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Dediquem aquest treball

a Francesc Reixach i Cabratosa,
que tant d'interés tingué per
la história de Girona.

Próleg
Continua la lenta i laboriosa reconstrucció de la histÓria urbana de
Girona.
Peró ara arciba d'una mafiefa esclatant, completa, globalitzadora. Ja
podem treure el cap per la finestra del passat i veure gráficament, físicament, la Girona del segle XVI. La ciutat que acabats els esbufecs de
la Guerca Civil catalana (7462-7472) i despré3 de l'etapa de creixement
esplendorós i brillant dels segles XII, XIII i XIV s'atura ur\a mica, es
protegeix, s'ordena, s'equipa i es prepara per passar un període de
transició.
La protecció del Ter i els impostos que es volien repartir per executar-la donen la pauta de la riquesa urbana de la ciutat, de la distribució de la propietat, de la geografia urbana, de l'estat dels carrers i
les muralles.
Tot inventari físic, material, es relaciona sempre a un fet fiscal com
és ara el cas. Peró ara aquesta talla de 7535 posa una fita més i il'lustra grdficament una evolució que ens interessa i apassiona.
No cal dir que el plánol és la restitució pacient i fidel de les dades
de la talla i que el material originari no permetria veure tan clarament
aquesta realitat. Peró l'equip que dirigeix i coordina el senyor Canal
ens ha proporcionat una guia fidel de la peripécia urbana de Girona.

Joaquim Nadal i Farreras

Alcalde de Girona

La ciutat de Girotra l'anry 1,535
Hi ha un importantíssim document conservat en l'Axiu Históric de la ciutat de
Girona que permet conéixer en detall la seva estructura urbana a les darreries del
primer terg del segle XVI quan encaÍa no s'havia refet del tot dels estralls de la
guerra civll catalana, entre 1462 i 7472 durant la qual havia patit tres setges calamitosos.
Tal document , conegut amb el nom d"'Estima", defineix, en el seu encapgalament, que és i perqué serveix: "Estima de cases, terres i altres propietats de la ciutat de Gerona, fetal'any 1535, en temps de Miquel Garbí, notari púbtic i secretari
del Consell General de la ciutat, per raó de la contribució de los gastos del riu
Ter". Aquesta Estima fou ordenada pels jurats de la ciutat.
La informació que dónatan extraordinari recompte de finques és la següent: el
nom del tenidor de cada finca i el nom del senyor directe, els valors de la propietat distribuits en valor de la senyoria útil, directa i cens, així com el nom de la
persona que el percebia. En el cas d'alous o finques lliures, figuraven els noms de
les respectives cases i el valor total de la propietat. Els valors estimats ho eren en
funció del sóI, edificació i funcionalitat de cada finca i s'indacava, en cada cas, si
es tractava d'una casa, hort o pati. El valor del cens era calcttlat capitalitzant el
2'5o/o de la renda (cens) que es pagava anualment.
Aquesta divisió de la propietat en senyoria útil, directa i cens es devia i derivava dels antics establiments emfitéutics els orígens dels quals els hem de cercar a
comengament del segle XIII. Els valors eren calculats en lliures, sous i diners d'acord amb el sistema de "moneda de compte", sistema monetari vigent en els comtats catalans des dels temps de Carlemany.
Els alous o finques lliures representaven el 17o/o del total; les que depenien
d'una senyoria directa i, per tant, tenien repartit el valor de la propietat,l'altre 830/0,
del qual el920/o pefianyia a l'Església, el 60/o a l'Hospital Nou i el 2o/o al Rei.
L"'Estima" també ens informa sobre el nom dels carrers, places i llocs d'acord
amb la nomenclatura de l'época que era, no cal dir-ho, ben diferent de l'actual. El
detall.que acompanyava cada finca aporta-va dades d'interés com ata el nom dels
propietaris anteriors, els noms antics d'alguns carrers, proximitat dels portals, el
nombre de portes de cada casa i si hi havia eixida o no.
Les senyories directes de l'Església estaven repartides entre moltes institucions.
Unes eren de la Seu de Girona (Pabordies de Marg, Maig, Juny i de Cassá); altres
de l'església de Sant Feliu com les que corresponien a l'abat, claver, Pabordia de
Juny i Aniversaris. També en posseien la Rectoria del Mercadal, la Pabordia de
Sant Martí Sacosta, el convent de la Mercé, l'abat de Sant Pere de Galligants i
l'Hospital Nou de Santa Caterina.
Malgrat la quantiosa informació, s'obseÍvefi, a l"'Estima", significatives i greus
mancances que provoquen cefies limitacions a l'hora de fer la restitució particular
i global de la ciutat. No assenyala la superfície ni les dimensions de les parcel.les
ni el nombre de plantes que tenen els edificis. Tampoc figuren els edificis religiosos destinats al culte de manera directa o indirecta ni tampoc els castells i altres

construccions militars peró que, tanmateix, hem pogut incorporat ala restitució en
posseir, en les nostres fitxes, moltíssimes dades que compensen aquests déficits.

1. Suggeréncies que

pfoporciona l"'Estima"

Es tracta d'un document del segle XVI elaborat amb grafi cura si tenim en
compte les limitacions de l'época, que indica amb gran claretat com estava repartida la propietat dins dels murs de la ciutat i el seu entorn immediat. Hi ha alguns
aspectes sorprenents com arala gran proporció de senyories directes en poder de
l'Església, les poquíssimes que conservava el Rei i, sobretot, el fet de qué a
l"'Estima" no hem trobat ni un sol cop la paraula "noble".
Fem alguna comparació amb temps anteriors. En el món feudal del segle XI, la
ciutat entrá en un període de forta vttalitat trbana. Tanmateix , vivia, encara, recluida dins els murs antics. La propietat de la major part dels terrenys fora muralla,
aleshores ocupats només per alguns masos esparsos i les abadies de Sant Pere de
Galligants i Sant Marti Sacosta, estaven exclusivament en poder de dues mans;
l'Església i el comte de Barcelona. El creixement urbanístic durant el segle següent
provocá un llarg contenciós entre els dos poders sobre la propietat de l'Areny, a
la riba dreta de l'Onya¡ que, comengat en temps de Ramon Berenguer IY, acabá.
durant el regnat del seu fill Alfons I. S'establí, finalment, un "conveni de pacificació" amb el repartiment dels terrenys en dos grans alous, el reial i el de l'Església,
considerablement més gran. En l'área del Mercadal,la distribució de la propietat
de la teffa era semblant si bé cal fer constar l'existéncia d'alguns alous en mans
de particulars.
Qué havia passat perqué l"'Estima" de 1535 presentés una situació tan diferent?
La história, com sempre, ens explica que succeí. Entre els segles XI i XW el patrimoni reial fou quasi enterament alienat primerament en forma de donacions a
l'Església, d'altres vegades a pars del regne, com en el cas de la donació que féu
Alfons I a Ramon de Montcada de la part de l'Areny que més endavant ocupá el
caffet de Ballesteries. La Cotona continuá venent i donant i fan notar-se, especialment, les vendes fetes en temps del comte-rei Pere el Cerimoniós per causa de
les dues guerres que va sostenir contra el rei de Castella en el segle XIV. Aixó féu
minvar el patrimoni reial a Girona fins al punt que l'any L535 era reduidíssim: unes
participacions en les senyories directes de l'antic rec Monar del Mercadal i en els
molins del mossén de Cruilles al burg de Sant Pere de Galligants, unes poques
cases en el burg de Sant Feliu i alguns censos que percebia per edificacions sobre
murs a la rtbera dreta de l'Onyar.
L'Església practicá., en el mateix període, una política diferent. El sól edificable,
que com hem vist era molt, fou lliurat a mans de burgesos amb la condició de bastir-hi cases. Els primers establiments emfitéutics foren establerts a comengament
del segle XIII. Els contractes estipulavenla part dels censos que es cobrarien com
a rendes anuals i els repartiments dels imports que en cada una de les vendes

corresponien a cada :una de les parts, tant en el primer establiment com en els
posteriors. En principi l'Església es reservava els majors valors peró amb el temps
els aná perdent en favor de les senyories útils, bé per causa de la inflació monetáriabé perl'eficácia i energia de les capes emergents de la societat, burgesos, artesans i menestrals, molt més actius en aquestes operacions que les antigues i passives intitucions eclesiástiques. A l"'Estima" de 1.535 el valor del domini directe és
inferior en un 500/o en relació a l' útil.
En aquell any la majoria de censos era en mans de l'Església peró el seu valor
anava minvant. L"'Estima" calcula el seu valor capitalitzant al 2'50/0 anual el cens
que es pagava cada any al senyor directe de la finca. El seu origen era molt antic.
Per exemple, el ciutadá Miquel Sampsó tenia una casa amb horts al carrer de
Ciutadans i feia cens al Paborde de Juny de Sant Feliu de 22 sous; en el mateix
carter i tocant a la plaga de l'Oli, mossén Rafael Sttjar pagava per llur casa -actual
Fontana d'Or- una tassa d'aigua de cens que percebia el Paborde de Sant Marti
Sacosta, senyor directe de la finca. Les valoracions fetes permeten comparar el
valor de les propietats segons les diferents zones urbanes. La de mossén Rafael
Escales, en el caffer de Ciutadans, tenia un valor global de 400 lliures i la de
mossén Jeroni Vern, en el mateix carrer, de g36lliures mentre que la d'en Narcís
Amat, blanquer d'ofici, en el carrer del Pou Rodó, en el burg de Sant Feliu, es valorava en 60 lliures, 9 sous i 4 diners, la de Jaume Pla, teixidor, del carrer de
Canaders alMercadal,86 lliures, la d'enJaume Falcó, oller de Pedret,64 lliures...

2. Descripció urbana de la ciutat
Girona era en aquella época una gran fortalesa protegida per tres recintes fortificats, un a cada costat de l'Onyar, ordenats i bastits en temps de Pere el
Cerimoniós, i un tercer, anomenat Forqa Vella, que era el recinte de l'antiga ciutat
romana i alt-medieval. Aquests importants conjunts donaven ala cittat un aspecte impressionant per la poténcia dels murs, les trenta-sis torres i els tres castells
que guardaven les tres portes internes principals: Gironella, Sobreportes i
Requesens. Els accessos s'asseguraven mitjangant vint-i-quatre portals, dinou d'exteriors i cinc d'interiors, els darrers en la Forga Vella.
La influéncia de l'Església sobre la població era considerable, fet que es reflexa en les vint esglésies obertes al culte entre les seculars i les de les ordres religioses. Impressiona constatar l'existéncia de quinze cementiris urbans dins dels
murs, alguns d'antiquíssims, com els de la Seu de Santa Maria, Sant Feliu, Sant Pere
de Galligants o del Mercadal. Cada convent en tenia un de propi on procuraven
obtenir dret d'enterrament els patricis de la ciutat.
L'antiga via romana travessavaGiro¡a de nord a sud, entrant pel burg de Sant
Pere de Galligants i sortint pel Cap de l'Areny, per un gual que salvava el riu
Onyar. En els dos extrems es concentraven els hostals que servien viatgers i traginers: cinc al burg de Sant Feliu i sis a la plaEa d'en Vila. Els altres se situaven en
el centre de la ciutat.

Les dues pafts separades per l'Onyar, estaven connectades per ponts i passeres.
El pont de pedra dit de Framenors enllagava el Mercadal amb l'Areny. Era una
bella construcció gótica amb tres arcs ogivals protegida per dues torres de defensa. Les passeres facilitaven el tránsit de vianants i els guals el de carruatges.
Girona també eÍa üfla ciutat molinera, possiblement una de les primeres manifestacions pre-industrials. Els molins de 7535 eren diferents als que havien funcionat en époques passades. Ja no es tractava d'antics ginys d'una sola mola sinó
complexes instal.lacions que en comptaven váries. Estaven dedicats a la moltura
de cereals, elaboració de draps i, inclús, n'hi havia un de paperer. Es localitzaven
principalment a l'antic rec Monar reial del Mercadal peró n'hi havia també més
avall, a la confluéncia del Ter amb l'Onyar i a l'extrem nord del barri de Pedret
(molins de la Manola).

En l'aspecte sanitari la ciutat comptava amb diferents centres: els més antics
eren I'Hospital dels Capellans, propietat de la Seu i situat en el burg de Sant Pere
de Galligants, al costat de l'església de Sant Nicolau, i un alberg de pelegrins, prop
de la catedral, conegut com a Xenodocbia. De l'any 7277 data l'Hospital de Santa
Caterina que el 7535 es trobava, encara, fora del recinte murat, a migdia del barri
del Mercadal i funcionant a ple rendiment. Finalment, a la part septentrional de
Pedret, l'Hospital de Sant LLdtzer que era el refugi dels llebrosos i persones afectades de malalties contagioses.
Des del punt de vista mercantil, una zona interessant per la densitat comercial
i artesanal era la part de l'Areny compresa entre la plaqa dels Raims -actual
Argenteria- i les Taverneries, al bell mig de la plaqa de les Cols. En aquest punt hi
havia una instal.lació amb vint-i-cinc botigues cobertes.
El Consell General de la ciutat ocupava el mateix lloc que encara ocupa ar,.ui,
a la plaga del Vi -antigues Albergueries. La Cort Reial tenia el seu assentament en
la casa que feia cantonada amb l'actual carcer del mateix nom i amb les voltes que
avui coneixem amb el nom de voltes d'en Rosés.
Girona era una bella ciutat amb multitud de carrers i places potticades moltes
de les quals eficara es conserven mentre que altres han desaparegut. Intentem ferne una relació a fi de destacar-ne la seva importáncia: la plaqa de les Cols, la del
Vi, Taverneries, Argenteria Vella, paft de la plaqa de l'Oli i carrer de la Ferreria
Vella. En el Mercadal, la plaga d'en Vila i el Pla de Framenors. Al burg de Sant
Feliu, la plaga de Sant Pere. No assenyalem altres trams menors a fi efecte de no
allargar excessivament la llista. Amb la guena civil catalana (7462-1472) es perdé
el carrer pofiicat de les Ballesteries que fou destrurit totalment i reedificat de nou
a comengament del segle XVI. Havia estat un porticat especial; les cases feien volta
sobre el carrer deixant espais de tant en tant per tal de qué d'il.luminar la via que
passava entre les dues filades de cases.
Malgrat les destrosses de la gterra civil i el pas del temps, Girona conservava
eficara bellíssimes construccions medievals, romániques i gótiques, de tipus religiós, militar i civil. S'havien perdut sense remei edificis de gran valor i se n'havien
transformat d'altres; Sant Feliu que va veure com es destruien successivament el
claustre románic i el gótic; Sant Martí Sacosta, amb les modificacions i transfor-

macions que modes i necessitat imposaren sobre l'església, el claustre i les altres
dependéncies,.. Tanmateix, encara es conservaven el claustre de la Seu, del
monestir de Sant Pere de Galligants i de Sant Daniel. De fet, l'estructura urbana
mantenia bona part de l'heréncia dels segles XII, XIII i XIV, époques de creixement i puixanga. La zona pofticada de la plaga de les Cols, que fou edificada entre
7795 i 7250, era representativa d'un estil i d'una manera de fer -el románic- molt
arrelat a la citÍat Així, tant la Forga Vella com l'Areny eren plens d'edificis algats
sobre arcs i voltes tal com es venia fent des del segle XII. Al 1535 l'estética del
gótic encara era la preponderant dins l'art de la construcció; la nova catedral ja
havia engolit bona paft de la seu románica del segle XI. Aquesta arquitectura es
completava amb altres edificis del segle XIII, XIV i XV que continuaven funcionant; les voltes de l'església de Sant Feliu, la Pia Almoina, els convents de
Predicadors, Santa Clara, Framenors i Carme, l'Hospital de Santa Caterina i, en
general, tota una série de cases particulars de les quals encara avui en conservem
algun testimoni en portes, finestres i patis escampats pels carrers i places del nucli
históric.
No hem d'oblidar, en parlar de la ciutat-fortalesa, el vell i carregaf d'história castell comtal de Gironella, amb la seva vella torre romatla i l'emblemática torre cilíndrica, més coneguda que el mateix castell tan efectiu en innombrables setges i on,
en el segle XI la comtessa Ermessenda i, més endavant, el comte Ramon
Berenguer i Almodis rebien els homenatges de fidelitat dels vassalls. També recordarem el castell de Sobreportes que arnaga encara dins de les torres cilíndriques
del segle XIV, les quadrangulars romanes que guardaven Ia porta nord del recinte interior.

3.lA població de Girona

abalras

del s. XVI

No resulta senzill apropar-se al coneixement de la história d'tna població, qualsevol població, quan ens manquen les dades dels recomptes, si és que se'n feien,
o quan aquests són incomplets i poc freqüents. Els períodes pre-estadístics fan que
ens moguem en el terreny insegur de les especulacions, de les evolucions de llarg
abast que amaguen la realitat concreta i ens aboquen a la repetició "ad infinitum"
dels tópics historiográfics més comuns.
N'obstant, l'estudi históric de les ciutats forneix indicacions indirectes, que
poden resultar molt valuoses sobre el seu poblament antic. Per exemple, la dimensió i l'evolució del seu recinte urbá ens dóna una pista sobre les necessitats de sól
urbanitzat per part de la població. També les dades documentals sobre les característiques de les constfl-lccions, els seus usos i les seves dimensions, poden ser
indicis importants del poblament, sempre i quan aquestes dades siguin nombroses i permetin fer una reconstrucció exhaustiva de tot el conjunt. Afortunadament
Girona disposa d'una gran base documental medieval, que comenga a permetre
una aproximació més acurada al seu desenvolupament urbá.

LaGirona del primer mil.leni

Al llarg dels mil anys primers de la seva história, la ciutat romana, visigoda,
musulmana i carolígia ens resulta perfectament identificable dins d'un recinte

emmurallat bastit pels seus fundadors i que, sense gaires modificacions, va romandre poc alterat. Aquella Girona arrtiga s'encabia, encara ho fa, dins d'un petit triangle que, partint del vértex superior de la Torre Gironella, s'escampava pendent
avall fins a la vora de l'Onyar, al llarg de l'actual carrer de les Ballesteries. Dins
d'aquest espai urbá, d'unes 5 o 6 hectárees s'aplegava una població que podem
avaluar en un máxim de 1.000 persones o poc més, d'acord amb totes les estimacions fetes sobre poblacions antigues.
Resulta difícil saber coses més concretes sobre l'evolució d'aquella població al
llarg del mil'leni; com la varen afectar les guerres, les fams i les epidémies; si el
recinte estava més o menys ocupat pels habitatges, i si els edificis i els espais públics
ocupaven més o menys superfície. En qualsevol cas sí sabem que Girona va rnar_
tenir sempre el seu catactet de centre de poder polític i religiós. "Civitas" Íomafia,
seu comtal i bisbal amb els visigots i els francs, les seves muralles varen donar aixopluc, en tot moment 7 a üna població que mai no va perdre el seu caire urbá.

L'expansió medieval (1000-1

3OO)

Encara que els grans segles de l'Edat Mitjana ens amaguen les dades de la
població gironina, hi ha un fet que resulta incontrovertible, la ciutat va augmentar fins a 6 o 7 vegades el seu abast inicial. Els barris aixecats després de l'any
1000 -Sant Feliu, Sant Pere, l'Areny, el Cap de l'Areny, la Vilanova i el Mercadalsón les evidéncies d'un gran dinamisme urbá, mantingut al llarg de més de tres
segles. La multitud de documents que esmenten establiments de parcel'les per edi
ficar,l'augment constant del preu del terreny trbanitzable, les operacions especuladores o els enfrontaments entre comtes i bisbes per la propietat directa del sól;
tot ens parla de "fam" de terres per edificar.
La munió de noves activitats económiques va ser el motor del creixement; la ciutat va crear nous espais urbans per al comerg --el mercat de l'Areny-, els transports
-les Albergueries-, i els nous oficis -carrers dels Canaders, de les Ferreries, de la
Draperia, de la Sabateria...-, gue aplegaven els membres dels nous gremis. La ciutat s'omplí de nouvinguts de totes les contrades; ho palesen els documents que
esmenten els primers cognoms, -molts topónims-, generalitzats a parfir del s. XIL
Sembla agosarat donar la xifra de 10.000 habitants cap al 1300? No gaire si pensem en el creixement de l'espai urbá, l'atapaiment demográfic dels barris centrals
-amb densitats superiors als 500 hab./ha.-, i el fet que els primers "fogatges" (censos) del s. XIV permeten estimar una població semblant. En qualsevol cas se'ns
escapen les oscil'lacions que, sens dubte, ocorregueren al llarg d'un temps tan
llarg. Les epidémies i les fams, les guerres -com el setge de 7285- causaren terribles estralls urbanístics i demográfics, eflcata que queda clar que no aturaren per
gaire temps una tendéncia de creixement que semblava imparable.

La

crisi baix-medieval (1300-1500)

Des del s. XIV la informació demogrdfica va millorar molt: apareixeren els
recomptes cle població. Els "fogatges" establerts a partrr de 1360, comptaven el
nombre d'unitats familiars ("focs") amb finalitats fiscals. Es tractava de saber
quants i quins eren els ciutadans sobre els quals es carregaven els impostos. Els
fogatges eren un signe de la nova situació baix-medieval; s'havien acabat els
temps de "vaques gfasses" i comengava una nova etapa matcada per les fams i
les epidémies cada cop més greus que, amb l'afegit de conflictes socials i polítics
més importants, obligaven els governants a mantenir els recomptes sempre actualitzats.
El primer fogatge gironí (1360) donava un nombre de focs proper a 1900, que
hagués superat de molt aquesta quantitat si hi haguéssin afegit els eclesiástics, els
jueus i els pobres exempts. Aquí se'ns planteja el problema del nombre d'habitants que correspon a cada foc. La solució menys complicada és calcular una mitiana de 4 a 5 per cadascun; així arribem als 10.000 abans esmentats. En qualsevol
cas, Girona no va poder mantenir aquest nivell gaire temps, el nou fogatge de
1388 donava menys de 1400 focs, un 300/o per sota de l'anterior. Cada vegada resultava més evident que la ciutat tenia més dificultats per refer-se de les successives
escomeses de les malalties; els buits creats per les víctimes resultaven cada cop
més difícils d'omplir. El nou recinte murallat de la 2a meitat del segle XIV, fet per
encabir-hi tots els barris abans esmentats, deixava grans espais no edificats dins
els seus límits.
La situació encara va empitjorar més al llarg del s. XV. Els estralls de les fams i
les malalties van ser reblats amb les dissensions socials i polítiques que culminaren amb la Guerra Civil de 7462-72; els tres setges que Girona va haver de patir
tingueren efectes destructius per a la ciutat. Així ens ho diuen els fogatges d'aquells anys; els 873 focs de 1462 s'havien reduit a 563 l'any 1.473. Aquell any
Girona tenia menys de 3.000 habitants! Carrers sencers de la ciutat havien estat
enderrocats i la ciutat va trigar decennis a refer-los.
Els darrers anys del segle XV i els primers del XVI, foren d'una certa recuperació, al caliu de la pau i l'estabilitat social reconquerides. Malgrat tot, els fogatges
d'aquells anys donen unes xifres al voltant del miler de focs -uns 5.000 habitants-.
La llarga crisi precedent havia deixat una ciutat reduida a la meitat del que havia
estat dos segles abans.

4. Estructsra económica de la ciutat
Catalunya havta patit una bona reculada com a conseqüéncia de la crisi dels
segles baix-medievals. El sector agrari havia estat molt delmat pels efectes de les
epidémies de pesta que des de 7348 havien buidat el camp -com ho demostral'abundáncia de "masos rÓnecs"-, i els enfrontaments entre senyors i pagesos, que
culminaren en les revoltes remences de 7462-72 i 7484-85. En la mesura que

Girona estava al bell mig del "país remenqa",la ciutat vapatir una crisi més gretr
que d'altres poblacions.
A les ciutats la davallada de les activitats artesanals i comercials era incliscutible; ho demostren la reducció dels ingressos fiscals -molt lligats a les activitats
econÓmiques- i la pérdua de molts mercats exteriors en mans cl'altres economies
més competitives. Només la Senténcia Arbitral de Guadalupe (1486) va significar
la fí d'aquest llarg període d'inestabilitat.
Tot i que el país va comengar tímidament la seva represa económica cles de les
darreries del segle XV, la ciutat de Girona amb prou feines havia comengat la seva
revifada; la documentació de la la meitat del segle XVI ens mostra una ciutat encara molt estancada demogr)ficament i tancada en ella mateixa. Com que l"'Estima"
de 7535 no ens proporciona una informació adient sobre les activitats económiques -es tracta d'una valoració de la propietat immobiliária, un "cadastre"-, hem
cercat la talla de 7549 -forga propera en el temps- per oferir una imatge més acurada de l'activitat económica de la ciutat.
Les activitats económiques
La Girona del segle XW era encara una ciutat artesanal i comercial, encara que
la situació restava molt per sota del nivell assolit en els segles XIII i XIV. La distribució dels oficis era la següent:
- El ram téxtil mantenia el seu predomini amb un total de 280 afiesans repartits d'aqueta manera: 66 paraires, 56 teixidors, 56 cardadors, 2J calgaters i 20
sastfes entre d'altres.

El ram del cuir donava feina a 36 sabaters, 21 assaonadors i 15 blanquers.
En la construcció treballaven 24 bracers, 1! fusters, 19 corders i 14 pedrers.
En el treball dels metalls destacaven 11 coltellers, 8 ferrers, 8 argenters, 7
espasers i ballesters.
- En el camp que podem anomenar del "sereis" destacaven 18 hostalers, 9
moliners, 8 flaquers i 5 carnissers. En el comerq i el transporl treballaven 25
mercaders, 17 botiguers,2) traginers, 1J missatgers i 8 revenedors.
- Finalment les professions "lliberals" estaven representades per 26 escrivans,
20 metges, 12 notaris i 11 apotecaris.
La majoria d'aquests titulars d'oficis i professions desenvolupaven la seva activitat en petits establiments d'ámbit familiar. L'equipament "industrial" de la ciutat
era molt reduit i es limitava als molins fariners i drapers del rec Monar, un molí
paperer, alguns forns de pa i rajoleries. Aquests negocis estaven en les mans de
famílies de l'alta burgesia com els Margarit, els Sitjar o els Cruilles.

-

Una imatge de la decadéncia económica;1.36O-1549
La comparació del fogatge del29 d'agost de 7549 amb la "talla" de 1.360, publicada per Christian Guilleré en el seu treball "Girona en el s. XIV", permet fer una
comparaciÓ, gens afalagadora, de l'evolució de la ciutat durant aquells segles.

Oficis i professions

L360

r549

Téxtil
Cuir

387

287

740/o

278

88

37o/o

Construcció

21.3

94

440/o

88

46

52o/o

966

575

530/o

153

57

37o/o

c))

75

820/o

1.50

98

64o/o

100

48

480/o

495

278

560/o

1.461

793

540/o

Metalls

Total aflesans
Alimentació
Professions "lliberals"
Transport i comerg
Altres
Total serveis
Total actius

(o/o

1.549h360)

Queda clar que tots els sectors havien patit una fona davallada, encara que
resulta curiosa la capacitat de resisténcia de les professions "lliberals", en bona
mesllra assimilables als grups dirigents de la ciutat.

5. La restitució planirnétrica de l"'Estima"
Un dels problemes més importants que planteja la restitució cartográfica de la
ciutat de Girona a través de l"'Estima" és el mateix caracter del document. De fet
es tracta d'un cadastre de les finques i propietats urbanes amb finalitat recaptatória i, per tant, molt detallat a efectes fiscals peró no tant des del punt de vista descriptiu. Enlloc figuren les dimensions de les propietats i dels immobles. No és d'interés de l"'Estima" l'estat de conservació dels edificis ni l'aspecte de les faganes,
les teulades i els patis de les cases. Els límits no són amidats sinó afrontats segons
els punts cardinals. Cada finca afrontada és una mena de pega que encaixa amb
les altres per formar el trencaclosques de milers de peces que és la ciutat.
Tanmateix, en ser-nos desconeguda la forma exacta de cada parcel.la ens impedia
la transcripció planimétrica a escala. Calia, doncs, cercar vies alternatives per trobar punts de referéncia que ens delimitessin distáncies reals que es poguessin
comptabilitzar en metres i en angles. Les fonts principals d'informació ens les han
fornit la cartografia histórica i Ia trama actual de la ciutat.
Molts edificis, carrers i places s'han conservat dempeus d'engá del segle X\{1.
Aquestes dades són més fiables perqué es poden contrastar i mesurar correctament. D'altres s'han conservat totalment o parcialment amagades entre reformes i
construccions posteriors. La recerca de vestigis pels carrers, per f interior de domicilis particulars i les visites d'obres han donat resultats sorprenents i tangibles. En
aquest sentit, va ser molt engrescador el seguiment sistemátic de casa per casa que

es va fer de la galta de muralla de la Forga Vella que donava al carrer de les
Ballesteries. La recetca va permetre comprovar que el mur i les torres que el
defensaven es conservaven, a voltes, sencers entre laberints d'habitatges i patis
que s'hi adossaven.
D'altres carrers i construccions han desaparegut perd molts han estat registrats
en plánols, fotografies i llicéncies d'obres. En arribar a aquest punt la cartografia
histórica agafa tot el protagonisme. Els plánols més antics conservats de Girona
daten de la segona meitat del segle XVII. Aporten una quantitat d'informació extraordinária peró també presenten alguns inconvenients. Fant servir unitats de medició antigues com les tueses, les canes, els peus o els pams. Són unitats que, per
altra banda, varien en el temps i en el lloc encara que les proporcions entre elles
siguin fixes. Aixó dificultava molt la reducció a ufla escala regularitzada d'aquells
documents planimétrics. Per acabar-ho d'adobar, hom constatava que les diferéncies entre uns i altres mapes podien ser considerables. Així cloncs ha calgut triar
la planimetria més actrada i, sovint, com en el cas del Mercadal, on la transformació de la ciutat s'ha fet sentir més, superposar tota la seqüéncia de plánols del
segle )C( al XVII per tal de corregir els errors de medició i aprofitar al máxim les
dades urbanístiques que oferien.
Finalment ens és obligat d'admetre que han quedat alguns punts foscos en la
interpretació cartográfica de l"'Estima". En els plánols figuren com unes taques
uniformes. En realitat són zones ben delimitades peró de les quals no tenim dades
prou significatives.

Conclusió
L'Estima de 7535 és, per a tothom que vulgui estudiar el procés urbá de la ciutat de Girona, una eina de treball molt valuosa que permet afrontar els temps més
crítics de la história medieval de la ciutat, com a punt de referéncia per comparar
les tendéncies seculars. L'abundant contingut de la seva informació económica
obre moltes possibilitats, no gens exhaurides en aquest treball, que en el futur
haurien de permetre un "buidatge" exhaustiu per tal de fer una "radiografia" més
precisa d'una ciutat a les acaballes dels temps medievals.

La ciudad de Girona
en el año 1535
Un importantísimo documento del
Arxiu Históric de la ciudad de Girona,
permite conocer con detalle su estructura urbana en la primera mitad del
siglo XVI, cuando todavía no estaba
totalmente restaurada de los daños
causados por la guerra civil catalana
entre los años 7462 y 1472, época en
que la ciudad padeció tres sitios.
Este documento, conocido con el
nombre de Estima, es un recuento de
fincas con finalidad recaudatoria
donde se estipulan los cliferentes valores de cada propiedad: el dominio
directo, el dominio útil y el censo.
Hay algunos aspectos sorprendentes como la gran proporción de señorías directas en poder de la Iglesia, las
escasísimas que conselwa el rey y,
sobre todo, el hecho que en la Estima
no hemos encontrado ninguna vez la
palabra "noble".
La imagen que la Estima nos sugiere de la ciudad de Girona es la de una
gran fortaleza protegida por tres recintos fortificados: uno a cada lado clel
Oñar, construidos y ordenados en

tiempos del conde-rey Pere

el

Cerimoniós, y un tercero llamado
Forga uella, que era el recinto de la
antigua ciudacl romana. Estos importantes coniuntos daban a la ciudad un
aspecto impresionante, por la potencia de los muros, las 36 torres y los
tres castillos que guardaban las tres
puertas principales de la ciudad:
Gironella, Sobrepones y Recasens.
La influencia de la iglesia sobre la
población era considerable hecho que
se refleja con las 20 iglesias abiertas al

culto, entre las seglares y las de órdenes religiosas. Impresiona constatar la
existencia de 15 cementerios urbanos
dentro de los muros, algunos de ellos
antiquísimos, como los de la Seu de
Santa Maria, Sant Feliu, Sant Pere cl.e
Galligants y el Mercadal. Cada convento tenía el suyo, donde procuraban obtener derecho de entierro el
patriciado urbano.
La antigua vía romana atraviesa la
ciudad de nome a sllr entrando por el
burgo de Sant Pere de Galligants y
saliendo por el Cap cle I'Aremlt por un
vado que salbaba el rio Oñar. En los
dos extremos los hostales se concefltraban para atender a los viajeros:
cinco en el burgo de Sant Feliu i seis
en la plaza d'en Vila, el resto se situaba en el centro de la ciudad.
Las dos pafies separadas por el rio
Oñar, estaban conectadas por puentes
y pasarelas. El Pont de Pedra llamado
de Framenc¡rs, enlazaba el Mercadal
con I'Areny, era Lrna vella construcción gótica con tres grandes arcos ogi-

vales protegida por dos torres de
defensa. Las pasarelas facilitaban el
tránsito de los peatones y los vados el
de los carruajes.

Girona era también una ciudad

molinera, posiblemente una de las primeras manifestaciones pre-industriales. Los molinos de 7535 eran diferentes de los que habían funcionado en
época anteriores. Ya no se trataba de
antiguos aftefactos de una sola muela,
sinó de complejas instalaciones que
contaban con varias. Estaban dedicados a moler cereales, a la elaboraciln
de trapos e incluso habia uno de
papel. Se localizaban principalmente
en la antigua riera Monar reial del
Mercadal. Habian otros más abajo en

la confluencia del terco con el Oñar, y

en el extremo norte del barrio

de

Pedret, los molinos de la Manola.

El aspecto sanitario contaba con
diferentes centros: los más antiguos
eran I'Hospital d.els Capellans propiedad de Ia Seu y situado en el burgo de
Sant Pere de Galligamts, al lado de la
iglesia de Sant Nicolau y un albergue
c1e peregrinos cerca de la Catedral
conocido como la Xenodóchia. En el
año 7277 se edificó el Hospital de
Santa Caterima que en el año 1535 se
encontraba fuera del recinto amurallado al sur del Mercadal y funcionando
a pleno rendimiento. Finalmente en la
parte norte de Pedret, el Hospital de

Lldtzer, que eta el refugio de los
leprosos y personas afectadas por
enfermedades contagiosas.
Desde el punto de vista mercantil,
:ufia zofia interesante por la densidad
comercial y afiesanal era la parte del
Areny comprendida entre la plaza dels
Rai'ms -actual Argenteria- y las
Taberneries, en el centro de la plaza
de les Cols. En este punto había una
instalación de 25 tiendas cubiertas.
El Consejo general de la ciudad
ocupaba el mismo lugar que todavía
ocupa hoy, en la plaza clel Vi (antiguas
Albergueries). La Cort Reial estaba
ubicada en la casa que hacia esquina
con la calle del mismo nombre y con
los porches que hoy conocemos con

el nombre de

Vc¡ltes

d'en

Roses.

The city of Girona

in 1.535

An extremely important document
kept in the Historical Archives of the

City of Girona reveals in detail the
urban structure of the city during the
first half of the 16th century, when it
had not yet been fully restored from
the damage caused by the Catalan
Civil \ü7ar between 1462 and 1472,
during which the city suffered three
sieges.

This document, known as the Estima, is a list of propefiies drawn up
with the purpose of collecting taxes,
stating the different values of each
property: direct ownership, beneficial
ownership and ground rent.
The document contains certain sur-

prising details, such as the high proportion of properties owned directly
by the Church, the very small number
still held by the king, and, above all,
the fact that nowhere in the Estima d<¡
we find the term 'noble'.
The image of Girona suggested to
us by the Estima is that of a fortress
protected by three fortified enclosures: one on each side of the Onyar
river, built and equipped in the time
of Pere el Cerimoniós, and a third,
named the Forga Vella, which was the
enclosure of the old Roman city.
These important nuclei gave the city a

daunting appearance, with

the
strength of its walls, its 36 towers and
the three castles guarding its three
main gates: Gironella, Sobreportes
and Requesens.
The influence of the Church on the
population was considerable, a fact
which is reflected in the 20 churches
open for worship, between secular
temples and those of the religious
orders. It is striking to observe the
existence of 1.5 urban cemeteries within the walls, some of them extremely
old, such as those of the Cathedral of

Santa Maria, Sant Feliu, Sant Pere de
Galligants and the Mercadal. Each
monastery had its own, where the city
patriciate requested the right of burial.
The olcl Roman road crossed the
city from north to south, entering via
the borough of Sant Pere de Galligants
and leaving by a ford over the Onyar

at the Cap de l'Areny. These two

entrance points concentrated several
hostels seruing travellers - five in Sant
Feliu and six in the Plaqa d'en Vila the remainder being located in the
centre of the city.
The two parts of the city separated
by the Onyar were connected by bridges and passing points. The Pont de
Pedra ('stone bridge'), also known as
the Framenors bridge, linked the
Mercadal with the Areny: it was an
elegant Gothic construction with three
large ogival arches protected by two
defence towers. The passing points
facilitated the passage of pedestrians,
and the fords that of carriages.
Girona was also a centre of the
milling trade, possibly one of the first
pre-industrial activities. In 1535 the
mills were different from those which
had operated in previous times. They
were no longer ancient artifacts with
single millstones, but complex installations with several stones. They were
dedicated to milling cereals and producing cloth, and there was even one
paper mill. They were mainly located
on the old Royal Monar Channel of
the Mercadal. There were also some
further downstream, at the confluence
of the Ter with the Onyar, and at the
northern end of the Pedret district
there were the mills of 'La Manola'.
§7ith regard to sanitary installations,
Girona had several centres: the oldest

were the Hospital dels Capellans,
which was owned by the See and

located in the borough of Sant Pere de
Galligants beside the Church of Sant
Nicolau, and a pilgrims' hostel near
the Cathedral, known as the
Xenodóchia. The Hospital de Santa
Caterina was built in 1211: in 1535 it
was situated outside the walls, to the
south of the Mercadal, and in full operation. Finally, in the northern part of
Pedret, the Hospital de Lldtzer (Lazarus) was the refuge for lepers and
people affected by contagious diseaSES.

From the commercial point of view,
an interesting area due to its density of
commerces and workshops was the

part of the Areny between the Plaqa
dels Raims (now Argenteria) and the
Taberneries, in the centre of the Plaqa
de les Cols. At this point there was a
concentration of 25 covered shops.
The General Council of the city
occupied the same spot as the present-day City Hall, in the Plaga del Vi
(formerly the Albergueries). The Royal
Coutt had its seat at the house at thc
corner formed by the street named
after it and the arches which we know
today as the Voltes d'en Rosés.

Gérone en L535
Les Archives Historiques de la ville
de Gérone contiennent un document
trés important, qui permet d'en connaitre en détail la structure urbaine
pendant la premiére moitié du XVIe
siécle, alors que l'on n'avait pas encore entiérement réparé les dommages
causés par la Guerre Civile Catalane
de 7462 á" 1472, et au cours de laque-

lle la ville avait été assiégée á

trois

reprises.

Ce document, connu sous le nom
d'Estima, est un recensement des différentes propriétés; on y indique les
valeurs de chacune d'entre elles, á des

effets de perception d'impóts:

le
domaine direct, le domaine utile et le

CCNS.

On y découvfe ceftains aspects surprenants, tels que le ¡¡rand nombre de

seigneuries directes appartenant á
l'Eglise, le nombre presque infime de
propriétés appaftenant all roi, et surtout, que le mot "noble" n'apparuit
clans l'Estima pas une seule fois.
L'Estima nous donne de Gérone la
vision suivante: une grande fofteresse,
protégée par trois enceintes fortifiées:
une de chaque cóté de l'Onyar, construites et ordonnées sous le régne du
comte-roi Pere el Cerimoniós, et une
troisiéme qui s'appelait Forga Vella, et
qui occupait l'emplacement de l'ancienne ville romaine. Ces trois ensembles importants donnaient á la ville un
air impressionnant, á cause de la puissance des murs, de ses 36 tours et des
trois cháteaux qui protégeaient les
trois poftes principales de la ville:
Gironella, Sobreportes et Requesens.
L'Eglise exergait une considérable
influence sur la population. On peut
s'en rendre compte si l'on considére
qu'il y avait 20 églises ouvertes au
culte, qu'il s'agisse d'églises séculiéres
ou qu'elles appaftiennent aux différents ordres religieux.
On est impressionné par l'existence
de 15 cimetiéres urbains situés á f intérieur des murs, dont certains sont trés
anciens, comme par exemple ceux de
la cathédrale de Santa Maria, de Sant
Feliu, de Sant Pere de Galligants et du

Mercadal. Chaque couvent en possédait un, et les patriciens de la ville
cherchaient á s'y faire enterrer.
L'ancienne voie romaine traversait
la ville du nord au sud. Elle entrait par
le bourg de Sant Pere de Galligants, et
sortait de la ville par le Cap de l'Areny,
en empruntant un gué qui permettait
de franchir l'Onyar. Aux deux entrées,
on trouvait un grand nombre d'auberges pour héberger les voyageurs: 5
dans le bourg de Sant Feliu et 6 sur la
place Plaqa d'en Vila. Les autres se
trouvaient au centre cle la ville.
Les deux parties séparées par
l'Onyar étaient reliées par des ponts et
des passerelles. Le Pont de Pedra, dit
de Framenors, reliait le Mercadal á
l'Areny; il s'agissait d'un beau monument gothique présentant trois grands
arcs ogivaux, et protégé px deux
tours de défense. Les passerelles permettaient aux piétons de passer, alors

que les chariots empruntaient les

gués.

Gérone était également une ville de
meuniers, probablement une des premiéres manifestations pré-industrielles. Les moulins de 1.535 étaient différents de ceux qui avaient fonctionné
auparavafit. I1 ne s'agissait plus de ces
anciennes machines á une seule
meule; il s'agissait á présent d'installations complexes á plusieurs meules.
Ils permettaient cle moudre les céréales, d'élaborer des tissus et un de ces
moulins se consacrait méme á l'élaboration du papier. Ils étaient normalement situés sur le lit de l'ancien ruisseau Monar Reial du Mercadal. Il y en
avait aussi en aval, au confluent du
Ter et de l'Onyar, ainsi qu'á la pointe
nord du quartier Pedret, les moulins
de la Manola.

Du point de

r,.ue sanitaire, la ville
disposait de plusieurs centres: les plus

anciens, l'hópital des Capellans, qui
apparteíruit d la cathédrale et qui se
trouvait dans le bourg de Sant Pere de
Galligants, á cóté de l'église Sant
Nicolau, et une auberge de pélerins
prés de la cathédrale, connue sous le
nom Xenodóchia. En 1217, on construisit l'hópital de Santa Caterina qui,
en 1535 se trouvait á l'extérieur des
murailles, au sud du Mercadal et qui
fonctionnait pleinement. Enfin, dans
le nord du quartier Pedret, se trouvait
l'hópital de Lldtzer, qui hébergeair les
lépreux et les contagieux.
Du point de vue commercial, on

trouve une zone intéressante, ,v.ue la
densité de commerQants et d'aftisans
que l'on y trouve: il s'agit de la partie
de l'Areny qui se trouve entre la place
Plaga dels Raims- actuellement Argen-

teria- et les Taberneries, en plein
coeur de la place Plaga de les Cols.
On y trouvait un ensemble de 25 bou-

tiques couvefies.
Le Conseil Général de

la ville

se

trouvait lá oü il se trouve actuellement, á, la Plaga del Vi (auparavant
Albergueries). La Cour Royale occupait la maison située á l'angle de la
rue du méme nom et des arcades connues actuellement sous le nom de
Voltes d'en Rosés.
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BURG DE SANT PERE DE GALLIGAI\ITS
Aquesta ba¡riada va néixer al voltant del recinte monacal de Sant

Pere de Galligants que trobem documentat per primera vegada en el
segle IX. Els seus línits són conformats, al nord pel barri de pedret i

la muntanya de Montjuic, que luntament amb la vall de Sant Daniel
constitueix el costat oriental de la contrada, a n'rigdia. amb el burg de
Sant Feliu mitianeant el riu Galligants, i a ponent amb l'areny del riu
Onyar. En aqllest any, aquest sector quedava clos dins del segon
recinte murallat de la ciutat de Girona comengat a bastir per ordre del

rei Pere III durant la segona meitat del segle XIV.
El burg no va formar part de l'administració de la ciutat fins a una
época relativament tardana. Al llarg d'uns quatre-cents anys el barrí
va ser domini feudal dels abats de Sant Pere fins a les darreries del
segle XIV encara qlre cal ressenyar que de la jurisdicció abacial se
n'escapava el petit nucli de la parróquia de Santa Llúcia, a redós de
l'església i del camí de la muntanya de Montjuic cap a Campdorá, que
hom localitza ilrstament en l'angle de !0q que dibuixa la muralla baixmedieval.
1.

Portal de Nostra Dona. Porta de la muralla de la ciutat i cos de
gu)rdia. Era l'accés a Girona pel camí que venia clel nord, de
Pedret i del Pont Maior, seguint el recorregut de l'antiga Via
Augusta romana. Aquest portal es va conservar fins poc al¡ans de
la Guerra Civil i rebia el nom per la imatge de la Marededéu allí

situada.

2. Ca,rrer de Nostra Dona. Correspon al primer tram de l'actual
plaqa de Sant Pere. Donava al'antiga esplanacla mitianeant un passadís amb volta sota Llna casa.
3. Plaga de Sant Pere. Constitueix el tram més meridional de l'actual
plaga que, aleshores, era molt més reduida que actualment. Les
faqanes de les cases de llevant eren construides sobre voltes. Un
tram dels habitatges del sector oest eren adoberies, establiments
artesanals dedicats al tractament de les pells.
1. Carter del Bellmirall. Actual carrer de l'Angel.

Carrer de la Rosa.
6. Carrer de I'Angelot. Actualment carrer cle Santa Llúcia.
7. Església I dependéncies parroquial de Santa Llúcia. Aquest

BOROUGTI OF SANT PERE DE GALTIGANTS
This district greb up around the monastery oJ' Sant Pere de

Galligants, uhich ueJirstfind cktcumentecl in tbe 9tb century. Its boun
daries uere fr»'med to tbe noftb by tbe Pedret district dnd tbe hill ol
Mont¡ui:c, ubicb. togetber üitb tbe ymt Daniel ualle.y, for-ms tbe edstem
limit of tbe area; t() tbe south b1t tbe Galligants riuer dnd the borougb ctJ'
Sant Feliu; and to tbe uest b1t tbe sandy becl ('arenlt') oJ'tbe riuer Onltar.
In tbe year indicated, this sector uas include¿l uitbin tbe second utallec.l
enclosure of the city oJ'Girona, u:bt¡se constntction uds begun by orcler
of King Pere III cluring tbe second balJ of tbe 14tb century.
Tbe borough did not fonn pat of the administration of tbe citlt
until d relatiuely late date. The district was a Jbudal domain ol'tbe
abbots ctJ'Sant Pere for some four bundrecl years, until tbe ldte lAtb
century, altbougb it sht¡ulcl be remarked tbat the abbots':¡ur¡sdiction
¿Jid not include the small nucleus of the par¡sb of Santa Llúcia, ctcljoíning the churcb and tbe track leading from Montjui:c to Cdmpdori,
ubicb is locatecl witbin tbe 9O_ angle traced by tbe late ¡nedieual uall.

l.Portal dc Nostra Lbna (Gate of Our Lady).

Gateuny in tbe
tbe city and guardbt¡use. Tbis tuts tbe entrance intr¡ Girona
Jrom the nofih, from Pedret ancl Pont l4alor, Íollolüing tbe course of
tbe Via Augustct, the old Roman ru¡ad. This gateuay tuls preselaed
until shortllt bejbre tbe Ciüil Wdr, and receiued its name Jrom the
stcttue oÍ tbe Virgin situate,l tbere.
2.Carrer de Nostrd. Dona (Street of Ou.r lady).7his street coffespon.ls to the first stretcb of'the present-ria1t square Plaga de Sant
Pere. It connected uith the ctld esplanade by a passage uitb an arch

uall

oJ-

under a

h¡xts¿:.

J.Pla.ga de Sant Pere (St. Peter's Square). Tbis ct¡nstitutes tbe
soutbenlmost section oJ tbe present-clay square, ubicb uas then
mucb smaller tbdn noü. The.lapacles ctf tbe bouses on the eastern
side were built ouer arches. Tbe bouses in one Part oJ'tbe uestern
st'L'lor

1.

úerc lealht'r lanneri¿s.

Carrer

d.el

Belbnirall. Nouadalts

tbe street Caner de l'Angel.

la Rosa (Rose Street)
6.Carrer de lAngelot (Cberub Street). Nouadays tbe street Carrer

1.

5. Canrer ¡le

temple, desafectat al culte des de fa anys, ens és esmentat per primera vegada, ja com a parróquia, I'any 1078. És la primera parróquia, segregada de Sant Feliu, de la história de la ciutat i la seva
zona d'influéncia s'estenia per tota la zona rural de Montjuic, per
Peclret, el Pont Major fins a Campdorá. L'església es trobava inicialment sota l'advocació de Santa Eulália. Al voltant del temple
s'escampava l'antic cementiri parroquial.
8. Forn de pa.
9. Hospital dels Capellans. Antiquíssima institució benéfica de la
Seu de Girona on es tenia cura dels clergues malalts. Encara són
visibles restes arquitectóniques d'aquest interessant edifici.
10. Sant Nicolau. Església románica del segle XII edificada damunt
d'una necrópolis pre-románica i d'una vil.la romana. Hauria estat
cl temple de l'Hospital dels Capellans. A redós s'hi situava el
c(m(ntiri rlc l csmcntarla institució.
11. Sant Pere de Galligants. Complex monacal que incloia l'església,
bastida el segle XII, damunt d'un temple més antic, el convent
amb el claustre, joia del rom)nic catalá, i la casa de l'abat que

T.Cburcb and parisb ground.s of Saflta llrici¿t (St. Iucy). This

hom localitza a ponent del monestir. Actualment ten-rple i
dependéncies monacals constitueixen la ser.r de la secció de

Girona del Museu Nacional d'Arqueologia.
72. Portal de Sant Daniel. Comunicava el burg amb la vall i es trol¡ava immediatament al costat dels absis de l'església c1e Sant Pere
que s'inteplraven magistralment en el sistema defensiu de les
muralles de la cii-rtat. Fou enderrocat els anys seixanta d'aquest
segle.
13.

Rlu Galligants. Aquest afluent de l'Onyar recull les aigües de la
vall de Sant Daniel i és més un rierol que cap altra cosa.

Tanmateix ha ocasionat destruccions

i

desgrácies algunes de les

quals han quedat en la memdria histr)rica tal com recorden
aquests versos:

"Por los que el Galligants fiero
sumergiera en su furor,
misericordia Señor."

1-4.

Platafottna sobre el riu Galligants. Estructllra alqada sobre el
llit del riu Galligants ocupada per dues fileres de cases i un carrer

central bastida sobre un conjunt d'arcs. Els dos extrems, a llevant
i a ponent, servien de ponts de comunicació entre el burg de Sant
Pere i de Sant Feliu.
15. Torre de Santa Llúcia.Tore cilíndrica encarregada de la defensa
de l'angle nord-est de la muralla en el sector del burg de Sant
Pere, encarada cap a Montjuic, un dels punts febles del recinte
baix-medieval. Actllalment desapareguda.
16. Molins d'en Crulilles. Antics molins drapers , f)rincr¡ i paperers

.

cle Sdnta Llúci.t.

cburcb, nou deconsecratedfnr mdn!1ear\ isfirst mentioned, already as a parisb, in 1O78. It is tbe Jirst p.,trish segregated.from Sant
Feliu in tbe bistory of tbe city, and its area of influence spread
tbrougbout the rural area of Montiui:c, Pe.lret, dnd Pont lli[ajor, as
.far as Campdorá. Tl¡e cburcb was originall.y declicated to Sdnta
Euldlia. Tbe old parish cemetery suffounrled tbe cbnrcb.

8.

Bakery.

g.Hospit.tl dels Capellans (Cbaplains' Hospital). Ancient beneficial institution of the See of Gir"ona ubicb attended to sick priests.
Some nrcbitectural remains ctf tbis interesting building are still uisible.

lo.Sarrt Nicolau (St. Nicbolas). A l2th-centur!

Rom,tnesque

churcb built ouer a pre-Romctnesque necropolis ancl a Roman

Dilla. It uds probctbly tbe cburcb tf tbe Hospital clels Capellans.
Bebinrl it luas tbe cemetet! oJ'that instituti()n.
11 . Sant Pere de Galligants. Monótstery complex whicb inclucled tbe
churcb (built in tbe 12tb century oüer dn older temple), the

monastery uitb its cloister (a jeuel o.f'Catalan Romanesque), and
tbe abbc¡t's bouse (identified to tbe uest of tbe mondstely). At pre-

sent tbe church and mondstety buildings constitute the bome of
tbe Girt¡na. section of tbe Ndtional Arcbctet¡logicnl l[useum.
12.Por"tal de Sa.nt Daniel (St. Da.ni.el's Gate). This gateüd! com
municated tbe borougb uitb tbe ualley ancl uas situdted imme
diately beside the dpses ctf tbe cburcb ()f Sant Pere, ubicb uere
mastelfully integrated ínto tbe deJensiue s.ystem ctf the city walls.
Tbe gateuay uds demolisbed in tbe 196O's.
13.Riüer Galligants. This tributaty cf tbe Onyar collects tbe uaters
ctf tbe Sant Daniel ualleTt, ancl is really little mc¡re tbdn d stre.tm.
Neuertbeless, it hcls cctused its share of destruction and tragecly,
recallecl in popular memory uith tbese lines:
"Por los que el Galligants.fiero
sumerylierat en su

furor,

misencordia. Señor."

("For tbctse ubo the uild Galligants engulfed in its .fury, baue
mercy, Lord.")
ll.Platform ooer tbe ritter Galligants. Structure raised ouer the
bed of tbe riuer Galligants, occupied by tuo rous ctf bouses and a
central street built ouer a series of arches. Tbe tuo ends, to tbe edst
and u)est, sen)ed as bridges betueen the bctrctugb rl'Sant Pere ancl
Sant Feliu.

15.Torre de Santa llúci¿t (St. Lucy's Touter). Cliindrical touer
commancling the defence of tbe nortb-eastern corner oJ'tbe cit!
wall in tbe sector of tbe borctugb of Sotnt Pere, Jorcing ,ltlontjuic. ctne
ueak points of-tbe late medieual ci\). Nou disdppedred.

Of tbe

situats en l'areny de I'Onyar, fora murs i prop del portal. Es localitzaven on t:s troba, actualment, la via clel tren.

Burg de Sant Feliu
El nucli cle Sant Feliu s'organitzá a I'entorn de I'església del mateix
nom, basticla sobre un antíc martlnum (església consagrada a per-

petuar la memirria d'un mirtir), impomant centre de percgrinatge i
punt de referéncia del cristianisme més primitiu dc les nostres con-

trades.

L'eix central del barri el constitueix l'actual carrer del Llop o del
rei Martí, antiga Via Au¡austa que donava accés a la ciutat des del

norcl.

El naixement del burg s'iniciá a les darreries del segle XI a redós
del recinte eclesial i es va anar escampant de sud a norcl en direcció
al riu Galligants que constituirá el límit scptentrional d'aquest sector.
Vers els inicis del segle XIII un mur prote¡lia el barri del riu Onyar.

Portal del cami del baluard. Porta de [a mr¡ralla de l'Onyar que
donava a un baluard fora murs que és el més antic dels documentats a Girona i que té poc a veure amb els grans baluards del
segle XVII i X\III.
18. Portal tapat. Portalet que donava accés a I'areny des de la plaqa

17.

de Sant Feliu i, en aquells anys, paredat.

19.

Pont dels Perolers. Potser només cra Llna antiga passera quc

The nucleus oJ-Sant Feliu is organised around the cburch of the
sdme notme, built ouer ótn dncient mart.yrium (cburcb consecrated to

ofa manyr), dn importd.nt centre of pilgrimaand a reference point of tbe earliest Christinnitl in our region.
Tbe central axis of tbe neigbbourbood is constituted by tbe present-da! street Cdrrer del Llop (or Pujada del Rei Martí) tbe ancient
Via Augusta ubícb entet"ed tbe ci$tfrcm tbe noúb.
Tbe borougb came into being at the end ()f'tbe llth centuty,
bebincl the cburcb enclosure, and gradually spread Jrom soutb to
north btuards the riuer Galligants, ubicb uoulcl form its nofibenl
boundotry. At'ouruL tbe early lJth century ..t uctll protected tbe district
.from tbe riuer Onltar.

pe¡petu.fie tbe memory
¡4e

ualk. Gate of tbe Onyar uall ubicb gaue
onto a bastion outsicle tbe ualls ubicb is tbe oldest ctf tbose clocumented in Girona and bas lrttle relation uitb tbe large bastions of
lfu lTlh and l8tl, c(ntur¡es.
lg.Portel Tapat (utalled.-up gateroql). Small gdteuay Siuing
dccess to the riuer.fiom tbe Plaga de Sant F'eliu, walled-up in tbose

17.Gate oJ tbe bastion

times.

19.

portal tapat.

Carret que va de la plaga de Sant Feliu al Galligants.

Actualment carrer de la Barca. Era el carrer major del burg i eix
principal de comunicacions de la ciutat amb cl nord, i on es concentraven un nirmero signilicatiu c1'hostals.
23. Plaga de Sant Feliu. Es localitza davant de les escales de la faqana de l'església. Un carreró cobert salvava el desnivell amb el
cementiri i l'esplanacla situades a migdia del temple.
24. Carer dels Perolers. Avui carrer dels Calderers. Perllongava
I'eix principal del barri de Galligants fins a les Ballesteries.
25. Placeta dels Perolers.
26, Púad^ de Sant Feliu,
27. Coniunt eclesial de Sant Feüu. Format per l'església románicogótica dedicada a la devoció del sant mártir gironí al qual se li juxtaposi el culte més recent a Sant Narcís "creat" a partir de les
darreries del segle X i de clara influéncia nórdica. En l'interior del
temple hom hi conserwava el sarcófag de sant Feliu quu avui es
troba encastat en cls murs del presbiteri. Al norcl de l'església es

trobava e[ cementiri que ocupava el lloc dels antics claustres
románic i gdtic, aproximadament en el sector que avui ocupa la

capella de Sant Narcís.
28. Placeta Balaguer. Hauria estat un dels nuclis més antics del primitiu burg. Per l'arc de Transfiguera s'hi accedia cles del nord.

29. Cart.et del Pou Rodó.
30.
37.

Borouglt of Sant Feliu

comunicava el burg amb les hortes de l'altra banda de I'Onyar.

20. P.ortalet.
27. Carrer del

22.

d.'en Cru:a'lles (Cntilles' mills). Okl cloth, paper and
.flour milts situated dlong tbe sandy bed of'tbe Onr-ar, outside tbe
ualls dnd nedr tbe gate, u)bet'e tbe rclilu)q) line now runs.

lí.Molins

Carrer del Pou Rodó a Sant Feliu.
Caffer de Sant Narcís. Via d'enllag entrc el carrer major

i el
carrer del Llop, principals vics d'entrada a la ciutat des del nord.

32. Placeta

de Caprnany. El nom podria venir del llinatge

dels

Capmany que posseien impofiants propietats una de les quals
englobava els antics banys (Banys Arabs).
33. Carrer del Llop. Actualment carrer del rei Martí. Correspon al
recorregut cle l'antiga Via Augusta entre el portal de Sobreportes i
el riu Galligants. En el sector més septentrional hom hi localitzava, l'any 1535, el portal del Llop.

Portal del Llop.
Carrer del Pont del catligarrts. Paral.lel al riu Galligants.
36. Catter de Sacsimort. Els limits d'aquest carrer han anat variant
a través del temps. En 1535 era molt més curt i solament com34.
35.

prenia un tram de l'actual vial.
37. Cartet dels Banys. Passava per <lavant dels antics banys públics
en aquesta época tancats i formant part d'una propietat privada.
38. Horts i trasses de la Seu.
39. Antics banys públics. Bastits el 1194 i refets cent anys després,
es trobaven en desús d'enci el 1415.
40. Carr.er de Ballesteries. No formava part del burg de Sant Feliu
tot i ser Lln element de connexió entre aquest barri i I'Areny (zona
situada entre la galta de poncnt de l'actual carrer c1e Ciutadans i
l'Onyar). AntiÉlament fou conegut amb el nom de "Lloc i carrer de
fábregues".

Pont dels Perolers (Coppersmitbs' Bridge). Tltis

utas perhaps

no more tban afootbridge connecting the borough uith tbe uege-

table gardens on the c¡ther sicle of tbe Onynr.
20. Portalet (small gateutay)
21. Carrer del Portal TaPat.
22. Street leadingJrom tlce PlaEa ¡le Sant Feliu to tbe Galligants.
Nou tbe street Caffer de la Barca. Tbis was tbe main street of the
bnrougb and tbe ci\)'s mdin communicdtions route uitb tbe
noúb. A significant number of bostels uere concentrattecl bere.
23. Plaga de Sant Feku (St. Felix'Square). Tlcis is situated inJrcnt
of tbe steps of tbefagade of tbe cburcb. A couered alley lecl to the
cemetery and tbe esplandde situated to tbe soutb of the cburch.

24.Canrer dek Perolers (Coppersrnitbs'St). Tltis street, nouct-

da1,s Carrer dels Caldererc (Boilermahers' St), prolongecl tbe main
axis of the borougb of Galligants as far as tbe Ballesteries.
25. Placeta dels Perolers (CoppersrrNitbs' Sq)
26. Pujada de Sant Feliu (St. Felix' Ilill).
2T.Eccl.esiastical complex of Sant Feliu. Cc¡nsisting of tbe
Romanesque-Gotbic cburcb cledicated to Girona's martyr saín, to
ubícb was later added tbe cult of St. Ndrcís, 'create.l' .lrom tbe late
10tb century onuards and uith euident Nordic influence. The
interior of tbe cburcb ct¡nserues tbe sarcophagus oÍ St. Felix, tt)hich
is nou embedderi in the walls of the presbltery, To tbe nortb of tbe
churcb uas tbe cemetety, ubicb occupied tbe place cf tbe olcl
Romanesque and Gc¡tbic cloisterc, apProximdteb) in tbe sectors
occuPied tctdalt by tbe chapel of St. Narcís.
29.Pktceta Bala.guer. This uas probabfu one of tbe oldest nuclei of
tbe original borougb. It uas enteredfrutm tbe nortb by ua1 oftbe
Transfiguera arcb.
.

29. Carrer del Pou Rodó (Round Well St).
30. Street leadingfrom tbe Pou Rodó to Sant Feku.
31. Cat'rer d.e Safit Narcís (St. Narcís' St). Connection between tbe
Carrer Major (higb sh'eet) and tbe Carer clel Llop, the mdin entry
routes to tbe ciQ from the north.
32. Pla.ceta d.e Capmany. Ihe name of tbis small square cc¡ulcl deri
ue .from tbe Capmany family, ubo cnaned important Propefiies,
one of u:bicb include¿l tbe olcl Arab baths.
33. Carrer del llop (Wolf St). Nouadays Pujada del Rei l'Iaúí, tbis
street coryesPonds to tbe route cf'tbe old Via Augusta between tbe
sobrepoftes gateuay ancl tbe riuer Galligants. In 1535, tbe Ponal
del Llop was locatecl in the soutbentmost sector.
31. Portal del Llop (Wolf Gate).
35.Carrer del Pont d.el Galligants. Tbis street ran parallel to the

riuer Galligants.

36. Canrer d.e

Sacsimort.

Tbe limüs of tbis street baue uaried tbrougb

lears. In 1535 it uas mucb sborter and consisted of only one
stretch of the present-da! street.
-37. Carrer dek Banys (Batbs St). This street Í)assed in frctnt of tbe
cld public batbs, closed in tbat period ctncl.formed part of d priuatbe

te propet"t.y.

Sg.Vegetable gardens awl pools oJtlce Catbedral
-39.OM public batlcs. Built in 1194 ancl refot'med a hundred years

La Forga Vella

later, these uere disusecl.frcm 1415.

4O.

Primitiu recinte de la ciutat romana del qual conservava les nturalles amb afegits carolingis i impofiants reformes del temps cle Pere el

E

d.e Ballesteries (Crossbow St). Thls street clicl not form
pan of tbe borougb of Sant Feliu, despite being a connection betu)een tbese clistrict and the Aren! (tbe area betueen tbe uestern

Carrer

Cerimoniós. ocupa el vessant d'un dels contraforts de les Gavarres
amb un desnivell notal¡le entre el castell de Gironella, a llevant, i el
carrer cle Ballesteries, a p()nent, d'uns seixanta metres. Per les favorabilíssimes condicions topográfiques, aquest recinte complí a la perfccció la funció principal quc tingué encomanast des del moment just
cle la seva fundació, la de clar: del regne.
En aquest perío<,le, 1535, era primordtalment el barri eclesiástic
dominat per la Seu i pel palau episcopal i per diversos ardiacr¡nats i
eclificis pietosos com podia ser la Pia Almoina. Curiosament en aqLlest
recinte murat , deixant de banda la catedral, només hi havien dues
petites esglesioles, Santa Maria de les Puelles i Sant Genís, disposades
simétricament, a la part occidental de l'antiga plaga del Mercadell,
davant de les escalinates de la Seu.
L'eix principal cl'aquest nucli era el carrer de Sant Llorene, antic
carrer major clel Call i abans kardo maximus de la ciutat romana. tram
intrct muros de l'antiga Via AuÉausta.
41.

¡1s¡alla de Ballesteries. Sector occidental de les fortificacions de

la Forga Vella, d'origen romá i a bastament millorades clurant el
feganat de Pere III, amb diverses torres de planta rectanÉaular

(n(are I)en conscn adc5.
12. Portal de Sobreportes. Porta nr¡rd de I'antiga ciutat, d'origen

romzi, i convefiit en fortalesa feudal documentat, ,a, en el segle XL
Aquest castell era infeudat a la família dels Montcada i subinfeudat a diverses famílies nobles entre les quals Ia de Sobreportes. El
nom de la porta i del castell ve donat per la situació de la fortiflcació que ocupava les torres bessones baix-imperials i l'espai que
hi havia entre les dues clamunt de les portes. Les imponents torres
cilíndriques tan ben conserwades coffesponen al segle XJV en
en¡lollir i fer seruir d'ánima interna, les velles estructures romanes.

43. Col.legi de Sobreportes.
44. Sa¡ta Maria de les Puelles. Esglesiola d'origen carolingi que
desaparegué en el segle )§,¡III en construir-se Casa Pastors.
15. Sa¡t Genís. Esglesiola també d'origen carolingi i simétrica de
l'anterior i desapareguda igualment en época ben recent.
46. Placeta de la Seu.
47. Escales de la Seu. Escalinata monumental d'origen incert peró

probablement de construcció romana

i que trobem ben clocu-

mentades ja des de molt a principis del segle XI

i que sc,rvien pcr
salvar el desnivell important entre la plaqa de la Seu, dita del
Mercadell. i la faqana de Santa Maria. Eren notablement més estretes que les actuals. Pel costat de migdia s'hi adossaven un seguit
de cases propietat de preveres de la Seu.
48. Seu de Santa Maria. La catedral gótica es trobava en ple procés
constructiu del darrer tram de la volta de la nau. Faqana i camp¿nar són més tardans. Encara eren en ús algunes clependéncies de
la cateclral románica consagrada el 1038.
49. Palat episcopal. Bastit a pafiir del palau que cl el comte Borrcll
II de Barcelona posseia a tocar l'antiga catedral pre-románica. Fou
modificat i ampliat a bastament amb constmccions rom)niques,
Elótiques i posteriors. Actualment seu de les dependéncies episcopals i museu d'Art.
50, Torre Cornélia. Antiga torre eclificada en el segle IX o X i que
formá part del primer eixample important del recinte de la ciutat.
La torre antiéla fou substituída per una cilíndrica molt més poderosa que ha perdurat fins avui i datada del 7362.
51. TorreJúlia. Bastida al mateix moment que ['antiÉ{a torre Cornélia,
no fou, cn aqllest cas, modificada posteriorment.
52. Portal de Sant Cristófol. Portal medieval -i potser anterior que
fou molt modificat arrel de les grans reformes de principis del
segle XVIII que transformaren la fesomia d'aquest sector deixantlo tal com és avui. En 1535 era un simple portal obert al mur nord
de la muralla.
53. Capella de Sant Cristófol. l)e construcció rom)nica, aquest templet sitllat a redós del camí que menava cap a Sant Daniel i cap
al sector oriental de la Muntanya de Girona, fou aprofitat inteÉirantlo en el sistema defensiu del nou portal que ara obriria a llevant i no a tr¿lmuntana en el primer terg del segle XVIIL
54. Horta del castell de Gironella. Espai de jardins i horts que hom
localitzava davant de la fagana occidental del castell. En el segle
XVII hi fou edificacla, en aqllest indret, la caserna d'Alemanys.
55. Portal de la reinaJoa;na. PoúaI d'accés al castell de Gironella
monumentalitzat a les darreries del segle XV o intcis del XVI, després de la mofi de la rcina, mare de F-erran el Catdlic. A la dovella central hi ha esculpit I'escut d'armes del rei i de la seva muller
Isabel, reina de Castella. És una pcga herildic;r de molt interés.
56. Castell de Gironella. La més poderosa fortificació de la ciutat cle
Girona i una de les més poderoses de la Catalunya medieval. El
seu origen és carolingi. Castell feuclal infeudat als Cardona i subinfeuclat a diverses familiars entre les quals podem esmentar la dels
Gironella o clels Lloret. Encara va jugar un paper impoftantíssim
en els setges de 1808 i 1809. L'any 1814 les forces napoleóniques
el destruiren deixantJo tal com poclem veure'l actualment.

side of tbe present-tld! Cdt'rer de Ciutadans an¿l the On"-ar). It utas.formerly knoun as 'Lloc i caner cle Fdbregues'.

La Forga Velln
Tbe ctriginal enclosure of-tbe Rctman tou:n, oJ'ubicb it conserued
tbe ualls uitb Carolingian adclitiotts ctnd substdntial refctrmsfrom tbe
time of'Pere el Cerimoniós, this d¡strict uccupies the stope of ine of tbe
footbills of tbe GdDctffes with a considerable gradient of some 6O
metres betueen tbe Girr¡nella Castle to the east and tbe C¿urer de
Ballestenes b the uest. Due to its bighlyfauourable topogrdpbical conditions, this enclosure fulfilled t() perJ¿ction its mdin.function, entrus
tecl to it J'rom tbe üery monlent of its.founclation, uhicb u)ds to be the
ke1, to tbe kingdom.
In this per¡od, 1535, it u.ts primdrily tbe ecclesiastical clistrict,
clominated by tbe Cathedral and tbe episcopal palace and b! u¿tric:tus
arcbdeaconries and pi<tus buildings sucb as tbe Pia Almoina (almshouse). Curiously, u)itbin this walled encktsure, apdfi from tbe

Catbedral tbere uere only tuo small cburches, Santd Mdrid de les

Puelles dnci Sant Genís, slmmetricótll! positionecl on tbe uestern side
rftbe olcl Plaga clel Mercaclell, infront ol tbe steps oftbe Catbedral.

Tbe main tborougbfrtre of tbis nucleus was the Carrer de Sant
Llorene, tbe okl bigb street of the Call ('[euisb quótrter) ancl preuiousl.y
the cardo maximus of tbe Romótn toun, tbe intramuros section of tbe
olcl Via Augusta.
41

.

Muralla de Brrllcsteries (Crossbor.u Wall). Western sector of tbe
forfifications ctf tbe Forqa Vella, of Roman origin, consiclerabl-y
improued cluring tbe reign Of Pere
touters uthich .¿re still uell preserued.

III, uitb

seueral rectotngular

12.Portal de Sobreportes (Sobreportes Gdte). Nortbem gotte of

tbe old city, rtf Roman or¡gin, and conuer.ted int<:, a feuclal.fortress
already ck¡cumented in tbe 1ltb cenhuy Tl¡is castle tcas enJboffed
to tbe l[ontcadafamily and subenJbolfed to uarious noble.families,
.tmong tbem tbe Sobreportes. 7he name of the gate and tbe c¿tstle
reJers tct tbe situdtion oJ'tbe foúification uhicb occupied tbe late
imperíal td-in touers and tbe spdce betu)een the túo aboue the
ualls. Ihe imposing q)lindricdl touers, so uell preserued, corespond to the 14tb century in absorbing and using as an inner core
the old Roman structures.
4J. Col-legi de Sobreportes (Sobreportes College).
14. Santa Maria de les Puelles. Small cburcb of Carolingia.n origins
ubicb clisappearecl in the 1Stb centut y uben tbe Cdsa P^stors tq.ts
built.
15. Sant Genís. Small cburcb also of Carolingidn origins ancl sltmmetrical with tbe aboue, wbicb also disappeared in quite recent times.
16. Placeta ¿le la Seu (Catbed.ral Square).
17. Catbedral steps. M()numental stdinaa! of unceúain origins, but
probabll of Roman cotTstruction, whicb u¡e.find uell documentecl
frcm tbe beginning of the 1 ltb century, and wbicb sened to make
pdssable the formidable sbpe sepdrdting tbe Catbedral squctre,
called tbe Mercadell, from tbe fagade of Saint 14ary. The steps u)ere
tben considerably narrouer tban nolc. A series of bouses ouned by
Priests oÍ tbe Catbedral backed ontr¡ the steps on tbe soutbem side.
i].Seu de Sctrta Maria (Catbedral of St. Maty). In 1535, tbe
Gc¡hic catbedral ruas still under construction: tbe arcb oftbe naue
uas being complete.l. The faEade and bellt(ner are ldter. Some
sections oftbe Romanesque catbedral, consecrdted in 10.J8, tuere

still in

use.

Palau Episcopnl (Episcopal Pctlace). Built based on tbe palace obicb Count Bc»'rell II of Barcelona ouned beside the okl preRomanesque catbeclral. It uas modifiecl aru| cr¡nsiderably enlarge6l uitb Romanesque, Gotbic and lótter constntctions. It is
cwrently tbe site cf the episcopal cbambers and afi museum.
5o.Torre Cornélia (Cotnelia Touer) Tltis old touter, built in the
9tb or lqtb century, J'otmed pdtl oJ'tbefirst important enlctrEement
ctf tbe enclosure of tbe city. The dncient touer tods replltced by a
mucb more pouerJul cylindrical one ubicb dates from 1J62 and

49,

bas sutaiued to the present day.
Júlia (Juka Tower). This was built at tbe same time as the
old Cornélia tou)er, but Loas not modifietl later.

51. Ton'e

52.

Portal de Sant Cristófot (St. Cbristopber's Gate). Gateuay of
me(Jieual (and possíbly earlier) conshaction, ubicb uas mucb
moclifiecl as a result of tbe great refonns of the

earb 18tb century,

ubicb transfor"med tbe aspect of tbis area into ubat toe
totlóty.

In

1535

knou)

it was a simple open gdteu(ly in tbe north uall.

53.Capella d.e Sa.nt Cristófol (St. Cltristopber's Cbapel).

OJ'

Romanesque construction, tbis small chapel, situated bebirul tbe
pdtb leading touards Sctnt Daniel and tbe eastent sector ctf tbe
mountdin of Girona, uds integrated into the delensiue sltstem oJ'
tbe neu g.rteu..ry (nout opening to tbe edst and not to tbe nofih) i\t
tbe first tbird of tbe 18tb century

5f .

58.

Diaconat de la Selva i Sagristia Major. Aqucsta gran área clel
barn episcopal era ocupada per cliferents serveis cclesiistics

situats a la vora clel palau clcl bisbe.
Carrer de Bellmirall. Actualment carrer d'Alemanys nom que va
rebre, més cnclavant, en comunicar an.rb les casernes de mercenaris centro-europeus qLle eren considerats popularment co[1 a
"alemanys".

59.

Portal Rufii. D'origen romi i que va clesaparéixer en el

seglc

XVIII. Bona part d'aquest intercssantíssim portal, en baioneta, es
troba, intxcte pcró :rmagat clins cl'ediflcis més moderns.
60. Carrer de la Sinagoga.
61. Ardiaconat Major i Claveria. Institucions eclesiu'Lstiques de la
Scu de Girona.
62. Carrer de la placeta de Bellmirall a la Presó.
63. Antiga sinagoga. Darrera sinagoga del Call jueu en l'época en
qué aquest fou recluit (seglc X\r) dcsprós dels aldarulls de 1391 i

que no fbu desafectacla fins que ¿lmb motiu de l'expulsió dels
luetrs. el 1492, fott venuda.
64. Totte vescomtal Torre rodona d'origen carolingi que cles del
segle XI quedi integracla en el recinte clel castell de Cabrera que

en 1535 era coneélllt com a castell de Requesens.
65. Castell de Requesens. Important fomificació que cles del scgle XI
tingué condició juríclica cle castell. En aquella mateixa centúria fou
infeudat a la família dels vescomtes de Cabr-cra. En 1535 aquesta
fortificació es trob¿rva molt arruinada i prácticament en desús.
66. Portal i torre de la Presó. Antic portal meridional de la ciutat
romana reformat en tcmps de Pere el Ccrimoniós i en 1535 r¡tilit
zada, l¡t gran torre cilíndrica, cle prcsó que no fou enderrocada
fins al 1857.

67. Presó.
68. Carrer de Sant Lloreng. Actual carrer de la Forq:a i, anteriorment,
carrer rnajor clel Call i krtrdo m¿txim¿.¿.s de la ciut¿rt romana.
69. Muntada de la Seu. Escalinata-carrer acabacla de construir i de
ser oberta a la circulació corr un camí cl'accés rápid a la Seu i al

palau episcopal només cinc anys abans de la realització de l'es¿l
ma. És una c1e les grans m<>dificacions urbanístiques de la Forga
Vella.

Almoina. Institució de caire benéfic fundada en el segle XIII
per Arnau cl'Escala. L'eclifici fou comenqat a eclificar a partir dc

70. Pia

1,i15. Actualment és la seu dc la Delegació cle Girona dcl Col.legi
d'Arcluitectcs de Catalunya i Balears.
77. Casa Cartellá. Gran finca pr()pietat dels Cartellá el solar de la
qual va scr-vir per a bastir, en el segle XVII, el convent de
Caputxins. D'engi de mitjan segle XIX fou seu de f institut cl'ensenyament secundari i, després clel seu trasllat, arxiu i muscr,r
d'história de la ciutat de Girona.
72. Foffr de pa del senyor Agullana.

L'AREI\¡'Y

I Iá. VIIA.NOVA

Ocupen el sector mcridional de la ciutat vella, entre la muntanya
de les Pedreres i el riu Onyar.
Els dos noms, Areny i Vilanova. corresponcn a clucs irees ben
diferenciacles pel relleu i pcl scr-r procés históric de clesenvolupament.
L'Areny és la zona l¡aixa fomacia pels sorrals de l'Onyar frns ,i Marge
Gro.s, imponent desnivell topográfic que resscguia 1'antiga Via
Allgllsta, dc norcl a sud, i que marcava la divisória amb la Vilanova,
sitr-racla en el pendent clc la muntanya.
La ¡rrimera ocupació documentada correspon al ntrcli cle Sant
Martí quc hom localitzava (t locahtza) no gairc lluny clel mur meridional dc la cilltat i a prop d'unes peclrcrcs (on hi ha, ara, les escalinates de Sant Martí i la casa Agullana). Un seguit de camins molt vells
comunicaven la Via Augusta i el camí ral que la va substituir, amb el
portal Rufí. quc obria a la plataforma superior de la ciutat d'una
manera directa i molt més suau.
La urbanització de l'Areny comengá cap al 1160 per iniciatn,a del
comte i clel bisbe, que dissenyaren Llna retícllla de carrers al voltant
cl'un mercat que es trolrava a prop del sector 1Trés septentrional cle
l'actual Ranrl¡la. Tot el conlunt va créixer rápiclament i ¿ comcnq¿ments del segle XIII ja existia un Elran mur de contenció que el protegia, per l'oest, de ls aiguats del riu que anava clel Cap de I'Areryy al
burg de Sant Feliu.
En canr.i Ia Vilanova tingllé un creixement molt més llent i menys
harmónic. S'estrllctllrava al llarg cle la Polleria de Sant Martí, actual
carrer del Portal Nor:, i tenia un caire menys urbá, de cases amb horts,
vinyes i arbres frr:iters, qlre encara perdura. Aqllestes dues irees quedarcn a l'interior dc la muralla bastida durant la segona meitat clel
segle XIV.

73. Portal d'en Renart. Actualment accés al pont de Sant Agustí.
f1.Portal sense nom. En el segle XIV era conelaLrt com el portal
cl'en Carclonct.

5l.Vegetablc gard.ens of tlre Gironella Castle. A spdce

oJ-uegeta-

ble and jlouter gdrdens situated in J'ront ctf tbe a-estern wall of the
cdstle. In tbe 17tb century tbe Alemanlts barracks uere built bere.
55.Portal de la ReinaJoana (QueenJoan's Gate). Access gdte to
tbe Gironella castle, ntonumentdlised in tbe late 15tb or earl! 16tb
century, after the death of Queen./oan, motber of King Ferdinand
tbe Catholic. In tbe central uoussoir there dre engrauer) tbe cctats of
anns of tbe King and his uife Isabella, tbe Queen cl'Castile. Tbis
is a beraldic obiect cl grer'tt interest.
56. Castell de Gironella (Gironella Castle). The most poutelful fortification in tbe cit! of Girona and one of the mightiest in medieual Catalc¡nia. Its ctrigins are C.trolingian. T|:is.fettdal cc¡stle uas
enferffed to the Cdrdona Jamily and sube4feqffed to Darious otber
Jamilies, dmon{a tbem the Gironellas or Lk¡rets. It still pla1ed .tn
important part it1 tbe sieges oJ' 1808 and 18O9. In 1811 tbe
Napoleonic J-orces destroyecl it, leauing it as ue see rt ktda1.
5T.Diaconat d.e La Selua and S&gristin Major (Deaconrlt of La
Seh¡a and Main Sacristy). Tbis large area ctf tbe episcopal clistrict uas occupied by uari<tus ecclesiastical seruices situated beside
tbe Bisbop's palace.

59.Carrer de BellmiralL Nou called Carrer d'Alemanys, a ndme
tuhich it receiued later wben it connected uitb tbe baracks of the
centrdl Eur()pean mercenaries, u)bo
man.ys' (Germans)

Loere

populotrQ kncsun as 'ale-

.

59.Portal RujI (Rufi Gate). A gdteüa! oJ'Roman origin, which

disappedre.l it't tbe 1Sth century A large pan cf'tbis extremel¡ interesting gateua!, in bayonet sbape, st¡ll stdnds intrtct bttt hiclden
insicle more mt¡det'n buildin,gs.

6O.Cat'rer de la Sinagoga (Synagogue Street).

6l.Ardiaconat Mrúor (Main Arclcdeaconrlt) and

Clanteria.
of Girc,tna.
62. Street lead.ingfrom tbe Pk ceta de Bellmirall to tbe Prison.
6J.Old. synagogue. Tbe last sl,nagogue in tbe 'Call', tbeJeuish quarter, in tbe period uben it was subjugrtted in tbe 15tb centwy,
after tbe disturbances oJ-1391. it uds not decr¡nsecrated until it
u;as sctld r$ier tbe expulsion of the.[eu,s in 1192.
Ecclesiastical institutiot'ts of tbe

See

6l.Torre Vescomtal (Viscounts' Totoer). A rounol touer of
Carolingian origins tubicb in the 11tb century) u(ls integrated into
ubicb by 15-35 uas knoun as

tbe enclc:,sure of'tbe Cabrera Castle,
the Requesens Castle.

65.Castell de Requesens (Requesens Castle). An importótnt.forti

fication ubicb from tbe 1 1tb century onutards bad the legal title ctl'
castle. In the same centuty it uas enJéolfed to tbe family cf tbe
Viscounts of Cabrera. 81 1535 thisfot'tific.ltion i.^as ¡tt ot ruittous
state and practicalfi disused.
66.Portal and Tone ¿le la Presó (Gateutalt and touer of the
Prison). The r¡ld southern gdteudy of tbe Roman ktun, refbrmed
in tbe time oJ'Pere el Cerimoniós. Il.y 15-35 tbe cllindrical tou,er
uas being used as a prison, and it u.,as not clemolished until 1857.
67. Prison.
68.Carrer d.e Sant lktrenE (St. Ianorence'St). Nounrlays knoutn
as Ccnt'er de la F-orga, and preuiousl.y as tbe main street of the Call
and tbe cardo maximus oJ-tbe Roman toun.
6i9. Muntada de la Seu (Catbedral Rise). Stepped street, consttucted ancl opened to traffic as a.fast access to the Catbedral ancl
Episcopal Pdldce only fiue years before tbe Estimd üds draun up.
It is one of the great urban modificatiot'ts of the Forga Vella.

70.Pia Almoina (Abnslcouse). A cbdrit! organisatiott fttunded in
the 13th centutT by Arnau d'Escala. Tfie building uas begun in
1115. k is currentl! tbe bome of tbe Girona Delegcttion of tbe
Cctllege oJ'Arcbitects of C'dtalonia and tbe Balearic Islands.
71 . Casa Cantelld. A ldrge propert! oumed by tbe Cartelld fami|y the
area of ubicb serued, in tbe 17tb centuty, to buikl tbe Capucbin
conDent. In the mid 19th century it became a secc¡ndat1 education
institute, dnd.finally tbe Archiue and Histcut Museum of tbe CitJ)
of Girona.

72.

Bakery of

Sr.

Agullana.

TITE ARENY AND

TIIE VII}LNOVA

These occnpy the southern seck» of tbe c¡ld tclun, betueen tbe
of tbe Pedreres ('quaries") and tbe riuer C)nyar.

bill

Tbe tur¡ names, Areny ("sanclbanks") and Vilanouot ("neu
toun"), corresponri to tuc¡ areas ubich are clearll distinguisbed by

the relief of the lancl ancl b)) tbe bistorical process of their cleuektpment. The Aren.y is tbe ktutJying area J'ormed by tbe scmdbanks oJ-the
Onyor as .far ds the Matge Gruts ('large bank'), a J-ormidable to¡>rtgrdphical slope u,bicb bordered tbe oltl Via ALtgusta Jiom noth to
soutb, and ubicb marked tbe boundary uitb the Vilanou¡¡, sitttated
on the slope tl'tbe bill.
7he first rlocumented occupdti()n cc»respottds to tbe nucleus of
Sdnt ltlartí, not.farJr()m tbe soutbern u¡ctll of tbe citlt cil'tcl close to ¿t

E

75.
76.
77.

Portal d'en Bonaventura.
Pofial d'en Giralt.
Port^l del pont. Des de finals del segle XIV es trobava protegit

78.

Portal de l'Ángel. Antigament anomenat dels

per Lrna poderosíssima torre.

Alba<livers.

Comunicava an-rl:r el gual que, de sempre, faciliti la comunicació
entre una riba i l'altra de l'Onyar. Per aquí passava, també, la vella
Via Augusta. No hi eristí, mai, un pont.
79. Portal del Carme. S'obria sobre cl camí de Sant Feliu de Guíxols
i rebia el nom per l'existéncia, més cap a n-rigdia, del convent dels
carmelites.
80. Plaga dels Ralims. Actualment carrer de l'Argenteria.
81. Plagade les Cols. Actual Rambla. Iil seu origen es troba cn l'antic mercat reial i malgrat la seva quasi clesaparició continuá essent
el centre comercial més important de la ciutat. L'espai central era
ocupat per unes vint-i-cinc botigues cobertes de tota mena de
productes. A la galta de llevant cle la plaga hi havia, ja, les voltes
actuals cle le vell¡ Merceria (segles XII-XII).
82. Mesures del gra. Hom les localitza justament en el límit entre les
places del Raims i de les Cols. Hi havia les mesures i els pesos oficials de la ciutat sobre una plataforma de pedra.
83. Carrer de la carnisseria de l'Ovella. Travessa que anava a la

plaga de les C<¡ls.
84. Carnisserla de l'Ovella. Anomenada, també, de la Boqueria,
documentada ja cles cle principis del segle XIII (1206).
85. Carrer que va a les voltes. Travessa.
86. Carrer de les Notaries. Actualment desaparegut.
87. Catrer i placeta de la Cort Reial.
88. Cort Reial. Seu dels tribunals (cúrria i vegueria) i de l'administració del rei en l¿1 ciutat. tsen documentada des de principis del
segle XIV.
89. Carrer de I'Argenteria Vella. Actualment de les voltes d'en

number of'quarcies (uhere nou there are tbe steps o.f Sant Martí 6tnd
tbe Agullana bouse). A series of uery olcl patbu'alts cc¡mmunicated tbe
Vict Augusttt (and the Camí Ral or "royal road" ubicb replaced it) uitb
tbe RUJí gate, ubicb ctpenecl onto tbe upper leuel cf'tbe city in a clirect

and much gentler manner.

Tl¡e urba.nisc¿tion t¡f the Arenlt began in 116O by inüiatiue oJ'tbe
and tbe Bisbop. ubo designed a reticulc4ted grid of streets around
a market situated near the soutbem end rtf the present-dq) Rambla. This
ubole area grew rapidb), and lry the stan of tbe 13tb century it alreadlt
bad a latge retdining n).tll protecting it from tbe flooris of tbe riuer ancl
leadingfrom tbe Cap 6le I'Aren1 to tbe borougb of Sant Feliu.
In contrast, tbe Vilanoua had a much slc¡uer and less barmonkrus
groutb. It uas structured along the Polleria (poultt1, market) de Sant
Cc¡unt

l[artí, nou the Cat'rer del Poftal Nou, an¡l

bacl a mucb less urban
appearance, uitb uegetable gardens, uines anclJ'ruit trees, ubicb it still
remains. These ht)o {treas u)ere enclc¡serJ u)itbin the city walls built
.Juring tbe second half of tbe l4tb century

73.Porta.l d'en Renart (Rerrart's Gate). This gdteu'oy nou, g¡ucs
access to the Sant Agustí bridge.

Tl.Unnamed gate.

Carrer de la Peixateria.

91. Carter de Fontclara. Parcialment desaparegut en l'actualitat.
92. Carrcr dels Mercaders. Fixat, ia, en el moment fundacional del

barri (1160).
93. Plaqa de la Presó. Actualment placeta del Correu Vell.
94. Carrer de la Presó. Abans de les Sabateries Velles i actualment

de Carreras Peralta.
95. Carrer del forn. Desaparegut. Aquest nom ens recorda l'existéncia d'un forn de pa molt antic (segle XII) encara existent en 1535.
96. Carer de les Ferreries Velles. Documentat, 1a, l'any 1160.
97. Carer de Ciutadans. Antigament de la Draperia. Era el carer

més senyorial de la ciutat amb nombrosos casals qlre eren
residéncia de l'antiga br.rrgesia ennoblida.

98. Plaga de I'oll. Antigament coneguda amb el nom de plaga dels
Cavallers.
99. Casa d'en Rafael de Sijar. Actualment la Fontana d'Or.
100. Casa dels Sant Celoni. Actualment el palau Berenguer. Molt
representativa d'aquests casals senyorials.
101. Carrer d'At¡euradors.
102. Caffer de les Taverneries. Correspon a la pat alta de la
Rambla actual, aleshores porticat.
103. Casa del Pes de la Farina. Situada fora murs, a l'areny.
104. Carrer del Pont de Pedra ala plaqa del vi. Forga més estret
que l'actual baixada del Pont cle Pedra.
105. Plaga del vi. Antigament, plaga de les albergueries.
106. Casa d'en Francesc de Requesens.
107. Botlgues cobertes de teulada destinades al comerg en gene-

ral. Mercat.
108. Casa del consell de la ciutat. Actualment l'aiuntament.
109. Casa d'en Sampsó.
110. Casa del senyor de Crulilles.

Portal d'en Bortaoentura (Bonantentura's Gate).
Portal d'en Giralt (Giralt's Gate).
77.Portal del Pont (Bridge Gr.te). From the l.tte l4tb century

76.

onuards, tbis gate uas protected b1 a formirlable touer.

79.Portal d.e l'Angel (Angel Gate). Formerl.y knotan as

'1"72.

Carrer d'Albareda. Molt antic, nascut damunt d'uns dels trams

de la Via Au¡Iusta.
113.

Caffer del portal de l'r\ngel al portal del Carme. Camí
ronda.

Carer del portal del Carme

cle

bridge here.

79.

Portal

Carrer d'en Banyoles. Recorda una de les famílies burgeses

116.

Carrer del portal de l'Ángel a la Mercé. Actualment carrer

més actives en el desenvolupament urbá d'aquest sector.

Vern.

117.
118.
119.

d.el Cat'me

(Cannelite Gate). This opened

to Sant Feliu de Guíxc¡ls, and took its ndme
tbe south of the Carmelite conuent.

clel

Caffet d'en Serra. Avui desaparegut.
Carrer que va de l'Albareda a la Mercé Avui desaparegut.
Carrer de I'Auriga. Corrupció popular del nom originari -de

n'Auric-, nom propi d'un resident.
720. Carcet d'en Bell.lloc. Rep el nom d'una poderosa família burgesa que hi tenia, allí, la casa principal.
721. Catet Nou. Actual carrer Nou del Teatre, nascut de la urbanitzactó de I'antiga Trilla d'en Bordils (segle XIV).
1,22. Plaea del carer Nou.

from

c.tntc,t

tbe road

tbe presence to

SO.Pktga d.els Raihns (Grapes Square). Nouadalts Caner de
I'Argenterid (Siluersmitbs' Street ).

81.

Plaga d.e les Cols (Cabbage Square). Nrru tbe Rambla. Its origin lies in tbe old royal market, and although tbis bad practically
disappearecl, tbis continwed to be tbe main commercial centre of
the city. The central space uds occupied b1t some 25 couered sbops
uith all manner of products. 7he eastet n side of tbe square alre-

ady featured tbe arcbes, still present today, of tbe r¡ld Merceria
(clotb market, I 2tb- 1 3tb centuries.)
82.Grain scales. These are belieued to baue been ktcated exactly on
the bounclary betueen tbe Rc4ims and Cols squares. Here u)ere tbe
fficial weights and measures of tbe city, on a stone platfon?l.
S3.Camer de kt. Canússeriq. de I'Ouella (Sbeepmarket St). A
cross-street ubicb led to the Plaga de les Cols.
S4.Carnisseria de l'Oaella (Sbeepmarket). Alsct cctlled tbe
Boquerid (food market), and documented from tbe beginning of
tbe 13tb century (12O6).

Street leading to tl¡e arcbes. Cross street.
Carrer de les Noteffies (Notaries' St). Nou disap;peared.
87.Camer and. Placeta de la Cort Reial (RoJlrrl Court St @nd SA.
85.

86.

99.Cort Reial (Rojtal Court). Seat oJ-the ecclesi.tsticdl and magistrate's courts, and of the king's administration in tbe cit1.t. Well
dctcumented.frctm tbe early 14tb centryy

89.

Can'er de lArgenteria Vella (Old Sil:uersn itbs' St). Nowadays
the Cat'rer cle les Voltes cl'en Rosés.

la Peixateria (Fisbmarket St).
Fontclars- Nou partially dis.¿ppedred.
92.Camer d.els Mercad.ers (Mercbants' St). Establisbed u:ben tbe

90.
91.

Carrer
Carrer

d.e
d.e

in

116O.

93.Pktga de la Presó (Prison Sq). Nouadays Placeta del Cnrreu
Vell (Old Mail Square).
94.Can'er d.e la Presó (Prison St). F'or"merfu calleri Carrer de les
Sabateries Velles (Old Sboemarket St), and nout Camer de Cat reras

Peralta.

d.el Forn (Bakery St). Nou clisappeared, its name refers to
tbe existence of an old bakery (12tb century) tubicb still existed in
1535.
96.Carrer d.e les Ferreries Velles (OM Forge St). Already documentecl in 1-16O.
97.Carrer de Ciutada.ns (Citizens'St). Fomerl! Caryer de la Draperict (Dr¿tPers' St): tbis uas tbe most elegant street in tbe cit!, uitb
seueral mansions wbicb were residences of tbe old titled bourgeoi

95.

a la Mercé.

774.
115.

tbe

Albadiuers Gate, tbis communicated uitb tbe .fnrcl tuhich had
aluays.facilitated access from one bank oJ-tbe Onyar to tbe other.
7he old Via Augusta also passed througb bere. There tcas neuer d

borougb wasfc;unded

111. Casa Sarriera.

tbe

75.

Rosés.

90.

In tbe 14tb century tbis uas knc¡un as

Carclctnet gate.

Can'er

sie.

99.PlaEa de I'Oli (Oil Sq). Fr»merfu knoun as tbe Plaga dels

Cauallers (Knights' Sq)
99. RaJael d.e Sitjar's ltouse. Now tbe Fontctna d'Or.
'IOO.

Ilouse of tbe Sant

Celani

fami[t. Nou

the Palau Berenguer.

Higbly representatiue of tbese nr¡ble mansions.
1O1. Carrer d.'Abeuradors (Trougb St).

E

723.
124.

Caneró de n'Auriga a la Mercé.
Convent de la Mercé. Seu dels mercedaris. Iniciat a comenca-

lO-J.Casa

Portal

1O4.

Nor,¡.

L26. Cart.et d'en Rossinyol. Antiquíssim. Era el vial que puj.ri,a vcrs
la plataforma superior de la ciutat vella a través del Portal Rufí.
727. Cafter del Pou d'en Rossinyol. Actualment carrer d'en Pla i
Cargol.
128. Muntada del Partit. Actualment Pujada de la Llebre.
129. Carrer de la Polleria de Sant Martí. Actualment carrer del
Potal Nou.
130. Muntada de I'Olivera.

Convent de Sant Doménec. Fundat en el segle XIII s'aná consolidant corr un dels dos principals centres monástics de la ciu-

1.33.

Catrer de Predicadors a la plaqa de I'Oli. Actualment

de Sant Doménec.
Placeta de Sant Martí.

Pujacla

134. Casa Agullana.
135.

Monestir de Sant Martí Documentat com una església amb un

cementiri al seu entorn d'enq:á del scgle IX, lou objecte d'importantíssimes refonnes durant el segle XI.
136. Carreró alaplaqa de l'Oli. En part correspon a l'actual carrer

del

Sac.

737. Carr.et de

la Muntada de Sant Marti. Antiquíssim accés a Sant

Martí de la Via Augusta (carrer de Ciutadans).

138.

Torre de Predicadors. La més important fortificació

cl'aquest
tram de muralla algacla a finals del segle XIV pcl gran mestre d'obres Pere Sacoma, un dcls responsables de l'obra gótica de la
Seu.

EL MERCADAL
Barri de Girona situat a la riba esquerra clel riu Onyar, de molt
antic origen, en un establiment agrícola rom) només parcialment

conegut. El nom de Mercadal apareix, per primera vegada documentat, el 1007.
L'aspecte d'aquest inclret deuria ser el d'una zona molt rica des
d'un punt de vista agrícola, amb hortes, fruiters i conreus de tota
mena. Almenys des de cornenq:ament del segle XI (1015) se'ns esmenta el rec comtal, eix vertebrador de l'activitat "inclustrial" centrada en
els molins del monar reial. L'església de Santa Susanna ens és conegida des de 1081.
A partir del segle XIII, el pont cle pedra i el convent de Framenors
dinamitzaran l'urbanització de l'área que va rebrc, encara, un més
gran impuls durant la centúria segilent.
Podem distigir tres sectors, un més meridional, próxim a la via
barcelonesa i altres camins, abocat sobre el gual del riu Onyar que
ser) urbanitzat intensament, el sector central, amb el convent de
Framenors, e[ rec monar, aml¡ una altíssima concentració de molins
farincrs, draper i paperers i l'església de Santa Susanna, amb un notable nivell d'habitatges, i el sector més septentrional, d'hortes i conIELIS.

El nom de Mercadal ha induit molts historiadors a errors en sllposar que en aquest indret s'hi celebrava el mercat més important de la
ciutat de Girona a época medieval. Tanmatek, ara estem segur que si
bó el nom pot tenir a veure amb aquesta activitat mercantil, l'activitat

que hauria fet néixer el topónim ha de ser molt reculada, potser

tardo-romana, car és ben segur que en aquest indret no hi hagué cap
mercat cl'engá el 1007.
139.
140.

Portal de Santa Caterina.
Portal de Sa¡ta Cla;ra. Dit així perqué donava accés al convent

del mateix nom, fbra murs.
141. Portal del monar.
742. Portal de Figuerola.
L43. Portal d'en Vila.
714. Pont de Pedra. Dit, també, de Framenors. Bastit en la primera
meitat del segle XIII fou objecte d'una important reconstrucció
en el XIV. Es localitzava al lloc ,matelr on hi ha el pont d'Isabel
II.
145. Carter del Rec Moflar.
716. Carr.er de Gats i de Cugusac. El nom de Cugusac corresponia
a una riera que venia de Palau i desguassava aproximadament al
comenEament del carrer de la Rutlla.
1Lf . Carref de Canaders. Actualment la galta meridional de I'avinguda de Pompeu Fabra i de la plaqa de l'Hospital.
148. Placeta de Santa Clara.
L19. Carrer del Pago. Actualment la galta septentrional de l'avinguda de Pompeu Fabra.

Tazterneri.es (Tattern

St).

Tltis co¡'responds t.)

pafi of tbe present-day Rambla, then uith

porcbes.

del Pes ¡le la Farina (Flour Weighing lfouse).

Situated outside tbe ualls in the Areny.
Street leading from tbe Pont de Pedra to tbe Plaga del Vi.
Considerab\ narro¿^er than tbe present descentfrom tbe Pc¡nt de
Pedra.

Pkrya d.el Vi (Wine Sq). Fonnerfu tbe Plaga de
(Inn Square).

1O5.

les

Albergueries

Francesc de Requesens' l¡ouse.

1O6.

Roofed sbops d.edicated to general trade. Market.
108. City Council llouse. Nou tbe Crty Hall.
1O7.

bouse.
11O.Cruílles bouse.
1O9. SafiNpsó

lll.Sarierahouse.
1 1

2,

Carrer d'Albareda- Very old, establisbecl ouer a sector of the Via
Augusta.

tat.

132.

tbe upper

ment del segle XIV.

L2i. Cattet que va a la Mercé. Tram inferior de l'actual carrer del

131.

lo2.Carrer de les

leadingfrom tbe Portal de tAngel to the Portal d.et
Carme. P.ttb inside tbe ualls.
114. Street Leadingfrom. tbe Pot'tal d.el Car'me to tbe Mercé.
115. Carrer d.'en Banyoles (Banyolcs' St). This name recctlls one <tf
tbe most actiue bourgeois families in tbe urban deuelopment of
113. Street

tbis district.

116. Street teactingJrom the Portal de
Cat'rer ¿lel Vem (Alder Street).

lAngel to tbe Merc¿. Nou

117.Carrer d'en Serra (Serra's St). N()u) disappearecl.
18. Street leading from tl¡e Albareda to tbe Merc¿. Nctw disap

1

peared.

119.

Carrer de lAuriga (Auriga's St). Popular corntption of tbe ctri-

ginal name, Caner rJe n'Auric, tbe proper ndme of a resiclent here.
Carrer d'en Bell-lloc (BellJlttc's St). This street is name.l .tfter
a pouerful bourgeoisfamily wbicb bacl its main residence here.
12l.Carrer Nou (Neu St). Nout the Caner Nou clel Teatre (New
Theatre St), ubicb originated u)ith tbe urbanisation of tbe olcl
Trílla cl'en Bordils (Bt¡r¿lils' tbreshing-ground) ( 1 ltb C).
122. Plaga d.el Carrer Nou (New Street SEua.re).
12?¡.Alley lead.ingfrom Carrer de nAuriga to tbe Mercé.
12l.Conuent de la Mercé (Conaent oJOur Lady ofMercJD. Seat
of tbe Order rtf Our lady oJ'l,Ierq) Commenced in tbe earQ l4tb

120.

century

leading to tl¡e Mercé. T|¡e louer stretcb ()f the presentday Caner del Ponal Nou.
126.Carrer d.'en Rossinyol (Rossirytol's St). Extremeb) ok[. Tbis
uas tbe street leading to the upper leuel of tbe t¡ld toun tbrougb
tbe Portal Rufí.

125. Street

127.Carrer del Pou d'en Rossinyol (Rossinyol's Well St).
tbe Carrer d'en Pla

128. Muntad.a d.el

(Hare Rise).

i

Nctut

Cargol.

Partit (Borougb Rise).

Now Puiada de la Llebre

129.Carrer d.e la Polleria de Sant Martí (St. Martin's Pouhry
Market). Nt¡u Carer del Poftal Nou (NqLU G6úe St).
13O. Muntada d.e l'Oliaera (Okae Tree Rise).
131.Conaent de Sant Doménec (Mond.ster! of Sant Doménec).
Found.ed in the 1-3tb centwy, it gradually became one of the
cit!'s main mondstic centres.
1?¡2. Street lead,ingJrom Pred.icadors to tlre Pk Ea d.e I'Oli Nou
Pujacla cle Sant Dc¡ménec.
1.2)3.Placeta de Sant Martí (St. M@rtin's Sq).

lJ4.Agullana bouse.
135.

Monestir de Sant M.tr"tí (St Max'tin's Morraster!). Documentecl
from tbe 9tb centuty as a church surrounclecl b1 a cemetety, it uas
tbe obiect ctf consiclerable refa"ms during the 11tb century.

136.Alley lead,ing to tbe Plaga de
present-6l.ty

Carer

l'Ok

clel Sac (Sack St.).

Coffesponds in pdrt

l37.Carrer de la Muntada de Sant Mrrrtí (St. Martin's

b

the

Rise).

Ancient access to Sant Martí from tbe Via Augusta (Caner

rJe

Ciutaddns).
138.Torre de Predicad.ors (Preacbers'Touter). The most impnrtant.fortification of'tbis section of tbe uall erectecl in tbe l.tte 14tb
century by tbe g¡reat master builder Pere Sacoma, one of'tbe r»erseers ctf tbe Gotbic constructions of the Catbedral.

EL MERCADAL
Situated on tbe leJ¡ bank of the Onyar, tbis ancient distict of

Girona bas its origins in a Roman agriculturutl establisbment of tubicb
we baue onfu parfial knoüleclge. Tbe name of Mercaclal (market place)
first appears d.ocumentecl in tbe year 10O/.
Tbe appearance of tbis nlistrict must baue been tbat of a uery ricb

area from an agricultural point of uíeu, uith uegetable gardens,
orcbarcls and crops of all kincls. At least from the beginning ofthe 1 ltb
centuty (1O19 there is mention of tbe 'rec comtal' (coun\) irrignttion

150. Carrer de Fontanilles.
111. Carrer d'en Ginesta.
152. Plaqa d'en Vila. En aquesta plaga porticacla es localitzavcn una
pafi impofiant clels hostals i albergs de la ciutat. Era porticacla i
el seu nom ve de I'antic hostal propietat cl'en Vila.
153. Pla de Framenors. Part de llevant de l'avinguda de Sant
Francesc i, abans. plaEa del Gra. Porticada.
154. Convent de Framenors. Situat inicialment al costat d'un antic
camí. F-ou comenqat:r cclificar el 1232 i aL.Jl)rt üonstituint un conjunt extraordinari d'eclificis i cl monestir més important de la ciu,
tat.

Casa dels

Teixidors.

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
762.
163.
164.

Plaga del Mercadal.
Plaga de la Font del Mercadal.
Placeta del monestir.
Monestir de Cadins.
Església de Santa Susanna.

l6U.
169.
170.
177.

Carrer d'en Massades.
Horta d'en Xammar.
Carreró dels molins d'en Vendrell.
Carter del cementiri del Mercadal.

Rec monar.

Molins drapers i fariners d'en Margarit
Molins d'en Sitjar.
Rec d'en Sitfar.

16í. Placeta i carrer d'en Corominas.
766. Carter de Bonai¡e.
16J. Carrer del Portal de Figuerola.

cba.nnel'), tbe backbone ctf tbe 'industrial' actiuity centrecl c¡t¿ tbe mills
of tbe Monar Cbannel. Tbe cburcb of-sctnta Susanna is clc¡cttmented
.from 1O81 onuards.
l.rom tbe lJth cenrury onu,ard; tbe Pont de Pedra and tbe
l,'ra.menors monastetn .f()stered tbe ttrbanisation oJ' tbe area, ubicb
receiued dn eüen greater impulse during tbe frlhuing¡ century.
We can distinguisb tbree sectors oJ-the district. one to tbe soutb,
cktse to tbe lJarcelc¡na rr¡ad and otber routes, giuiltg onto tbe Oq)dr

ford, and ubich u:as to be intensely urbanised; tbe central area, u"itb

tbe Framenors mondstet)), the Monar Channel, uith d L-ery higb con
centration ctf flour, textile .tn.l pdper mills, and tbe cburcb of Santa
SLLSdnna. and utitb a consiclerable number of dwellings; arul tbe nort-

bentmost pr.tú, uitb uegetable gardens ancl crops.
Tbe name cj'Mercadal has led many historians intr¡ tbe enor of
belieuing tbdt Girond\ main market uas beld bere in medieual times.
lYe are nou sure thttt, although tbe name ma1 deriue;t'rom tbis commercial actiuit)), tbis .tctiuit! must baue existed mucb ertrlier. perhaps
in ktte Roman times, for it is quite cettdin that no mdtket bas existed
heti! stnaP I OO /
139. Por"tal de Sa.ntú Ca.terina (St. Catlcerine's Gate).
110. Portal de Snnt¿t Clara (St. Clare's Gate). Sct called becotuse it
gdt)e dcces-t to tbe conüent of tbe same name tabicb stood oLttside
the u:alls.
141. Portal del Monar (Monar Gate).
112. Portal d.e Figuerolcr"
14J. Portal d'en Vila (Viltt's Gate).

114.Pont de Pedra (Stone Bridge). Also called the Framenors
Bridge. Built in tbe Jirst half ol tbe 13tb century, it n*ds considerabl.y rebuilt in tbe 14tb. It tras locdtecl in tbe sameplctce ubere
tbe Pt¡nt d'Isabel II stancls toclay.

115.
116.

Carrer d.el Rec Monar (Monar Cbannel St).
Carrer de Gats and. de Cugusac (Cats St. and. Cugusac St.).
7he name Cugusac coresponded to d tldtercourse ubicb ran
doun.fiom Palau and drained off approximately at the begin
ning of Carrer cle la Rutlla.

ll7.Carter de Canad,ers.

Tltis street is nout tbe southenl .fiinge

tbe Auingttcla de Pompeu Fabra and ol'tbe PlaEa de I'Hosl)ttdl.
148. Placeta d,e Santa Clara (St. Clare's Square).

ll9.Carrer del Pago.
Pompeu Fabra.

of

Nt¡u tbe northetn side of the Auin¡guda de

15O. Carrer de Fontanilles .
151 . Carrer d.'en Ginesta (Ginesta's St).

152. Pl.aga d.'en Vila (Vila's Square). 'lhis squ.tre included many cl
the city's hostels and inns. It uas lined witb porcbes, and its name
comes Jrom an old hostel outned by r¡ Sr. Vila.
153. Ph d.e Framenors (Framenors Plain) The eastern side cf tbe

Auinguda de Sant Francesc, and preuiousl-y the Plaga del Gra
(Grain Square). Alx¡ lined u)itb porcbes.

l5l.Conaent de Framenors (Framenors Monastery). Inltially

lctcatecl beside an old pathuay, it uas cr¡tntnenced in 1232 an¡l
became an extraordinary group of buildings ctncl tbe c.ity's

finally

principdl mon.istery.

Teixidors (Weanters'Ifouse).
Monar (Monar Cbannel).
157. Margarit's flour and textile mills.
158. Sitjar's milk.

155. Casa d.els

156.Rec

159. Sitjar's cl¡annel
160. PlaEa d.el Mercadal

(Mercadal Square).

161.Plaga de la Font del Mercad.al (Mercadal Fourrtain
Square).

Placeta del Monestir (Monastety Square).
Monestir de Cadins (Cadins Monastery).
Església d.e Santa Susanna (St. Sus.tn's Clturcb).
Placeta and. Can"rer d.'en Corominas (Corominas Sq. and St.)
1 66. Car-rer de Bonaire.
167. Car-rer del Portal d.e Figueroltt.

162.
163.
164.
165.

168.

Carrer

d.'en Massad.es.

Xammar's.fi.eld.
170.Alley lead,ing to Vendrell's mills.
171. Street leading to tbe Mercadal cemetery.
169.
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