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La ciutat visigoda i sarraina és, en darrer
terme, molt s¡milar a la baix-imperial, si més no
pel que fa al perímetre emmurallat, que és subs-
tancialment idéntic. La ciutat s'alQa damunt d'un
camÍ ¡mportantíssim que durant tots aquests anys
cont¡nuará connectant la Gáll¡a gót¡ca o Septimá-
nia amb el llevant peninsular.

No tenim tampoc gaires dades sobre ocupa-
cions fora muralla, i de fet els indicis més valuo-
sos se superposen als que detectem a partir dels
segles lV iV: Sant Feliu, per damunt de tot, amb
un martyr¡um important almenys des del segle Vl,
ique haurá de fer un paper esplénd¡d al llarg
d'aquesta etapal; sector de Sant Nicolau, amb
troballes arqueológiques tardanes no gens fácils
de valorar; i les evidénc¡es indirectes que caldrá
conf irmar algun dia arqueológicament, com són
Sant Martí Sacosta 2 i Santa Eulália Sacosta.
Excepcional, també, no tant pel que és com pel
que significa, ha estat el descobr¡ment recent efec-
tuat per les excavacions de salvament dirigides per
Montserrat Mataró i Antoni Rigo, per sota d'un gran
casalot al carrer dels C¡utadans, cantonada car-
rer de la Llebre ¡ plaQa de sant Josep, en el solar
de l'antic hotel dels ltalians, d'una modesta necró-
polis de l'ant¡guitat tardana, al costat mate¡x de la
Via romana, a ben poca distáncia de la porta mer¡-
dional de la ciutat, formada per una vintena d'inhu-
mac¡ons senzilles amb fossat simple a terra, i de
vegades amb lloses planes de pedra cobrint els
cadávers, collocats sempre en decúbit supí i amb
el cap a ponent, mirant per tant vers l'Orient, vers
la Jerusalem celestial, com passa sempre en les
tombes d'aquest període en aquestes con-
trades 3.

Més enllá, cal esmentar el cement¡ri de Santa
Susanna del Mercadal, característic de l'antigui-
tat tardana, amb tot el que significa, i les dades
sobre l'existéncia de vil.les a Vilablareix, Montf ullá,
Salt i, potser funcionant encara, a Can Pau Birol
i al Pla de l'Horta, a Sarriá de Ter.

Un panorama, d'altra banda, imprecís, pel fet
que noves troballes iuna intensificació en la
recerca el poden modificar.

j§ ,,,



259
Mart¡r¡ a Tarragona del bisbe Fruc-
tuós iels seus d¡aques Auguri i

Eulog¡, durant la persecuc¡ó de
Valeriá.

Final segle lll
Construcc¡ó de les muralles baix-
imperials de Girona.

303-304
Martiri de Feliu a G¡rona, durant la
persecució de Diocleciá (303-305).

313
Ed¡cte de Milá: el cr¡stianisme passa
a ser una religió tolerada.

306-325
Sarcófags paleocr¡stians de l'esglé-
s¡a de Sant Feliu.

38s
Execució de Pr¡scil.l¡á d'Avila, a
Tréveris.

400-404
Entre aquests anys es data l'epístola
del papa lnnocenci I on es fa refe-
réncia per primera vegada a I'exis-
téncia d'un b¡sbe a Girona.

406
Pr¡mera onada de les grans inva-
sions germániques.

410
Saque¡g de la ciutat de Roma per
part dels visigots, comandats per
Alaric.

415
Els visigots penetren en terres cata-
lanes. Regne ef ímer, amb capital a
Barcelona. Ataülf és assass¡nat i

Catalunya ¡G¡rona retornen a l'auto-
r¡tat de l'imperi d'Occident.

419
Concil¡ de Tarragona, convocat per
resoldre els greus problemes que
hav¡a causat el priscil.lianisme a la
Tarraconense.

455
Construcció a Narbona d'una basí-
lica ded¡cada a sant Fel¡u de Girona.

472
Euric, rei dels v¡sigots, inicia la con-
questa d'H¡spánia des del sud de les
Gál.lies.

476
Odoacre, re¡ dels ostrogots, deposa
Rómul August, ¡ posa f¡ a l'¡mperi
romá d'Occident.

S¡vella de cinturó del segle Vl,
ttobada a Llampaies.
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507

de la v¡l.la del Pla de l'Horta
de Dalt).

El rei franc Clodoveu derrota l'exér-
v¡s¡got dAlaric ll a Vouglé. Final
regne de Tolosa.

516
Concili de Tarragona. Frontiniá és
bisbe de Girona.
517
El dia I de juny se celebra a Girona
un conc¡l¡ prov¡nc¡al, amb l'ass¡stén-
cia de set bisbes de la Tarraconense.
531

Assemblea o Concili de Girona.
540
Conc¡li de Barcelona. Estaf¡lí, bisbe
de Girona.
546
Gratug prevere d'Esafilí, bisbe de Gi-
rona, és present al conc¡l¡ de Lleida.

558-575
Joan de Bíclarum res¡deix a la c¡u-
tat de Constant¡noble.

s75-586
Captiveri de Joan de Bíclarum a la
c¡utat de Barcelona.

586-588
Entre aquests anys, Joan de Bícla-
rum funda un monest¡r en un ¡ndret
actualmenl desconegut ¡el dota
d'una regla monást¡ca própia.

589
El 8 de maig es reuneix el lll Conc¡l¡
de Toledo: conversió oficial de la
monarquia i de tot el poble visigot al
catolicisme. Alici és bisbe de Girona.

Carreus rcctangularc de la ñuralla
del sectot de Sant Doménec,

conslruida al l¡nal del segle lll-



589-591
Joan de Bíclarum redacta la seva
crón¡ca h¡stór¡ca.

591-621
Episcopat de Joan de Bíclarum a
Girona.

592
El dia 4 de novembre, els bisbes de
Tarragona, Girona, Empúries i Égara
s¡gnen el decum enl De Fisco Barci
nonensi. F¡nal del segle Vl El re¡ Re-
cared ofrena a la tomba de sant Fe-
liu, a Girona, una corona votiva d'or.

621-634/635
Ep¡scopat a G¡rona del bisbe Non-
n¡t. Poss¡ble redactor de l'himne
l¡túrgic "Font, oh Déu, de vida
eterna», dedical al márt¡r sant Feliu.

634-635
El bisbe Brauli de Saragossa envia
una carta a I'abadessa Pompónia en
la qual es lamenta de la mort del
bisbe gironí Nonnit.

652
Consagrac¡ó a Guadix (Granada)
d'una basílica on es dipositen relí-
quies de sant Feliu de Girona.

653
Celebració del Vll Conc¡li de Toledo.
Taló, bisbe de Girona.

673
El rebel Pau, durant la revolta con-
tra Vamba, pren de la ciutat de
Girona la corona d'or que anys
abans el rei Recared havia ofert a
la tomba de sant Feliu. Durant
aquesta revolta, essent bisbe de la
c¡utat Amador, Girona es lliura
sense combat a les tropes re¡als de
Vamba.

g.i:.

681
Celebració del Xll Concili de Toledo,
on, entre d'altres coses, es conce-
deix I'exclusivitat de les elecc¡ons
episcopals al re¡ ¡ al metropolitá de
Toledo.

683
Xlll Concili de Toledo. Jaume, bisbe
de Girona.

688
XV Concili de Toledo. Savaric, bisbe
de Girona.

693
XVI Concili de Toledo. Gilimir, bisbe
de Girona.

Segle Vll
Durant aquest segle, i fins al principi
del segle Vlll, época de funciona-
ment de la seca de G¡rona.
Dif usió del culte de sant Feliu a His-
pánia: basílica de Xátiva, monestirs

El re¡ Becarcd en un
meda ó del segle passa¿



Arqueta aráb¡ga d'H¡xem ll,
guardada al tresot de la

Catedrcl de Gkona.

de Totanés i Caba (Toledo), i un
monestir i una basílica a la zona del
B¡erzo (Lleó).
Epoca de la redacció dels principals
textos l¡túrg¡cs en memória de sant
Feliu de G¡rona, entre ells la passió
i l'himne litúrgic.

711
ln¡ci de la invasió musulmana
d'Hispánia.

717
Girona, musulmana.

752-759
Conquesta de la Septimánia per Pipí
el Breu.

777
Sulayman ¡bn Yaqtan al-Arabi és el
governador de Girona i Barcelona.

778
Expedició fallida de Carlemany a
Saragossa. Derrota de Ronces-
valles.

78s
La ciutat de G¡rona es ll¡ura a les tro-
pes de Carlemany. Es funda el com-
tat de G¡rona.

794
Expedició mil¡tar dAbdelmélic. Atac
a Girona, Narbona, Carcassona i

Urgell.

827
Nou atac musulmá contra G¡rona.

846
En temps dAbd al-Rahmán ll,
important expedició contra Girona
dirigida per Abdelquerim. Setge de
la ciutat.

985
Caiguda de la c¡utat de Barcelona en
mans dAl-Mansur.
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A la coluñna de O. F¡ta,
situada a la zona de Pedret,
es recoden noñs i iets
de la h¡stü¡a de la ciutat.
En aquest detall, els que
corresponen al periode estudiat.

,. ,,10

Q t hi ha una erapa especialmenr boi-
LJ rosa. intangible, en la his¡ória de
la nostra ciutat, aquesta és, indubtable-
ment, la que correspon als dominis visi-
got i sarraí, un període forga llarg de
poc més de tres-cents anys.

Que aixó sigui així és a causa d'un
conjunt de circumstáncies que repassa-
rem tot seguit; en primer lloc, per la
manca o escassesa de fonts d'época
(cróniques en llati, sovint, tardanes, tex-
tos árabs que només puntualment es
refereixen a aquesta ciutat en relació
amb algun cop de má dels exércirs expe-
dicionaris musulmans, actes dels con-
cilis eclesiástics, provincials o generals,
que sovintegen durant els segles VI i
VII, i algunes poques dades més), i
segonament, per la insuficidncia de les
fonts arqueológiques, no gaire nombro-
ses, i moltes vegades difícils de definir
en relació amb I'etapa immediatament
anterior (baix imperi) o posterior (alta
edat mitjana).

Thnmateix, existeixen noticies, fets
concrets i refe¡éncies indirectes, a més
d'algunes restes monumenlals no gaire
ben conegudes, que si més no ens han
de fer possible dibuixar a grans trets
l'evolució de Girona al llarg d'aquests
tres segles i escaig, inserint-la en la his-
tória general del que será, més enda-
vant, Catalunya i els territoris periférics,
la península Ibérica i, per aquesta
etapa, la Septimánia, les terres de més
enllá dels Pirineus que formaran part
durant tors aquesrs anys del regne visi-
got. primer, mé5 rard del: sarrains, i
linalment dels francs carolingis. que
aprofitaran la sólida plataforma nord-
pirinenca i els lligams intensíssims que
entre l'un i l'altre país s'havien anat
consolidant, per iniciar la conquesta,
comengant per Girona, de les terres del
sud, que hauran de convertir-se, amb
els anys, en la Marca Hispánica.

Una história
per fer



El benévol lector haurá de perdonar
que s'insisteixi excessivament en alguns
aspectes i que, en canvi, d'altres que són
de gran interés siguin esbandits de
pressa. Aixó umbé és a conseqüéncia,
no cal dir-ho, de la mateixa naturalesa
de les fonts al nostre abast.

Per acabar aquesta breu introduc-
ció, voldríem dir que, tal com passa en
fer la síntesi de les etapes més recula-
des de la história d'una ciutat, els nous
descobriments -i en aquest cas sobre-
tot arqueológics- poden aportar dades
noves que serveixin per precisar diver-
ses qüestions, rebutjar antigues hipóte-
sis, conlirmar suposicions i obrir noves
Iínies de recerca. Es segur, no hi ha cap
dubte, que a mesura que avanci l'explo-
ració del subsól de Gerunda i es cone-
gui amb més profunditat la documen-
tació textual dels segles IX, X i XI,
coneixerem molt millor I'estructura

G¡rona, clau del cañi enlre la
Gá ¡a gótica ¡ la H¡spán¡a v¡s¡gót¡ca.

urbana de la ciutat, els seus canvis en
relació amb períodes anteriors, Ia modi-
ficació del tramat urbá, les reformes o
millores del perímetre murat, la cristia-
nització de l'área urbana, la xarxa de
camins i vies, la relació amb l'immediat
rerapaís i l'aparició o consolidació de
diversos nuclis fora muralla, alguns dels
quals seran l'embrió de futures barria-
des o burgs. En fer história, la recerca
no queda mai tancada, sempre hi ha
noves possibilitats. Per aquestes etapes
remotes qualsevol dada nova pot modi-
ficar considerablement l'abast de les
nostres coneixences. És, no cal dir-ho,
alhora l'encant i la dissort del nostre
treball.
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Girona
baix-imperial

OLT a la darreria del segle ter-IVI. cer o al comengament del quart,
la ciutat de Girona es dotá d,unes noves
muralles, molt sólides i d'acord amb les
exigéncies defensives de l'época, seguint
les innovacions de les muralles aurelia-
nes de Roma, que havien de constiruir
les defenses de la ciutat fins ben entrada
l'alra edat mitjana ique, sense gaires
retocs ni afegitons, van continuar pro-
tegint el nucli antic de Girona fins a la
segona meitat del segle Xy (la Forga
Vella).

El traqat del circuit baix-imperial
ressegueix, del tot, les muralles republi-
canes fundacionals, que són utilitzades
sempre com a fonamentació, i només
en alguns punts determinats del recor-
regut incorporades a les noves defenses
(sector del pati de l'edifici de les Ali-
gues i plaga de Sant Feliu). Thnmateix,
les noves defenses incorporen a una dis-
tirncia reduida un seguit de poderoses
torres quadrangulars amb la funció de
donar seguretat al conjunt. El material
de qué són fetes és, exteriorment, la
pedra sorrenca de Domeny (Parietes
Rufini, al'ed,at mitjaha), fácil de tallar
i de bons resultats i cómoda d,utilitzar,
en trobar-se les pedreres tan a la vora.
Els blocs, de mides notables, conformen
un parament d,'opus quadratum, d.e
grans carreus paral.lelepipédics de vega-
des encoixinats.

El recinte está dotat de quatre por-
tes conegudes, cada una de les quals
connectava amb sectors determinats,

Murclles del sectot
de la casema dAleñanys
¡ de la Torrc Gironella.
La linia defensiva
que ressegue¡xen
és molt sernblant
a la de l'época
ba¡x-¡nper¡al.



importants cada un d'ells per al bon
funcionament de la ciutat. Les portes
principals, la septentrional i Ia meridio-
nal, damunt mateix de la Via Augusta,
es localitzen a Sobreportes, la primera,
molt ben conservada, i l'altra a f inici
de la placeta del Correu Vell (la darrera
torre enderrocada el 1857), a punta i
punta del carrer de la Forga, l'eix
nord./sud de la ciutat, I'a.]térrtic kardo
msximus. La porta de llevant, desco-
berta a resultes de les excavacions fetes
en 1987 i 1988 a Torre Gironella i a la
Caserna dAlemanys, es trobava al cos-
tat de tramuntana de la torre romana
de la Gironella, i finalment, Ia porta
Rufina, de nom ple d'al'lusions, era
situada a migdia del circuit murat, entre
l'actual plaqa de Sant Doménec i el car-
rer dAlemanys, molt ben conservada.
D'aquests quatre portals, tres existien
amb seguretat a l'época fundacional,
mentre que la porta Rufina sembla cor-

Al sector mer¡d¡onal de les ñuQlles
s'obia la porta Ruf¡na,

que comun¡cava amb la zona
de Sant Martí Sacosta.

respondre, només, al tragat tardá. Thn-
mareir. el seu aspecte erlerior canria
notablemenr, ja que ara les portes nord
i sud queden protegides per sengles
poderoses torres bessones, i per un accés
compromés i difícil i per una torre
monumental, respectivament, en el cas
de les portes de llevant i Rufina.

Llevat de la major part del recorre-
gut del recinte murat i de les portes
d'accés, no sabem quasi res de la resta
de la ciutat, Ia qual no devia oferir, de
moment, gaires canvis en relació amb
1'alt imperi. Només de manera lenta s'hi
anaren produint modificacions que
haurien de reorganitzar el teixit urbá.

, ,:
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A gran invasió germánica de l'any
406. que havia de ser el primer epi-

sodi de la desaparició de l'Imperi Romá
d'Occident, no afectá, de moment, la
península Ibérica, i quan més tard, el
409, els sueus, vándals i alans penetra-
ren a Hispánia, ho feren pels passos
occidentals del Pirineu, i quedá doncs
protegida de l'escomesa tota la part
oriental d'aquest territori.

De fet, Catalunya i Girona no pati-
ren la preséncia dels bárbars lin\ un5
quants any5 mé5 lard, el 415. quan
Ataülf, el successor del mític Alaric, el
saquejador de Roma, penetrá a la Tár-
raconense i instal.lá la seva capital a
Barcelona. Poc durá tanmateix aquest
episodi. car el mareir any fou assassi-
nat i substituit, després d'una dura
lluita, per Vália, el qual, pressionat pel
general romá Constanci, que va cloure
els ports del país a l'entrada de produc-
tes. i pels problemer greus de provei-
ment que patia el seu poble, iniciá una
rápida penetració vers el sud amb la
intenció de passar a lAfrica, aleshores
el graner de la Mediterránia. El que
aconseguiren uns anys més tard els ván-
dals no fou possible als visigots, els
quals pactaren finalment amb Roma i
en el seu nom lluitaren contra els altres
pobles germánics instal.lats a l'occident
de la península, sueus, vándals i alans,
fins que el 418, per tn foed ^r o pacte
amb l'emperador Honori, s'establiren
a lAquitánia, al sud-oest de les Gál.lies,
com a poble aliat de Roma, amb la

A la páq¡na del costat,
anvets ¡ revers d'un Íemall

de c¡nturó de brcnze.
del segle Vll, pracedent

de ]a C¡utadella de Roses-

la

germantques

Bust rorná, de narbre de Carrara,
de l'ern perador d' Occident,

Honor¡, fill de Teadosi el Grun
¡ gemá dArcad¡, eñperador d'Oient_



capital a Tolosa. Tota Ia part oriental
d'Hispánia romangué, de bell nou, sota
l'administració directa de l'lmperi
d'Occident i en pau durant un llarg
periode, tret d'algunes revoltes campe-
roles que afectaren, sobretot, els terri-
toris més occidentals del que és l'actual
Catalunya.

I així fou fins que I'any 472, quatre
anys abans de la deposició del darrer
dels emperadors d'Occident, Rómul
Augu\t. per part d'Odoacre. Euric. rei
dels visigots, iniciá la conquesta d'His-
pánia, on les provincies havien restat
fidels a Roma fins al darrer moment.
Un fort exércit penetrá per la Via

Augusta per sotmetre aquests territoris,
peró topá amb una dura resisténcia de
la noblesa hispanoromana que es con-
cretá, especialment, a Tárragona. Mal-
grat tot, aquestes terres entraren
[inalment a lormar part del regne visi-
got, que en molts aspectes no fou sinó
una conrinuitat de l'etapa anterior.

És curiós de constatar com Girona,
igual que tota la faixa costanera de
Catalunya, fou dels primers territoris
que entraren en contacte amb Roma, el
llunyá 218 aC, arran de la seva expan-
sió, deixant de banda Sicília, i dels dar-
rers a deixar de formar-ne part, de fet
coincidint amb la seva dissolució.

15



Els

ESfnÉS que l'any 30 de la nos
tra era es fundá a Jerusalem la

primera comunitat, aviat el nou mis-
satge crisriá es léu present en les prin-
cipals ciutats de l'Imperi Romá, grácies
sobretot a la predicació portada a terme
per homes infatigables com l'apóstol
Pau i també per altres persones anóni-

mes, les quals, pertanyents a les més
variades condicions socials, anunciaven
la nova fe allá on anaven. D'aquesta
manera, a mitjan segle III, el cristia-
nisme ja era present en els principals
nuclis urbans del món antic.

De tota manera, el camí cap a la
consolidació de les noves comunitats i
de la mateixa Església durant aquests
primers segles no fou fácil. Aviat, ja des
del mateix segle I, els cristians comen-
garen a ser perseguits, acusats de no
voler servir els déus protectors de
l'Imperi i de negar-se a adorar
l'emperador.

ks persecucions contra els cristians
van ser, fins a mitjan segle III, locals
i intermitents, i centrades sobretot a la
zona oriental de I'Imperi, mentre que,
durant bona part del segle III i al prin-
cipi del segle IV, alguns emperadors
(Deci, Valeriá i Diocleciá) van llangar
vertaders edictes persecutoris contra
l'Església sencera.

La situació canviá en el segle IV,
quan el cristianisme passá a ser una reli-
gió tolerada, com a conseqüéncia dels
edictes de Galeri (a 311) i de Milá (a
313), i s'iniciá així un procés de conso-
lidació de la nova Església naixent a
redós del poder imperial, un procés que
culminá al final del mateix segle IV amb

El conjunt dels sarcófags de
Sant Fel¡u és el test¡moniatge
més ant¡c de la prcsénc¡a d'una
coñun¡tat críst¡ana a casa nostra.
A Ia totogruf¡a, I'escena evangél¡ca
de la gua c¡ó del parc|ític.

oflgens
cristians

-'!6''*



la promulgació de l'Edicte de Tessaló-
nica (a 380). pel qual el crisrianisme
ortodox es convertí en religió oficial de
l'Imperi, i per un altre edicte imperial,
promulgat el 392, on es prohibia qual-
sevol práctica pagana sota pena de con-
fiscació dels béns personals. Així, en
poc menys d'un segle, el crisrianisme
passá de religió perseguida a lliure; i de
lliure, a oficial i protegida.

En l'actual territori catalá, malgrat
antigues tradicions que donaven com a
certa la vinguda de l'apóstol Pau per
evangelitzar la nostra terra pels volts de
l'any 63 de la nostra era, res no
coneixem de l'existéncia d'una comu-
nitat cristiana fins a mitjan segle III,
concretament I'any 259, en qué sabem
que van morir martiritzats a Tárragona
el bisbe Fructuós i els seus diaques
Auguri i Eulogi, durant la persecució
de l'emperador Valeriá.

Un dels s¡s sarcófags de teña
ct¡st¡á de I'abs¡s de Sant Fel¡u.
És del pr¡met quart del segte lV

A la nostra ciutat de Girona, res no
sabem tampoc de l'existéncia d'una
comunitar crisr iana lins als primers
anys del segle IV.

La norícia més antiga que en renim
són dos versos del Peristephanon o Lli-
bre de les Corones (IV, 29-30), obra del
poeta hispanoromá del segle IV Pru-
denci, on es testimonia el martiri de
Feliu a la ciutat de Girona durant la per-
secució de Diocleciá (303-305).

Aquesta notícia, de gran valor,
queda complementada per un altre
important testimoni: l'arribada a la nos-
tra ciutat durant el primer quart
d'aquest segle tV de sis magnílics sar-
cófags cristians de taller romá, un fet
que sembla indicar l'alt grau de cristia-
nització de les classes més aristocráti-
ques de la ciutat, les úniques capaces
d'importar de tan lluny aquestes cos-
tosissimes sepultures.

Aií, doncs, sembla que podem par-
lar de l'existéncia a Girona, ja en els pri-
mers anys del segle IV. d'una comunirat
c¡istiana forga important, la qual amb
el pas dels anys hauria anat consolidant
el seu paper dins del teixit urbá i social
de la ciutat.
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Q I bé duranl els \egles VI i V I I la
l) informació que la releréncia a la
seu episcopal gironina és forga completa
i abundant, pel que fa als segles IV i V,
en canvi, és quasi inexistent, tant, que
fins i tot es fa molt difícil d'intentar
reconstruir els origens d'aquesta seu
episcopal gironina.

De fet, no és fins molt al comenga-
ment del segle V que rindrem la primera
notícia de l'existéncia d'un bisbe a la
ciutat de Girona.

En efecte, la primera al.lusió la tro-
bem en el text d'una carta que el papa
Innocenci I envia als assistents al I con-
cili de Toledo, que s'havia reunit pels
volts de l'any 400. Aquesta reunió epis-
copal havia estat convocada amb la
finalitat de condemnar el priscil.lia-
nisme, una heretgia molt estesa per
aquella época a Hispánia i que sem-
blava una amenaga per a l'estabilitat de
l'Església hispánica.

El priscil.lianisme era una secta
fanática, d'ascetisme exagerat, que entre
ells s'anomenaven «germans,,, es cre¡en
elegits iinspirats per Déu iprofessaven
la pobresa, la continéncia i l'abstinén-
cia de carn, i fins i tot arribaren a pro-
hibir el matrimoni. Priscil.liá (345-385),
el que fou bisbe dAvila, n'esdevingué
el cap, d'aquesta secta, que s'estengué,
sobretot, per les zones menys romanit-
zades de la península, básicament al
nord (Calicial. i reclurant els seus segui-
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dors, majoriráriament, entre les capes
socials més cultes. AI principi sembla
que intentaren ocupar el major nombre
de seus episcopals, amb la finalitat
d'intentar constituir un viver de candi-
dats aptes per ocupar els graons jerár-
quics, a fi de poder realitzar la seva
reforma espiritual.

Ni I'execució de Priscil.liá a Tiéve-
ris, l'any 385, acusat de mágia, malefi-
cis i conciliábuls nocturns, no eliminá
definitivament la secta, la qual anys més
tard era encara present en la vida de
l'Església hispánica.

En aquest context, la intervenció
papal, que hom situa en els anys
404-405, és un intent per resoldre defi-
nitivament la qüestió priscil'lianista.

igualment s'han queixat que
Minici hagués ordenat un bisbe a
l'església de Girona en condicions
semblants, i s'ha de donar
senténcia d'acord amb els cánons
de Nicea sobre tal usurpació. Es
discureixi a lons sobre els bisbes
que foren ordenats i1'legalment per
Rufí i Minici, de manera que, ja
que han estat pro,riogrts
malament, entenglin qle no
poden conservar psr més temps la
dignitat que van assclir amb un

b isbat
0rígens

del



El bon pastor,
imatge de Crist,
pot ¡eprcsentat

la figura del b¡sbe
com a cap de

l'Esqlésia local.
Deta del sarcófag

de les Estacions,
üocedent d'Eñpúries.

Entr'e els problemes que el pontífex creu
que cal resoldre amb celeritat, ens inte-
ressen molt especialment les referéncies
que es fan a dos personatges, Rufí i
Minici, els quals havien ordenat bisbes
de forma il.legal.

Minici, bisbe d'una seu descone-
guda, s'havia arrogat el dret d'ordenar
un bisbe <<in Cerundensi ecclesia», en
contra dels drets del metropolitá tarra-
goní, de la voluntat del poble i de les
disposicions disciplinars. Finalment, el
papa exhorta a la deposició d'aquests
bisbes investits il'lícitament per aquests
dos personatges.

Llevat d'aquesta puntual referéncia
a Minici, de molt al principi del segle
V, que d'altra banda sembla demostrar
l'existéncia d'una successió episcopal
plenament regularitzada des de feia

temps a la ciutat, res més no sabem
de la seu episcopal gironina ni de
l'actuació dels seus bisbes durant la
resta del segle V. De fet, no sabem si
cap bisbe de la nostra ciutat va assis-
tir al concili que es va celebrar a la ciu-
tat de Thrragona l'any 419, i que va ser
convocat pel metropolitá Titiá per in-
tentar resoldre els greus problemes que
havia provocat el priscil.lianisme en
els bisbats occidentals de la Thrraco-
nense,

Amb aquestes escasses notícies, es

fa difícil d'establir els orígens de la seu
episcopal gironina, si bé, tenint en
compte la situació exposada en la carta
d'Innocenci I, dels primers anys del
segle Y podríem pensar que caldria
situar-los en un moment indeterminat
del segle IV.



El domini
visigot

L domini efectiu dels visigots,
sobre la Tárraconense en concret

i sobre Hispánia en general, s'iniciá jus-
fament en l'instant concret de Ia desa-
parició de l'Imperi Romá occidental,
I'any 476, quan Odoacre, després de
destituir Rómul August, enviá els seus
símbols de I'autoritat a I'emperador
d'Orient, a Constantinoble.

En aquells anys, l'hábil rei Euric aná
expandint el seu regne, amb capital a
Tolosa, fins a acabar dominant la mei-
tat meridional de les Gál.lies, des dels
Alps i el mar fins a lAtlántic i rraves-
sant i expandint-se per la península Ibé-
rica, on hagué de combatre feixugament
contra grups hispanoromans, els vas-
cons iel regne sueu. que havien sorgir
de les invasions del 409 i que domina-
ven bona part del nord-est d'Hispánia.

IJocupació de la Thrraconense, si bé
fou forga rápida i conduida amb pru-
déncia i intel'ligéncia. passá, ranmateix,
per moments delicats i degué ser més
complicada del que deixen entrellucar
les fonts, tal com sembla assenyalar la
submissió de Tortosa per les armes en
una data tan avangada com és el 506.
Hispánia dwia ser en aquests moments,
peró, un apéndix poc important del
regne, que mirava més cap a tra-
muntana.

Precisamemt aquesta política
d'expansió cap al nord quedá trencada
definitivament l'any 507, quan el rei
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franc Clodoveu esclafá l'exércit got a
Vouglé, no gaire lluny de Poitiers, i
ensorrá així el somni gal i posá fi al
regne de Tolosa. ja que el domini visi-
got més enllá dels Pirineus quedá redut
a la Septimánia, regió que passá en poc
temps de ser el nucli del regne a ser un
apéndix d'una monarquia peninsular
amb capital a Toledo. Fins i tot, si no

Llántia tardo-romana, d'or¡gen
nord-af cá prccedent de Roses.

A la pág¡na del costat, detall
de les fott¡f¡cac¡ons del pu¡g de

les Mu@lles al Pu¡g Rom de Roses-



hagués estat per la intervenció del pode-
rós Teodoric, rei dels ostrogots i avi
d'Amalaric. infant i hereu del regne r isi-
got, probablement les conseqüéncies de
la desfeta de Vouglé haurien estat
encara més calamitoses per als visigots.

D'aleshores engá, l'activitat dels
monarques, primer amb capital a Bar-
celona. no gaire lluny de les possessions
transpirinenques constantment amena-
qades, i després des de Mérida i, sobre-
tot, des de Toledo, tingué com a
objectiu la unificació peninsular, com-
batent els hispanoromans i lluitant els
bizantins, que controlaren un extens ter-
ritori del sud i sud-est des del 551, con-
tra el regne sueu i contra els vascons.
Aquests intents d'unificació política
coincidiren amb una temptativa d'uni
ficació religiosa de les dues comunitats:
els gots, pocs i arrians, i els hispanoro-
mans, Ia gran majoria, i católics.

Leovigild, creador del regne de
Toledo, intentá la doble unió, política
i religiosa, fent un esforg desmesurat i
amb resultats parcials: aconseguí incor-
porar el nord-oest sueu, peró fracassá
amb els bizantins, i també en l'intent,
políticament inviable, d'assimilar la
gran massa calólica a la minoria
arriana. Recared, el seu fill i successo¡
continuá la seva política, peró amb més
habilitat. rebutjant les creences arrianes
i abragant l'ortodóxia católica a través
del tercer concili de Toledo, celebrat el
589 sota la direcció de Leandre de
Sevilla. Des d'aquell mateix instant, la
monarquia goda tingué el suport de
l'alta jerarquia eclesiástica, que I'ajudá
a consolidar el regne, a governar-lo i a
integrar pacíficament la noblesa goda
i hispanoromana, utilitzant, sobretot,
els concilis toledans. que sovintejaren
al llarg del segle VII.
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[assemblea
de 531

Mausoleu de Teodat¡c el Gran.
rc¡ dels ostragots i regent

del regne vis¡gót¡c d'H¡spán¡a.
Es conserva a Ravenna.

T A ciurat de Girona, que havia anar
I-r adquirint cada cop més imporrán-
cia al llarg de lAlt Imperi, i que es con-
solidá notablement a partir dels darrers
anys del segle III, després de dotar-se
d'unes poderosissimes muralles i apro-
fitant extraordináriament una situació
geográfica excepcional, veié encara
incrementat el seu paper al llarg del
període de domini visigot, en estar
situada damunt mateix d'un camí,
l'anliga Via Augusta il'strata publica
dels textos antics tardans, que conti-
nuava essent el cordó umbilical entre el
nord i el sud, i a més a més, des del dar-
rer terq del segle V, la connexió més
rápida, cdmoda i segura -deixant de
banda els contactes per mar- entre la
Septimánia i els territoris hispans que
formaran part del regne visigot fins a
la seva desaparició, en els primers anys
del segle VIII.
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Si bé les fonts són gasives en rela-
ció amb la nostra ciutat, la Crónica de
Saragossa recorda un fet significatiu
d'importáncia extraordinária i de gran
repercussió que ringué lloc precisament
a Girona, perqué era un poderós
baluard i ciutat de cert prestigi, peró
sobretot pel fet de trobar-se a mig camí
entre Barcelona i Narbona. Lesdeveni
ment, de gran transcendéncia en Ia his-
tória del regne visigot. s'ha de situar
correctament: Amalaric, nét de Teodo-
ric el Cran -que morí a Ravenna el
526-, donant per acabada la regéncia,
esdevingué rei amb plens poders iesta-
blí la capital a Narbona, cosa que sem-
bla demostrar una voluntat de
considerar els territoris nord-pirinencs
com a nucli cenrral de la monarquia.
El 529 havia nomenat Esteve prefecte
dels hispans, seguint una tradició impo-
sada pel gran rei ostrogot de governar



F¡bula en foña d'águ¡la,
de metallpreciós i pedrcs
de qualitat (segle Vl).
Erc un objecte
ornamental i Íuncional
en el vestit de l'época.

la població autóctona, la immensa
majoria, una bona mesura que havia de
fer més acceptable el domini, en dar-
rer ¡erme indiscutible de la minoria ger-
mánica. Quan el 531 els francs, en la
seva pressió continuada sobre les restes
gál.liques de l'imperi visigot, atacaren
la Septimánia i la mateixa capital, Ama-
laric, vengut, embarcá i fugi cap a Bar-
celona, on fou occit. La corona fou
oferta a Teudis, general ostrogot que
combatia a Hispánia des del principi de
l'interregne, el qual aplegá les hosts i
s'adregá cap al nord per intentar redre-
gar la situació, molt compromesa.
A Girona, on degué trobar-se amb bo-
na part de la noblesa que fugia per
la Via Publica, aplegá una assemblea

(concilium) en qué, a més de fer-se con-
firmar en el cárrec, es prengué una
determinació important, com fou la de
des¡ituir Esteve. D'aleshores enqá, la
qualitat administrativa desaparegué, i
les poblacions autóctones passaren a
dependre dels duces i comes i, en defi-
nitiva, a ser governades directament pels
gots. Teudis superá brillantment la crisi,
peró tot alló tingué encara una altra
conseqüéncia de gran abast: la capital
es traslladá de seguida al sud de la gran
serralada, primer a Barcelona i després
a d'altres ciutats, desplagant així l'epi-
centre del regne. Des d'aquell moment,
la Septimirnia fou l'apéndix marginal de
la monarquia, que tingué el nucli cen-
tral a la península Ibérica.



0rgan ització

Roses, municipis de creació flávia, que
si bé sabem que continuaren habitats
durant lAntiguitat tardana, no arriba-
ren a esdevenir seu episcopal, o almenys
no reeixiren en l'intent, com possible-
ment succeí amb la ciutat del golf, que
és possible que fos bisbat durant el segle

V peró que és segur que el perdé en
benefici de la veina Empúries a partir
de la centúria següent.

Aquesta unitat administrativa es
subdividia en castella, yici, villa i diver-
siorum, essenl l'antiga vil.la i el yicus
sinónims d'una mateixa realitat: una
agrupació urbana d'entitat diversa, on
apareix sovint la parróquia rural, que
tantissima importáncia tindrá en la cris-
tianització del pais, sobretot dels
pagani, habitants del pagus, tan arre-
lats a les seves tradicions i a la seva reli-
gió, eminentment lligada als cultes de
la fertilitat.

Al capdamunt d'aquesta unitat ad-
ministrativa hi havia el comes civitotis
o terr¡tor¡i, amb tasques judicials, de
policia, fiscals i militars, cárrec de con-
fianga del monarca que moltes vegades
tenia a les seves ordres un vicari i que in-
sinua Ia figura del vescomte alt-medie-
val. Residia a Ia ciutat i n'era la figura
preeminent, només superada per l'auto-
ritat i el prestigi del bisbe, el qual, a mit-
jan segle VII, passá a vigilar i controlar
aquesta acció comtal. Era també elec-
ció del bisbe el cárrec biennal, de defen-
sor civilatis, funcionari judicial menor.

I¡s civitcttes s'integraven en una
província 

-que en el cas de Girona cor-
responia a la Thrraconense-, on, a més,
hi havia la seu del bisbe metropolitá i
on també residia el iudex o rector pro-
vinciae, amb tasques exclusivament
civils. Més endavanl, els duces exerci-
tus provinciae, caps exclusivament mili-
tars, passaren a desenvolupar totes les
tasques fiscals i judicials, amb la desa-

territorial

T A monarquia visigoda, primer
I-¿ amb capiral a Barcelona, posle-
riorment a Mérida, i sobretot des de
Toledo, comportá alguns canvis, quant
a la divisió territorial, l'administració
i la fiscalitat, en relació amb el baix
imperi romá, si bé en molts altres aspec-
tes fou gairebé idéntica.

La ciutat, la civitas, continuá essent
el nucli essencial de l'organització del
país, entenent com a tal Ia indivisible
unitat que formen amb el territori d'una
superfície variable, sempre notablement
gran, que s'articula en relació amb
I'antiga urbs, la civitas de l'antiguitat
tardana i de l'alta edat mitjana que ser-
veix per definir, alhora, la ciutat i el seu
lerritorium com la capital própiamenr
dita, una ciutat emmurallada, seu de les
altes magistratures civils, militars i reli-
gioses, mercat i sovint centre artesanal.

I-ES c¡yitates visigodes, centres admi-
nistratius del moment, eren les velles
ciutats romanes, els antics municipis alt-
imperials, coincidint quasi sempre amb
les noves seus epi:copals. Tánmareix,
alguns antics municipis romans, per
causes que avui ens són desconegudes,
no es consolidaren com a centres epis-
copals, i es convertiren en indrets
d'importáncia secundária, dependents
directament d'tna civitas. Aixó és el
que passá, per exemple, al nord-est de
Catalunya, on indrets com Caldes de
Malavella i, de manera ben diferent,



parici( gaire&é scgura, dels alts cárrecs
civils.

En d¿rrer erüfem, el rei, resident a
la capital del regng era qui controlava
tots els aspectes del govern, a més de
ser el cap de l'exArcit, ajudat per I'Ofici
Palatí i I'Aula Rlgia, un conscll on eren
rcpresentats els membres de la noblesa
i de la cort, l'alta jerarquia s¿cerdotal
i els bisbes de la rqió toledana pdorims
a la cort.

Ele vieil& van aa§á,úar.§ ú,ffit
a I'altiplá cegfe á.

El mapa h¡ situa les oeü4piol¡g
4{(¡ayad€6. ¡no a!eñ¿d€6,

§gans fuÉ de Pabl.
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Concili d'Elvira (300-302)
Concili de Saragossa (380)
Concili de Toledo I (400?)
Concili de Tárragona (419)
Concili de Tárragona (516)
Concili de Girona (517)
Concili de Toledo II (527)
Concili de Barcelona (540)
Concili de Lleida (546)
Concili de Valéncia (546)
Concili de Braga 1 (561)
Concili de Braga iI (572)
Concili de Toledo III (589)
Concili de Narbona (589)
Concili de Sevilla I (590)
Concili de Saragossa Il (592)
Concili de Toledo (597)
Concili d'Osca (598)
Concili de Barcelona II (599)
Sinode de _Gundemar (610)
Concili d'Egara (614)
Concili de Sevilla Il (619)
Concili de Toledo lV (633)
Concili de Toledo V (636)
Concili de Toledo VI (638)
Concili de Toledo VII (646)
Concili de Toledo VIII (653)
Concili de Toledo IX (655)
Concili de Toledo X (656)
Concili de Mérida (666)
Concili de Toledo XI (675)
Concili de Braga III (675)
Concili de Toledo XII (681)
Concili de Toledo XIII (683)
Concili de Toledo XIV (684)
Concili de Toledo XV (688)
Concili de Saragossa (691)
Concili de Toledo XVI (693)
Concili de Toledo XVII (694)

Alaric (395-410)
Ataülf (410-415)
vália (415-.119)

Teodoric I (419-451)
Turismund (451-453)
Teodoric Il (453-466)
Euric (466-484)
Alaric II (484-507)
Gesaléic (507-510)
Amalaric (510-531)
Teudis (531-5.18)

Teudiscle (548-549)
Akhila I (549-554)
Atanagitd (554-567)
Liuva I (567-573)
Leovieild (573-586)
Recared (586-601)
Liuva II (601-602)
Viteric (602-610)
Gundemar (610-612)
Sisebut (612-621)
Recared II (621)
Suíntila (621-631)

Sisenand (631-636)
Khíntila (636-639)
Tulga (639-642)
Khindasvint (642-653)
Recesvint {653-612)
Vamba (672-680)
Ervigi (680-702)
Éeica (687-702)
Vítiza o Guitizá (702-710)
Attrila II (:110-713)

Ardó ('713-720)
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Reúnió episcopal en un
dels concilis de Toledo,
§egons uñ códex ñossárab
del segle X, conservat al
monestir de San Martín
de Albelda (Navafta).

A celebració del III Concili de
Toledo, l'any 589, en el qual es

produí la conversió oficial de la monar-
quia i de tot el poble visigot al catoli-
cisme, és un dels fets més importants
succeils en el si del regne visigótic
durant el segle VI.

Amb l'inici del domini visigot
d'Hispánia durant el darrer quart del
segle V, no sols s'havia produit un xoc
entre cultures, sinó també entre dues
concepcions religioses: el catolicisme
dominant entre la població hispanoro-
mana i les creences arrianes que profes-
saven els nouvinguts, el poble got.

Ilarrianisme tenia el seu origen a la
ciutat oriental dAlexandria, vers l'any
320, en qué Arri, un prevere, havia
donat lloc a una doctrina herérica que
negava la identitat substancial del Pare
i del Fill. Malgrat que fou condemnada
pel concili de Nicea de l'any 325, els
pobles gots es convertiren a aquesta

Gatolicisme
¡t¡

r arr¡antsme

': 2§;



b1e visig

iladede ser bisbe

de Tbledo. Heus-ne oquí un
frogment:

«1. Per manament del rei
Recared, es va reunir un sínode
sagrat dels bisbes de tota la
Hispánia, la Gá1lia i la Calicia a
la ciutat de Toledo en nombre de
setanta-dos. Fn aquest rínode. hi
era presenl l'esmentat rei
crislianissim Recared, el qual va
donar als bisbes un document on
constava la conversió (amb ur
professió subscrita per la seva

nova doctrina pels volts de l'any 340,
de la má del bisbe Ulfiles.

En la génesi del regne de Toledo, i
sobretot durant el regnat del rei Leovi-
gild (573-586), la monarquia visigótica
intentá la unificació religiosa de les dues
comunitats, aspirant, tanmateix, al més
difícil: assimilar la majoria católica a
la minoria arriana, en un intent d'acon-
seguir també una unificació política de
tot el regne. Ilestratégia reial, peró, fra-
cassá, a causa de la gran oposició dels
principals estaments eclesiástics hispans
de l'época.

Recared (586-601), el successor de
Leovigild, continuá aquesta política,
peró d'una forma més hábil, tot rebut-
jant les creences arrianes i abragant
l'ortodóxia católica, fet que es va pro-
duir oficialment durant Ia celébració del
III Concili de Toledo.

sota l'esmenat rei
Recared, després de tantes morts
de catolics i de tants sofriments de
gent innocent, fou extirpada de tal
manera la perfidia arriana, que va
desaparéixer completament de les

fessió
sínode dels

s'afegís a la
En

Toled

Aquest concili, que es va iniciar el
8 de maig de l'any 589 a la ciutat de
Toledo, presidit pel rei Recared i dirigit
per sant Leandre de Sevilla, amb l'assis-
téncia de seixanta-dos bisbes hispánics,
i també d'un important nombre de
nobles i preveres arrians, va significar,
a part del mateix sentit religiós de l'acte,
el principi d'una estreta col'laboració als
anys següents entre 1'Església i l'Estat
en les tasques de govern.

A partir d'aquell moment, la
monarquia goda s'assegurá el suport de
les més altes jerarquies eclesiástiques,
que 1'ajudaren en Ia consolidació i el
govern del regne, i en la integració pací-
fica de la noblesa goda i hispanoro-
mana, a fravés, sobretot, de Ia cele-
bració periódica i continuada dels con-
cilis de Toledo, tan freqüents durant el
segle VIL
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Local¡tzac¡ó de les seus ep¡scopals
de l'épaca v¡s¡gót¡ca.
segons Rañon dAbadal.

T , ORCANITZACTó de t'Esgtésia
I-r hispánica d'época visigoda, o
sigui, del comeng del segle VI i sobre-
tot a partir del III Concili de Tbledo,
de l'any 589, está forqa ben documen-
tada actualment.

Així, veiem com I'Església hispá-
nica, d'engá de la pau de I'Església
(313), aná quedant progressivament
organitzada i dividida en cinc grans pro-
vÍncies eclesiástiques, que coincidien
plenament amb les antigues demarca-
cions d'época romana, fruit de la divi-
sió te¡ritorial d'Hispánia realitzada en
época de Diocleciá, al final del segle III.
Aquestes cinc províncies eren: la Tárra-
conense, amb capital a Tárragona; la
Cartaginense, amb capital a Cartagena;
la Bética, amb capital a Sevilla; la Lusi-
tánia, amb capital a Mérida, i la Gal-

0rgan ització
eclesiástica



lécia, amb capital a Braga. A més, en
época visigótica, cal parlar d'una sisena
província, la Narbonesa, amb capital a
la ciutat de Narbona.

Cadascuna d'aquestes províncies
agrupava un nombre determinat de seus
episcopals, localitzades en antigues ciu-
tats romanes on havien nascut impor-
tants comunitats cristianes, al
capdavant de les quals hi havia un bisbe.
Al mareix temps, hi havia una seu prin-
cipal o metropolitana, que coincidia
amb I'antiga capiral provincial, on resi-
dia el bisbe metropolitá, el qual se

situava al capdavant dels prelats de la
proüncia. Actuant com a cap espiritual
de la província eclesiástica, ell era qui
consagrava els nous bisbes, dictava,
quan calia, normes litúrgiques i, sobre-
tot, ell era qui convocava i presidia els
concilis provincials.

Irs terres de l'actual Catalunya cor-
responien a la província Thrraconense,
amb residéncia del metropolitá a Tar-
ragona, l'antiga capital romana, que
tenia a més el prestigi d'haver acollit
una comunitat cristiana molt antiga.
Aquesta gran província, que abraga la
vall de l'Ebre, la zona pirinenca de
ponent a llevant, l'actual Aragó i Cata-
lunya i una part de les terres del nord
del País Valenciá, estava constituida en
época visigótica per quinze didcesis o
seus episcopals, entre les quals hi havia
les de Girona i Empúries. Fou precisa-
ment a la Thrraconense on durant tot
el segle VI van tenir lloc diversos con-
cilis proüncials, vuit d'ells entre els anys
516-614, les resolucions dels quals van
tenir una gran influéncia en el si de
l'Església hispánica.

Aquesta teórica autonomia de les
diferents províncies eclesiástiques, forga
real durant els primers segles, canviá
avangal ja el segle VI, en favor d'una
progressiva centralització política i ecle-

siástica a la ciutat de Toledo. Els bis-
bes d'aquesta ciutat, convertida en
vertadera capital del regne visigot en
época del rei kovigild (573-586), asso-
liren un progressiu protagonisme. ja
que, en pocs anys, Toledo passá de ser
una simple diócesi de la Cartaginense
a ser-ne la seu metropolitana (a.527,
ratificat en el sínode de Gundemar del
610); a presidir, els seus bisbes, tots els
concilis nacionals (653), i fins i tot a ser
ells, junmment amb el rei. els qui nome-
naven i consagraven els nous bisbes his-
pánics (681), en detriment de l'antic
costum que reservava aquest dret als
metropolitans de cada província.

Aquesta centralització de carácter
polític i eclesiástic a la ciutat toledana
durant el segle VII tingué el seu mixim
exponent en la celebració dels concilis
de Toledo, 14 en total dels 17 que es van
celebrar a tot Hispánia entre els anys
633-694. Aquests concilis, que eren con-
vocats pel rei i als quals havien d'assis-
tir tots els bisbes hispánics, es van
convertir progressivament en vertaderes
assemblees de direcció i de govern del
regne visigótic, malgrat que alguns
d'aquests concilis (del III al VIII,
589-653) foren forga importants per les
qüestions d'aspectes doctrinals i teoló-
gics que s'hi tractaren.



EI

dels

ES del mateix segle II, les primi
tives comunitats cristianes

d'Occident adoptaren el model d'orga-
nització eclesiástica de tipus oriental,
aixó és, al voltant de la figura del seu
bisbe, el qual era el responsable máxim
de la comunitat: presidia la litúrgia i
dirigia l'acció pastoral, a més de vigi-
lar Ia iniciació cristiana dels nous fidels.
Si Ies necessitats ho exigien, podia dele-
gar part de les seves funcions en la
figura dels sacerdots o diaques.

Amb la Pau de l'Fsgléria, a parrir
de l'any 313 Ia vida cristiana, sortida a
la llum, arribá a tots els aspectes de la
vida de les antigues ciutats romanes
d'Occident, incloses les d'Hispánia,
moltes de les quals, amb el pas dels
anys. es converriren en c¡ulal\ episco-
pals, on residien els bisbes com a caps
visibles de Ies noves comunitats cristia-
nes. venaders organilzadors i dinamit-
zadors de I'acció pastoral i també, amb
el remps. caps d'un terrirori progres.i-
vament dividit en circumscripcions més
petites o parróquies i en el qual, a més,
anirien apareixent el. primers
monestirs-

AqecE litúrgic de
bronze. d'oigen copte,

praced ent de I'ex-co| leg¡ ata
de Sant Fel¡u de Lladó.
ara al lvl.useu Ep¡scopal
de V¡c. Es del segle Vll.

g2

A Hispánia, en els segles següents
i durant el període visigótic, veiem com
les diferents seus episcopals s'agrupen
en provincies eclesiástiques, al capda-
vant de les quals hi havia la seu metro-
politana. En aquesta época era
freqüent, sobretot a Ia província Tárra-
conense -a Ia qual pertanyien, entre
d'altres, les seus episcopals de Girona
i Empúries-, la celebració de concilis
prorincials. en els quals es prenien
importants decisions sobre aspectes
¡elacionats amb la fe, els bons costums,
i la vida del clergat, i també sobre el
funcionament general de les diverses
diócesis i .de la mateixa província ecle-
siástica. Es l'época, sobretot durant el
segle VI, dels grans concilis provincials
de la Tárraconense.

A Hispánia, el sistema de nomena-
ment dels bisbes va evolucionar amb el
pas dels segles. Abans de l'any 589, els
bisbes eren elegits normalment pel

paper
bisbes



poble i per la clerecia de les diócesis res-
pectives, amb la posterior aprovació del
bisbe metropolitá. D'engá de l'any 589,
els drets del poble i del clergat diocesá
en aquesta elecció van quedar molt
minvats, en favor dels bisbes de les res-
pectives províncies eclesiástiques i,
sobretot, del poder reial, que assumí
cada cop més un importantíssim paper
en aquestes designacions. La progres-
siva intervenció reial en els nomena-
ments episcopals va tenir el seu punt
culminant en el XII Concili de Toledo
(681), quan es concedí l'exclusivitat del
dret d'aquesta elecció al rei i al metro-
politá de Toledo.

A Hispánia, anteriorment a l'any
589, la tasca del bisbe es cenyia quasi
exclusivament a la seva diócesi, de la

Aru d'altar de mabre, Nocedent
del temple de la Neápolis d'Empúries,
guadat al Museu dAryueologia de Giona.

qual tenia cura tant en l'aspecte espiri-
tual com en el material. Per tant, la seva
autoritat era purament eclesiástica.

A partir d'aquesta data, peró, i com
a resultat de la gradual unió entre un
Estat visigot cada cop més centralitzat
i l'Església hispánica en les tasques de
govern del regne, els bisbes reberen
noves i importants atribucions, fins de
tipus jurídic, ja que podien actuar com
a jutges en casos civils o, fins i tot, en
el camp de la mateixa administració
civil. En aquest darrer aspecte, sols cal
recordar un importantíssim document,
datat l'any 592, l'anomenat De Fisco
Barcinonensi, pel qual els bisbes de Thr-
ragona, Egara, Girona i Empúries apro-
vaven els impostos establerts per l'Estat
visigot per al seu districte fiscal, a més
de comprometre's a vigilar la conducta
dels funcionaris que havien de
cobrarJos.



D'entre els principals resultats que va proporcionar la celebració del
Ill Concili de Tbledo de I'any 589, a pa del puroment religiós, com
fou la conversió de la monarquia i del poble got ol catolicisme, en
destaca també I'ajut que a partir d'aquell moment es comprometé o
prestar I'Esglesia hispdnica en les tasques de govern del regne- Aixi,
enfre els principals acords presos en oquest concili destaquen els que
fan referéncia a les funcions civils que els bisbes havien de
desenvolupar en I'admin¡stració estatol. Així doncs, a partir d'oquell
moment, els bisbes afegien o Ia seva ja tradicional autor¡taÍ moral un
poder civil.

ens aporta

Fíbuta de üonze,
d'or¡gen gian í, con setvad a
al Museu Epbcopal de Vic.



més, també se'ns parla de l'existéncia d'un comes patrimonii,
onomenal Escipiq que era I'encarregat de nomenor e/s numerarii o
agents del fisc, als quols es dirigia el document. Semblo prou clar,
també, la pervivéncis durent aguesta ¿poca de la prdctica romana
tordona de /hede¡atio (o conversió er1 moneda dels impostos en
espécies), expressoda en s iqües o trienÍs.

En dquest morc, els bisbes sígnantt del document, a part d'oproyar
els impostos vigents, es comprometien a supervisar la vigildncia, amb
la finalitat que aquests fossin cobrats correctdment i sense abusos o
recgrrecs.

«Als sublims i magnifics senyors fills i germans numeraris, Arlemi i
tots els bisbes que contribueixen al fisc a la ciutat de Barcelona:

Havent estat elegits per al c2Lrrec de numeraris a la ciutat de
Barcelona, de la provincia Thrraconense, per designació del senyor i fill
germá nostre Escipió, comte del
regnal del nostre gloriós senyor

pels

dec
restitu€:xi a xqü
do*e¡n el nostre
nostres plópies I

Per tant, pel

t tant per vosaltres
prelengueu d'exigir o
la nostra declaració, o
convlngues, procura pi

regnat del nostre gloriós senyor el rei
nosakres. segons és costum, I'aprovaci
sota la nostra admi
aprovació nostra d(
ajudants heu d'exig
pels vostres treballs

aprovació nostra decretem: que tant
ajudants heu d'exigir del poble, per

;ia
!d'
ts;
lia

ialres que m corregeixi i es

arrabassat. Aquells qui

vaig signar aquest nostre

Joan, bisbe en nom de Crist, vaig signar
consentiment¡r.

de preus dels
de catorze. la
vam dir-ho, t
yostres aiuda
més. I si algi
de lliura¡-te e
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NTRE la primera referéncia clara a
l'existéncia de la seu episcopal de

Girona, de molt al principi del segle V
(epístola del papa Innocenci I), i el 516,
any de la celebració a Tárragona d'un
concili de la província Tárraconense, no
tenim cap noricia sobre l'Església giro-
nina ni sobre cap dels seus titulars. En
canvi, des d'aquest instant, i fins a la
darreria de la centúria següent, n'estem
notablement informats, tot i les llacu-
nes existents en les fonts; i de fet, els
bisbes són els grans protagonistes de la
história de la ciutat, els únics, altra-
ment, que han deixat rastres tangibles
en la documentació, pel fet d'haver par-
ticipat activamen¡ en les reunions i con-
cilis eclesiástics que, seguint la tradició
i de cara al bon govern, sovintegen en
aquest periode en qualsevol ciutat epis-
co,pal depenent del metropolitá de Tár-
ragona o en la llunyana Toledo.

Els bisbes de Girona, entre els quals
en trobarem de nissaga germánica -elmateix Joan de Bíclarum, per
exemple- i d'altres d'hispanoromans,
presents, directament, la major part de
les vegades o representats per un alt
clergue de la diócesi, participen en
aquesta feixuga i important tasca tan
freqüentment com la major part dels
bisbes del territori de I'actual Cata-
Iunya. En aquest sentit, ni en l'origen
étnic ni en l'activitat conciliar, la seu
gironina no presenta diferéncies subs-

tancials amb altres seus episcopals del
país, i el seu taranná és del tot similar
al de la veina Empúries.

No coneixem, sence¡ 1'episcopologi
gironí dels segles VI i VII, solament el
nom d'aquells que signaren les actes
dels distints concilis i reunions i hi feren
constar expressament el lloc de proce-
déncia darrera del nom. El primer de
la llista és Frontiniá, que assistí al con-
cili de Thrragona del 516, i que orga-
nitzá, I'any següent, el 517, la trobada
de Girona, 1'única, pel que sabem, que
fou celebrada a la nostra ciutat durant
el domini visigot; la va presidir el metro-
politá i hi assistiren set bisbes, en total.

Estafilí és el següent de la llista; fou
present en el concili de Barcelona del
540 i es féu representar per Caratus en

Reprcsentació d'un concil¡
blede del segle Vll.

Els bisbes
grrontns

.-..'!iE "'



el de Lleida del 546. A continuació
s'obre un buit important que no es
clourá fins a la celebració del III Con-
cili de Toledo, del 589, de grans reper-
cussions, i en el qual participá Alici, que
degué morir molt poc després, car el
592, en el II Concili de Saragossa, signá
com a bisbe de Girona Joan de Bícla-
rum, una de les personalitats intel.lec-
tuals de l'época, que fou present a més
a la reunió de Toledo del 597 i a la sego-
na de Barcelona, celebrada el 599; signá
així mateix el sínode de Gundemar del
610 i participá activament en el concili
d'Egara (krrassa) de l'any 614. Pel que
sabem, morí vers el 621 i fou substituit
per Nonnit, que assistí a les tasques del
IV Concili de Toledo del 633 i que gau-

Creu vot¡va d'or ¡
peües prcc¡ose,,
pertanyent al tresor
de Guaffazar (Toledo)-

dí, segons sabem per Ildefons de Tole-
do, de prestigi d'home recte i humil.
Fins al 653, data de la celebració del
VIII Concili toledá, no tornem a tenir
notícies dels bisbes de Girona, en aques-
ta ocasió Thló, i de bell nou trobem un
buit que ens porta als anys de la revolta
de Pau contra Vamba, ben coneguda
per la crónica de Juliá de Toledo, on
se'ns recorda l'actuació, innegablement
pintoresca, del bisbe Amador de Girona.

La llista s'acaba amb Jaume, que
fou representat per l'abat Stafilius
(Estafil0 at XIII Concili toledá, del 683;
Savaric, que signá les actes del XV Con-
cili de la capital. el 688. iGilimir. que
assistí a la darrera d'aquestes reunions
toledanes, la XVI, de l'any 693.
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Vista general, des de ponent,
de I'aula centrul ¡
I'abs¡s de Ia basíl¡ca
cement¡r¡al de la Neápolis
d'Ernpúdes. Es un dels ed¡f¡cis
d'aquest est¡l més ant¡cs
de catalunya-

URANT el segle VII, i sobretot
a partir de l'any 589, data de la

celebració del III Concili de Toledo, el
de la conversió oficial del poble visigot
al catolicisme, l'activitat religiosa del
regne visigot es centrá básicament a
Toledo, on es celebraven, de forma més
o menys periódica. els dilerents conci-
Iis generals als quals assistien tots els
bisbes hispánics, i entre ells els de les
seus de Girona i Empúries.

Anticipant-se, peró, a aquesta época
dels concilis de Toledo, ja s'havien cele-
brat anteriorment diversos concilis pro-
vincials a la Thrraconense, sobretot
durant el periode 516-619.

Així, sabem de la convocatória
durant aquesta época dels concilis de
Saragossa (380), Thrragona (419), Tar-
ragona (516), Girona (517), Barcelona
(540), Lleida (546), Vaténcia (546),
Saragossa II (592), Barcelona II (599)
i Égara (614).

EI GONC¡I¡

de Girona
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D'aquesta manera veiem com I'any
517. concrerament el dia 8 de jun), se

celebrá a la ciutat de Girona un
d'aquests concilis provincials, del qual
no tenim més noticia que el text de les
actes signades per cadascun dels bisbes
que hi van assistir. En total, sota la pre-
sidéncia del metropolitá tarragoní Joan,
hi són representades les-seus episcopals
de Barcelona, Osona, Egara, Lleida i,
finalment, les d'Empúries i Girona, pels
seus prelats Pau i Frontiniá, respecti-
vament.

Les actes d'aquest concili contenen
un total de l0 cánons, dels quals un
total de 6 (I, II, III, IV, V i X) fan refe-
réncia a qüestions litúrgiques. En des-
taca el primer, on es propugna la unitat
litúrgica per a tota la província Tárra-
conense; en els cánons restants, en
canvi, es legisla sobre la manera de viure
dels clergues, i es fa una referéncia molt
especial al tema del celibat.

EÍ portal de Sobreportes, sobre la Via Augusta.

Tarraconense, en el nom del
Senyor, tant en els lextos de la
missa com en 1'

Si algun seglar, a més de
seva muller, hagüés mantingL
relacions amb qualsevol altra
dona, no será adm¿s de cap

20



J OnN de Bíclarum (540-621). bisbe
¡.1 de Girona durant rrenta anys, va ser
una de les figures cabdals de les lletres
l',ispániques de l'época visigótica. La
creació d'una regla monástica -ac-tualment desapareguda- i la redacció
d'una importanr crónica histórica van
estrendre el seu renom de tal manera,
que fins i tot el mateix Isidor de Sevilla
(vers 560-636) li va dedicar uns capítols
del seu llibre que havia escrit a la
memória dels personatges il.lustres de
la seva época.

Joan era originari de la localitat
lusitana d'Scalabi, avui Santarém, des
d'on, de j ove, aná a estudiar a Cons-
tantinoble a fi d'ampliar els seus estu-
dis teológics. Va residir en aquesta ciutat
oriental per e,,pai de disset anys
(558-575), fins que, I'any 575, va retor-
nar de nou a Hispánia, on aviat es va
fer molt conegut en els principals cer-
cles intel.lectuals de l'época.

Aquesta tornada de Joan a Hispá-
nia coincidí amb el moment en qué el
rei Leovigild havia iniciat, en nom de
la religió arriana, una duríssima perse-
cució dels principals grups católics his-
panoromans. Davant d'aquesta
situació, Joan de Bíclarum s'enfrontá
obertament al rei, el qual, després de
cridar-lo a la cort de Toledo, i en vista
de la no retractació en les seves afirma-
cions aniiarrianes, l'exiliá a la ciutat de
Barcelona. icomenqá així un captiveri
que es perllongá fins a l'any 586, en qué
Recared, el successor de l-eovigild, li
retorná la llibertat.

:l
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Joan superá la dura prova del seu
llarg confinament barceloní, com ho
demostra el fet que, poc temps després
de quedar en llibertat, va fundar per-
sonalment el monestir de Bíclarum,
ubicat, segons la tradició popular, a la
localitat de Vallclara, prop de Poblet,
dotant-lo d'una regla monástica própia.
Es molt possible que, com a abat
d'aquest nou monestit assistís al famós
concili de Toledo de l'any 589, el de la
conversió del rei Recared i del poble visi-
got al catolicisme.

Vers l'any 591, degué iniciar la seva
prelatura al capdavant de la diócesi
gironina, on desenvolupá la darrera
etapa de la seva vida (591-621). Com a
máxim representan t d'aquesta comuni-
tat, assistí regularment als diferents con-
cilis provincials i generals de l'época: II
Concili de Saragossa (a.592). el mareix

lmatge cláss¡ca d'un b¡sbe:
Sant Pere, t¡tular de Roña

en una rcpresentac¡ó de
San Pedro de la Nave (Zañora).

EI bisbe Joan



M.,

Lesglés¡a
prc-romántca
de Sanf Juliá
de Baada.

any en qué també firmá el document
anomenar De Flst'o Barcinonen:i, on e:
regulava la funció dels bisbes en la
supervisió i vigiláncia del cobrament
del. impostos per part dels lunciona-
ris reials; Concili de Toledo (a.597), II
Concili de Barcelona (a.599), i Sínode
de Cundemar (a.610), on es promulgá
1a preeminéncia de la diócesi toledana
sobre la província Cartaginense, i final-
me-nt, també signá les actes del Concili
d'Egara (a.614).

A la mateixa ciutat de Girona, la
\e\a tasca lou prou important. És molt
probable que durant el seu episcopat,
o poc temps abans, fundés un mones-
tir a la ciutat, i que el dotés de la
mateixa regla monástica que sabem que
havia redactat anys abans. D'aquest
cenobi sabem que anys després va sor-
tir Nonnit, el seu successor en Ia seu
episcopal gironina.

EI culre al mártir gironí sant Feliu
¡ambé ra a55olir duranl el seu episco-
pat un impuls molt important, no sols
a la mateira ciutat, sinó també fora
d'ella. N'és un clar testimoni el fet que
el mateix rei Recared regalés a la tomba
del sant una corona votiva d'or com a
regal.

Girona, centre litúrgic

Lo importdncia que ya ossolir
I'Església gironina al final del
segle VI i durant el primer terg del
segle VII queda reflectida en el
fragmenÍ d'una cdrta, que hom
dalo vers I'any 636, on Fronimid,
atbst i prevere, consulto el bisbe
Brauli de Saragossa sobre una
qüestió litúrgicq. En respostq a
squests consulfo, Brouli posa com
o exemple el costum seguit s
Toledo, Sevilla i Girona, pel que
semblo els tres grons centres
eclesidstics de I'ipoco.

«Em consultes, en efecte, si el
divendres de Pasqua (sant) cal
respondre <<amén» a cada lectura
d'un pa"satge de l'F)criptura i \i
cal cantar el «Glória» segons el
costum. Aixd no es fa entre
nosaltres, i tampoc no ho he Yisi
en cap altre lloc, tampoc no ho
feia el meu senyor Isidor. de feliE
memória, tampoc no es fa a
Toledo ni a Girona».

(Brauli de Saragossa, Epistola
xv, ,5-18)

41



Joan de Biclarum va v¡urc
d¡sset anys a la cap¡tal de
I' I m per¡, Constant ¡ nob le, on
destacava la grun bas¡lica
bast¡da pet Justin¡á ¡
ded¡cada a Santa Sofia.

J Oen ae Bíclarum, inrel.lectual i
J bisbe de Girona (591-621), és també
l'autor d'una important crdnica histó-
rica, per la qual sovint hom I'ha consi-
derat el primer dels cronistes de la
monarquia visigoda.

Ell mateix, en el próleg de la crd-
nica, exposa els motius que l'han impul-
sat a redactar-la: <<M'he proposat
tronsmetre a la posteritot, en estil breu,
les coses dignes d'ésser divulgades que
han tingut lloc en els nosÍres ¡emps i que
hem vist per nosahres mateixos, i les
que coneguérem per referéncies fide-
dignes»>.

Agafant com a model obres d'his-
toriadors anteriors, com Eusebi de
Cesarea, sant Jeroni, Prósper dAqui-
tánia i Víctor de Tunis, es proposa, tal
com diu ell mateix, prosseguir la nar-

El Gronista
d'una ep0Ga



ració en el punt on la deixá el darrer
d'aquests cronistes.

Així, veiem com es limita a explicar
els fets que, de forma paral lela, ocor-

opreciar I'estil escorit, quosi
telegr¡tfic, usof per Joan de
Bíclarum en ls sero Crónicd, i
també la presentació que lo dels
fett els quals succeeixen de
manera paml'lela en dilerents
indre¡s d'Orient i Occident.

ren a Orient (Constantinoble) i a Occi-
dent (Roma, Gál'lies i Hispánia), durant
el periode comprés entre les acaballes
de l'any 565 i els darrers mesos de l'any
589, insistint, sobretot, en la successió
dels prínceps, papes i bisbes importants
i en les legislacions, guerres, pestes, con-
jures i persecucions religioses.

Tal com s'aprecia, doncs, la crdnica
cobreix un marc cronológic aproximat
d'uns vint-i-quatre anys (565-589) i,
segons sembla, va ser redactada entre
els anys 589-591, poc temps abans
d'accedir a la seu episcopal gironina.

Amb un estil exempt de floritures
literáries, a voltes árid, encara que, aixó
sí, molt rigorés, Joan de Bíclarum es

limita en 1a seva crdnica a presentar els
fets tal com succeeixen al llarg dels anys.
Així, mentre que en la primera part de
la seva obra, fins l'any 575, hi predo-
minen básicament Ies referéncies a fets
succeits a la ciutat de Constantinoble,
on ell -recordem-ho- residia alesho-
res, a partir d'aquell any, de retorn a
Hispánia, la história peninsular fou el
principal centre d'interés del seu cro-
nicó, sobretot els fets que fan referén-
cia als principals conllictes sorgit. en

el si del regne got: regnat de Leovigild
(573-586), rebel'lió d'Hermenegild i els
primers anys del regnat de Recared.

La crónica de Joan de Bíclarum és

considerada com Ia primera gran apor-
tació de les lletres visigodes en el camp
de 1a historiografia. Posteriorment,
altres historiadors continuaren aquest
camí iniciat per Joan: sant Ildefons
(607 -667), sant Juliá de Toledo (vers
642-690) i sant Isidor de Sevilla
(560 / 57 0-636), el més gran intellectual
de la seva época.
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d lloqr les excel. de la vida i

santa. Va arribar al pontificat no

ONNIT és, juntament amb Joan
de Bíclarum, un dels bisbes de

Girona de l'época visigótica que van
gaudir de més prestigi a la Hispánia
d'aquell temps. Fins i tot el mateix Ilde-
fons de Toledo (vers 607-667) li va dedi-
car un capítol en la seva obra De viris
illustribus, on recollia les biografies dels
grans personatges de l'época. Aquest
text d'Ildefons és avui una de les bases
principals per al coneixement de la vida
i la personalitat d'aquest prelat gironí
de la primera meitat del segle VII.

Així, doncs, sabem que Nonnit,
abans d'ocupar la seu episcopal giro-
nina, que havia quedat vacant a la mofi
del bisbe Joan de Bíclarum,l'any 620
o 621, havia consagrat la seva existén-
cia a la vida monástica, segurament en
un monestir situar a la mateixa ciutat
de Girona, un cenobi molt possiblement
bastit sota els auspicis del mateix bisbe
Joan i que segurament es regia per la
mateixa regla monástica que el Bicla-
rense havia escrit anys abans.

A la mort de Joan de Bíclarum,
Nonnit esdevingué el seu successor com
a cap visible de l'església gironina. El
prestigi de qué sembla que gaudia en Ia
comunitat cristiana gironina de segur
que va laci)ilar la seva elecció.

De la seva tasca al capdavant de la
diócesi gironina, en sabem poques
coses. De tota manera, igual que els
seus antecessors en el cárrec, veurem
com també participa en els concilis ecle-
siástics de l'época. Aixi, sabem que va
assistir al IV Concili de Toledo, celebrat
el 5 de desembre de l'any 633, on, entre
66 bisbes, signá les actes conciliars en
desé lloc, el quart després dels metro-
politans: <<Nonnil, bisbe de I'Església
de Girona, vaig firmar».

Aquest bisbe gironí va ser també un
fervent devot de sant Feliu, el mártir
gironí de comenqament del segle IV, la

Nonn it:
m0nf 0 i bisbe

Un bisbe il.lustre

la seva obra De viris illustribus

el sepulcre del m¿rtir sant

:§rits més que
icions verbals.
n vid* mm ja
:re. v&
miraculosos.



Uo dels sarcófags de Sant Fel¡u
fou collocat damunt
I'altar ñajot del temple per
guardarh¡ les relíqu¡es del
sant t¡tular.

tomba del qual, segons testimonia llde-
fons de Toledo, visitava molt sovint.
Aquest fervor envers el mártir gironí,
unit a les indicacions donades en el IV
Concili de Toledo (a.633), on es poten-
ciava la redacció i el cant dels himnes
litúrgics (cánon XIII), va redundar en
la redacció, segurament per part del
mateix bisbe Nonnit, de l'Himne litúr-
gic dedicat a sant Feliu de Cirona
«Font, oh Déu, de vida eterna»>, que es
recitava, segons sembla, davant la
tomba del mártir a Girona, i que ens
n'ha pervingut el text grácies a la trans-
missió manuscrita.

Nonnit degué morir poc temps des-
prés de la celebració del IV Concili de

Toledo (a.633), ja que segons ens
recorda el mateix Ildefons de Toledo, la
prelatura de Nonnit s'escaigué durant
el regnat dels reis Suíntila (621-631) i
Sisenand (631-636).

La mort del bisbe gironi sembla que
va ser molt sentida en el si de la comu-
nitat gironina, i també per les grans per-
sonalitats de l'época. N'és un clar
exemple el fragment d'una carta que el
bisbe Brauli de Saragossa, de qui hom
ha:uposat un molt probable origen
gironí, va adregar l'any 634 o 635 a la
seva germana, l'abadessa Pompónia, i
en la qual es lamentava i plorava la mort
del seu gran amic Nonnit: <<Ha esdevin-
gut la mor| terrible per a mi, del meu
senyoL el bisbe Nonnit, de venerable
memória. Aclaparat així, quants de
gemecs i planys no arribo a proferir!
A¡!, en el nostre temps, quin tresor més
gran no hem perdull» (Epistola XVIII).

;:'
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La revolta
de Pau

ES dades en les cróniques oficials
del regne sobre Girona, durant el

domini visigot, són escasses i quan n'hi
ha, no se'ns dóna sinó el fet pelat, sense
comentaris, dins d'una tradició literá-
ria en la qual destacaren la precisió i la
capacitat sinóptica de Joan de Bícla-
rum, bisbe de Girona.

Tanmateix, grácies a la Historio
excellentissimi regis Wambae escrifa per
Juliá de Toledo, posseim, a manera
d'excepció a una regla omnipresent, una
rica informació sobre un fet de certa
transcendéncia que tingué com a esce-
nari, almenys en parl. aquesta ciulal i
el seu territori i que val la pena de refe-
rir amb un mínim detall.

El tema de l'escrit de Juliá era expli-
car la revolta de Pau, un personatge
important de la cort, contra Vamba,
pocs mesos després d'haver estat ungit
rei, I'any 673.

En efecte, mentre el rei, al capda-
vant del seu exércit, lluitava, novament,
contra els vascons, fou assabentat de la
revolta, inicialment reeixida, dels terri-
roris de la Septimánia. que havia per-
més als caps dels rebels, el comte de
Nimes, el bisbe Gumild, i l'abat Ramir,
entre d'altres, de controlar tota aquella
zona, amb el perill que significava per
al futur del regne. Vamba decidí enviar-
hi, per posar fi a la situació, Paq dux
molt probablement de la Gál.lia Narbo-
nense. En arribar a la capital d'aque-
lles terres, Pau, en un cop de teatre
imprevist, assumí la direcció del movi-
ment arrossegant en I'operació el dux
de la Thrraconens e Ramosindus, i es fé¡
ungir rei d'Orient -en clara contrapo-
sició al d'Occident, que era Vamba-,
colanl-se amb la corona votiva que
Recared havia ofrenat a la tomba del
mártir Feliu de Girona.

Vamba, tanmateix, reaccionani amb

Porta tado+omana
sobre la V¡a Augusta,
al teme de les
Cluses Uallespi).
Al costat, la
fo¡talesa que
defensava la porta de
la Via Augusta.
Vamba hagué de
conquer¡r-la
en la rcvolta de Páu.



decisió i empenta, va véncer rápidament
els vascons i amb una bona marxa es
dirigí amb el seu exércit cap a l'actual
Catalunya, sense deixar temps de reac-
cionar a l'enemic. Dividí les forces en
tres brasos: un penetrá per la vall del
Segre i la Cerdanya, I'alt.re per Auso i
la catalunya central, i el tercer, amb
Vamba al capdavant, per la Via Pública,
que no pot ser altra que l'antiga Via
Augusta. Barcelona se li sotmeté de
seguida, i el rei es present¿ immediata-
ment davant de Girona, qug defensada
pel bisbe Amador, li fou lliurada sense
combat. El text recorda que el bisbe
havia rebut una carta de Pau on se li
deia que obrís les portes de la ciutat al
primer exércit que hi arribés, conven-
gut que seria el propi i no pas el de
Vamba, i que, seguint aquestes instruc-
cions, la plaga fou lliurada sense lluita.

El rei got continuá vers el nord, supe-
rant les defenses pirinenques, i, unifi-
cant de bell nou les forces, subjugá
Narbona, i finalment Nimes, on cap-
turá tots els rebels, i així posá fi a
l'episodi.

¿Quin paper va fer el bisbe Amador
en tota aquesta história, inflada i sovint
objecte d'in terpretacions [antasioses, i
que no deu ser sinó un episodi més de
les lluites successóries del regne visigot
del qual grácies al text de Juliá, estem
molt ben informats, a diferéncia d'altres
fets similars? Tot sembla indicar que
participava, de més o menys bon grat,
en la revolta, que la rápida intervenció
de Vamba Ya impedir que arrelés amb
forga a Catalunya. No sabem cap altra
cosa d'aquest bisbg que ens hauria estat
desconegut si no fos pel text de Juliá
on se'ns nara la revolta de Pau.



Les
fortif icacions
visigütiques

O és gaire el que sabem de la
topografia urbana de la Girona

visigoda, que, en general, degué canviar
poc i lentament en relació amb el baix
imperi. El perímetre emmurallat, refor-
gat poderosament vers el 300, fou el
mateix que s'ha vist anteriorment, i de
la distribució interna de la ciutat, en
sabem ben poca cosa, tot i que hi ha
alguns indicis i algunes novetats que val
la pena de comentar.

En totes les ciutats de l'época, des-
prés del decret de toleráncia del 311, i
especialment les ciutats episcopals -iCirona ho será, si més no, al principi
del segle V -, té lloc la cristianització

de la topografia urbana, més o menys
rápidament, amb l'aparició de temples,
baptisteris i altres edificis de culte o
relacionats amb 1'activitat cristiana que
ara no tan sols no cal amagar, sinó que
esdevenen punts de referéncia del teixit
urbá i gaudeixen d'un prestigi notable
a tots nivells. Ben aviat, també, haurá
d'aparéixer el palau del bisbe, que no
manca enlloc, d'on tinguem documen-
tació clara, i ben a la vora, la major part
de les vegades, la basílica episcopal. No
tenim per Girona documents de cap
mena. ni textuals ni arqueológics, en
relació amb la possible ubicació del
conjunt episcopal que, amb tota proba-
bilitat, degué existir. De fet, els corrents
de la recerca poden dividir-se en dos
grans blocs que defensen hipótesis
diverses; segons uns, el palau episcopal
i la basílica s'haurien de cercar per sota
o ben a prop d'on se situa actualment
la Seu, basant-se en la pervivéncia, ben
documentada, d'aquests punts de la
topografia religiosa i en el fet que la
ca¡edral románica 5ubstiruÍ. al principi
del segle XI, un antic temple, molt vell,
situat en aquell mateix indret, sobre el
qual no hi ha notícies de la seva cons-
trucció després de l'ocupació de la ciu-

FaQana nord
de la torre romana

de la G¡ronella,
al punt nés
elevat de la

c¡utat_ Fomava
part del rcc¡nte

bastit al f ¡nal del segle I I l.
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tat per part de l'exércit carolingi, el
785, i que podria correspondre a una
edificació d'época visigoda o de poc
abans.

Segons l'altre corrent. la seu epis-
copal s'hauria de situar extra muro6
per sota d'on hi ha l'església de Sant
Feliu, on hi hauria -i aixó és segur-
un temple, i molt probablement un
monestir o dependéncies annexes
importants, algat en l'indret on morí o
fou enterrat el sant mártir i que esde-
vingué un lloc de culte i pelegrinatge
certament notable. A favor d'aquesta
hipótesi cal adduir la documentació
escrita a partir del segle VIII en la qual

Maqueta que mostta una
rcpresentac¡ó ideal del que pod¡a

haver estat la c¡utat antiga.
Va ser feta añb not¡u del

150é aniversar¡ dels setges de
Gircna pet I'exérc¡t napoleón¡c ¡ es

conserva al Museu d'Histór¡a de la C¡utat.

només apareix, en un principi, l'esglé-
sia de Sant Feliu de Girona com a seu
episcopal, més endavant associada amb
l'església de Santa Maria, un culte intro-
duit pels francs i que es desenvolupa,
velogment, a partir del segle IX, fins
que acaba desplagant l'església del sant
i queda finalment com a seu catedralí-
cia única. No seria pas, d'altra banda,
un cas únic en el conjunt de l'església
visigoda, si es localitzaven la basílica i
el palau episcopal extra muros dela ci¡-
¡at: aixi succeeix. per exemple. a Écija,
Córdova o Segóbriga. Ara com ara. i
mancats de proves definitives, no
podem anar més enllá.

§§¡K'



La ciutat
fora muralla

Q Oene et temple que conservava les
LJ despu[[es del sant mártir hi ha re[e-
réncies textuals d'época visigoda que
recorden l'existéncia de la tomba i del
temple que les guardava, com també
algun indici de l'eisténcia d'un conjunt
més important, potser un monestir, nas-
cut a l'entorn del cos del sant i encar-
regat de la seva glorificació i culte.
Enlloc, peró, no se'ns situa topográfi-
cament l'edifici; només en algun docu-
ment de l'alta edat mitjana, on se'ns
indica la localització, fora muralla, de
Sancti Felici ecclesla. Thnmateix, la tra-
dició i la lógica semblen confirmar
aquesta identificació. En efecte, pot
pensar-se -i la quasi segura procedén-
cia de l'área de l'actual església de Sant
Feliu de sis sarcófags esculturats de
tema cristiá del primer quart del segle
IV semblen confirmar-ho-, que hi
devia haver hagut una cella memoriae
bastida sobre l'indret on hauria mort
Feliu o bé on hauria estat enterrat (o les
dues coses alhora), si fa no fa on s'alga
el temple actual. Amb el remps. i espe-
cialment a l'época visigoda, el lloc hau-
ria anat adquirint una importáncia cada
vegada més gran, i s'haurien ampliat el
conjunt i el seu prestigi. Recordem que
Recared, que regná entre el 586 i el 601,
oferí a la tomba del sant una corona
votiva d'or que anys després, el 673,
Pau, el Rebel, se cenyí com a rex orien-
lalr i que Vamba, després de capturar-

,,e::,'

lo, retorná al lloc d'on procedia. Recor-
dem, també, el que semblen uns frag-
ments de cancell de pedra sorrenca
esculpits, procedents del carrer del
Llop. no gaire lluny de Sant Feliu. ique
creiem que han de ser considerats visi-
gótics o de tradició visigótica, que sem-
blen confirmar el valor de l'indret.

Interessa assenyalar també el frag-
ment, extraordinari, d'un cancell visi-
gótic reutilitzat com a lápida mortuória,
durant el segle X, en el cementiri de

D¡versos ¡nd¡cis poden fer
pensar que a Sant Matti
Sacosta, on ara h¡ ha el

sem¡nari. va ex¡stir-h¡
un lloc de culte en

época vis¡gót¡ca.



D¡verses troballes
a Sant Fel¡u.
caÍet de c¡utadans,
Sant N¡colau...
demostren I'existénc¡a

més enllá del

Sant Martí Sacosta, de topónim ric i vell
i del qual parlen els documents almenys
des del segle IX i que sembla que no és
probable que procedeixi de gaire lluny;
els indicis sota el subsdl de l'església de
sant Nicolau, d'aquests moments, i
molt difícils de definir sense una explo-
ració aprofundida; el nom i les llegen-
des ciutadanes referents al temple de
santa Eulália Sacosta; la important
necrópolis de la plaga de santa Susanna
del Mercadal, que documenta una
important ocupació més enllá de
l'Onyar i que degué organitzar-se a
l'entorn d'un lloc de culte; i finalment,
el cementiri descobert i parcialment

excavat a la Caserna dAlemanys, amb
tombes de lloses de cronologia impre-
cisa, entre els segles V/VI i IXIX, que
és, ara com ara, el més antic identifi-
caf intra muros i qts,e degué néixer a
l'entorn d'un petit temple que desco-
neixem, situat al punt més alt de la ciu-
tat. Poques dades concretes, peró en
definitiva, una continuitat, pocs canvis
i una progressiva cristianització del pai-
satge urbá i suburbá, idéntica a la que
segueixen la major part de ciutats
d'aquell moment. El descobrimenr i
l'excavació del petit cementiri del car-
rer dels Ciutadans confirmen plena-
ment aquestes paraules.
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La moneda
visigoda

LS regnes bárbars sorgits a occr-
dent de les ruines de I'imperi romá

continuaren utilitzant, de primer, les
monedes encunyades per I'imperi romá
occidental i, més endavant, per l'orien-
tal, com a numerari oficial, i durant
molt de temps, quan produiren llur pró-
pia moneda, continuaren fent servir la
simbologia característica de les mone-
des imperials, amb la imatge i el nom
de l'emperador de Constantinoble, en
part per inércia, per reconeixement tácit
d'una autoritat, més moral que cap
altra cosa, i potser per incapacitat polí-
lica de trenca¡ uns lligams tan intensos
, tan antics.

AI capdavall, les monedes encunya-
des a occident seguien la metrologia
romana resultat de la gran reforma
endegada per Constantí I, que condnuá
r igenr al llarg de ror e) bair imperi i

l'an t iguirat rardana. Aquest sistema
partia de la lliura d'or -unitat ponde-
ral i mai monetária-, de 326,88 grams;
dd, solidus o sou d'or, la moneda base,
de 4,54 grams tedrics, i per tant una
I 72 part de la lliurar del lremrssr-l o
triens, amb un pes d'1,45 grams d'or,
equivalent a un terg de sou; i finalment,
de la siliqua de plata, amb un valor
d'1/24 part del sou. El bronze servi per
les monede. inferiors. La monarquia
visigoda no sembla segur que encunyés
ni sous d'or ni siliques d'argent, només
trients d'or. Quant a les monedes de
bronze, es feren servir les d'época ante-
rio¡ especialment les dels segles IV i V

Lacal¡tzació de les troballes de
manedes v¡s¡gótjques, segans X. Barral

¡ Altet. Les rodones ¡ndiquen
les monedes alllades, i els quadnts

els lresars de manedes

.,/.\*
¡i1
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I-eovigild (573-586), un dels reis més
actius i l'auténtic creador del Regne de
Toledo, fou també el primer, entre torcs
les monarquies barbares sorgides a occi-
dent, d'encunyar trients d'or amb el
nom del monarca a I'anvers i, de
seguida, amb el nom també de la ciu-
tat on s'havia encunyat la moneda. Ben
aviat altres regnes seguiren aquest
mateix camí, tot allunyant-se cada
vegada més d'unes tradicions que no
eren sinó ficció.

Monedes de S¡senand.
Khíntita, Ég¡ca, Eg¡ca-Vít¡za ¡

Vít¡za, encunyades a la
seca de G¡ona.

El nombre de seques, elevadissim,
s'ha erplicat de diverses maneres, si bé
cal fer notar que només unes quantes,
que coincideixen quasi sempre amb les
capitals territorials i seus dels bisbes
metropolitans, i per tant amb les ciu-
tats més importants, fabricaren moneda
en més de dotze regnats, mentre que les
altres factories actuaren només puntual-
ment. Recordem, finalment, que el fet
d'encunyar moneda era una regalia que
proporcionava norables benelicis. i que.
malgrat els esforgos, la puresa del metall
i el pes dels tdents passá per fluctua-
cions al llarg dels anys que han estat
explicades de diverses maneres, peró,
sovint, per 1a dificultat d'abastar-se de
la matéria primera, 1'or.
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La seca
de Girona

IRONA, juntament amb Roses,
i encara d'una manera molt espo-

rádica, va ser l'única oficina del nord-
est de Catalunya on s'encunyá moneda
entre els regnats de Leor igild i d'Akhila
II. i una de les cinc d'aquest territori
(Tárragona, Tortosa, Barcelona, Girona
i Roses), i després de la metropolitana
Tárragona, la més activa.

Dues manedes g¡ron¡nes a
nam de Recesv¡nt a S¡senand.
La seca de G¡ona ens ¡nfarma
que la c¡uÍal erc un punt
estratég¡c en el conjunt de les
c¡utats v¡s¡gót¡ques.

Pel que sabem fins ara, i per la
raresa d'aquestes troballes, estem expo-
sats a nous descobriments que modifi-
quin con siderablement aquestes
conclusions. Ijactivitat d'aquesta seca
s'iniciá amb Viteric (602-610), amb uns
trients on hi ha el bust frontal a I'anvers,
i al revers la inscripció « + GERONDA
IVST.» o «GERONDA IVSTi>; continuá
amb Sisenand (631-636), amb la lle-
genda «+ G:RVNDA IVSTVS», molt
escasses; i Khintila (636-639), també
raríssimes, amb « + G:RVND: IVST:».
Caldrá esperar al regnat de Recesvint
(653-672) per tornar a trobar documen-
tada l'activitat de la seca de Girona, ara
amb el bust del rei de perfil a l'anvers
i la inscripció «+ GERUND: PIVS»,
amb una theta (0) en comptes d'una
«D» i una creu entre dos punts, també
molt rares. No és fins al regnat d'Égica
(681-702) que tornem a trobar en acti-
vitat aquesta oficina, que ara, sense
aturar-se, continuará encunyant durant
el co-regnat d'Egica amb Vitiza, el de
Viriza en solirari (702-710) i el d'Akhila
II (710-713), el darrer rei got, almenys de
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Ttient vis¡gól¡c, procedent
de la seca de G¡rona. Va sef
trobat al Puig Roñ de Roses
i porta el noñ. del seu
encunyador Akh¡la ll.

tot el nord-est d'Hispánia, que fabricá
moneda amb el seu nom. En el nume-
rari d'Egica, distingim el bust del rei de
perfil i la llegenda «GERVNDA PIVS»
al revers, amb una creu sobre grades,
mentre que les nombroses monedes del
co-regnat presenten dos encunys dife-
rents, l'un amb els busts dels reis, de
perfil, oposats, i el monograma de
<<Gerunda>> al bell mig del revers (el
nom del rei Egica i la titulació a la cara,
i el de Vítiza, a la creu), i l'altre, més
tardá, mostra el bust de Crist amb el
nimbe, de clara influéncia bizantina.
lrs monedes de Yíliza, abundants,
mostren el bust nimbat de Crist i el nom
i titulació a l'anvers i una creu sobre gra-
des a l'anvers amb la llegenda «+
GERVNDA PIVS».

No fou fins a les o<cavacions de Pere
de Palol, en el poblat fortificat del Puig
de les Muralles, a Puig Rom (Roses, Alt
Empordá), que fou descobert, entre un
conjunt notable de troballes, un triens,
el primer, encunyat per Akhila II, que
regná, succeint el seu pare, almenys a
la part oriental del regne -tal com evi-
dencien les monedes fabricades a les
oficines de Narbona, Girona, Tárra-
gona i Saragossa- i que, després de
pactar amb els sarrains, renunciá els
drets sobre el regne, els quals d'aquesta
manera passaren al califa de-Damasc.
En les monedes gironines dAkhila II,
el nom i el títol reial ocupen l'anvers,
i la creu sobre grades amb la inscripció
«+ GERVNDA PIVS» el revers.

Potser la informació més valuosa
que ens proporciona l'oficina monetá-
ria de Girona és la seva notable activi-
tat durant el segle VII, i sobretot en la
seva segona meitat, la qual cosa sens
dubte assenl,ala la seva importirncia dins
el conjunt del regne got. Aquestes evi-
d¿ncies, juntament amb algunes, escas-
ses, troballes monumentals, que sovint
s'han de referir a aquest segle, semblen
assenyalar en aquesta direcció.
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T , ESTU DI del cutre al mártir gi-
lJ roní 5ant Feliu a la nost¡a ciuia¡
en els segles posreriors al seu martiri,
succei¡. com és sabut, en els primers
anys del segle IV (303-304), presenta,
encara avui, grans dificultats, a causa

Sant Fel¡u, rcpresentat en
un antic gravat de boix.
A la página del costat,
una corona vot¡va
semblant a la que
Becarcd rcgalá a la
tomba de Sant Feliu-

i6

sobretot de la manca quasi absoluta
d'elements arqueológics relacionats
amb aquest culte, i també del quasi total
silenci de les fonts escrites de l'época,
sols trencat en el segle VII, en qué unes
poques referéncies, i encara indirectes,
semblen indicar-nos la gran esplendor
que aquest culte va assolir a la nostra
ciutat en els darrers anys del període
visigótic.

El testimoni més antic que renim per
determinar l'antiguitat d'aquest culte a
Girona són els versos del Peristephanon
de Prudenci: "L,a 

petita Girona, rica en
cossos sants, presentarit la glória de
Félix» (IY,29-30), escrits per aquest
poeta hispanoromá en els primers anys
del segle V. Aquesta citació, a part de
confirmar la innegable historicitat del
martiri de Feliu a Girona durant la per-
secució de Diocleciá, al comenqament
del segle IV, sembla indicar també que
al principi de Ia centúria següent les
seves despulles i relíquies eren venera-
des a la nostra ciutat.

Si bé el poeta Prudenci no parla en
cap moment de l'existéncia a Girona
d'un temple o basílica martirial on
reposarien les despulles del mártir
gironí, sembla possible que ja fos bas-
tit en el mateix segle IV. La gran difu-
sió que va assolir el culte a sant Feliu
a la Gál'lia Narbonesa durant el mateix
segle V i el fet que el mateix bisbe i his-
toriador Gregori de Tours (538-594)
deixa entreveure en una de les seves
obres (De Gloria Martyrum, 92) que
coneixia 1'existéncia d'aquest temple,
semblarien confirmar aquest extrem.

A aquesr temple airecat a Cirona en
honor de sant Feliu i al sepulcre del
mártir que s'hi guardava en el seu inte-
rio¡ hi fa referéncia el bisbe i historia-
dor Juliá de Toledo (vers 642-690) en
la seva história de la sublevació de Pau
contra Vamba, quan ens explica com el

Sant Feliu
i Girona



rei Recared (586-601) havia fet donació
al finaldel :egle VI. durant l'episcopat
del bisbe Joan de Bíclarum (591-621),
una corona votiva d'or per al sepulcre
de sant Feliu, corona que el rebel Pau,
durant la revolta que va dirigir contra
el rei Vamba (673), va robar ies va
cenyir al cap en el moment
d'autoproclamar-se <<Rex Orientalis>».
Aquesta corona va ser retornada pos-
leriormenr per Vamba a la basilica giro-
nina, després de la rendició dels rebels
a Nimes, el 2 de setembre de l'any 673.

Támbé sabem, grácies al testimoni
d'Ildefons de Toledo (vers 607-667), que
Nonnit, el successor de Joan de Bícla-
rum en la seu episcopal gironina,

<<honorit constantment el sepulcre del
mdrtir sant Feliu» (De viris illustribus,
X/. Aquesta mateixa devoció de segur
que també va impulsar aquest prelat
gironí a redactar l'himne «Oh, Déu
Font de vido eterno», ql.le segons sem-
bla es resava davant la tomba del m¿rtir.

Amb la conquesta musulmana de la
nostra ciutat, pels volts de l'any 717, i
la posterior conquesta franca de l'any
785, aquest culte segurament encara
perdurá forga temps a la nostra ciutat,
si bé amb I'arribada de nous cultes vin-
guts d'enllá dels Pirineus, sobretot el de
Santa Maria, la devoció a sant Feliu aná
quedant relegada amb el pas dels anys
a un segon terme.

Una devoció reial

Recared, al final del segle YI,
hovio ofrenat una corona d'or a lq
tomb6 de sant Feliu que hi havio
a la ciutot de Girona:a la ciutot de Girona:

"Aquesr mateix Pau (...) va
robar mol¡s vasos de plata dr lx
possessions del Senyor i també
aquella corona d'or que el rei

de bona memória, havia
ofl de sant Feliu, i que

aixó ho
molt
retornar-ho, tal
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p Ona de la mareira ciurar de
I Cirona, el culte al márrir sanr Feliu
és molt important en época visigótica,
com ho demostra l'existéncia de dife-
rents basiliques dedicades al sant gironí
en diferents indrets d'Hispánia i de la
Gál'lia.

La més antiga d'aquestes basíliques
es documenta a Narbona, on sabem,
grácies al testimoni del bisbe i historia-
dor Gregori de Tours (538-599), que
existia en aquesta ciutat, en época del
rei Alaric II (484-507), una basílica
dedicada a sant Feliu de Girona. Grá-
cies a una afortunada troballa epigrá-
fica realitzada al comengament d'aquest
nostre segle, coneixem que aquest tem-
ple havia estat bastit l'any vint-i-nové
de l'episcopat del bisbe Rusticus
<< ann (o) XX VI III ep (i)s (c o pa ) tus Rus-
tic(i)>>, corresponent a l'any 455.

No sols a Narbona: també a Tours
aquest culte era prou conegut, com ho
demostra la curiosa an¿cdota que
explica Gregori de Tours en una de les
seves obres (Historio Francorum IX, 6),
on relata com l'any 587 arribá a la seva
ciutat un monjo pelegri molt sospitós
que, per intentar guanyar-se els seus
favors. deia que venia d'Hispánia ique
portava amb ell relíquies de sants már-
tirs: sant Viceng i sant Feliu.

A Hispánia, en canvi, els testimo-
nis sobre la difusió d'aquest culte són
més tardans, no anteriors al segle VIL

Sabem per exemple que a Xátiva, al
final del segle Vl-primeria del VII-, es va
consfuir una basílica que era usada com
a seu pels bisbes setabitans i que molt
possiblement era dedicada a sant Feliu.

Més cap al sud de la península, a
Guadix (Granada), sabem, grácies al
text d'una magnífica inscripció, que
l'any 652 es va consagrar una basílica en
la qual es dipositaren relíquies de molts
sants mártirs, entre les quals n'hi havia
d,e «Sancti. Felici Cerundensl», sens
dubte corresponents al mártir gironí.

L' exist¿ ncio d' una b asil ic a
dedicada g sant Feliu de Girona a
lo ciutat de Narbono, durant el

Narbona. Perd, com que 1'a19ada
d'aquest temple privava de veure

La

d'un Gulte
d if usió

l'edifici, i aixi
contemplar bé tot e1 que vulgui"

§&

mateix conseller va cridar tot
els paletes i va
¡ del sant, bo i

Martyrum, 92)



D¡fus¡ó del culte d Sant tuliu:
1. Bastl¡c€ do Narbona,

2. Basn¡ca de Xátiva,
3 Basilica de Guadix,

4. Monest¡t d€ Córdwa,
5- Basil¡ea a T&né§ (Toledo),
6 Mone§,ir a Caba (Toledo),
7. Monesttu a Vi§on¡a (Lleó),
8. Basilica a|B¡orm (Lleó),

9. G¡rcna,

De la regió de fbledo, grácies a les
fonts literfuies de l'época (Eugeni II i
Félix de Tbledo), són documentats
durant el segle VII dos monestirs posats
sota l'advocació de sant Feliu: I'un
situat a la localitat de 'fotanés i l'altre
a la üIla de Caba.

Finalment, a la regió del Bierzo,
a l'actual província de Lleó, tamM hi
va arribar aquest important culte al
mirtir gironL Del segle VII tenim'do-

cumentats, primerament, el monestir de
San Félix de Visonia, fundat en aqr¡est
segle per Fructuós de Braga (primera
meitat del segle VII{65), monjo itlus-
tre i bisbe de les seus de Dume i de
Braga, i en segon lloc una altra basflica
situáda en aquesta mateixa zona qüe,

segons el testimoni de l'anacoreta i
escriptor Valeri del Bierzo (63G695),
va ser bastida sobre un antic santuari
pagá.



Litúrgia
iculte

part de la dedicació de diferents
basíliques i temples en diversos

indrets d'Hispánia i de la Gál'lia, el
culte a sant Feliu de Girona en época
visigótica també és conegut grácies a
l'estudi dels diferents textos litúrsics
compostos en memdria seva.

Ijexisténcia a Hispánia i en part de
la Gál'lia narbonesa en época visigótica
d'una litúrgia autóctona, actualment
coneguda amb el nom de «Ritu hispá-
nic», va afavorir la redacció de textos
litúrgics propis per a la celebració de la
festivitat de molts sants hispirnics, entre
ells sant Feliu de Girona.

Malauradament, peró, actualment
aquests textos litúrgics visigótics sols ens
són coneguts en Ia seva immensa majo-
ria per cópies posteriors a la invasió
musulmana (segles IX a XI).

De fet, la celebració de la festivitat
de sant Feliu en la diada de l'1 d'agost
sembla ser una de les més antigues de
la litúrgia hispana, com ho palesa la
seva preséncia en els més antics calen-
daris litúrgics hispánics i també en el
famosíssim <<Martyrologium hyeroni-
mianum>>, un martirologi conegut fora
d'Hispánia ja en el mateix segle V, i on,
en l'apartat corresponent al dia 1

d'agost, es pot llegir: «In Spaniis
Gerunda civilate natolis Sancti Felicis
martyris>».

Peró és sobretot en els llibres litúr-
gics hispánics dels segles VI i VII
emprats en la celebració de la missa i
de l'ofici diví on millor queda reflec-
tida l'esplendor d'aquest culte i la seva
evolució cronológica amb el pas dels
anys.

Aixi, sembla que durant la segona
meitat del segle VI o en els primers anys
del segle VII es van compondre les pri-
meres catorze oracions de les dinou de
qu¿ consta l'ofici complet que per a la
festivitat del sant es pot trobar en l'Ora-
cional de Thrragona, el Liber Oratio-
num Festivus, vigent a la Thrraconense
al final del segle VII, com també el text

Gefto litúrg¡c de la
basil¡ca del Bovalat
(Serós, Segriá)
del segle Vll.
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Presentem seguidament un
pelit fragment del sermó
«¡&r{t¿ñ Soncti Felick>», escri,
per a la Jestivítat de sant kli4
seguramenl al eomenc del segle
v :

<<Cermans: celebrem amb
felicitat el naixement de sant Feliu.
Avü aquest sant ha aconseguit
com a früt el bé que el seu nom
signiñca. Ja abanr, pel nom, era
anomenat leliQ; peró ara, per la
seva confes§ó, s'ha vist que ho
era encara més. Cap desgrircia no
el fa malaumt, cap dissort no li
lleva la felicitat...».

-

de dos sermons coneguts amb el nom
de <<Natalem Sancti Felicis...>> i «Ad
inluminandum...»>, el text dels quals ens
és conegut grácies a una cópia del segle
XI que hom pot trobar en I'anomenat
Homiliari de Silos, que en bona part és

cópia d'un antic homiliari visigótic.

Posteriorment, durant el primer
quart del segle VII, quan s'introduí a
Hispánia el culte als mártirs Macabeus,
la festivitat dels quals també se cele-
brava l'1 d'agost, s'haurien compost les

cinc oracions restants de l'ofici de l'Ora-
cional de Tiuragona, i els textos, excepte
el próleg, de la missa «Deum Inmenser»,
que fou escrita en honor de sant Feliu
i que hom pot trobar en l'anomenat
Liber Manuale.

Finalment, de la segona meitat
d'aquest segle VII en endavant, 1'época
del gran impuls del culte a sant Feliu
de Girona i a lots els rants hispánics en
general, es va compondre el text de la
<<Passio Sancti Fellc¡s», l'himne litúr-
gic <<Fons, Deus, vitoe perenn¿s», basat
en el text d'aquesta «passió», el próleg
de la missa <<Deum Inmense» i tots els
textos d'una segona missa anomenada
<<Omni Curct>>, i que també es troben
recollits en el Liber Manuale.

Ata paleocr¡st¡ana fragmentada,
de ñarbre, procedent de Roses

i conservada al Museu
Atquealógic de Girona.
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Passió de Sant Feliu
Passio Sancti Felícis, redactado durant la primera meitat del

VII, és un dels textos litúrgics d'época visigótica més importants
en honor de sont Feliu cle Girona.

L'autor, un humillimus levita Christi, tal com ell mateix s'onomena,
sembla que en el moment de redactarla no coneixia gairebé res sobre
els origens, la predícació i el martiri de Sant Feliu o Girona, of principi
del segle IV. Així doncs, ya haver d'inspirar-se en textos hagiogriifics
jo coneguts, com és el cos del texl que hom coneix amb el nom de
Passio de Comuni, redactat ol;finol del segle VI, i que es basaya en la
vertadera passió de sant YicenQ de Valéncia, escrita al final del segle
IV En aquesta Passio de Comuni, s'hi narrova el rapidíssim i sagnont
itinerari que se suposoya que havia seguit Dac¡d, enviat a Hispdnia al
comenqament del segle IV pels emperodors Dioclecid i Maximid per
perseguir els cristians. Aquest text prototip o Passio de Comuni ds /a
base no sols del text de la passió de sant Feliu de Girona, sinó tombé
d'un ¡mportont nombre d'altres passions de mdrtirs hispdnics, escrites
¡otes elles durant aquesta primera meitat del segle Vl l.

ALrí doncs, el text de la passió de sont Vicenq de Valincio i el de la
«passio de comuni>» van influir decisiyament en I'autor de la passió cle
sant Feliu de Cirona.

La passió, en síntesi, ens explica com Feliu, originari de la c¡utat
a-fricana de Scil.li, a la cos¡a de Cesareo de Maurititnia, en senrir que a
Hispitnia els cristians eren perseguits, es troslladd per m a Barcelona,
i posteriorment a Empúies, des d'on arribd a Girona, ciutat on
predicit I'Evangeli fins que Ruf4 un lloctinent de Dacia, el vo fer
empresonar i el sotfieté als més diversos suplicis i turments, fins que morí,

Cal no oblidaf finolment, el cardcter litúrgic d'oquest text, el qual
era llegit bdsicament la diada del sant, durant la celebració de I'o-fici
nocturn, o a vegades durant I'eucaristia.

Seguidament, reproduim alguns fragments d'aquesta «Passio»:
«1. Passió del mdrtir sant Feliu, que t)a patir a la c¡utat de Girona,

sota el prefecte Dacid, el dia I d'agost. Grdcies siguin donades o Déu>».
<<2. En aquells dies, sota els cónsols Dioclecid i Maximiit, creixia

una ferog persecució contra els cristians, escampats bonament per tot
el món, establerts tant o I'orient com a I'occident. El manament dels
impiodosos prínceps s'observovo de tal manera, que no hi havia ciutat
ni poble on no es donés culte als ídols i no s'oferissin als dimonis
v íc t i mes abom i na bles ".
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<<3. Llavors Sont Feliu, originari de la ciutot Scil'litana, anava a
Cesarea, ciutat siluada al litorol de Msuritdnia, d'on e$l anomenada
capifal i on brillaven els estudis literaris. Allí el sant home v*lia.
derlicar-.ce a lo farmoció intel.lechnÍ. a {i d'excel.lír éntre tots elsdedicar-se a la formació intel'lectuoÍ, a fi d'excet'lír entre tols els
altres. Aix{, doncs, abans d'emprendre la nowgació, va sentír la notícia
que es divulgava de poble en poble, aixó és, que a les costes d'Hispit-
nia una greu persecució s'encruelia contro els crist¡ans. Quont sant

Feliu, i no solament el tenien per mercoder que donava riqueses terre-
nals o convi de les celestials, ans encara li deien apdstol o un dek pro-
fetes, que mostrova o toÍhom el comi de la salvació».

«13, §e'l féu portor altra vegado ol davsnt i, ux rsp hi va ser Rufí
vo dir-li: "§§..olta'm, Feli* com si et fos germ& í deddeix-te a o{erir
sacrificis als déw. El prqftcte Dacii t'efevard a gron dignitat, ,Íq tambó
era un foraster quan vaig venir; peró, per haver obe¡t els seus precep-
tes, m'ha proporc¡onat riqueses i honors". Sant Feliu, llavors, amb
auddcia desimbolta, li va dir: "Ni que em prometessis el cel omb tots
els seus dngels o m'oferissis les delícies del paradís, mai no m'avindria

promets ni m'ajupiria als teus regals'\.
mond que li obrissin lc carn fins als ossos i que, amb
'tur* amb les ,ferides renovades i amb dolors més forts,

s*ibés a
benaurat a Girona, a molt
Déu>>.

«23 (...) Després d'haver passat tota la nit en oració, el cos del sant

OJ

ens fou sostret. Quon ens vam desperlar (...) el vam
sepulcre que el benourat mitrtir s'havia preparot. A,
d'una rr¡anera ben escaient i digna (...)t>.
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La societat

S ben poc el que sabem d'una
manera directa, sobre aquesta

qüestió, pel fet que ens manquen fonts
i perqué la recerca arqueológica prác-
ticament no ha comengat. Thnmateix,
s'ha de suposar que no hi ha canvis
notables en relació amb el que sabem
referent a d'altres llocs.

En definitiva, la societat d'aquesta
etapa és una continuilat de la del baix
imperi, amb l'afegitó importantíssim
d'un nou element humá, no gaire nom-
brós, peró actiu i que controla en les
seves mans el poder polític i militar: els
üsigots. Al principi gots i hispans, espe-
cialment la poderosa aristocrácia terra-
tinent, s'enfrontaren pel que per als

segons significava de pérdua de poder
polític i económic en benefici dels pri-
mers, i també pel fet de pertimyer a dos
corrents cristians diferents i enfrontats:
el católic, la majoria hispana, i l'arriá,
la minoria germánica. El tercer concili
toledá, del 589, marcá l'abandonament
de l'heretgia arriana per part dels visi-
gots i l'inici d'una integració d'interes-
sos molt sólida entre l'aristocrácia
germirnica i la hispanoromana que posá
fi als vells malentesos i permeté al cap-
davall una actuació de govern conjunta.
Cal assenyalat en relació amb la dua-
litat étnica de la Hispánia d'aquests
segles, que pel que fa a Girona i al seu
territori, la preséncia real d'elements
gots era mínima, indetectable -com ho
palesa molt bé el registre arqueológic-,
a diferéncia del que passa en diversos
punts de la Meseta, i fins i tot al Ros-
selló, on abunden les necrópoüs de for-
tíssim regust germ2rnic.

La societat es dividia en diferents
grups. Hi havia els potentiores. o aris-

Campercls
efectuant la coll¡ta
¡ el prcmsat de
l'oliva, una de les
tasques clássiques
de l'agricultura
de l'época.
Es un detall del
sarcófag de les
Estac¡ons,
d'Ernpúries.



tocrácia teratinent, eren posseidors de
grans o mitjanes propietats al camp que
administraven des de grans vil.les o vlci
que, almenys per aquestes contrades,
solien ser la continuitat d'edilicis ante-
riors: peró renien també cases ipropie-
tats a ciutat, prop dels cercles de poder,
del mercat i del centre d'activitat arte-
sanal. Si bé és cert que la clailas clás-
sica havia entrat en crisi, que els curials
havien acabat desapareixent, la ciurar
no havia mort, malgrat el que s'hagi dit:
s'havia transformat i feia un paper dis-
tint, peró encara enormement impor-
tant, i continuava vertebrant el territori.
A més, des del segle IV, l'Església,
entorn del bisbe, aplegava en les seves
mans activitats i responsabilitats que
havien estat anteriorment dels decu-

rions o d'alts funcionaris imperials, en-
tre les quals és significativa l'activitat
edilícia, gairebé l'única del moment que
canviá l'aspecte de la geografia urbana.

Més ensota hi havia els humiliores,
anomenats la plebs, en aquests anys
homes lliures, petits camperols, arte-
sans, professions liberals, mercaders,
negociants, en situació molt dispar, i els
esclaus, ben presents en tota la docu-
mentació jurídica i eclesiástica
d'aquests anys, no gaire nombrosos,
potser, peró sempre presents.

La fiscalitat de l'época no mostra
canvis respecte als darrers anys de
l'imperi romá: la capitat io/iugatio,
l'impost personal i aquell relatiu a les
possessions territorials que diferencia el
tipus de conreu o d'erplotació.

Vista general de la factor¡a
de salaons de la

C¡utadella de Boses, la qual
va tenir un ple func¡onament

durant els segles V ¡ Vl.



El món dels morts

El ritual funerari hct dnaÍ canviont ol llarg dels temps, perd
bds¡cament podem reduir-lo a dos grans models o costums: la
incineració o cremqcíó del caddver en unu pira /ustrinum/ I
enterroment de les cendres en una urna o una caixa (larnax) i la
inhumació, ritual segons el qual el diJunt és sebollit directament a teta
o dins d'un taüt o conten¡doL que pot ser de molts tipus ¡qualitors
diferents. A portir del segle II, en el món mediterrani comen7a a
haver-hi un canvi significatiu en lo tradició: s'abandona lentoment, la
cremació per la inhumació. Del segle següent engii, aquest costum
s'imposo, en part a causa de lo nova religiositat i del pes social dels
cultes salvadors, entre els quals, cada vegada még hi té un p(tper
protagonista el cristianisme.

Peró, tot i ser un únic rituol, hi ha moltes moneres distintes
d'aplicar-lq i en un mateix cementiri podem observor soúnt aquesta
diversitat. Un cop d'ull als cement¡ris d'aquest període locolitzats a
Girona (encontorns de I'església de Sant Feliu, caserna dAlemanys,
carrer dels Ciutadans, plaqa del Mercadal), idéntics als excavats en
altres llocs d'aquestes contrades (Empúries, Caldes de Malavella,
Porqueres, Figueres...), ens en .forii veure lo tipologia, on sovint queden
poleses les grans di,feréncies socials.

o) Simples fossats oberts o terra. En aquest cos el coddver es
diposita directament a I'interior d'una raso. De ttegades, una excavació
atürada pot descobrir les evidéncies d'un taüt de fusta desaparegut.

b) Tombes de tegulae. El cos del dífunt és situot a I'inlerior d'un
sarcófag construit amb teules planes. N'hi ha varionts, segons la secció
de la tomba, i poden ser triangulors, amb unes tegulae a terro Íent de
solera de la caixa i unes oltres inclinades, de dues en dues, fins a
complelar el taüt, unides de vegades amb imbrices i morter de calQ;
dues teules planes verticals clouen la capEalero i els peus. Una altra
voriant és el de lo caixa de teules de secció quodroda, molt més rara.

c) Tbmbes d'ttm;fora cobrinr les despulles. Uno dmfora sencera o
retalloda o dues itmfores, segons el cas. De vegades només els

[rogments aixaÍats d'un d'aquests recipients. Sovint es fa servir en
in humat ions inlan t ils.

d) Pedres petiles marcant la tomba, clavades verticq¡ment, el difunt
o l'interior ajagat i amb lloses planes i no gaire gruixudes cobrint-lo.
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a,,^6 t1mbes,

¿""iZlZit"" íiióq ", u,
so¡at del carrct dels Ciutadans

foÍfiaven pa¡t d'una

ot

e) Sarcófags d'obra, a bose de pedrutcall i morte
ses, preferentment de pissarra, fent de tapú, perkcf§)
rct el monument cobert d'un orrebossa¡ dbpus signi

fi Sa rcóIa gs escu I pi t s, d' i m por tac i ó.

91 Sarcó[ags de pedra, monolitics, aconseguits m
interior d'un gran bloc de sorrenca, preferentment, i
tapadores també d'una sola pega amb inclinació a dos
vegades amb acroteris ornamentals ols angles í ctl míg

menf la possibilitat remoto d'un fermall de cinturó o ctlgun objecte
ornamental que fos sebollit amb el difunt.



Troballes
monumentals

AL dir, en primer lloc, que les tro-
balles d'objectes d'art d'aquest

període són de moment escasses, i en
algun cas de cronologia imprecisa. Tán-
mateix, pensem que val la pena de
comentar-les. Són, al capdavall, un ele-
ment de valor documental extraor-
dinari.

Pel seu interés i pel fet de ser
l'objecte més espectacular entre els que
s'han recuperat d'aquests anys, cal
esmentar, en primer lloc, el fragment de
cancell, la barana que separa, en l'esglé-
sia antiga, el santuari de la nau del tem-

ple on se situen els fidels. Fou desco-
bert i publicat pel savi gironí Pere de
Palol, que el va trobar com a reble en
les construccions del claustre románic
de l'antic convent de Sant Martí
Sacosta, seu de l'actual Seminari Con-
ciliar de Girona.

Es tracta d'un bloc de pedra alabas-
trina blanca amb tonalitats grisoses,
d'uns 0,33 m d'algada, 0,39 d'amplada
i 0,10 de gruix. Una de les cares mos-
tra, fragmentada, una bella decoració
bisellada amb una rosassa circular on
hi ha una ligura romboidal inscrita que
delimita. exreriorment. quatre espais en
forma de fusos estriats i que, en la part
central, moslra una circumleréncia en
relleu que inscriu una flor de sis pétals.

Fragñent d'un cancell vis¡qótic
del segle Vll. Al revers, la pedra

fou rcutil¡tzada coñ a láp¡da
sepulcrcl al ceñenteri de Sant

Marti Sacosta. Fou descobeft
formant part del claustre del

convent ded¡cat al sant de Tours.
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El motiu cal suposar que es repetia amb
altres elements que devien complemen-
tar i enriquir la decoració. La técnica
emprada, els motius utilitzats i els
paral'lels assenyalen una cronologia
segura dins del segle VII i unes influén-
cies notables de la gran escola centre-
peninsular que irradia vers la periféria
i arriba fins i tot a la Gál.lia gótica.

Ilaltra cara fou aprofitada en el
segle IX, o molt poc després, com a
suport d'una inscripció funerária del
cementiri que hom construí a redós del
temple dedicat al sant bisbe de Tours.
Aquest fet té un inter¿s extraordinari,
val la pena comentar-lo. En efectg entre
la datació proposada pel fragment de
cancell iper la inscripció funerária que
determina l'aprofitament de l'objecte hi
ha un lapse, relativament curt, d'uns
dos-cents anys. Cal suposar també que
la barana decorada tingué un període
de funcionament que com a mínim cal-
dria fer arribar als anys de la conquesta
sarraina, tot i que, segons sembla,
aquesta fou pactada. I-església i el

cementiri sorgit al seu entorn són docu-
mentats des de molt antic, des del segle
IX, sempre amb el mateix nom de Sant
Martí Sacosta, un topónim extraordi-
nari que en recorda d'altres de Girona
(Santa Eulália Sacosta, Palau-sacosta)
i que s'associa sovint a un vell camí
romá, que pel cas de sant Marti hem
pogut reconstruir a partir de la docu-
mentació medieval i la topografia
actual: una via costeruda que menava
vers la porta Rufina.

¿Pot pensar-se en l'existéncia d'un
lloc de culte, al subsól de l'església del
sant confessor, d'época visigoda? El
cert és que no ho sabem del cert, peró
hi ha indicis que cal valorar en aquesta
direcció. El lloc és admirable, a tocar
un camí, no gaire lluny de la Via
Augusta, i el sabem desenvolupat ja en
elsegle lX. A més. és dilícil explicar que
el fragment de cancell fos portat de
gaire lluny per fer-ne una lápida fune-
r¿lria, pensant, en aquest cas, que havia
de venir d'una distáncia notable, am-
pliada per l'existéncia de les muralles.



El Gancell
carrer del

L Museu dArt de Girona es con-
serven tres fragments esculpits de

pedra sorrenca de Domeny que formen
un sol conjunt; una columneta vertical
d'uns 0,31 m d'amplada, 0,59 d'algada
i 0,12 de gruix, amb una cara llisa i
l'altra amb un entrellaqat de corda tri
ple i un gran relleu esculpit per una sola
cara, en dos fragments, prismátig d'1,12
m de llargária, 0,62 d'algad,a i O,l2 de
gruix, amb una decoració complexa,
rica i recarregada, amb un tema floral,

quasi geométric: la parra, amb els
raims, pámpols, branquillons, fulles.
Procedeixen de l'interior de la casa
número I de} carrer del Llop -antigaVia Augusta-, una mica més enllá de
les dependéncies de l'església de Sant
Feliu, al costat de ponent, i creiem que
formen part d'un mateix conjunt, el
fragment d'un cancell decorat, en el
qual la peqa menor i allargassada seria
un dels muntants, al qual s'uniria la
plaga gran amb decoració floral.

El lloc de troballa i les característi-
ques de la pega ens fan pensar en la pos-
sibilitat que no vinguin de gaire lluny,
i en darrer terme que haguessin format
part de la decoració interior d'un tem-
ple que s'hauria de cercar prop d'aquí.
En aquest cas, la proximitar ila impor-
t¿lncia, al llarg de tota l'antiguitat tar-
dana, del martyrium dedicat al sant
mártir gironí sant Feliu, que cal situar
fora muralla i per sota de l'església
actual, segons confirmen els documents
alt-medievals, ens fan pensar en la pos-
sibilitat que pertanyessin al temple
visigótic.

De procedéncia gironina i de lloc
indeterminat, cal esmentar un capitell
angular, també fet amb pedra sorrenca
i técnica de talla bisell, que presenta una
mena de palmetes de regust visigótic i
que hauria estat reutilitzat com a lip-
sanoteca més endavant. Es conserva
també al Museu dArt de Girona.

Si bé la datació d'aquestes peces és
imprecisa i s'ha de fer a partir d'evidén-
cies técniques i estilístiques, la utilitza-
ció de la pedra sorrenca de Domeny,

Aquest brcncal de pedrc soÍenca
añ b deco rac ¡ on s d'e nt rel I aeat6

ÍoÍñ ava part, p rcbable ñ enl,
d'un cancell amb la peQa de la página del costat.

del
Llop



Parietes RuJini, en els textos alt-
medievals, el suport utilitzat en ¿poca
romana, l'acabat i la cronologia antiga
de l'ús dels cancells ens fan pensar en
la possibilitat que es tracti d'objectes
d'época visigoda avangada o molt poc
posteriors, dins d'una mateixa tradició.
D'altra banda, aquestes troballes ens
confirmen la continuitat al llarg del
temps de tallers escultórics documen-
tars a Cirona des de I'alt imperi.

Esmentarem, finalment, la troballa,
fins ara mateix única, d'una placa de

Part central del cancell
amb decoració de fulles
de paffa ¡ raims. Pod¡a
procedir del leñple
de Sant Fel¡u.

cinturó de bronze decorada que cal
darar en el segle Vll i que consritueix
un objecte d'interés notablg pel seu bon
estat de conservació, per la seva crono-
logia precisa i per la seva filiació. Tio-
bada l'any 1972 a les excavacions de
Casa Pastors, a l'interior del recinte
urbá de Girona, és dipositada al Museu
Arqueológic d'aquesta ciutat. Es tracta
d'una pega d'uns 8 cm de llargária, 4
d'amplada i 4 mm de gruix, liliforme
i lleugerament arronyonada, amb sis
protuberáncies laterals disposades
paral'lelament, de tal manera que es dis-
posen assenyalant els tres grans espais
en qué es divideix la cara superior i una
setena marcant l'eix longitudinal de
simetria. El tema principal són uns
motius helicoidals repetits diverses
vegades i de dues mides.
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Excavac¡ó de Ia necrópol¡s
tardo-tomana del carret de
Sant Esteve. a Caldes de
Malavela, I'any 1989.

A ciutat de Girona, seu episcopal
documentada almenys des del

principi del segle V, la més important
des del baix imperi entre Narbona i Bar-
celona, continuá consolidant aquest
lloc preeminent al llarg dels segles de
domini visigot i durant l'alta edat mit-
jana, aprolitanr una situació excepcio-
nal com a pont entre Ia Gál.lia gótica
i Hispánia.

Thnmateix, Girona no és l'única ciu-
tat del nord-est peninsular, ni tampoc
l'únic bisbat documentat. Des de
l'época flávia, de la darreria del segle
I -i no sembla que hi hagi, més enda-
vant, canvis-, es distingeixen quatre
municipis romans que estructuren el ter-
ritori: Roses, Empúries, Girona i Aquoe
Calidae (Caldes de Malavella). Del pri-
mer sabem que molt probablement
arribá a tenir un bisbe durant el segle
V, peró per raons que ens són descone-
gudes el perdé, i passá a dependre de
l'església emporitana. En efecte, la ve-
llíssima Empúries superá Ia gravíssima
crisi que l'havia afectat al llarg de l'alt
imperi, adaptant-se admirablement a la
nova realitat. iesdevingué seu episco-
pal, molt activa, si més no des del prin-
cipi del segle VI. Malgrat que Roses
encunyá moneda en uns moments con-
crets del regne visigóric i Empúries mai,
aquesta i no l'altra será la ciutat prin-
cipal del territori només per sota de
Girona, port actiu i cenrre de primer
ordre, com ho palesa el fet que es con-
vertís en capital comtal després de la
conquesta carolíngia. El bisbat, admi-
rablement documentat durant els segles
VI i VII, fou engolit per Girona després
del 785, sense que en sapiguem la causa.
Aquae Calidoe, tot i que continuá po-
blada, no reeixí a consolidar-se com a
ciutat, i acabá incorporada a Girona, tot
perdent rápidament el prestigi de qué
devia haver gaudit durant l'alt imperi.

EI rerapats
de Girona
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Pcl que fa a1 territori, I'arqucologia
documenta una continui¡at tant de les
vies romanes com de les villes i nuclis
d'explotació dcl país. Hi ha, segons
sembla, una minva d'csubliments agra-
ris entre 1'alt i eJ baix imperi, cosa que
por.er podrir |elacionar..e ¿mh canr i.
dc conleus. una certa concentració de
la ¡r16pi¡1n, ren-e arribar rnai a ull
gran larifundisme, evident cn a1¡res
contracles i amb una intensificació cle

la rarnaJeri¡. \lolr' del. Jran\ conjunr.
rur als baix-imperials continua¡en fun-
eionrnt al llarg del Jonrini ri.i!oti;.
com és el cas de la lran vil la de Vilauba
(Camós, P1a de I'Estanl), que tenim
ocupada i funcionant en ple segle Vll
ion detec¡em un significatiu icrtraor
dinari augment de la cria del cavall,
especialment apreciada iúti1 clurant els
segles VI i VII. Les vil'les de Vilabla-
i'eir, on 1a continuitat és clara, amb la
dedicació de l'església parroquial a sant
N1ena, un sant egipci del segle I\¡; de

Seclor nduslnal de la vtlla
!-amano vtstgól¡ca de Vilauba

En pnñer terme. el irull i laljub
on es premsava l'oltva.

Nlontfuliá; potser de can Pau Birol, a
Bell-lloc del Pla, a Girona, i del PIa de
l'Horta, a més d'altres que hom pot ras-
trejar a partir d'alguns documents del
.egle I\. cn: nro'lren ¡na iontinuitar
cn relació arrb époqucs anteriors.

Pei quc fa al comerg, i en aquesr cas
el rcgi.ne arqueológic de Crirona i.
idéntic al d'altres punts del territori més

ben coneguts (Ro ses, Empúries,
Vilauba, puig Rodon de Corci, etc...),
ens mostren l'arribada de productes
d'arreu del món mediterrani on des
taquen, perd, els nord-africans , a tra
rés d'una rarra comercial complera i
ben de.enrolufada qrrc la .er\ir pcr
mercadejar el camí més planer, més
segur i més rápid: el mar.
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La conquesta
sarratna

M B la mort del rei Víriza (710)
tornaren, una altra vegada, les

disputes i els conflictes successoris, un
mal endémic que havia estat causa de
greus problemes i que ara havia de por-
tar a la desaparició del regne. Mentre
el centre, amb Toledo, i l'oest de la
peninsula reconeixien l'autoritat de
Roderic, l'est i el nord-est, amb Cata-
lunya i la Septimánia, sostenien l'auto-
ritar dAkhila, fill de Vítiza, que
encunyá moneda a Narbona, Girona,
Thrragona i, fins i tot, a Saragossa, amb
el control directe d'una vastíssima regió
i per tant amb una forga notable.

Els partidaris dels fills de Vítiza, en
la lluita contra l'altre bándol, que era
molt fort i controlava la capital i el tre-
sor reial, feren entrar en joc els sarrains,
els quals havien conquerit Cartago el
696 i s'estenien pel Magrib rápidament.
Havien de proporcionar ajuda militar
que facilités la derrota de les hosts de
Roderic a canvi d'una forta indemnit-
zació i de possibles compensacions ter-
ritorials més enllá de l'estret, en indrets
sotmesos a l'autoritat goda.

L¿xit de la modesta forga expedicio-
nária, comandada per Táriq i formada
exclusivament per berbers, que tingué,
no ho oblidem, l'ajuda dels enemics de
Roderic que féu possible I'esclatant vic-
tória de Guadalete, fou hábilment
explotat pel general, que per comptes
de retornar a lAfrica o peiseguir i iot-

§,,,

metre les restes de l'exércit vengut, es
dirigi a tota velocitat cap a Toledo, i
capturá la capital i el mític tresor dels
gots, on hi havia, entre altres coses,
molls objectes procedents del saqueig
de Roma per Alaric, el 410. Táriq
demaná ajuda al cap árab, Musa, del
qual era un llibert, i aquest travessá
l'estret amb noves forces, entre les quals
hi havia gent de nissaga i llengua árab,
i tots ells fidels seguidors del profeta,
que van decidir aprofitar l'avinentesa
que de manera casual s'havia posat a
les seves mans. La submissió rápida de
moltes ciutats mitjangant pacte, la
conquesta per la forqa de Mérida, on

7ü
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s'havien aplegat bona part de les for-
ces fugides de la derrota de Guadalete,
i el pacte segellat amb els fills de Vítiza
a Damasc, davant del califa, acabaren
convertint tot Hispánia en una provín-
cia de l'imperi árab i en cap de pont de
la penetració vers el cor d'Europa.

Fins al 713, Akhila continuá contro-
Iant i governant, com a rei legitim, bona
part de la vall de l'Ebre, Catalunya i
Septimánia, fins que lliurá els seus drets
al califa de Damasc a canvi del reco-
neixement d'importantíssimes propie-
tats i privilegis. El noble Ardó
(713-720), que el succei, lluitá contra
l'expansió sarraina.

La data de la conquesta de Girona
per part dels nouvinguts no és ni de bon
tros clara. No n'hi ha cap referéncia
segura, i només l'análisi de les diverses

Gueffers saffains.
Les conquestes de

I'lslam es
basaven en I'ef¡cácia

del seu exérc¡t, on
la cavalle a deñostrá

una gran Íap¡desa.
A la pág¡na del

costat, Vítiza ¡

Rodeic en sengles
medalles del segle XIX.

cróniques, cristianes o árabs, ens per-
meten fer-nos-en una idea aproximada.
Ramon dAbadal, el gran historiador
del regne visigot i de la Catalunya caro-
língia, que estudiá amb dedicació
aquestes qüestions, considera molt pro-
bable que l'ocupació del nord-est d'His-
pánia s'efectués entre la tardor del 716
i el 719, essent la data més probable la
del'any 717 , en operacions dirigides pel
valí Al-Hurr. No fou fins més endavant,
a partir del 719, que el nou governador,
Al-Samh, travessá els Pirineus i iniciá
la conquesta de la Septimánia, amb
l'assalt a Narbona i l'atac a Tolosa de
Llenguadoc. El 125, amb la rendició,
pactada, de Carcassona i Nimes, quedá
acomplerta la conquesta per part dels
árabs de l'antic regne visigot, catorze
anys després d'haver-la iniciat.



Sota e! domini
musulmá

I del període del domini visigótic
és ben escás el que sabem de

Girona, molt més greu és la situació a
l'hora d'estudiar-ne el període de
domini árab. Són, de fet, molts pocs
anys, a l'entorn de setanta 

-dues 
gene-

racions, pel cap alt-, que, no cal dir-
ho, és una etapa molt curta al llarg de
la qual pr¿rcticament no hi hagué temps
per a grans canvis i modificacions.
Intentem aplegar les poques notícies
conegudes omplint els buits, gegantins,
amb dades aporrades per situacions
similars i que, d'una manera general,
podem aplicar a Girona.

Cal imaginar -no hi ha indicis en
contra- que la ciutat es lliurá sense
resisténcia, tal com havia passat en la
majoria de les ciutats de l,actual Cata-
lunya, si exceptuem Thrragona, que
resistí ifou devastada, i hagueren de
fugir vers les costes d'Itália et bisbe
metropolitá, sant Prósper, i els seus
auxiliars, ánimes de la resisténcia
enfront de l'enemic. Thnmateix, la
major part del territori degué ren{ir-se
a través d'un pacte de capitulació que
indubtablement beneficiava els uns i els
altres. Res no sabem sobre el sentit
d'aquest tipus de pactes, pel que fa a
ciutats de l'actual Catalunya, i no cal
dir en el cas concret de Cirona, peró
pactes similars conservats ens poden
servir d'ajuda per fer-nos una idea
aproximada del seu funcionament i dels

i&

Els Banys Arcbs de Giona són
de l'época rcmán¡ca, peró

segueixen una ttadició basada
en I'estructuq dels banys

romans ¡ musulñans

diferents aspectes tinguts en compte.
Quan una ciutat o un territori capitu-
laven, ho leien després d'unes negocia-
cions que definien un pacte que
esdevindria un element clau de relació
entre la població hispana i els nous
senyom. Aquests es comprometien a res-
pectar les propietats i les persones, a no
saquejar ni fer violéncia, a preservar
esglésies i llocs de culte, a salvaguardar
béns i objectes litúrgics. La continuitat
i la llibe¡tat de les própies creences eren
assegurades. i hom respectava lleis ijut-
ges. A canvi s'acceptava la nova situa-
ció, un nou sistema tributari, no pas tan
diferent ni més feixuc que el d'époques
anteriors. ila política exterior impo-
sada, ara, pels governants árabs,
comprometent-se a no aliar-se amb els
seus enemics ni a actuar amb traidoria.
Sovint els antics com es i autoritats, des-
prés de la rendició, continuaven ocu-



pant els seus llocs respectius. Quedava
fixat un impost sobre cada baró major
d'edat (yizyn) seguint la tradició, ben
coneguda i arrelada, de la capitatiq i
de vegades, sobretot més endavant,
sobre les terres i propietats. Per aquells
que continuaven fidels a la seva própia
religió, cristians i jueus, hi havia el
pagament especial d'un tribut del qual
eren eximits els seguidors de Mahoma.

Aquests pactes afectaren Carcas-
sona i Nimes, i molt possiblement ciu-
tats com Barcelona o Girona. La prova
més palesa de l'éxit d'aquests pactes i
del respecte d'uns i altres a alló que
s'havia acordat. ique ens serveix,
d'altra banda, per fer-nos una idea
forga precisa de la toleráncia i el res-
pecte dels sarrains envers els costums i
tradicions dels antics estadants, Ia tro-

bem en la resisténcia ferotge de la Sep-
timánia musulmana als intents de con-
questa a partir del 752, per part de Pipí,
el qual no aconseguí consumar-la fins
el 759, després de pactar, novament,
amb els antics habitants i conduint la
frontera als Pirineus. D'aleshores enEá,
la nostra ciutat i la seva gent passaren
a ser lloc fronterer, amb tot el que aixó
comporta. Tota una série de fets, la pro-
paganda i la pressió franca, feren que
l'actitud dels ftrspani canviés, cosa que
prepará el camí de la conquesta.

Arquetes añb¡ques dels segles Xll-X ,
conservades al tresor de la

catedtal de G¡tuna.
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A la páq¡na del co6lat, una ciutat
visigótica: Toledo, segotls una
m¡n¡aturc del códex de San Martín de
Albelda (segle Vll). En aquesta,
la murclla g¡ronina del sectot
de Sant Mart¡ Sacosta.

N cop lliurada la ciutat als árabs,
vers el 717, degué actuar de plaqa

forta i punta de llanga dels intents per
part dels valís árabs, Al-Hurr i A1-
Samh, de continuar l'expansió cap al
nord per poder completar I'ocupació de
la totalitat del regne visigot, que, com
hem pogut veure, s'estenia per tota la
Septimánia fins a Nimes i el Roine. La
resisténcia de les terres d'una banda i
1'altra dels Pirineus a la conquesta sar-
raina fou molt més decidida que en
altres llocs; després de la renúncia del
fill de Vítiza, Attrila Il, auténtic rei
d'aquests territoris des del 710 al 714 o
715 en lloc de Roderic, l'aristocrácia his-
panogoda triá Ardó, de fe¡ el darrer rei
independent, per intentar defensar
aquestes contrades de la rápida esco-
mesa musulmana. Fets com la resist¿n-
cia i posterior destrucció de Tárragona,
capital metropolitana, la resisténcia
sólida durant un temps en els ports de
muntanya pirinencs, la defensa aferris-
sada de Narbona, que hagué de ser
presa per assalt, i la pacificació defini-
tiva del territori, fent servir la diplomá-
cia i els pactes com a moneda de canvi,
en una data tan reculada com la del 725,
corroboren aquesta opinió i constaten,
a diferéncia d'altres llocs, l'existéncia
d'una oposició organitzada.

Durant poc més de quaranta anys,
Girona, pel que sabem, gaudí de pau,
situada en una discreta segona fila,
lluny de les fronteres superiors dAl-
Andalus, i continuá, sens dubte, repre-
sentant un paper similar al que havia
fet al llarg del domini visigótic, de punt
d'unió, de pont, entre la península
Ibérica i els territoris de la Gál.lia. La
solidesa de les seves muralles i la se-
va situació privilegiada sobre l'anti-
ga Via Augusta, en ple funcionament,
la confirmaven, de bell nou, en un
punt clau.

Entre lbéria ¡

la Gál.lia

a



Després de Ia submissió -no sense
dificultats per part dels francs de Pipi-
de la Septimánia, la serralada dels Piri-
neus esdevingué novament la frontera,
iCirona la plaga forta més seplentrio-
nal d'Al-Andalus.

No són gaires les notícies que tenim
sobre 1'organització territorial de Ia His-
pánia sarraina per una etapa tan recu-
lada com és la del segle VIII, peró tot
fa suposar que hi havia una divisió ter-
ritorial en cores o kures, una mena de
províncies que correspondrien quasi del
tot als bisbats visigótics, amb un cap
responsable i, especialment a les pro-
víncies frontereres, amb preséncia de
tropes fidels. Tot i que és probable que
Girona fos el nucli central d'una

d'aquestes cores o districtes, no en
tenim cap seguretat. Thnmateix, les úni-
que5 nolicie\ certes sobre aquesla qües-
tió, relatives a l'any 777 , mostren com
Sulayman ibn Yaqtan, dit Ibn al-Arabi,
era valí o governador de Girona i Bar-
celona, és a dir. que hom haria con-
centrat en una sola regió tot el nord-est
de Catalunya, aleshores frontera amb
els francs i territori que calia guardar
i protegir a partir de les dues úni-
ques ciutats fortalesa admirablement
situades.

Cap altra notícia, cap altra dada no
ens permet d'aprofundir en la reorga-
nització, reformes i modificacions que
indubtablement es produiren en aquests
anys.
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La con q u esta
carolíngia

Aquest vitñll de la
catedral de Chartrcs prcsenta
escenes de Ia desfeta de
I'exérc¡t de Ca emany a
Roncesvalles, als P¡r¡neus
navatrcsos.

NTRE el 759, en qué acabá final-
ment Ia conquesta de les terres del

nord del Pirineu per part de Pipí, i el
778, data de la gran expedició encap-
galada directament per Carlemany, no
tenim cap dada relativa a Girona o als
territoris de l'entorn. Tot sembla indi-
car una llarga treva entre l'emirat cor-
dovés i els francs, acceptant el que
semblava una frontera precisa i defen-
sable.E1777 Sulayman, valí de Girona
i Barcelona, enemistat amb Abd al-
Rahman I, emir de Córdova, per asse-
gurar la seva independéncia i llibertat
de moviments visitá Carlemany a
Paderborn, per demanarJi ajut, tot i
posant les ciutats i terres a ell sotmeses
sota l'autoritat del rei franc. Aquesta
proposta encoratjá Carlemany a prepa-
rar una gran empresa militar que tenia
com a objectiu la conquesta de tot el
territori peninsular de l'Ebre engá. Dos

poderosos cossos d'exércit travessaren
els Pirineus, l'un per occident, dirigit
pel mateix rei, i l'altre per orient, a tra-
vés de Panissars o el Portús, i seguint
l'antiga Via romana, van trobar-se
davant de Saragossa, la clau de la vall
de l'Ebre, que no volgué obrir les por-
tes als cristians, els quals amb proble-
mes d'intendéncia i temorencs de
veure's licals en un parany. es reriraren.
Aleshores, en travessar els ports de la
serralada pirinenca, la reraguarda i la
impedimenta de l'exércit foren atacades
i destruides pels vascons (o gascons?),
en un lloc indeterminat que la llegenda
i la poesia épica han situat als Pirineus
navarresos, a Roncesvalles, peró que
alguna hipótesi brillant, i que caldrá no
oblidar, identifica amb alguns dels pas-
sos orientals, tal vegada amb Panissars.
Sigui com sigui, aquesta expedició, que
políticament i militar s'ha de conside-

,ir0



Les cñniques al¡men que G¡rona
va pa§sar a mans de catlemany

sense batalla.

rar un greu fracás, tingué per a la nos-
tra ciutat i per a la Catalunya Vella unes
conseqüéncies extraordináries. En pri-
mer lloc, un exércit cristiá nombrós, on
hi havia -i així ho recorden les fon¡s-
gent de la Septimánia, passá per
Girona, fent reviure uns lligams tallats
en un temps relativament recent. En
segon lloc, la sort final de l'expedició,
en la qual, no hi ha dubte, s'hi havia
comprom¿s gent d'aquestes contrades,
determiná un éxode migratori vers el
nord, cap al Pirineu, deixant terres i
propietats i esdevenint un element que
cal no suposar gaire gran, peró sí actiu
a l'hora de preparar el terreny cap a
l'expansió, més modesta peró més
segura, vers el sud. Aquest grup, ano-
menal en els texros /rlsparzl. pressiona-
ren i treballaren per poder retornar a

casa seVa. I efectivament, només set
anys després, el 785, la ciutat de Girona
fou lliurada pels seus habitants a l'exér-
cit franc, cal suposar que després
d'intenses negociacions que degueren
fixar Ies condicions d'aquest acte. Les
dues fonts que recorden aquest fet cab-
dal són, com sempre, gasives. El Cro-
nicó de Moissac diu,: <<Eodem anno
Gerundenses homines Gerumdam civi-
tatem Carolo regi tradiderunt>> (<<En el
mateix any, els homes de Girona lliu-
raren la ciutat al rei Carles»).

Els Annals de Barcelona ho ratifi-
qten: ..Cerundom civitatem homines
tradiderunt regi Karolo>> («Els homes
lliuraren la ciutat de Girona al rei
Carles»).

A partir d'aquell moment, la ciutat
esdevindrá punta de llanga de la pene-
tració franca a l'actual Catalunya, con-
tinuant en el seu paper de plaga forta,
ara peró enfront dAI-Andalus. Només
la conquesta de Barcelona, el 801,
allunyará un xic la frontera.

§,'i.



L'esglés¡a de Santa Eulália
o de Santa LIúc¡a, prcp
de la muella de Sant
Perc de Gall¡gants, erc de
les més ant¡gues de G¡rona.
Actualñent ia paÍt d'úna
prcpietat patt¡cular

ECORDA una llegenda piadosa
que l'església gironina posada sota

I'advocació de santa Eulália de Mérida
i més endavant de santa Llúcia fou, en
temps pagans, área ocupada per un
temple dedicat a la deessa Venus,
damunt del qual s'hauria bastit després
del triomf del cristianisme l'església
dedicada a la popularíssima mártir
emeritana. Sigui com sigui, aquesta
església devia existir ja com a mínim en
els darrers anys del domini visigot, car
la tradició recorda que aquest fou un
dels pocs íemples que romangueren
oberts al culte cristiá durant el breu
període de domini musulmá. En rela-
ció amb aquest fet, cal recordar l'exis-
téncia d'una lápida, que es localitzava
fa temps al timpá de la portada i que
avui es troba encastada a terra, al sól
de l'entrada de l'esglesiola, amb una lle-
genda de difícil transcripció que diu:
<<Hic domus Dei est et porto coeli nec
mdurorum lempore clousa omnis qui
petit accipit>>.

Llegendes
i tradicions

§§§?



Del conjunt de la inscripció es pot
sobreentendre que altres temples dwien
haver estat clausurats o transformats en
mesquites, com pretén també la tradi-
ció en relació amb l'actual indret ocu-
pat per la Seu. Pel que fa a aquestes
llegendes que no tenen una base segura,
cal assenyalar, tanmateix, el fet que el
temple dedicat a santa Eul¿rlia Sacosta

-aquest és el topdnim precís en la tra-
dició documental- ens és conegut des
de molt antic, des d'abans de l'any 1000,
amb la qual cosa l'antiguitat relativa de
l'edifici queda confirmada. D'altra

La torre de Ca emany, a la
catedral, evoca el nom de
I'empefadot de la barba flor¡da.

banda, la dedicatória a santa Eulália de
Mérida, martir durant la ferotge perse-
cució decretada per Diocleciá i Maxi-
miá, en els primers anys del segle IV,
és sempre una advocació molt antiga,
vellíssima. que sovint conlirma un ori-
gen molt antic, anterior, en el nostre
país, a la conquesta carolíngia. Thmbé
és interessantíssim l'epítet «Sacosta»,
topónim característic del pas d'un camí,
preferentment una antiga via romana.
¿Pot pensar-se que, a redós d'un camí,
molt antic, que potser pujava cap a
Montjüc per abastar la pan alta i anava
a raure més enllá del Congost, s'hi
havia construit una església abans del
segle VIII? El cert és que tan sols hi ha
indicis, per acceptar aquest fet, que
només podrá provar una excavació
aprofundida del lloc.

En relació amb l'ocupació de la ciu-
tat pels francs, la llegenda, enormement
popular, ha volgut que fos realitzada
directament pel gran rei Carles, el qual
quedará lligat a través d'unes fetes lle-
gendáries a la história de la ciutat, que
l'arribará a venerar com a sant. Aquests
fets mítics tenen el seu origen en el Cro-
nicó de Ripoll, molt tardá, que en
referir-se a l'any 785, diu que Carle-
many conquerí Girona després de vén-
cer Mahomet, el cabdill sarraí, després
d'haver observat el rei franc senyals i
signes divins que conduiren l'acció, a
resultes de la qual, i en compliment de
la promesa feta per l'¿xit de l'empresa,
s'hauria edificat el temple de Santa
Maria, a l'indret que avui ocupa, subs-
tituint l'antiga seu situada a Sant Feliu,
fora muralla. Més endavant, altres fets
llegendaris, protagonitzats sempre per
l'emperador de la barba florida, s'afe-
giren a la história, ara ja miraculosa,
de la conquesta de Girona, porta que
haurá de conduir a la Marca Hispánica
i als comtats catalans independents.



prtmer ¿xit en la político meridional de I'emperador pocs anys després
de la desgraciada expedieió a Saragosso, amb la creació d'un cap de
pont, qmb .base ferms é* lü nostro ciutat, que.havia d_e fey ygssible 19

lliurament de Girona, per voluntat dels seus hobitants, a les
carolíngies fou un fet d'importdncia cabdal, Representava el

i ltexoonsió »ers el sud. Només el
simílar amb la

cctptura, desp
Les fonts als

tonmqteix,

Potser
que hctvia estat fet
notícia, senzílla i gens heroica, s'anés enriquint
que I'enaltien, que lo feien brillar tal com corft
gloriós d'aquesta civitas des de la seva fundació.

Quan, uns anys més tatd, s'houron de tornar o norrar oquests fets,
ja no n'hi haurd prou de comentar que els ciutadans de Girona obriren
le.porto sls exércits francs. Caldrd ennoblir lo gesta des de tots els
punts de vist& i especialment el religiós i el bél'lic. I cqldrd, també,

abossegadora de Carlemony, el
victória. Així es lligava intimat
lbmperador de la barba florida. A méq, l'éxit costa, i cal véncer en
lluita oferrissoda el rei moro de Girona, que amb toto intenció se'ns
rccorda que es deia Mahomet, com el profeta, estructurant un
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les guerres dels cristians omb els sar-
ont-ne el resultat final. Per acaba4 uns signes merovellosos
el cel con,tirmarien, si calia, la importancia extraordindria

que tenia lloc, no casualment, en oquesto poderosa

Tbts aquests senynls prodigiosos varen servir,
camí de la
incolculahle cristianisme
benefici de l',
especiolment
ció oue ncrtt

D', la Carlemany i la ciutút cle Girona ani-
's eJ'una defecció quedaran ennoblitsbreus



Giutat de
frontera

A nostra ciutat, que ha fet sovint
al llarg de la seva história el paper

de baluard fronterer, cosa que ha deter-
minat algunes de les seves característi-
ques, fou la fortalesa més septentrional
de l'emirat de Córdova des del 759, i
després d'obrir les portes, per decisió
conscient dels seus habitants, a l'exér-
cit franc, el 785, esdevingué, durant
setze anys, la plaqa forta meridional del
regne carolingi enfront de I'emirat.
Només la conquesta, per la forqa, de
Barcelona, el 801 . li permeté de sir uar-
se en una segona linia, sense, peró, que
aquest fet determinés un allunyament
del perill d'escomeses, rátzies i setges
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que de tant en tant les tropes sarraines
efectuaven sobre aquests territoris. De
fet, no fou fins després de la conquesta
i destrucció de Barcelona per Alman-
so¡ el 985 -l'última gran expedició
dels musulmans contra la Catalunya
Vella-, que Girona perdé el paper de
castell avangat, exposat sempre a una
tova atzagaiada, amb tot el que aixó
significava per a la població de la ciutat
i del seu territori i per a llur estabilitat.

IJany 794 -el177 de l'hégira- tin-
gué lloc una de les rátzies més dures,
per la preparació, volada i resultats, que
Córdova enviá contra els francs, molt
probablement com a resposta dels emirs
cordovesos a la política de Carlemany
al sud dels Pirineus. Les fonts árabs i
cristianes coincideixen en l'abast i el
resultat de l'expedició, que, ben orga-

GuetÍerc de 1'época dAlñansot
segons una ¡flustrac¡ó de la

Bibl¡a de Sant Pere Roda. conservada
a la Biblioteca Nacional de París



nitzada, posá setge primer a Girona,
devastant-ne els camps i contrades, peró
sense arribar a prendre-la, malgrat la
utilització de poderoses máquines de
guerra, i després a Narbona. En acabar
el bon temps, retorná cap al sud amb
un boti extraordinari.

Altres expedicions importants foren
Ies de l'any 827, en qué de bell nou
l'exércit sarraí arribá davant els murs de
Girona i destruí les collites i els arbres,
cremá béns i esglésies i matá els seus
habitants, si hem de creure els docu-
ments de l'época; i la de l'any 846, en
temps dAbd al-Rahmán II, dirigida per
Abdelquerim. que asserjá Girona i

Setge d'una
c¡utat de lAha
Edat Mitiana,
en una ñin¡atura
del Beatus de
G¡rona (segle X).

oprimí les seves rodalies i aná fins més
enllá dels Pirineus.

A partir d'aquest moment, les notí-
cies segures escassegen, tot i que hi
ha indicis per pensar en una nova rát-
zia sobre aquest territori durant el
califar dAbd al-Rahmán III (912-961).
No hi ha notícies que l'expedició vic-
toriosa dAlmansor contra Barcelona
afectés Girona i rodalies, peró no
podem menys que imaginar el temor
i I'esglai que degué comportar per a
tota la Catalunya Vella i especialment
per a Girona, que durant uns pocs dies
torná a ser l'avantguarda davant dels
sarrains.
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Les rátzies
sarrarnes

Cavallet áeb, segons un
dibu¡x del segle X- Les exped¡cions

saquejaven i destruién, peró
teceÍcaven sobrctot Ia subñ¡ss¡ó

i el prol¡t mateial.

LS cops de má periddics que
l'exércit musulmá efectuá sobre les

possessions cristianes tenia una mecá-
nica molt precisa i uns objectius clars.
Després d'aplegar les tropes, normal-
ment a Córdova, amb importants con-
tingents mercenaris, aquestes s'adre-
gaven vers el nord, uns cap a l'oest, uns
altres cap al centre i els altres cap a lle-
vant, segons una decisió presa en raó
del moment concret. Ijexpedició, que
comengava a mitjan primavera, pene-
trava rápida a l'interior del territori cris-
tiá, saquejant i destruint, i obligant els
habitants d'aquestes contrades a
amagar-se a les muntanyes, a les valls
profundes o a l'interior de les ciutats
poderosament fortificades. De vegades
se n'assetjava alguna durant un temps,
peró sense gaire esperanga de poderJa
capturar, car en acabat l'estiu calia
retornar al lloc d'origen. Almansor
portá aquestes operacions a la mixima
perfecció, atrevint-se fins i tot a pren-
dre per assalt ciutats sólidament defen-
sades, d'on aconseguí treure un botí
extraordinari. No cal dir que el que es
pretenia eren guanys materials i casti-
gar i aterrir, el pagament de páries o
una treva dels enemics, peró mai, o molt
rarament, conquestes territorials.

Un text espléndid de l'historiador
árab Ennuguarí ens recorda els fets de
l'expedició de I'any 793:

<<Liany 177 envid Hixem a Abdelmé-
lic b. Abdelgdhid b. Moguits, d'expe-
dició militan Enfrit al país dels francs
i orribd a Narbono i Girona. Comengd
Abdelmélic per Girona, en la quol hi
havia defensors francs; el musulm¿r
matd els homes, anorreii les seves
muralles i estigué a punt de conquerir
la plaga. De Girona marxd a Narbona,
on féu semblantment, ¡ s'internd pels
pobles; recorregué el poís de Cerdanya,
del quol perdond només les dones i els



infants; matit els combatents, assold la
terro dur\nt alguns mesos, bo i des-
lruint els casfells, cremant i saquejant;
I'enemic fugia esmaperdut doyant seu,
i el musulmit s'internd en les ciutats
d'aquells; se'n torni¡ amb un boti tan
quontiós, que no seria possible
comptar-lo. Aquesto expedició fou la
més famosa dels musulmans a
Espanya>».

L'historiador Abenadarí narra els
mateixos fets així:

«L'any 177 enviit I'Imam Hixem a
Abdelmélic b. Abdeludhid b. Moguits,
amb I'expedició d'estiu, contra Io terra
dels cristians; arribii fins a Girona;
I'assetjii, i amb miiquines de guerra hi

féu forat en els seus murs; [després]
s'aproxima al par\ del Mogos. i es pas-
sejd durant alguns mesos pel pa[s ene-
mic, on cremit les mosies, arruinit els
castells i llenqd I'ex¿rcit ddmunt la ciu-
tat de Narbona; fou uno conquesta
Jamosa. El cinqué del botí arribit a
45.000 monedes d'or pur>>.

De I'altre costat conservem un docu-
ment de l'any 828 que recorda el terror
viscut durant l'escomesa:

«L'any abons lel827l els enemics del
Crist entraren en el reialme [franc] I
cometeren cruels depredacions impune-
ment; cremaren esglésies, captit)aren
poblacions, assassinaren els se¡'vidors de
Déu>>.

saldats de Déu
a la conquesta

representats en
una m¡n¡atura

de la B¡bl¡oteca
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Voc

Cella memoriae: Temple cristitr
soünt un mártiq que por estar ent(
l'entorn hi ha un cementiri.

Comes: Cdrrec d'origen romá d

i també per
exemple els bisbes dels

na porta d'ent¡ada per dues parets
ha una segona porta.

for¡ilicat, situat dins de la

d'origen romá de tipus

en nom del monarca

-313 dC), en la seva
'imperi en 4 prefectures, 12 diócesis,
Al capdavant de cada diócesi hi havia

tota la península Ibérica i
«diócesi» significará

d'un bisbe.
visigoda, el primer magistrat d'una

carrecs
eix per

... .9a),,,..

administratius o m;litars a
designar també ds encarre
districtes provincials. El te
de comitatus.



rc'mal oe cntltro dc
otan/e¡ d¿t¿t detsegte vtl.
lau trovat ¿ les e^c¿\¿co4s
de C¿sa P¿stors

Liber Manuale: litúrgie del
textos eucológics per a la ceiebració eucarística, ordenats seguint
l'ordre de 1'any litrírgic. La situació d'aquest llibre en época visigótica
s'ha reconstruit a pañir de manuscrits de Tolsdo i Silos dels segles
IX-XI.

Homiliari: En époea visigótica, fa xleréncia ¿ col'leccions o recop!
lacions d'homilies i sermons, obra d'importants aülors crisiians, que

eren llegides en diferents festes o celebracions de I'any litúrgic. Els
manuscrits d'homiliaris visigótics que es conserven són tardans (seglesmanuscrits d'homiliaris visigótics que es conserven són tardans (segles

X-XI), si b* semblen tenir el *ea oaigen sn col'lecciox formad* el el
mateix segle VIL

Liber Hymnorum.' Llibre on en época visigótica es va anar recopi-
laltt una ingent quar
la cclebmció de I'ofi
ment al segle VII es

d'himnes 1itúrsics. i oue s'usava sobretot

onserven són tardans (segles
r col.leccic*s formad* el el

visigótica es va anar recopi-
:s. i oue s'usava sobretot en



dlat del qual depenen un seguit de didcesis. El bisbe de Thrragona, la
c.apital de Ia província Tarraconense, era el merropolitá dels bñbes
d'aquest territori, .i en concret dels bisbes del firjtrr territori catalá.

Ofici diví: Celebració de la pregária crisriana. eslablerra per a dile-
rents moments de la jornada. Aquest rés era forga diferent segons que
es realitzés a les catedrals (o pel clergat), limitat a la celebracib de áos
oficis menors (vespertí i maturí), o bé en els monesrirs, caracreritzal
per l'existéncia d'un gran nombre de moments de prrgária durant la
jornad*.

Oracional de Tanagono: «Liber Orationum Festivus» vigent en les
celebracions litúrgiques de la ciutat metropolitana de Thrragona durant
el segle VII, el text del qual ens és conegu! avui grácies a un códex
visigdtic del segle VII conservat a Veroná i a un ál¡re del segle IX con-
servat a Silos.

_ Passio: Escrit essencial litúrgic que descriu les actes o la passió
d'un o d'uns sants máriirs i que era llegit als fidels en el diá de l,ani-
versari del seu ma¡tiri, durant I'ofici noctuat, o de vegades dins Ia
mlssa.

kssíonaríum: Llibre §rúrgic de1 «ritu hispánic» on s'agrupaven les
actes dels mártirs o passiones, agrupades en ordre cronológic segons la
seva commemoració dins de I'any litúrgic. La situació d,aquest liibre
litúrgic en época visigóLica, lins al segle Vll, la coneixem grácies a
dues recopilacions posteriors, d,ipoca alt-medieval: l'¿::omenal .Frtss¡o_
nari de Cardeña, de mitjan segle X, i e1 de Silos, del segle XI.
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Ritu hispdnic: El «ritu hispánic», rambé conegut tradicionalment
amb el nom de «mossárab» o «visigdtic», és la litúrgia autóctona que
es va desenvolupar a Hispánia, d'una manera ben definida a partir del
segle VI, i que restá en vigor fins a la seva supressió, en el segle XI,
durant el pontificat de Gregori VII (1073-1085).

Septimitnia: Terri¡ori al nord dels Pirineus controlat pel regne visi-
got i que anava des de Carcassona fins a la Mediterránia, i de la serra-
lada pirinenca fins a les boques de1 Roine.

Territorium: En ¿poca visigdrica, subdivisió provincial regida per un
iudex, que depenia direcmmenl del cap de la província o dar.

Valí: Governador musulmá d'una província o d'una part d'una pro-
vincia.

Láp¡da sepulcral paleocristiana,
procedent d'Empúries-

oa
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Quaderns d'história de Girona és una
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i rigorosa, tota la informació existent
sobre el passat de la ciutat. Els millors
especialistes de cada perÍode hi ofe-
re¡xen el resultat de noves investiga-
cions i obren nous camins a la interpre-
tació sobre els orígens ¡ el
desenvolupament de l'área urbana de
Girona. La col{ecció aplega una valuosa
¡nformació gráfica, en bona part poc
coneguda.





Narcís M. Amich ¡ Raurich (Girona 1963)
es va llicenc¡ar en Geografia i História, el
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sos jaciments d'aquestes contrades i s'ha
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