa. A

,s tolles
el sistemo

q{*yoria la migració dels fadristerns de les famílies pageses cap a
ciutat. Els jurats estaven obligats o defensor els nouvinguts enÍront
dels senyors feudals. Va ser el cas de Sibil.la Oliver, dona própia del
prior de $*xt Margal i origindria del mas Argelaguer dArbúcies. Va
cósa*§a sf?rb l'pssaoxador gironí Vidal Oliver i, per runL vo marxor
senyor vo pretendre recuperar-la i,
en concepte de dot i

tot
per
reclamada. A
pretensions,
de Girona.

l§§*tsr

a Girona, tenien
viscut a Girona abans
'privilegis

pnor
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El sector
téxtil

INTERÉS del fogarge de l36o rau
en el [et que informa de la proles-

sió o activitat de més del 70 per cent dels
caps de casa gironins. Així, podem arribar a constatar que el sector més important era el téxtil. Probablement, el desen-

volupament d'aquesta branca de
l'activitat va ser un altre dels factors
importants del creixement poblacional i
económic de la ciutat.
No és que l'activitat téxtil no existís en
absolut abans de 1285, peró la documentació és esparsa i, malgrat la preséncia
d'un molí draper al Ter i de l'existéncia
a Banyoles de teixits célebres, hom importava la part essencial de la producció, de
Franga els téxtils de luxe, i d'altres ban-

des de

Tintura d'una peQa
téxt¡|, segons un gruvat

de I'Enciclopédia de
Diderct.

la

Confederació Catalano-

aragonesa, els més corrents. Ijimpuls inicial del desenvolupament del sector a
Catalunya va venir de la decisió del batlle
Romeu de Marimon, en el context d'una
guerra duanera amb el regne de Franga.
A més, els edils gironins tingueren l'encert
de promulgar mesures d'atracció d'especialistes del Llenguadoc, de promoure la
constitució del gremi dels paraires, I'ofici
situat al cim de la jerarquia del sector. En
fi, les fires, afavorides per l'autoritat reial
des del 1338, es convertiren en punt de

referéncia obligat per als paraires i mercaders de les ciutats draperes del Rosselló

i

del Llenguadoc.

Al principi, hom solia importar la
matéria primera, la llana. Provenia de la
pogut documenmateixa diócesi
-hem
tar, per exemple, vendes de toís a Torroella

de Montgrí
-o de la Corona dAragó
(Valéncia, Aragó, amb llanes de qualitat).
Els drapers també importaven drap en cru
i el feien aprestar o tenyir. Thmbé es treballava el lli. En els processos d'elaboració s'emprava l'alum, que servia de mor-

dent per preparar els teixits per a la
tintura o era utilitzat com a substitut del
tartrá; la roja, cultivada a determinades

Te¡x¡dot en una r4ola
del segle Xvlll- La manufactura

va exper¡mentar pocs canvis

abans de la mecan¡tzac¡ó.

IJany 1360 el sector donava feina a un

total de 387 persones, comptant-hi la
preparació de la llana, les operacions de

tissatge, definides per normes molt

precise5. l'acabat. realirzat pels paraires
els abaixadors, la tintura. Després

i

parróquies, que pagaven el delme sobre
aquest producte, el qual, convenientment
elaborat, tenia notables propietats tintdries. Precisament, sabem que el color més
emprat a Girona a l'hora de tenyir era el
blau. que s'errreia del pasrell, pror inenr
de Tolosa de Llenguadoc o de MontpeIIer (Montepulciano). Quan hem trobat
notícies d'exportacions de Leixirs gironins
als mercats exteriors, es tractava de draps

de color blau, carmesi o de tons foscos.

fogatge tantes vegades esmentat: paguen
una mitjana de 137 sous, mentre que els

sous,

respectivament. Els oficis practicats per
les dones semblen poc valorats, com és
el cas de les filadores i costureres, i també,

cont¡ibucions d'entre l8 i 27 sous. En tot
cas, es tracta de mitjanes, que deuen
amagar disparitats importants. Els
paraires solien moure recursos económics
considerables. Normalment, renien un

El rei
la seva

obrador de tint

major part de les
vegades siruar al Mercadal-, venien una
part de la seva producció als mercade¡s

asstgnaya
el paper

desenyolupament

locals
que

Font: ACA, Canc., reg. 874.

iparaires-

que els segueixen

-tintorers
només paguen
64 i 44

en el terreny dels homes, els de
pentinadors i cardadors, amb

La importáncia

de fer draps, se són
enrequits e

i

venien els sastres, els flassaders i els
vanovers. Aquest sector, situat en la
primera posició pel que fa a nombre de
llocs de treball, era un dels pocs on
treballaven dones (20 per cent del total),
les quals. excepcionalmen r. apareixen a
la documentació esmentades amb un
ofici.
Inqüestionablement, els mercaders de
draps i teles eren l'aristocrácia del sector.
Aixó es nota en les contribucions al

i

-la

n'exportaven

Ia

resta. EI

personatge més rellevant del sector era

Guillem Forgá (Corgá?), del qual
coneixem el testament. En tot cas, la
Girona de 1360 estava preparada per
treure el millor partit de la gran onada
expansiva que experimentaria el téxtil en
els anys següents a aquesta data.

EI cu¡r

ENTRE que el sector t¿xtil va esdevenir capdavanter a partir del
durant un llarg període de
XIY
segle
plaqa l'havia ocupada el
aquesta
temps
catalanes s'havien
ciutats
Moltes
cuir.
especialitzat en aquest camp, amb un
conjunt d'oficis molt complet, des del
tractament de la matéria primera a l'acabament dels productes.
En les imposicions de l'anY 1341, el
cuiro era la matéria primera no alimentária que reportava més recaptació. Es tracta
del cui¡am entrat a la ciutat, que s'afegia a
les pells dels animals escorxats pels camissers gironins. A part del bestiar habitual
vedells, anyells, bocs i cabres-,
-bous,
hi trobem animals de cacera. Podem fer
la llista d'aquests darrers, mitjangant l'ar-

rendament de la lleuda sobre les pells
d'animals salvatges del vescomtat de
Cabrera: pells de llop, esquirol, vair, cabirol i cérvol. En la fase de l'adobament dels
Els trcballs de pelat

i

escañat les pells reque en
una técn¡ca labor¡osa.
El gravat és de l'época
modétna-

cuirams, a més de la sal i l'escorga de roure
en pols, a la Selva hom trobava el rodor o
sumac, planta que servia per dessalar les

pells.

I*s

pells importades provenien del

regne de Valéncia, que en reexportava d'o-

rigináries dAfrica del Nord, dAndalusia
famosos cordovans- i de Menorca.

-els
Havent estat molt temps la

branca
d'activitat principal de l'economia local,
el 1360 el cuir ocupava 273 persones, amb
un clar predomini de l'ofici de sabater,
que transformava la matéria semielaborada, i el de blanquer, dedicat a la preparació de les pells. I-laigua, molt neces-

sária en

el

procés de producció,

determinava la localització dins la ciutat
dels artesans del sector. Per aixó, les blan-

queries estaven emplagades a ambdues
bandes de la riera de Galligants, i els blan-

i assaonadors solien tenir el seu
domicili en els burgs de Sant Feliu i de
quers

Sant Pere de Galligants.
La veritable especialitat de les ciutats
catalanes, com Yic, Barcelona o Girona,

era l'adob o preparació de les pells. Al
principi de la cadena productiva hi havia
els assaonadors, que salaven les pells i

n'eliminaven qualsevol resta orgánica
adherida. Després hi intervenien els blanquers, que les blanquejaven i, si calia, les
tenyien. En aquest punt, podia ser que
les pells resultants fossin exportades, al
Llenguadoc o més lluny, o que els sabaters en fessin el producte acabat de la seva
especialitat, o els corretgers, els bossers

molt gironina-, els perga-especialitat
miners, i els albadiners, que preparaven
les cobertes dels llibres. Completaven la
llista els pellers i pelleters, pertanyents més
aviat al sector del vestit.

La contribució mitjana dels artesans
del cuir era lleugerament superior a la del

sector t¿xtil (46 sous), peró amb dispari-

tats importants. Els que pagaven més
impostos eren els albadiners i corretgers,
poc nombrosos i especialitzats, mentre
que la contribució dels sabaters i els blanquers era inferior a la mitjana. Els per-

gaminers ocupaven el darrer lloc de la
llista. Una dotzena de famílies pagaven
més de 100 sous, com ara les dels blan-

quers Ramon Vilossa i Bernat Miró,
domiciliats al burg de Sant Feliu. El cas
dels Beuda, corretgers, és certament
excepcional. Van dedicar-se a comprar
rendes i censals amb diners guanyats amb
la seva activitat, i s'enriquiren de tal
manera que Guillem Bernat Beuda i el seu
germá Francesc van poder dotar ricament
les seves filles (20.000 sous per a Elena,
filla del primer) i així emparentar amb les

famílies il.lustres de la ciutat.

Ijactivitat cuiratera, nascuda del maridatge d'unes condicions naturals favora-

i d'una matéria primera abundant,
lou una de les principals lonts de riquesa
en la história de [a ciutat.
bles

Els blanquers i assaonadors
ercn t¡p¡cs del bury de
Sant Pere de Ga l¡gants.

EI

ram

del metall
BANS d'esdevenir una urbs industriosa en el segle XlV, Girona havia estat una ciutat en relació molt estreta
amb el seu entorn rural i una etapa en el

gueries, on paraven els carruatges, eren
abeurades les cavalcadures i albergats els
viatgers. Perd el treball del ferrer no es
limitava pas a la ferramenta: també feia
de manescal, art de curar les malalties de
les bésties, que va ser una especialitat
especialment brillant a Catalunya.
Una altra especialitat del ferrer, el treball del ferro forjat, la trobem ben il.lustrada en un bon nombre d'actes notarials
i en els comptes de les grans obres de
construcció. Mercés als avenQos t¿cnics,
el treball del ferro es va convertir en una

camí de Franqa. En aquest context, el sec-

tor del merall havia fet un paper important. Quan la ciutat va créixer, la demanda també ho va fer, i nasqueren noves
activitats, orientades sobretot cap a l'art.
El record de tot aixó ens ha pervingut mitjangant els noms dels carrers i els llocs.

A

més del ferro

metall més em-

-elsempre de les miprat, provinent gairebé
nes rosselloneses- la documentació esmenta el coure, l'estany, el plom i els metalls preciosos, argent i or. Ijestany i el couper als perolers, molts dels
re
-essencial
quals provenien del Llenguadoc- eren
importats d'altres paisos d'Europa i de
l'Orient Mitjá. Pel que fa als metalls fins,
l'or venia de lAfrica del Nord, mentre que
a diverses zones de la diócesi de Girona
hi havia argent, especialment a Begur.
El treball del metall donava feina a
prop del 6 per cent de la població activa,
amb predomini de l'artesanat del ferro
dels que van estar a la base de la
-un
revolució feudal-. que tenia quatre espe-

cialitats. La primera, dedicada al transport, absorbia prop de la meitat dels ferrers, concretament 41. Com que es
dedicaven a ferrar els animals de bast en
tránsit per la ciutat, la Ferreria
vella
i la nova-, on tenien domicilis-la
i forges,
és molt a prop de la plaqa de les Alber-
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El carrer dels Calderers,
anomenat tañbé dels Perclerc.
A la pág¡na del castat, I'activ¡tat
d'uns ferrers dels anys lrenta del segle XX.

veritable art de la qual Barcelona era capdavantera durant el període gótic. Aixó
sense comptar els oficis metal.lúrgics própiament artistics, com el dels argenters,
que a Girona van produir obres especialment inspirades. Els ferrers autóctons van
fabricar els reixats que servien per tancar les capelles de les esglésies gótiques
que llavors comengaven a ser edificades.
Coneixem, entorn de 1320, l'obra del ferrer Pere Juliá, de Castelló d'Empúries,

autor de les reixes de la capella

dels

Dolors. [-a toponímia del fogatge de 1360
al.ludeix a Ies reixes de Sant Feliu. Alguns
anys més tard, els comptes de l'obra de
la seu esmentaven una ordre de pagament
al panyeter Pong S a\rí «per les portes de
les reixes de Sent Pau, que eren trencades

II

bares

(. . .)»

.

Un grup concret de ferrers es dedicava
a la producció d'armes. Els espasers, ballesters iescuders que hi havia fabricaven

tota mena d'armes punxants, ballestes i
escuts per a la clientela noble i ciutadana
que participava en la defensa de la ciutat,

i

que apareixia cada vegada més en la

documentació de la cancelleria comtal, en
tant que eren peticionaris de Ücéncies per
portar armes, tant de dia com de nit. A
més, els coltellers, que per una banda
abastaven de ganivets i tallants les cuines
i menjadors de la ciutat, també feien tota
mena de fulles, punyals i altres eines ofensives. El carrer de les Ballesteries apareix
documentat en la primera meitat del segle.
En conjunt, el sector del metall era un

medi heterogeni, amb una mitjana de
contribució, el 1360, de 51 sous. Hi predominaven els argenters i els espasers,
mentre que els altres oficials
perolers, coltellers, ballesters -panyeters,
i escuders-

configuraven

un grup

relativament

modest, amb els sivellers i els ferrers en
una posició intermédia.

Els iuristes
Q t li na una professió que Francesc
LJ E¡\imen¡s avorria d'una mancra csés la dels juristes. En el seu Regiment de la Cosu Pública no trobá paraules prou fortes per estigmatitzar les seves
práctiques i l'augment de llur nombre
durant el segle XIV. Perd també cal afirmar que aquests experts en dret feien una
tasca essencial, en tant que consellers dels
poderosos o en el camp de la justícia, ja
que Ia denominació de jurista o jurisperl¡¿rs :erreir per de:ignar una certa varietat de realitats, des de I'advocat o el conseller jurídic fins al jutge.
Quina formació calia seguir per esde-

pecial,

esdevenir tant jutges com

en una vila reial com era Girona, el cárrec de jutge reial significava el comenqament d'una carrera professional brillant.
Pere VenguL. per eremple, haria estat
jutge reial de Llagostera durant els anys
1330, abans que Ia jurisdicció d'aquest
Iloc fos venuda als Montcada. Després va
esdevenir advocat. En altres casos, hom
feia la car¡era en la mateixa administració reial, comenqant com a jutge d'una
localitat petita, per passar al tribunal de
la batllia o de Ia vegueria, més tard ajutge
d'apel.lació i, finalment, els escollits
podien arribar a consellers reials, com
Jaume Monells.
La clientela privada dels advocats era
formada básicament per pagesos, nobles
i eclesiástics. Els hem citat per ordre
ascendent en la freqüéncia de les seves
consultes, ja que els eclesiástics eren els
majors demanadors de consell legal. Un
cas: la comanda dels Hospitalers a Aiguaviva porta els seus afers al jurista Arnau

advocats. Tánmateix, una consuetud gironina establia que durant el servei del rei

Batlle, pagant-li una conducta anual de
300 sous. La Pia Almoina de la Seu també

renir jurista? Durant tola laprimera meitat del segle XIV, aquestes persones eren
designades com a jurisperits. sav¡s o ins-

truits en dret. EIs títols van aparéixer més
tard. L única per\ona que en posseia un
era Bernat Bordils, doctor en lleis, qo que
vol dir que havia cu¡sat estudis en una
universitat o un estudi proper. En general, els juristes eclesiástics coneguts
havien estudiat a Bolonya, París, Montpeller o Tolosa de Llenguadoc. Més tard,
va ser als estudis de Lleida o de Perpinyá, mentre s'esperava l'obertura del de

Girona, molt més tardá.
Un cop diplomats i instal.lats a Girona,
el paper professional d'aquests jurisconsults era moll important. El seu coneixement del dret romá i dels costums els pre-

disposava

a

jurista

trienium- el
havia de renun-el
ciar a qualsevol clientela privada. Sovint,

",ta-

ra emprar els serreis d'aquest mateix conseller jurídic, en els sovintejats plets que

mantenia amb els seus masovers o amb
terceres persones.

dret catalá, elaborant de mica en mica els
usatges o costums de Girona, que en el
segle XV foren compilats per Tomás Mieres. Durant el segle XlV, van participarhi Arnau Vivars major i Pere Serra, l'ecle-

ks

grans cases nobles,
com els Rocabertí o els Montcada, encomanaven els seus interessos a juristes gironins. Es el cas de Guerau Badia. que percebia 500 sous anuals dels Montcada. ks

siástic Jaspert Folcrá i Guillem Domenge.

viles també solien seguir el mateix procediment, com ara Cerviá, que pagava
500 sous a l'any a Pere Vengut i Berenguer Renall.
Durant el regnat de Jaume II ja hi
havia un grup important de professionals
del dret a Girona. N'hem comptat almenys 19. El 1360, n'hi havia 25, que con-

tribuiren al fogatge amb una mitjana de
150 sous, és a dir, el triple que la quantitat mitjana que pagaven els menestrals.
Els juristes gironins van realitzar una
contribució destacada a la histdria del

Homes erudits, les afinitats intel.lectuals
que els unien van néixer probablement de
la transmissió de llibres d'una generació
a l'altra, com en dóna testimoni la venda
dels llibres dArnau Yivars a Ferrer Segu-

rioles, sogre del doctor en dret Bernat
Malarq i emparentat amb altres juristes.

i

A la G¡rona med¡eval, ga¡rebé tots els notaris
jutistes resid¡en a l'árca de Sant Fel¡u i la ciutat.

T,
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La sanitat

EPOCA medieval a Catalunya ha
rnur.^, la história de la medicina,
amb personalitats com Arnau de Vilanova, el segle XIV, o la nissaga dels Sarriera
i Antoni Ricart, d'origen gironí, el XY
tragant el nexe d'unió entre la medicina
i,rab i la de la resta d'Occident, A redós
d'aquest ambient, els oficis sanitaris de
Girona van materialitzar la swa especificitat el 1366, mitjanqant la constitució de
la confraria dels Deu mil M¿,rtirs, que va
agrupar els mestres en medicina, els cirurgians i físics, els barbers i els apotecaris.
Entre 1320 i la década de 1360, hem pogut documentar més de 125 persones del
sector. El 1360, el fogatge incloia 7 metges, 6 barbers i 13 apotgcaris. En una població d'uns 10.000 habitants, resultava
un metge per cada 1.428 persones, o bé

un metge o un barber per cada 769

thosp¡tal de Sant Llátzet era
al carret de Pedrct. La
conservació de I'ed¡f¡ci, ñodificat,
és ara en ñolt mal estat.

habitants.
Els metges o mestres en medicina de

Girona s'instrulen a Montpeller

-uni-

versitat de

renom- i, més tard, a Lleida.

Els barbers i apotecaris es formaven en la

práctica, al costat d'un professional amb
o(periéncia, en un període d'aprenentatge
molt llarg, que en el cas dels barbers era
de 5 a 7 anys i en el dels apotecaris de
2a8
darrer en un sol cas. En oca-aixó
sió de la gran pesta de 1348, els apotecaris de la ciutat van demanar ajut a alguns
col.legues forans. Coneixem almenys la
resposta positiva a la crida d'un apotecari de Montpeller, fet que mostra a bastament els lligams que hi hagué entre
ambdues ciutats durant rnolt temps.
Els metges jueus, molt prestigiosos,

també assistien malalts cristians. Per
exemple, el personal i el servei que treballaven
Pia Almoina, els anys
1338-1339, estaven aconductats a un tal
Caravit, que rebia 3 mitgeres de forment
a I'any pels seus serveis. A l'inrwés, el
metge Guerau Santdionís tenia cura de la
néta d'un jueu. Certes comunitats tenien
metges titulars, com en el cas del Capítol de la Seu, que el 1296 ja tenia un con-

a la

Sala generul d'un hospítal
eurcpeu, segons un gravat del segle XV

tracte amb Ramon Cornellá.
Amb tot, la ciutat estava dominada per

una dinastia médica, la dels Sarriera.
Entre final del segle XIII i 1360, les tres
branques de la família van donar tres
generacions de metges notables, i gairebé
tots foren facultatius dels reis. Els fundadors de la nissaga van ser Jaume i
Berenguer, probablement cosins. Hi
hagué dos cirurgians entre la descendéncia de cadascun d'ells, encara que només
un, Bernat Sarriera, va exercir fins més
enllá de les pestes de 1348 i 1362. Aquesta
segona generació va formar-se a la uni-

versitat de Lleida, i fins i tot va ensenyar-hi. I-a tercera branca és la dels metges de cognom Vicens, nascuda del
matrimoni celebrat a principi de la centúria entre Guillem Vicens i la germana
de Jaume Sarriera, i emparentada amb
els Joan.

Es tractava d'un grup professional
benesunt, amb práctiques endogámiques.
Els metges pagaven una contribució mitjana de ll0 sous, els barbers 74 sous, i
els apotecaris, T2. Aquests homes, que

treballaven cara

a cara amb la mort,

tenien una predilecció especial pels ordes
mendicants, els franciscans de Framenors
i els del Carme, al monestir dels quals es
trobava la seu de la seva confraria.

T
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Mercaders

i

trag in ers

Centrcs de provelment del ñercader
Perc V¡lar devers el 1330. EIs
nombres ¡ndiquen: 1. Llana,2. Draps,
3 Arrós. 4. Area de clients

OIS els tracradisres de l'época coincidien a a[irmar que la riquesa d'una ciutat es mesurava pel nombre
de mercaders que aquesta posseia. A
Girona, on eren molr nombrosos i actius,
aixó es devia a les franqueses comercials,
que havien estat acordades per la Corona
des de feia molt temps. Les primeres es
remuntaven al regnat de Jaume el Con-

queridor. peró va ser durant el primer
quart de la centúria catorzena que foren
renovades i ampliades. Ilexpansió po[ítica de la Corona dAragó tenia, dbviament, un vessant económic. Molts
d'aquests privilegis van ser pagats per la
ciutat, els jurats van haver de notificar
llurs franqueses a totes les viles i ciutats
del regne, i defensar els seus mercaders,
fins i tot enfront dels oficials reials. Quan,
per exemple. a Tortosa els oficials municipals van embargar un carregament d'oli
pertanyent a uns mercaders gironins, la
Cort de Girona va condemnar rápidament aquesta actuació i, en represália, va
segrestar una cárrega de teixits d'un mercader tortosi. [€s autoritats tor¡osines van
respondre decretant una marca o dret de
pas imposat sobre certes mercaderies.
La major part d'aquestes franqueses,
que podien ser traspassades per procuració, eren donades a mercaders. Dels 269

certifica¡s distribuits duranr )a primera
meitat del segle, el 51 per cent van anar
a parar a persones d'aquesr

ofici. Peró cal

tenir en compte que, d'entre la resta dels
titulars. hj har ia mol: blanquers o paraires que també comerciaven amb els seus
productes.
Quan molts d'aquests mercaders van
ser escollits com a membres del govern

municipal, sempre van menar una política de construcció i millora de la infrastructura viária. Cal destacar la construcció d'una nova carretera entre Girona i
Sant Feliu de Guíxols
-el port natural
de la ciutat- feta els anys 1320. El man-

§¿

Sanl Fel¡u de Guíxols era ta
sortida ñait¡ma naturcl de
]a ciutat de Giona.

cie de societat de transport que, alhora,
era un contracte de comanda i un acte de

crédit. El traginer que havia de fer el

transport rebia d'un mercader
teniment dels camins i els ponts era finanqat pel dret de barra o peatge que hom
pagava per cada animal de bast que
entrava o sortia de Girona: un diner pels
cavalls i muls, mig diner pels ases.
Els mitjans de transport i les vies de

en

comanda la meitat del mul i l'equipament
necessari complet, i en pagava una mena

comunicació eren determinants per al
comerg. Girona, sobre la Via Francesa,

de lloguer mensual. De fet, es tractava
d'un contracte de c¡édit-arrendament.
El 1360, hi havia un total de 23 traginers i 46 aventurers, també dedicats al
transport, xifra que és superior a la dels
transportistes existents a Tolosa de Llenguadoc al principi del segle XY. Els mer-

estava a la mateixa distancia de Barcelona
que de Perpinyá, peró el desenvolupament

caders també estaven interessats per I'armament de vaixells, i el més corrent era

dels negocis va fer néixer un gran inter¿s

que invertissin com a parqoners, o propietaris d'una part, quan se'n construien
de nous. La práctica habitual era dividir
les embarcacions en setzenes o meitats de
setzena, que així esdevenien relativament
fácils de revendre quan calia. Els capitals
necessaris per fer la inversió variaven
molt: amb unes quantes desenes de lliures
hom podia aconseguir un lleny d'orla, peró en calien molts centenars per poder solcar els amples horitzons de la Mediterránia amb una nau o una coca baionesa.

per Sant Feliu de Guíxols i les possibilitats de transport marítim que hi havia des
d'aquest punt. Així, el 1355 aquesta localitat va convertir-se en carrer de Girona.
Podem imaginar una veritable corrua de
muls entre ambdós punts, transportant els
productes destinats als vaixells que haüen
de fer-los arribar als mercats de destinació. A l'efecte, els mercaders havien adap-

tat el model de la comanda

agrária,
derivant-ne la figura jurídica d'una espé-

cra
Javorobles t els
de Gu*ols. tots

ide

sene
hom havia posat
flexibilitat, fins a I'extrem d'
Mediterrdnia occidental, en determinats móments histórics.
La docarnentació notarial confirma que, en la primera meitat
dels mercaders era la

ñapa d'un

societats mercantils, amb representants i Jactors permanen s ols diferents
punts geogrdfics on shctt rya ksb¡tua¡msst, Al capital sacisl constiÍrtiu
d'aquestes sseietat§, s'afegíen n*mbtsaes comandes, els titulors de les
qu*}s rebien les lres quartes pans del benefici, mentre que el quart restast
era per al mercader. Aquestes societols-companyies es ioracferítzaye* pet
fet que scslien ertprendre mút iptes aperacions sobre dixerses places, la
set¡a daroda *dut anys de firitjana-, i ta partició dels beneficis en
prorrata Aet
pfi,rrata
cap¡tol. A vottes
del capttot.
voltes tombé s?mproya
s,empraya lo comanda
comanda clissica
clissica per un
sol viatge,
viatse.
Heus aquí utt magfi§ic e§rr.ple: /* societat Margarit-sitges-Morell, el
1327. §s va cssstituir amb 3.300 lliures i per un termini de dos anys. El
capiral oportat pels tres components de la sociefat només represemovo el
15 per cent del total. La rsslo eren comandes: dels germans Fr*rxesc i
Doménec SornaL drapers d.e üiron§ *oportació de mes de ta meitat del

AW

ardenya §e fet, moltes
fill a l'ill* per tal que fes
hom hi comprava cuiros,

matéries primeres, com el pastell.

[art i

els

seus oficis
LS oficis que avui considerem artistics inicialment eren executats
per senzills artesans. Peró el mecenatge
dels poderosos, la reialesa, l'Església, la
noblesa i, en segon terme, la burgesia de
les ciutats, va anar convertint paulatinament els artesans en artistes. Al segle XIV
encara s'está en la fase inicial d'aquest
procés de presa de consciéncia.
En principi, cal distingir entre els ofi
cis de la construcció i els oficis sumptuaris. I-a construcció, el 1360, comptava amb
37 picapedrers, sis pintors i cinc vidriers,
a més de cinc orlebres. Tols van tenir ocasió d'exercir les seves habilitats en qualsevol de les nombroses obres que hi havia.
En expressió de Pere Freixas, I'art gótic
va conéixer el període de plenitud. Al cap-

Cist jacent del
mestre Alo¡ (1350),
conservat a I'esglés¡a

de Sant Fel¡u.

A I'altra pág¡na,
el rctaule de plata
daurada. de I'altaÍ
major de la catedral,
tal com era lins

el

,:::§

1936.

davant de les grans obres religioses i civils
hi havia importants mestres. sovint
estrangers, que s'imposaven per la seva
obra personal o col.lectiva. Mestre Aloi,
imaginaire, va treballar a Girona entre
1345 i 1353, i fou autor del sepulcre de
Sant Daniel i l'estátua jacent de Teresa,
mare del rei. Durant tota la seva activitat, va proveir-se a les pedreres de Beuda.
Un altre escultor rellevant, Joan de Tournai, també va obrar uns quants anys a la
ciutat. Aixi mateix, és prou important
I'obra de I'escultor de Berga Jaume Cascalls, encara que hagi estat discutida la

activitat gironina. Es autor de l'anomenada estátua de Carlemany, objecte
d'un curiós culte instituit pel bisbe Arnau
de Montrodon. Coneixem també algun
escultor gironí, com Berenguer Portell,
que el 1327 va vendre per 15 Iliures unes
columnetes de pedra esculturada amb
destinació al monestir de Pedralbes. Justament aquesta darrera activitat, l'exportació de pedra treballada, devia esdeveseva

nir una especialitat de la regió en el curs
del segle.
La pintura gdtica estava en plena etapa
de gestació i el període es caracteritzá per
la génesi de l'escola de Girona, influen-

ciada per Itália en un primer moment.

ks

pintures del palau episcopal, fetes a
l'época dArnau de Montrodon, entre
1336 i 1348, ens han a¡ribat fragmentades i en mal estat. Estilísticament, perta-

nyen al període protogótic. La ni5saga
dels Borrassá, que després del 1360 va realitzar una obra molt destacada, va comengar amb Guillem, del qual es coneix un

contracte amb el monestir de Sant Feliu
de Guíxols, de 1355.

Lart dels argenters, encara més luxós,
va donar lloc al magnific retaule de plata
de la Seu, i als de Sant Feliu i Sant Pere
de Galligants, lamentablement perduts.
1360 hi havia quatre orfebres, nombre que va augmentar en la segona mei-

car també l'activitat de Berenguer Eimeric, que va treballar per al convent de Sant
Doménec i per a l'església de Sant Feliu
de la Garriga. Així i tot, el carrer de
lArgenteria encara no apareix citat en la

documentació.
Ilart del vilrall va conéixer una de les
expressions més acabades amb les magnífiques vidrieres de la Catedral. Sembla
que la técnica va ser transmesa per mestres forans, com un de Tolosa de Llenguadoc, que apareix citat entorn de 1320.
La família Xetard va instal.lar-se a Sant
Mateu de Montnegre poc més tard de
1350. La seva figura principal, Guillem,
els seus successors van fealitzar nombrosos encárrecs per tota la regió.
En definitiva, en aquesta época d'apo-

liany

i

tat del segle, i va arribar a haver-hi un
argenter jueu. A semblanqa dels Borrassá
en el camp de la pintura, la família Artau
dominá 1'art de l'orfebreria. Cal remar-

geu económic i demográfic van definirse les bases d'un art que després s'aná

afermant.

7&r..,

general. A un nivell superioq hom solia
prosseguir els estudis en les universitats o

studia catalans o estrangers. LIuís Batlle

Hescola ¡
l'aprenentatge
URANT molt de temps, la cultura
va ser patrimoni de I'Església. Perd la fi de l'Edat Mitjana va caracteritzarse pel desenvolupament de 1'esperit laic,
que implicava una millor formació de les
persones no eclesiástiques. Paral.lelament

al món de l'esperit, el món del treball
també va generar la seva própia formació, I'aprenentatge, que tenia un paper
essencial en la transmissió de la práctica
manual de centenars d'oficis. EIs contractes formalitzats davant de notari són una
font molt interessant per conéixer aquest
tipus de formació.
IJescola episcopal o la de la Catedral
havia garantit les necessitats essencials
d'ensenyament durant segles. tn principi.
calia formar els clergues per a la lectura,
la cdpia de manuscrits i el cant. Més tard

i Prats ha pogut compilar una llista d'eclesiástics del Capítol de Girona amb estudis, remuntant-se al segle XII. Hi apa-

reixen, sobretot, Bolonya, París, Montpeller, Lleida
del comenqament del
segle

més tard, Perpinyá.
XIV- i,-des

Sembla que ningú no va quedar al
marge d'aquesta set de cultura. Podem
veure com, en alguns capítols matrimonials entre pagesos, els pares imposen a

l'hereu que esdevé nuvi l'obligació de
pagar, en concepte de legítima, els estu-

dis de gramática als germans segons.
Peró, en general, els fadristerns eren
enviats a la vila per rebre formació práctica en algun ofici apropiat, esdevenint
aprenents, juntament amb els fills dels

considerab le,

va aparéixer el mestre de primeres lletres
o mestre de gramática, que també existia en certes parrdquies rurals importants.
Hom hi ensenyava els rudiments de la lec-

i l'escriptura als joves que havien
rebut els ordes menors i que, per tant, ja
havien entrat al clergat. Fins a l'aparició
de les estructures laiques, el passaport per
a la cultura només era donat a persones
de condició clerical. Els registres de tontura

sura ho confirmen: hi havia tants nens
gironins com de les zones rurals properes. Iiescola de la Catedral estava situada
entre el portal de Sobreporta i la torre
Cornélia, i el mestre de gramática era

escollit pel Capítol, presidit pel vicari

t'
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Fusters .
Assaonqdors
Espasers .

.... j anys
,.......- 3 dnys
,..4anys

El mestre expl¡ca als seus
de¡xebles, tot referint un
alorisme evangél¡c molt
popular a les escoles medievals.

menestrals. Quan l'acta notarial que fixa

les condicions de l'aprenentatge revela
l'edat dels joves, aquesta varia entre els
12 í els 14 anys. El deure principal del
mestre consistia a ensenyar l'ofici al principiant. La cláusula més comun4 regulava
les despeses de menjar i beure, sovint el
vestit i el calgat, i, més rarament, l'allotjament. En contraparlida, s'exigia una
obediéncia rigorosa. En el cas d'aprenents

d'origen rural, a voltes hom els donava
permís per anar a la sega. De vegades, els
pares o tutors pagaven al mestre en esp¿cie les despeses d'aprenentatge de l'ado-

lescent. Aquest fenomen implicava un
flux molt important de má d'obra que
anava del camp a la ciutat, ja que se
signaven uns quants centenars de contrac-

tes d'aquesta mena cada any.

L'escola de la Catedral
erc s¡tuada entre la toffe
Comél¡a i Sobrcpo a.

Gonfraries ¡
of icis
!

oncnNtrzecló

dels diferents
oficis a Girona va ser un fet relati-

vament tardá, igual que la posada en peu
de les institucions urbanes. IJEsglésia i
la Corona no hi tenien gens d'interés. En
la primera meitat del segle XIY, van aparéixer les primeres conlraries i gremis.
testimoniatge dels oficis i activitats més

importants.

El

1348

ja existien les confraries

dels

escrivans, blanquers, mercers, moliners,
sabaters, picapedrers i teixidors, és a dir,
de la major part dels oficis manuals més

importants. La funció fonamental d'aquesta institució era assegurar i organitzar, de manera digna, I'acompanyament
dels confrares en el seu enterrament.
Abans de l'aparició d'aquesta mena de
confraries, a Girona n'hi havia unes altres
de carácter purament religiós, com la de
Santa Maria de la Seu, la de Sant Pere
Márti¡ al convent de Sant Doménec, i la
de Sant Narcís, a l'església de Sant Feliu.

La seva importáncia

és acreditada per la
práctica testamentária: en el període

1330-1340, el 6 per cent dels testaments
van fer deixes a una o més confraries;
entre 1340 i 1347, el l0 per cent; un 12
per cent el 1348, i prop del 15 per cent
després de la pesta.
Els primers passos dels gremis d'ofici
també van participar de I'espontaneitat
que podem observar en les confraries. Els

jurats de la ciutat van canalitzar les iniciatives d'organització dels oficis princi-

Detall del sepulcre de Sant
el 1328 i conservat
a I'església de Sant Fel¡u,
centre del culte al patñ de Ia ciulat.
Narcís. obtat

pals. Encara que coneixem pocs estatuts
gremials anteriors a 1370, molts anys
abans els jurats van adreqar dues lletres
al rei Alfons IV demanant-li permís per
organitzar els paraires i els flassaders:
«(...) que.l senyor Rey don poder als jurats
que pusquen ordonar parayria en Gerona,
e dor cdrrechs e fer ordinacions a bé e pro-

fit

e a endressament de la parayria e de

tot Có que s'esguard a lo parayria». Efectivament, el 1333 el rei va crear el gremi
de paraires i, en els anys següents, el
govern municipal va fer diverses ordinacions que reglamentaven el treball d'aquest gremi i del de flassaders: quin tipus

Unq llefro dels jurats de Girana.
de 1330, e§arlenfs expJícitament, i
per primero yegada, quin eru el
pqper de les conlraries. En aquesl
cas es tracts de ,ü de¡s sabsters,
l'ofici més nombrós de lo ciutat:

«(...) els sabaters de la ciutat

d€

Cerona. considerans que alcuns de
Iur a§, tal cóm pet ventura eren
de simple condició e de poc poder,
can se morien no eren acompanyats convinentmenr en lur
sepulturá, ordinaren per manera
de confradria a hono¡ de Déu
que. can negun sabater morria,
qse fos ¿companyat per los altres
a la sepultura e que los le¡ comun
entre els e que, apan les tor\es
qui exiran de la casa del del'funr,
hi haia de comun X torxer qui
segesquen io co¡s a Ia sepulture.»
Fo§!:

AH\IG, I.1.2.1, igal l, reg.

Sant Dornénec
confraria de
Sant Pere

1,

f.

26,.

de flassades i cobertors podien ser fabricats, amb quins processos de fabricació,
com calia escollir els sobrepo\ats o cárrecs directius de l'ofici, com es regulava
la venda de drap, per parr del\ para¡re5
a les fires, etc. Justament, aquesta yenda

havia de fer-se en un lloc determinat, al
carrer de Ies Albergueries, entre la casa
del jurista Bernat Bordils i l'hostal d,en

Guillem Albussá. Una altra ordenansa
permetia als jurats d'elegir cada any dos
drapers «(...) qui hogen poder de fer ordi-

nac¡ons en la dita ciutaf, segons qu.els serit
vist fahedor, per bon estoment de la dita
art e per esquitor que mal ús e infdmia
no s'hi puga seguir (...)».

Durant aquest periode, que podríem
anomenar pre-gremial, els o[icir en
expansió pertanyien al sector t¿xril i la
intervenció dels poders públics va ser
important. En alguns casos, els jurats van
ser rellevats per representants escollits
dels drapers i els paraires-, tot pre-cas
parant aixÍ l'acció del poder reial, que es
va produir en la segona meitat del segle.

!-t:a-

Mártir.
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Religiositat
A

participació religiosa s'enqua-

drava en les parróquies de la ciutat:
Santa Eulália Sacosta, la Seu, Sant Feliu,

totes a la riba dreta de l'Onyar, i Santa
Susanna del Mercadal, a l'altra banda. t¿
religiositat dels fidels es manifestava en
vida a través de la seva col'laboració en
les tasques parroquials, com a obrers o
encarregats de les obres del temple, per
exemple. Enfront de la mort, els testaments eren la síntesi de les preocupacions

espirituals del testador.
El mes d'abril del 1324, abans de partir de viatge cap a Sant Jaume de Compostel'la, el sabater Jaume Serra va fer
testament. Si la mort li arribava a la diócesi de Girona, volia ser enterrat al
cementiri de la Seu. Deixava 5 sous per

a la creu processional que

havia

d'acompanyar les seves despulles. Repartia els llegats piadosos própiament dits
entre fer dir misses, caritats als pobres i
obres d'esglésies: 20 sous per celebrar misses als monestirs de Framenors i de Predicadors; 2 sous als pobres de l'Hospital
Nou i 4 per al rescat de captius; 2 sous
per a l'obra del pont de pedra de Sant
Francesc, 2 més per a la del Carme i,
finalment, 2 més per a la de Sant Feliu.
El juny del 1348, el testament de Margarida, esposa del ciutadá Bonanat Net,
disposa la sepultura al cementiri de Sant

i, si aixó no fos possible -era el
període de l'epidémia de pesta-,
al
cementiri del convent de Sant Francesc.
Va llegar l0 sous per fer misses a Sant
Feliu i 4 sous si la gran creu processional
de la mateixa església participava en el
Feliu

La nau gót¡ca de l'esglés¡a de Sant Fel¡u
fou in¡ciada a comenQament del segle XIV

seguici de l'enterrament. Heus aquí la
diferéncia entre la pressa i la urgéncia a
testar en temps de contagi. i una major
ponderació i detall en fer-ho en época
normal.
Els testaments expressaven un cert
nombre de costums i convencions, que
provarem de sintetitzar. Habitualment, el
lloc d'enterrament era l'església parroquial, llevat dels moments de crisi demográfica, quan els cementiris dels mendicants acollien un nombre molt més alt
d'enterraments. Algunes vegades, el cos
del difunt ingressava en el carner particular d'una confraria. Paral.lelament a la
tria del cementiri, hom demanava la preséncia en el seguici mortuori de la creu
processional de l'església o d'altres relativament properes.

En el moment de fer l'esforg final per
aconseguir la salvació de l'ánima, Ies misses que hom encarregava en les darreres
voluntats adquirien un protagonisme des-

tacat.

Se n'encarregaven moltes a

la par-

róquia del testador i als altars dels convents mendicants, aquests darrers

Un darrer objecte privilegiat dels llegats caritatius era el pobre, que era ajudat en tots cls terrenys (menjar, atencions
sanitaries, \cstit, captiütat, pobresa general i pobresa vergonyant, dot a les noies

pobres...).

intercessors privilegiats en temps de contagi pestifer. Els llocs de culte dels ordes

regulars eren poc sol.licitats. A més, hi
havia la possibilitat de completar aquestes disposicions amb la fundació d'un
aniversari, decisió própia de les persones
més riques, per bé que dotades d'una fe
igualment profunda.
I-es almoines per a la construcció d'edi-

ficis religiosos apareixen molt sovint en
els testaments, destinades més aviat a les

parroquials

i

a la catedral; no tant a les

obres dels convents mendicants, llevat dels

anys 1330J340, periode d'intensa construcció en aquests centres. El finangament dels ponts també provenia d'aquesta
mena de deixes, com és el cas del pont

del Mercadal o de Framenors els anys
1320-1330.

A dak, la f¡gura
centrcl d'un calva
del s. Xlll, procedent de
la catedral.
Al costat, el
t¡ñpá de Ia
capella de Nostra
Senyorc de Grácia

ideBeu.

La fundació de la comunitat franciscana data de 1232, quan el canonge Bernat Esteve va fer donació al provincial de

EIs ordes
mendicants
L

creixement urbá de les ciutats

medievals va originar un nou tipus
d'orde religiós, més ben adaptat que
l'antic monaquisme a les necessitats i
l'espiritualitat dels homes del segle XIII.

Aquestes noves congregacions van
establir-se en ciulars d'una certa importáncia, com Girona, que comptava amb
quatre convents mendicants dins el terme.

Amb tot, per raons históriques, els franciscans van ser els que hi tingueren major
puixanqa.

l'orde d'uns terrenys al Mercadal per tal
que poguessin edificar-hi el convent. Gairebé en la mateixa data arribaren els mercedaris, que s'instal.laren en una casa propera al monestir dels franciscans. Aquest
orde no va esdevenir clerical fins al 1317

i, després d'un canvi d'emplagament, poc
abans de 1330, va anar a l'edifici que
encara avui coneixem per la Mercé. Els
dominics, arribats a Girona el1253, van
fruir del favor especial del bisbe i també
dominic Berenguer de Castellbisbal.
I-iesglésia conventual, de nau única,
annexa al convent de Sant Dom¿nec, va
ser acabada ben entrat el segle XIV. Els
carmelites foren els darrers a parar casa
a la ciutat, a final del segle XIIL Finalment, va ser creat un convent femení, el
de Santa Clara, emplaqat al Mercadal i
des¡inar a les lilles de la burgesia gironina,
de la mateixa manera que Sant Daniel era

per a les filles de la noblesa. Deixant de
banda el convent de Sant Doménec, que
ben aviat va quedar aillat del creixement
urbá, tots els altres van anar a[ Merca-

dal i a Ia part del sud de Ia ciutat, on
vivien i treballaven Ia major part dels
artesans.
Val a dir que els gironins sentien una

especial predilecció pels lranciscans.
Aquesr sentiment tenia el seu origen en
el fet que Sant Francesc va parar a la casa
dels Guerau, una família del patriciat de

la ciutat, durant un dels seus viatges. El
fet és relatat en una acta dels anys 1330.

Pottada del Librc de les dones,
de Francesc Eix¡men¡s,
segons I'ed¡c¡ó
leta a Barcelona el
1495 pet Joan Rosenbach.
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El claustrc del convent de
Sant Doñénec va ser ampl¡at
a l'época ñodema amb
un pis supeÍ¡ot L'estil attístic
d¡fercncia bé |es dues etapes
de construcció-

A més, des que va ser acabada l'església
del seu monestit la major part de les
grans famílies locals van escollir-hi llur
sepultura. Ho feren els Renall, els Sarriera, etc. El 1306, el metge Jaume Sarriera va demanar de ser enterrat en el
cementiri de Framenors. Més tard, el
1371, el metge reial Bernat Sarriera escollí

la capella de Sant Cosme i Sant Damiá,

a l'església.
El paper dels mendicants també va ser
destacat en el terreny polític. [¡s eleccions
i les reunions del consell de la ciutat tenien

lloc en el claustre del monestir de Sant
Francesc. Thl vegada l'ideal religiós i

alér1lr.r d. 5asf

social de Francesc Eiximenis va quallar
durant el seu noviciat a Girona, encara
que la redacció del se.u llibre Regiment de
la Cosa Pública va ser més tardana. Es
tracta d'una mena d'ideal civic preparat
per a la seva aplicació i següment per part
de la burgesia, ja sigui gironina o
valenciana.
El paper espiritual dels franciscans destaca també quan estudiem les darreres
voluntats, sobretot en períodes de crisi
epidémica. El 1348, el 17 per cent dels testadors disposaven el seu enterrament a
Framenors. En general, en més de les tres
quartes parts dels test¿ments, hi ha encifrecs de misses en algun convent mendicant, proporció que és del 57 per cent en
el cas dels testadors dels llocs de pagés
de fora de Girona. Sempre hi havia algun
germá disposat a assistir qualswol malalt
en els seus darrers moments. Per tot aixó,
el poble menut s'identificava amb l'ideal
religiós preconitzat per aquests ordes, aií
com e[ patriciat ho feia amb el seu ideari
cívic.

Assisténcia ¡
caritat

L'Hosp¡tal Ve o de la Seu
era eñplaeat al caÍet
del Gall¡gants. L'ed¡Íici
ñod¡f¡cat va setvit després
pet a magatzem de drapa¡re.

LS pobres eren una part fonamental de la societat medieval, representaven alhora la imatge del Crist sofrent
i eren la bona consciéncia dels rics. Per
evitar la desagregació de la col.lectivitat.
la caritat era un component essencial del

sistema social,

i

s'exercia

a

través de

l'assisténcia als pobres. Hi havia tot un
dispositiu, en primer lloc lligat a la iniciativa eclesiástica peró també a les organitzacions laiques, destinat a alleujar la
miséria humana en tots els seus vessants.
El pobre, en definitiva, era un figura mul-

tiforme: el que no menjava fins

a

sadollar-se, l'errant, el malalt, el desclassat, el que els textos anomenen pobre
vergonyant, la noia que no disposa del

(...»)

dot suficient per casar-se...
Durant el primer terg del segle XIII va
comenqar a constituir-se la xarxa assistencial: almoines, hospitals, confraries,
bacins i plats dels pobres... La institució
de caritat més important del segle XIV
fou la Pia Almoina de la Seu, fundada
el 1228 pel canonge Arnau d'Escala amb
els delmes de diverses parrdquies, com
Maganes, Santa Llogaia de Terri i Sant

:ir,i,:,'

''"§§itt.

Andreu Salou. Origináriament, la distribució del pa als pobres es feia durant el
període comprés entre Quaresma i Pentecosta. Merc¿s a la bona gestió dels
pabordes que administraven el patrimoni
de la institució, aquest va créixer de forma
considerable, per donacions de famílies
gironines sense descendéncia
els
-com
Banyoles-, que veien en la seva
obra un
element de manteniment de la pau social;

per deixes d'habitants de la ruralia, que
creixien sensiblement en moments de
pesta, i, finalment, merc¿s a una hábil
política d'adquisició de propierars immobiliáries. Per aixó, hom va poder augmentar el nombre de dies de distribució de pa
als necessitats, que, en virtut dels estatuts

de 1347 , va passar a fer-se des de Sant
Martí (11 de novembre) fins a la fi del mes
de maig. El 1355, encara s'ampliá per
davant, fins al dia de Tots Sants. Els estatuts precitats també fixen el pes del pa,
que era cuit al forn de la Ruca, propietat
de la Pia Almoina, i havia de fer uns 800
grams. Segons un dels llibres de comptabilitat conservats, corresponent al
bienni 13471348, els dies de festa
Nadal i Pasqua- hom feia pa de-per
forment, mentre que els altres dies el pa era
d'ordi. Durant els dies d'almoina dels dos
anys indicats, que totalitzaven set mesos,
hom va repartir 130.000 pans als pobres
i necessitats. No cal dir que aquests set
mesos eren els més freds i difícils, quan
el treball minvava, sobretot pel que fa a
les feines agrícoles.
Hi havia altres almoines, amb una
actuació més limitada. El Vestuari, per
exemple, que donava roba de vestir als
pobres. Peró, com que no se n'ha conserval la comptabilitat. no en sabem gaire
més, llevat que posseia terres a l'illa de
Mallorca.
Pel que fa als hospitals, almenys en
yaren odstir tres: el de Pedret, dedicat als
llebrosos; l'Hospital Vell o de la Seu,

FaQana de l'edif¡c¡ de la P¡a Almoina,
seu actual del Collegi dArqu¡tectes.

emplagat en el burg de Sant Pere de Galligants, amb un nombre limitat de llits;
i finalment, l'Hospital Nou, fundat per
la confraria de Sant Marti I'any 1211. A

conseqü¿ncia d'una reforma, el 1317,
aquest d¿ rer va comenqar a funcionar
sota la direcció d'un comanador elegit
pels jurats de la ciutat, ajudat en la seva
gestió per tres cónsols, un per cadascuna
de les mans o estaments. Aquest centre
hospitalari obtenia les rendes necessáries

per al seu funcionament de propietats
rurals, situades sobretot a Celrá, i de la
caritat dels gironins, que de vegades arribaven a repartir la seva her¿ncia entre les

diferents institucions caritatives de la
ciutat.

Aljama: Comunitat jueva.
Aniversui: I,
d'una missa,
Batllet O{irio! de! lri o rf'xn.rrr¡r¿ que en representava I'autor¡tat en el
domini.
Bmeficí: Patrimoni, les rendes del q*xf *ren atribufdes §l §a§teniment
d_'u a dignitat eclesiii¡tic.a.
Bovatge: Tax.s pagado al rei per a la protecció clels bous.
Censal: Renda perpétua.

muf us, soto invocació religíosa.

I
motiu del

Corunatge: Contribució
coronament d'un rei.

flicima:

Taxa percebuda

pel rei sobre el clergat.

restar a la casa poiral després de la
cosament, fet que aJatoria la seva t
Fogatge: Impost extraordinari percebut pel rei sobre

Foriscapi: Drets de tronsmissió patrimonial.
kanquesa: Exempció de toxes comercials de qué
Gremi: Organit¿ació ctets oficis.

*l&¡.,

frt

tmposició: Thxa percebuda per quolsevol tmnsscció.
lurat: Magistrat del govem municipal, escollit lrd.r un an!.
Lleuda: Dret liscal sobre el pas de,nercaderies per un punt determinat.
Md: Estoment.
Mal any primer: Primero gron fam del segle XIV a la Corona dAragó
(tlJJJ-t3J4t.
1333-1334).
Maridatge: Contribució extraordindria, collectado amb motiu del
co\ament del rei o de les persones reials.
de grans.
a canyi de I'estabilitat monetdrio.

Pabord¿: Membre i administrador dels béns te)
€rx §.qusst cas del capítol de la catedral.
krabe: Artesú que batanavo i aprestat)a el drap.
dft,

Prohow Ciutsdi eainenf, membre de I'assemblea comunal o d'alguno
instáncia dirigent de la ciutat.

M8

tard ya esdevenir
lloc del domini reial.

sobretot el viTblla: Contribució local, proporcional d lü rktuesa de cad* crs de casa,
Tlaüt: Contribució ordiniiria anual pagada per I'aljoma.
ü§,/t s§: Coslum.
Veguer Oficial reiol encarregal locclment de les funcions judicials i
mtl tlors.
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FUGUERAS, Ramon,
CAMPS, Pere i altres;

Girona: rius, ponts, alguafs. Ed. Ajunta-

cie Gerona,, dins Anales del lnstituto de

Estudios Gerundenses, XlV,

pp.

263-307 Girona, 1960.

ment de Girona. Girona, 1982.

ALBERCH i FUGUEBAS, Ramon, i
altres: F,7es i mercats a G¡rona. Ed.
Ajuntament de Girona. Girona, 1983.
BAER,

Y: H¡story of the Jews

tian Spain. 2 vols. Filadélfia,

¡n Chr¡s1978.

i PRATS, Lluís: La cultura a
Girona de l'Edat Mitjana al Renaixement. Ed. lnstitut d'Estudis Giron¡ns.
Col. Monografies, núm. z Girona, 1979.

PONS ¡GURI, Josep M.: Les colleccions de Costums de Girona. Ed. Fundació Noguera, Col. Textos Documents, núm. '16. Barcelona, 1988.

i

SOBREOUÉS ¡ VIDAL, Santiago: Socle-

tat ¡ estructura polít¡ca de la G¡rona
medieval. Ed. Cur¡al. Barcelona, 1975.

BATLLE

CHíA, Julián de'. Bandos y bandoleros
en Gerona. Apunles históricos desde el
siglo XIV a med¡ados del XVll. Vol. 1.

Girona, 1888.

VALLS ¡ TABERNER, Ferran: "Els ant¡cs
privilegis de Girona i altres fonts docu-

mentals de la compilació consuetudinária gironina de Tomás Mieres,, dins Anales del lnstituto de Estudios Gerundenses, XVll, pp.'120-161. Girona,
1964-1965.

J.: Viaje l¡terar¡o a las
iglesias de España. Vols. 12-15 (diócesi
de Girona). Niladrid, 1850-1851.

VILLANUEVA,
FREIXAS i CAMPS, Perc: L'art gótic a
Girona. Ed. lnst¡tut d'Estud¡s G¡ronins.
Col. Monografies, núm. 9. Girona, 1983.

GUILLERÉ, Christian: Dine| poder i
societat a la Girona del segle XlV. Ed.
Ajuntament de Girona. Girona, 1984.
GUILLERÉ, Christian: "Le crédit á
Gérone au début du XlVe s¡écle
(1321r330», dins Actas del ll Coloqu¡o
de Metodología H¡stór¡ca Apl¡cada. Vol.
ll, pp. 363-379. Santiago de Compostela,
1984.

GUILLERÉ, Christian: .La Peste Noire
a Gérone (1348», dins Annals de l'lns-

titut d'Estudis Gironins, XXV|l,

pp.

87-161. Girona, 1984.

MARQUÉS CASANOVAS, Jaume, MAR.
QUÉS PLANAGUMA, Josep M.: "Apun.
tes históricos sobre el palacio episcopal

§.&

Són de lArx¡u d'lmatges de lAuntament de Girona les fotografies de les

págines f8, 32, 33 (dalt), 36, 53, 55
(sota), 57 (dreta), 82 i 85.

De Josep Clara, les de les págines
8, 10, 11 (dreta), 15, 30, 33 (sota), 40, 56,

58, 71,72, 78, 83, 84

i 88, i la de

la

portada.

De Josep M. Oliveres, les de les
págines 35 ¡ 46.
DActin¡, la de la página 5.1. De S.
MartÍ, la de la 54. De lArxiu Mas, la de
la 79. De lArxiu de la Diputació, les de
les págines 49 ¡ 57 (esquerra).
De la col.lecció de Joan Cortés, la de

la 75. De la col{ecció del redactor en
cap, les de les pág¡nes 9, 11 (esquerra),
13, 14, 16, 17, 22, 26, 31, 38, 42, 52, 55
(dalt), 6Z 68, 69, 81 ¡82
Els mapes, plánols ¡ grá¡ques de les
págines 24, 25,45,47,59,61,63 i 74 són
de Christian Gu¡lleré. El plánol de 4, de
Salvador Oliva ¡ Garasa.
El segell de la página 39 és del ll¡brc La província de Gerona, de Botet ¡
S¡só. El dibuix de la 19, de Gerona
histórico-monumenfal de Blanch llla.
Les monedes de les págines 29 i 43, de
la Geografia General de Catalunya, de
Carreras Candi.

TíToLs PUBLICATS
G¡rona abans de G¡fona
Prehistór¡a
Per Eudald Carbonell iEnriqueta Pons
G¡fona romana
De la fundac¡ó a la fi del món aniic
Per Josep lVaria Nolla
Girona cafolíng¡a
Del 785 a l'any 1000
Per Gabriel Roura
G¡rona med¡eval

letapa d'apogeu 0285-1360)
Per Christian Guilleré

Girona sota el franqu¡sme

(1939r976)
Per Josep Clara

Quaderns d'h¡stór¡a de G¡rona és una
collecció de llibres que posen a l'abast
d'un públic ampli, de manera ordenada
i rigorosa, tota la informació existent
sobre el passat de la ciutat. Els millors
especialistes de cada període hi ofereixen el resultat de noves ¡nvestigac¡ons iobren nous cam¡ns a la interpre-

tació sobre els orígens i

el
desenvolupament de l'área urbana de
Girona. La col'lecció aplega una valuosa
informació gráfica, en bona part poc
coneguda.

PROPEBS TíTOLS
G¡roña goda ¡ sarraina
476-7A5
Per Josep M. Nolla i Narcís [.4. Amich

Girona medieval
Cris¡ ¡ desenvolupameni (1360-1460)
Per Christian Guil¡eré

Girona al segle XVll
Per Joan Busquets iAntoni Simon
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Christ¡an Gullleré (Limoux 1950), cate'
drdtic d'Histitria Medievol a la Universitot
de Savoia, va etrsar els estudis d'História
s les universitats de Tbulouse-k Mirall i
París I. Es llicencid I'any 1972 amb la tesina
La noblesa de la diócesi de Girona al final

del segle XIV i al principi del XY. DespÉs
d'una estada de recerca a Catalunya com

la

Casa de Yeldzquez
membre de
(1950-53), va assolir el Doctorat d'Estat el

a

la Sorbona, amb la tesi Girona dl
segle XIV dirigida en una primera etapo
1990, a

pér Charles Emmanuel Dufourcq, i dapru'
per Georg,es Duby. Ils autor de nombrosos
-artictes
sóbre la Girona baix-medieval, la
fiscalitat i les finances de la Corona
dAragó a mes del llibre en catald Dir,er,
podeii societat en la Girona del segle XIV
(1e84).
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