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Pròleg

En el número 26 de la prestigiosa publicació Arxiu de Textos Catalans Antics,
Jaume de Puig Oliver dedica gairebé trenta pàgines a comentar la transcendental
aportació que els set volums anteriors d’aquesta mateixa col·lecció han repre-
sentat per al coneixement del passat de la nostra ciutat.

El mateix De Puig, persona poc procliva a elogis immerescuts, afegeix: és pro-
bable que en aquesta matèria hi hagi pocs precedents a Europa.

És amb aquestes consideracions que he volgut iniciar el pròleg d’un nou
volum (el vuitè des de 1995) a la més que consolidada Història urbana de
Girona. El nucli dur de l’equip del senyor Canal (Canal, Nolla, Sagrera) ampliat
en aquesta ocasió amb un grup de col·laboradors, ens explica amb tot luxe de
detall l’evolució del sector nord de la ciutat des de la seva fundació al segle I aC
fins al final de l’època medieval.

Girona té molta sort de comptar amb aquest equip de professionals que no
regategen hores a la recerca i que no descarten l’ús de cap font en el seu intent
d’arribar a desxifrar el meravellós trencaclosques del nostre passat: la recerca
arqueològica, passada i present, l’anàlisi planimètrica, el treball de camp continuat
i directe, la documentació fotogràfica i textual dels arxius, són eines que utilitza-
des simultàniament els permeten resseguir el fil dels segles i explicar-nos què hi
va passar cada vegada amb més certesa, amb més claredat, amb més seguretat.

Entre tots, i ells al capdavant, hem fet un esforç per fer possible allò que De
Puig escriu en la ressenya esmentada: donar als ciutadans el domini de la seva
ciutat. El domini cognoscitiu, l’ideal, l’únic que fa possible el domini real. Perquè
només qui coneix domina.

Sens dubte, dominar el passat de la nostra ciutat contribuirà no només a
conèixer molt millor els nostres orígens, sinó també a projectar Girona cap a un
esdevenidor que reclama cada vegada bases més sòlides que assegurin la nostra
particularitat, bo i participant activament en un marc absolutament globalitzat.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Primera part: estat de la qüestió

1.1. Introducció

La història urbana de la ciutat de Girona ha experimentat aquests darrers anys un
canvi substancial. La publicació, el 1992, de l’Atles de la ciutat de Girona (Castell, Catllar
i Riera, 1992), en conveni entre la demarcació gironina del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i Balears i l’Ajuntament, on es recollia exhaustivament la planimetria conegu-
da sobre la ciutat –amb un primer plànol, excel·lent, del final del segle XVII–, va esde-
venir una fita importantíssima. Aquella recopilació posava a l’abast dels historiadors un
material de luxe que feia possible, si ho comparem amb la realitat urbana actual, obser-
var permanències i canvis, petites modificacions i grans transformacions, que feien fac-
tible reconstruir l’aspecte de la ciutat del segle XVII en endavant amb tot detall. 

Durant aquells mateixos anys, i des d’altres àmbits de recerca, es començava  a inves-
tigar en temes d’història urbana tot intentant donar forma a l’Estima de 1535, un docu-
ment notable, d’un gran detall i que descrivia amb rigor i precisió la ciutat de Girona per
poder repartir d’un manera equitativa les càrregues fiscals extraordinàries generades com
a conseqüència dels desastres ocasionats per la forta inundació protagonitzada pel riu
Ter. Calia cercar una metodologia adequada que fes possible convertir la descripció acu-
rada de carrers i propietats en un plànol fidel i a escala de la ciutat molt anterior a les
construccions siscentistes dels enormes baluards i de la desaparició d’edificis importants
i emblemàtics que existien més enllà dels murs de la ciutat. La planimetria aplegada a
l’Atles, l’observació directa de cases i carrers i un bon coneixement de la història i de la
topografia del lloc ho van fer possible. El resultat era engrescador (Canal et al., 1995 b.
Sobre les circumstàncies d’aquest procés, Canal et al., 2003 b, 69-76).

Les possibilitats que posava de manifest aquell treball, l’existència d’un arxiu enorme
amb dades topogràfiques que es referien a Girona, que s’ha anat ampliant contínuament
amb l’ajuda desinteressada i generosa d’arxivers i historiadors, van determinar que, tot per-
feccionant i polint la metodologia de treball –en la qual cal utilitzar els documents escrits
de tota mena, la cartografia antiga i moderna, un coneixement aprofundit de la xarxa urba-
na, tota mena de dades arqueològiques existents i una anàlisi detallada d’allò que és visi-
ble actualment–, s’intentés aprofundir en la realitat urbana d’època medieval i antiga.
A hores d’ara, els resultats són engrescadors, amb una sèrie de llibres i articles que consti-
tueixen un corpus d’una gran densitat i que fan possible observar detalladament l’evolució
dels diversos sectors, barris, carrers i casals de la ciutat a través del temps. Recordarem,
però, que ni aquesta tasca ni cap altra no són mai perfectes i que, sovint, hi ha llacunes,
espais mal documentats o no gens documentats, manca de dades d’uns anys determinats o
altres circumstàncies que exigeixen modificacions i prudència. Convé recordar, a tall d’e-
xemple, que la reconstrucció urbana de la presència jueva a la ciutat, que va ser el primer
fascicle de la col·lecció Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica, on a través
de tres plànols es reconstruïen les vivències més tangibles de la presència d’aquella comu-
nitat dins del clos de la Força Vella (Canal et al., 1995 a), a grans trets continua funcionant.
Noves dades, però, i un domini més gran de la metodologia de treball han permès corre-
gir errors, afegir-hi dades noves, importants, i millorar considerablement el resultat (Canal
et al., 2006). Aquesta és la grandesa de la recerca històrica; mai res no és del tot acabat.

* * * * *
Un altre fet d’importància cabdal en aquest camí cap a la reconstrucció de la història

urbana va ser la identificació de la trama fundacional de la ciutat que ha marcat –i con-
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tinua fent-ho– l’espai urbà d’allò que anomenem la Força Vella, el nucli original i primi-
geni del barri antic de Girona.

Recordem que Gerunda fou fundada ex nouo, tot desplaçant el lloc i els habitants de
l’oppidum de la muntanya de Sant Julià de Ramis, durant la tercera dècada del segle I aC,
dins del marc de les guerres sertorianes. El lloc, triat amb total eficàcia, reproduïa i millo-
rava el del vell oppidum, i és on es valorava, sobretot, la funció militar, el domini i el con-
trol absolut sobre l’antiquíssim camí d’Hèracles, que poc més de mig segle després, condi-
cionat i refet per Octavià, hauria de portar el nom de Via Augusta (fig. 1). A aquesta funció

Fig. 1. Gerunda fou fundada ex nouo en la tercera dècada del segle I aC damunt mateix de la Via d’Hèracles
amb voluntat de controlar-la amb total eficàcia  tot desplaçant els habitants i les funcions de l’antic oppidum
de Kerunta a la muntanya de Sant Julià de Ramis.



9

principal, que ha marcat la història de Girona fins al segle XX, se n’hi afegien altres de com-
plementàries, que feien factible i asseguraven la consolidació de la nova entitat urbana. 

La ciutat fundacional que va recuperar, tot llatinitzant-lo, el nom de l’antic oppidum, pot-
ser Kerunta, no era pas gaire més gran: poc menys de 5 hectàrees, i ocupava la falda d’una
muntanya, els darrers contraforts de les Gavarres, amb un desnivell, entre el punt més enlai-
rat (torre Gironella) i l’actual carrer de Ballesteries –uns 320 m–, de 60 m. La circulació entre
est i oest era  –i és– complicada i s’ha hagut de fer amb escales, preferentment, o rampes de
pendent molt fort. Altrament, els recorreguts nord-sud són més suaus gràcies a l’existència
de dues grans plataformes: la més baixa, que ocupa l’espai a un costat i l’altre de l’actual
carrer de la Força –el tram intern de la via i el carrer principal de la ciutat romana (fig. 2)–,
i la més elevada, que ocupa el sector de l’actual Catedral, plaça dels Apòstols i dels
Lledoners, Bellmirall, cap a llevant, que va posseir de sempre un camí directe d’accés des de
la via, més llarg i sinuós, però còmode i que explica l’existència de l’anomenat portal Rufí.

La ciutat, sobretot fortalesa, es dotà d’unes sòlides muralles de parament poligonal i
irregular prou ben conegudes i puntualment conservades, amb una única torre, impo-
nent, al vèrtex de llevant de la planta urbana, el punt més feble de la defensa ciutada-
na perquè es trobar dominat per la muntanya que continua elevant-se cap a orient. El
perímetre emmurallat, de poc més de 1.100 m, adquirí una forma poligonal pseudo-
triangular, amb la base paral·lela a la galta de llevant de l’actual carrer de Ballesteries i
el vèrtex superior a la Gironella, que aprofitava amb talent els desnivells, fondalades i
irregularitats del lloc en profit d’una seguretat defensiva més gran. Dins d’un marc irre-

Fig. 2. L’actual carrer de la Força correspon sense variacions al recorregut intra muros de l’antiga Via d’Hèracles,
més endavant coneguda com a Via Augusta.
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gular, es va crear una trama urbana perfectament ortogonal, tal com era costum i tradi-
ció a Itàlia d’ençà de la segona meitat del segle IV aC.

La ciutat es va organitzar a partir d’uns eixos viaris nord-sud, paral·lels, i uns altres de
perpendiculars, est-oest. Queda clar que el punt de partida, aquest cop, no va ser cap
altre que el tram intra muros de la Via d’Hèrcules, perfectament recta, que començava
(o acabava) a la porta meridional de la ciutat (placeta del Correu Vell) i anava –i va– fins
a Sobreportes. Tots els carrers tenien una amplada de 10 peus romans, uns 3 m. Les
insulae, rectangulars, es van disposar amb l’eix major orientat cap a sol ixent. Les mides
són les següents: 71 peus per 36 peus. El resultat és una quadrícula perfectament regu-
lar dins d’un perímetre irregular. Les dades arqueològiques i la trama urbana medieval,
moderna i actual, l’han confirmat plenament (Burch et al., 2000, 14-19).

Cal no oblidar, però, que el gruix i la qualitat de les dades aconseguides a través de
l’anàlisi de les fonts documentals, de l’estudi exhaustiu de la planimetria antiga, de l’ob-
servació acurada de les evidències conservades es multiplica per molt si l’àrea estudia-
da és objecte, parcialment o, millor encara, totalment, d’excavacions arqueològiques. Es
veuen clars els detalls obscurs i s’esvaeixen completament els errors ocasionats per una
interpretació incorrecta d’un document. El treball que presentem del sector “central”
–l’antiga àrea foral– de l’actual Força Vella, que hem pogut tirar endavant gràcies al pro-
jecte ministerial “Arqueología e historia de núcleos urbanos tardoantiguos y medievales
en el noreste peninsular” ( HUM 2004-04-507) pretén mostrar-ho.

En la primera part d’aquest treball veurem el punt de partida i fins on havíem arribat
durant la restitució diacrònica d’aquest sector de la ciutat obtinguda de l’estudi dels vells
treballs arqueològics realitzats, de les troballes casuals controlades, de la informació
aplegada en la fiscalització d’obres públiques, de l’anàlisi de la planimetria antiga i de la
lectura acurada d’un conjunt, enorme, de documents. Els resultats eren notables i, fins a
cert punt, sorprenents, si bé, per a molts sectors, incomplets o dubtosos. Seria el punt
de partida, l’estat de la qüestió.

La segona part aplegarà el resultat d’un seguit d’excavacions arqueològiques realitza-
des en diversos punts d’aquesta zona. En efecte, aquests darrers anys, un seguit de cir-
cumstàncies favorables han permès efectuar importants campanyes d’excavació en diver-
sos llocs d’aquest sector de la Força Vella: l’interior de la nau i l’escalinata de la seu, les
voltes de sosteniment del refetor del claustre de la Catedral, l’angle sud-est del pati de
la seu de la demarcació gironina del Col·legi d’Arquitectes (antiga Pia Almoina), la part
més occidental de la plaça de la Catedral, davant de les grans escales barroques, i el sec-
tor més oriental del vell Palau Episcopal, ara Museu d’Art. Gràcies al lloc, a l’amplitud
d’abast, a la possibilitat d’excavar en extensió la majoria de les vegades, els resultats han
estat, de vegades, sorprenents, altres ben coincidents amb allò que suposàvem i, algun
cop, han facilitat interpretar correctament descobertes antigues aparentment inexplica-
bles. En general, és un material extraordinari que ens mostra molt detalladament algu-
nes etapes de la història de la ciutat que fins ara ens defugien o que eren poc tangibles
per poder-les copsar. Serà el nucli central de l’estudi.

El darrer capítol el dedicarem a refer, a partir de les noves dades i de les noves lec-
tures il·luminades per aquestes, l’evolució diacrònica d’aquell sector de la ciutat, de la
fundació al 1535. Podrem comprovar coincidències, petits errors i alguns grans canvis en
relació amb allò que havíem proposat.

Finalment, voldríem avisar el lector que les dades obtingudes són molt més precises
que les anteriors i que, en molts casos, difícilment podran canviar. Tanmateix, hi ha
molts aspectes que encara desconeixem tan detalladament com voldríem i que caldrà
reformar quan noves dades ho permetin. Hi ha també coses constatades, fermes, i,
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paral·lelament, interpretacions hipotètiques que plantegem com a tals al lector tot con-
siderant que, amb totes les dades a la mà, semblen les més raonables, però encara són
prou difuses i poc concloents per no admetre’n altres d’acceptables.

1.2. Les antigues evidències. Estat de la qüestió

Aplegarem seguidament totes les referències que ens són conegudes de treballs de
tota mena o de controls d’obres que han afectat l’àrea objecte d’estudi. Ens interessa
assenyalar els llocs on es va treballar i els resultats, sovint molt pobres, que es van obte-
nir. Una bibliografia exhaustiva, quan n’hi hagi, i la indicació d’on es conserva la docu-
mentació original –notes, diari d’excavacions, fotografies i material arqueològic– ens han
de permetre anar per feina tot fent possible que aquells que vulguin més informació la
puguin obtenir sense dificultats. Els presentarem, per fer-ho més eficaç, seguint una
direcció topogràfica de llevant a ponent i deixarem de banda aquells treballs que es van
realitzar més enllà de les muralles actuals (fig. 3). 

1.3. Claustre romànic de la seu

Tenim notícies de dues intervencions arqueològiques efectuades en aquesta zona. Es
van realitzar, respectivament, el 1959 i el 1963 i van ser dirigides per M. Oliva, alesho-
res director del Servei Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació gironina
(fig. 3).

L’any 1959 es van obrir dos sondejos estratigràfics que no hem pogut situar i els resul-
tats obtinguts dels quals no consten enlloc. Es conserven, tanmateix, en el magatzem de
l’actual Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona unes capses amb material ceràmic i
vidre que porten aquella data i procedència (Nolla, 1980, 89, fig. 5, 77-78).

El 1963, entre abril i maig, es van dur a terme nous treballs que van generar més
documentació. Es va obrir una rasa que partia d’un dels angles interiors del jardí cen-
tral del claustre fins a l’altre situat en diagonal. A partir d’aquesta trinxera inicial se’n
van obrir altres de perpendiculars, a un costat i un altre, quan semblava interessant o
necessari (fig. 4). Es va obtenir una senzilla estratigrafia de 5 nivells de reble i es va
localitzar, sobre la roca, el sòcol d’un mur de certa entitat que va ser considerat romà.
El material recuperat és de cronologia àmplia (Nolla, 1977, 626-635; Nolla, 1980, 89,
fig. 5, 79-84). Tot fa pensar en una important aportació de terra d’abocament per sal-
var un fort desnivell natural de la roca i poder crear una plataforma plana. Caldria rela-
cionar-ho amb la construcció del claustre (mitjan segle XI). El mur inferior localitzat
hauria de correspondre a estructures més antigues. El relacionem amb unes cases ocu-
pades per clergues que devien dependre de Santa Maria, encara esmentades en el
document de donació d’una part d’aquest espai al bisbe per part de la comtessa
Ermessenda i el seu fill, el comte Berenguer Ramon I, el 1020 (Marquès, 1993, doc.
núm. 80, 184-185). El seu origen ha de ser plenament carolingi, del principi del segle
IX, quan aquell espai, abans fora dels murs, s’incorporà a la ciutat (Canal et al., 2003
a, 194-199, fig. 57-59).

1.4. Interior de la nau gòtica de la Catedral (fig. 3)

El mes de gener de 1975 va ser possible fer un petit sondeig a l’àrea de l’antic cor.
Les dades aplegades són escasses; en canvi, es va recuperar un conjunt significatiu de
material ceràmic antic.
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Fig. 3.  Planta general de la Força Vella amb indicació dels llocs que van ser objecte de treballs arqueolò-
gics de més o menys volum al llarg de tot el segle XX. 1) Claustre de la Catedral. 2) Interior de la nau de
la Catedral. 3) Soterranis de la seu. 4) Plaça dels Apòstols. 5) Edifici de la Pia Almoina (seu de la delegació
gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya). 6) Plaça de la Catedral. 7) Casa Pastors (Palau de Justícia).
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Es va identificar un únic nivell, que semblava remenat, i de poca potència abans de
l’aparició del sòl geològic. El conjunt de terrissa antiga aplegada era notable, amb cerà-
mica baixrepublicana i augustal (grisa emporitana i grisa tardana), africana de cuina, afri-
cana A, comuna oxidada i un fragment de llàntia de volutes (Nolla, 1977, 636-646). En
el seu moment, la informació que proporcionava aquesta petita cala era escassa (Nolla,
1980, 89-91, fig. 5,85 a 110). Avui, dins del marc de les grans excavacions de l’interior
de la seu (1999-2000), aquestes dades tenen més entitat, tal com veurem (infra).

1.5. Sala de sosteniment del refetor del claustre de la seu (fig. 3)

Anomenem d’aquesta manera una imponent estança romànica (infra) que va servir
per definir el costat occidental del claustre de la seu i que sostenia el refectori que es
trobava a peu pla en relació amb l’àrea canonical (fig. 5). Era una enginyosa i esplèndi-
da solució per resoldre el problema del fort desnivell en aquella zona, tot creant un espai
ampli multifuncional (una explicació amb il·lustracions a Canal et al., 2003 a, 183-199,
fig. 57-60).

L’any 1974, com a conseqüència d’unes obres de condicionament d’aquelles depen-
dències per poder-hi disposar el Museu de la Seu, es van realitzar un seguit de cales per
intentar definir l’estratigrafia i conèixer l’interès del lloc abans de fer-hi treballs d’ade-
quació de l’espai. La direcció tècnica de l’excavació va correspondre a A. Martín, en
aquell moment directora del Servei Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de la
Diputació gironina.

Es van obrir diversos sondejos de mides diferents, un dels quals es va ampliar dues
vegades (cales núm. 1 a 3). La documentació conservada és insuficient, cosa que fa difí-
cil situar els treballs amb precisió. Els resultats van ser de poc interès i feia l’efecte que

Fig. 4.  Claustre de la Catedral. El pati interior fou objecte d’importants sondeigs els anys seixanta del segle XX.
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no existia una estratigrafia complexa i ben conservada. Com veurem, eren impressions
errònies com a conseqüència de no haver excavat en extensió (infra).

Cala núm. 1. Es va obrir contra el mur de llevant de la sala i es van identificar dos
nivells, el primer dels quals amb un fort component de cendres i color negrenc. 

Cala núm. 2. Era l’ampliació del sondeig núm. 1, cap a nord, paral·lela a la paret de
l’estança. Es va posar al descobert el sòcol i els fonaments d’un mur que no es va poder
datar tot i que, en tot cas, era anterior a l’edifici medieval.

Cala núm. 3. Ampliació cap a l’oest del sondeig núm. 2, on només s’hauria detectat
un únic nivell arqueològic.

Cala núm. 4. Era més gran i es va obrir contra el mur oest de la gran cambra, davant
per davant dels altres sondejos. Novament es van identificar dues unitats estratigràfiques
i es van localitzar restes d’uns murs que es van considerar romans.

Es va aplegar un conjunt notable de material arqueològic, una part molt important del
qual era romà, amb una cronologia molt laxa que anava de la baixa república a l’anti-
guitat tardana (Nolla, 1977, 585-625; Nolla, 1980, 84-89, fig. 1 a 4).

En l’estudi efectuat sobre aquest material, l’única conclusió de tipus urbanístic que
calia considerar era la de confirmar que ens trobàvem fora dels murs de la ciutat roma-
na, en zona aparentment d’abocament extra muros, i que calia relacionar amb les dades
aconseguides en les excavacions efectuades com a conseqüència de la construcció del
passeig Arqueològic (Nolla, 1980, 89). 

La valoració conjunta d’aquests treballs era d’allò més negativa: “Aquest breu repàs a
unes excavacions quasi desconegudes (les que acabem de ressenyar) obertes en un lloc

Fig. 5.  Situació actual de la sala romànica que actuava de sosteniment del refetor de la canònica gironina.
Fou explorada arqueològicament de manera puntual el 1974.
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tan interessant, sembla donar la raó a la majoria d’estudiosos de la Girona romana que
han anat repetint, desesperançadament, que no hi ha cap possibilitat de solucionar els
problemes topogràfics i històrics que planteja l’estudi de Gerunda a través de l’arqueo-
logia....En efecte, sembla improbable que algun dia puguem conèixer a fons l’urbanis-
me de Gerunda...” (Nolla, 1980, 91). Com tindrem ocasió de comprovar, només era
qüestió de temps i d’emprar la metodologia adequada.

1.6. Plaça dels Apòstols (fig. 3)

Aquest gran espai lliure ha evolucionat espectacularment al llarg dels segles. L’aspecte
actual és recent, a partir del segon quart del segle XVI, amb la construcció de la gran
cisterna i la font de la Mare de Déu de la Pera, que va comportar l’obertura d’un carrer
–les escales de la Pera–, que trencava per primera i única vegada l’estructura fundacio-
nal i obria una via pública diagonal i directa entre el carrer de la Força i la seu, amb una
voluntat d’aconseguir una imatge impactant del costat meridional de la seu, des de baix,
amb el campanar disposat aparentment sobre la gran plaça cisterna, embellida per la font
decorada amb la imatge de la Mare de Déu i l’infant. La desaparició del cementiri lligat

Fig. 6.  S’assenyalen, en aquesta fotografia d’època, els diversos elements posats al descobert
durant les obres d’urbanització de la plaça dels Apòstols el 1968 (Marquès, 1968).
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a Santa Maria i altres obres de millora i condicionament han canviat l’aspecte d’un sec-
tor atapeït de carrers i cases durant l’època antiga i medieval (Marquès, 1948, 226-245;
Marquès, 1968, 29-34; Canal et al., 2003 a, 200-214, fig. 62).

El mes de novembre de 1968 es van realitzar en aquest sector les darreres obres d’en-
titat que van afectar una elevada plataforma que se situava davant la façana del Palau
Episcopal, amb la voluntat de fer una reforma general de la pavimentació (fig. 6 i 7). 

Durant els treballs, importants, es van posar de manifest restes estructurals d’antigues
construccions, que no van ser documentades ni topografiades. El canonge i arxiver
Jaume Marquès va aplegar material descobert en aquelles intervencions i va publicar una
petita nota on deixava constància d’aquella intervenció (Marquès, 1968, 29-34). Es va
perdre una ocasió única de poder explorar convenientment un dels espais centrals de la
ciutat antiga (fig. 6 i 7).

Recordem, seguint Marquès, les descobertes més significatives: “Ya por debajo de los
cimientos del palacio (episcopal) ha aparecido un lienzo de muro, transversal al palacio,
de estructura ciclópea que se prolonga hacia poniente, si bien tan sólo dos bloques de pie-
dra acusan tal continuación. Unos tres bloques sobrepuestos acusaban claramente el
indicado muro hasta un metro y medio de profundidad bajo los cimientos [...]. Hacia el
centro de la terraza apareció una pared de sillares perpendicular al palacio episcopal,
con escasos cimientos, en la cual se habían incorporado dos sillares de arenisca proce-
dentes sin duda de un muro anterior, de la época romana. La pared era de estructura
medieval pero acusaba dos épocas distintas en su utilización y no estaba ligada al muro
del palacio; así que o era posterior al citado palacio o fue cortada para la construcción
de éste. Las piedras areniscas han sido incorporadas a las obras de refuerzo del cimien-

Fig. 7.  Foto de detall on s’observen les diverses estructures localitzades durant els treballs
d’urbanització de 1968 a la plaça dels Apòstols (Marquès, 1968).
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to del palacio, como testimonio del lugar donde se hallaba la pared indicada” (Marquès,
1968, 30) (fig. 6 i 7). 

En aquest mateix article, Marquès feia referència a l’existència, justament a la canto-
nada nord-est de la plaça, entre el mur meridional de la seu i les escales que porten,
passant per sota del Palau Episcopal, cap al portal de Sant Cristòfol, d’uns carreus nota-
bles de pedra sorrenca que definien una doble escala o graderia –i se n’insinuava una
tercera–, que es conservava al llarg d’uns 10 m seguint una direcció nord-sud, on que-
dava clar que els murs medievals es posaven al damunt (fig. 149). L’il·lustre arxiver con-
siderava possible que formessin part del pòrtic adjacent a un temple pagà de tipus urbà.
Adduïa altres troballes antigues procedents d’aquest sector (Marquès, 1968, 33-34).

Va recollir un interessant conjunt de ceràmica antiga que, gràcies a la seva amabilitat,
un de nosaltres va poder incorporar a la seva tesi doctoral (Nolla, 1977, 648-662).

No és possible de cap manera, i amb tan poques dades, intentar interpretar correcta-
ment les troballes. Només hem de lamentar la manca de sensibilitat de qui pertocava, ja
que no havia previst una excavació arqueològica convencional o, com a mínim, un
seguiment exhaustiu i una documentació suficient de les restes descobertes i de la
seqüència estratigràfica posada al descobert. A partir del text breu de l’article i de la
documentació gràfica aplegada (Marquès, 1968, 29-34), no és possible fer altra cosa que
constatar la densitat constructiva d’edificis que van envair aquell sector al llarg del temps.
No farem cas, no podem, de la interpretació que feia l’insigne erudit d’un fragment de
mur aparentment ciclopi, que no sembla altra cosa que uns fonaments convencionals
que devien fer servir carreus d’aprofitament. Pel que fa a la suposada graonada, encara
in situ, conservada sota els murs de contacte entre la seu i el Palau Episcopal, caldria
observar-ne els fonaments per poder-la interpretar correctament. No queda clar que esti-
guin in situ ni si formen part d’una construcció més extensa.

1.7. Pia Almoina (fig. 3)

Quant a aquest imponent edifici, la construcció del qual es va iniciar durant la sego-
na dècada del segle XV, aleshores col·legi de les Escolàpies, va ser adquirit per la demar-
cació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears per fer-ne la seu social,
Com que van caldre importantíssimes reformes que havien d’afectar tot el subsòl, va
semblar convenient fer un control dels treballs i un seguit de sondejos arqueològics, per-
què es tractava d’un espai enorme dins del perímetre de la ciutat antiga. La direcció tèc-
nica va ser a càrrec del Servei Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació i
M. Ferré en va ser la responsable directa sobre el terreny. Els treballs es van realitzar des
del final de 1975 fins al principi de 1977 i no van comportar una excavació en extensió,
sinó un seguit de petites cales aïllades les unes de les altres, cosa que dificulta enorme-
ment la interpretació diacrònica del lloc i de l’evolució de les seves estructures. Tenim
constància de 13 petits sondejos, les característiques dels quals resumirem tot seguit a
partir de la documentació original conservada al Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Girona i de les dades fornides directament per Mercè Ferré, a qui agraïm com es mereix
la seva predisposició i amabilitat (fig. 8).

Cala núm. 1. A una fondària de 10-15 cm es va localitzar una claveguera en funciona-
ment, cosa que va obligar a aturar els treballs. Es va recuperar ceràmica de tota mena,
la més moderna de la qual era del segle XVIII (fig. 8 i 9).

Cala núm. 2. Sense dades.
Cala núm. 3. Es va començar alçant el paviment d’un antic carrer cobert per l’enllosat de
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Fig. 8.  Planta general de l’edifici de la Pia Almoina on s’assenyalen tots els sondeigs realitzats (1975-1976)
(MAC. Girona).
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Fig. 9. Plantes i seccions d’alguns dels sondeigs realitzats a l’antic edifici de la Pia Almoina (1975-1976) on
cal destacar el carrer antic localitzat a la cala núm. 10 (MAC. Girona).
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la capella de la congregació i del col·legi, del segle XIX. Agafava una direcció nord-
sud i estava fet amb un llit de còdols posats sobre una preparació de terra ben com-
pactada. Immediatament per sota, es va identificar un nivell de terres molt fosques,
amb carbons i rierencs, que pel material ceràmic recuperat s’havia de datar, com a
moment més avançat, en el primer terç del segle VI, atesa la presència de ceràmica
grisa DSP. Cal considerar l’estrat com un nivell d’arranjament i elevació del carrer de
còdols assenyalat. Més cap a sota, a uns 0,90 m, es va localitzar el sòcol d’un mur,
que se situava directament sobre el sòl geològic, un nivell d’argila vermellosa que es
va trobar directament per sobre de la calcària nummulítica (fig. 8 i 9).

Cala núm. 4. Al costat de migdia del sondeig es va descobrir un mur amb un arc con-
demnat que agafava una direcció est-oest. La tècnica constructiva, a base de carreus
menuts disposats en filades rectes i ben lligats amb morter de calç, recordava la del
primer romànic (segle XI). A 1,50 m del centre de l’arc es va arribar, aparentment, a
la roca natural (fig. 8 i 9).

Cala núm. 5. A 10 cm de fondària es va trobar, al costat occidental, una solera d’obra
que es va relacionar amb un tub de desguàs que continuava funcionant. Es va deixar
d’excavar (fig. 8 i 9).

Cala núm. 6. En aquest petit departament es va descobrir part d’una entrada paredada
que es va considerar del segle XIII. De seguida va aparèixer l’argila vermellosa i l’ex-
cavació es va aturar (fig. 8 i 9).

Cala núm. 7. Es va identificar un primer nivell (5-8 cm de potència) de terra i runa d’en-
derroc i, per sota, un enllosat de pedres planes que conformava un paviment prou
notable que, cap al nord, havia estat tallat i destruït per les obres del clavegueram. A
0,75 m de fondària sortia l’argila vermellosa (fig. 8 i 9).

Cala núm. 8. Túnel 2. Era el perllongament, cap al nord, de la cala núm. 7. S’assenyala
la presència de ceràmica de vernís negre fora de context (fig. 8 i 9).

Cala núm. 9. A 0,70 m s’identificà un possible estrat d’anivellament, de terra i runa, que es va
datar a època moderna, al segle XVIII. Estava disposat damunt d’un altre estrat, de terres
fosques amb molt material ceràmic, que cobria directament el sòl geològic (fig. 8 i 9).

Cala núm. 10. A 8 cm de fondària es va individualitzar un tub de desguàs i a 0,45 m, al
costat de llevant, una claveguera amb coberta de lloses el fons de la qual estava fol-
rat amb rajoles quadrades de 0,31 m de costat. Les parets estaven nues. Es va rela-
cionar amb un carrer empedrat de còdols, parcialment conservat, que s’observava cap
al costat de ponent. Per sota dels rierencs de la via, es va localitzar novament un estrat
d’anivellament i creixement de terres fosques (vegeu la cala núm. 3) amb material
ceràmic propi de l’antiguitat tardana (?). L’excavació es va aturar sense haver arribat
més cap a sota (fig. 8 i 9).

Cala núm. 11. Es va trobar un primer nivell, de terres molt negres, d’uns 0,20 m de
potència, amb presència de ceràmica reduïda grollera. A l’extrem nord van sortir unes
lloses en direcció est-oest. Per sota, un estrat de terres marronoses fosques. No es va
anar més enllà (fig. 8 i 9).

Cala núm. 12. Per sota del sòl de rajoles modernes es va identificar un nivell d’enderroc
del segle XVI (?) que cobria un estrat molt potent –1,60 m– de terres fosques que no
es va acabar d’excavar per manca d’espai (fig. 8 i 9).

Cala núm. 13. Per sota del sòl modern de rajola sortien, directament, restes del paviment
de còdols d’un carrer. No hi ha cap altra notícia (fig. 8 i 9).
El gran èxit d’aquesta intervenció va ser la localització d’uns carrers, est-oest uns i

nord-sud els altres, amb una cruïlla, que han estat determinants per poder fixar amb pre-
cisió la quadrícula urbana fundacional (Burch et al., 2000, 14-18). És molt interessant la
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reforma important de les vies urbanes, en aquest sector, en un moment imprecís de l’an-
tiguitat tardana, amb sòls de còdols, tan gironins i amb clavegueram incorporat. Fa l’e-
fecte que la construcció de la Pia Almoina, a partir de la segona dècada avançada del
segle XV, va afectar contundentment les estructures anteriors. Tanmateix, les dades apor-
tades per aquesta intervenció tenen molt més valor que el que hauríem pensat. En tor-
narem a parlar a les conclusions (infra).

1.8. Plaça de la Catedral, davant l’escalinata (fig. 3)

L’any 1904, l’Ajuntament de la ciutat va dur a terme treballs importants d’adequació
dels nivells de circulació i de nova pavimentació, amb còdols, de la plaça de la Catedral,

Fig. 10. Pedestal anepigràfic trobat el 1904 als peus de l’escalinata de la Seu en obres d’adequació
del sector. Es conserva a Sant Pere de Galligants (MAC. Girona).
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entre l’escalinata barroca i els edificis que la tancaven per l’oest. Es van fer, com sabem,
importants rebaixos de terra que van significar la necessitat d’afegir quatre nous graons
a l’escalinata, que, amb les noves reformes, havia quedat penjada. Pel que hem pogut
deduir, els treballs més contundents van afectar la meitat meridional de la plaça. No es
van fer controls tècnics dels treballs, però sí que es van recuperar objectes i algunes
dades que deixaven constància d’algunes restes estructurals localitzades (Torroella, 1905,
603-606; Oliva, 1950, 78-79).

Entre les peces recobrades, destaca per sobre de tot un pedestal de pedra sorrenca,
de Domeny-Taialà, sense inscripció visible, que descriurem tot seguit i que va ingressar
al Museu Arqueològic Provincial (núm. inventari general: 1704). Actualment s’exposa a
la col·lecció permanent del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, a la nau meri-
dional de l’església de Sant Pere de Galligants (fig. 10). Es va localitzar també uns frag-
ments d’una creu de bronze repussat i amb niellat d’argent, que va ser restaurada i que
M. Oliva datava als segles XII o XIII (Oliva, 1950, 79), i algunes monedes romanes. 

Fig. 11. Planta i alçat del pedestal anepigràfic trobat el 1904 als peus de l’escalinata de la Seu. 
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Altrament, es van posar de manifest restes d’estructures que, sense cap base si no era
la proximitat relativa, es van relacionar amb la capella de Sant Genís (infra), i part d’una
cisterna revestida amb el característic remolinat vermellós hidràulic. Anys més tard, el
24 de març de 1973, quan es va haver d’obrir la part alta de la plaça (sector de migdia)
fins a davant mateix de les escales de la seu per refer la xarxa d’aigua potable, el Servei
Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació en va fer el control i va aplegar
dades precises que resumim tot seguit. La rasa tenia una amplada de 0,60 m i una fon-
dària uniforme on calia arribar, d’1 m. Seguia una direcció nord-sud i se situava,
paral·lela, a uns quants metres de distància, al darrer graó de la gran escala, en direcció
al carrer de la Força, cap on continuava. Es va tornar a localitzar la suposada cisterna
que es disposava de llevant a ponent i que tenia una amplada uniforme de 2,96 m, amb
l’arrebossat hidràulic vermellós de 2 cm de gruix. A migdia de l’aljub, es van trobar els
fonaments d’un mur que portava una direcció idèntica i que tenia una amplada de
1,48 m (5 peus romans). Els nivells que colgaven aquestes restes, d’uns 0,65 m de potèn-
cia, posaven de manifest una superposició del sòl del carrer, de llambordes o de còdols,
amb les seves preparacions.

Al sector que formaria part del carrer de la Força, s’hi van observar, per sota dels fona-
ments del mur de migdia, evidències de parets més antigues, aprofitades, les més fon-
des de les quals van semblar als tècnics obra romana.

El pedestal té una altura total d’1,06 m i consta d’un poderós sòcol inferior, quadrat,
de 0,62 m, d’un dau prismàtic intermedi, de 0,48 m d’amplada i 0,55 m d’altura, i d’un
basament superior, prismàtic i molt escrostonat, de 0,58 m de costat i 0,11 m d’altura
(fig. 10 i 11). Oliva considerava que les robustes mides del sòcol feien factible que
anés parcialment encastat en el sòl del lloc on estava posat. Per la forma i per les
mides no pot ser altra cosa que el basament d’una estàtua foral. Sorprèn la manca d’un
text epigràfic, que, a causa del mal estat, molt erosionat i rodat de l’objecte, es podria
haver perdut.

1.9. Casa Pastors (fig. 3)

Aquest gran casal, seu actual del Palau de Justícia (Audiència Provincial), defineix i
ocupa tot el sector nord-occidental de la plaça de la Catedral, a ponent de Sobreportes.
Al final del segle XVI va ser estatge del Seminari Conciliar i, més endavant, casal dels
Pastors. Adquirit per la municipalitat, va esdevenir palau de Justícia. 

Aprofitant obres significatives i estructurals es va fer l’excavació arqueològica d’algun
sector i el control permanent dels treballs, entre 1970 i 1973, a càrrec del Servei Tècnic
d’Excavacions Arqueològiques de la Diputació, institució que dirigia aleshores M. Oliva.
Els treballs es van realitzar amb el control efectiu de M. Ferré, que va redactar el diari
d’excavacions i va aplegar la documentació gràfica (fig. 12).

Del conjunt dels treballs, el més important va ser, sense cap mena de dubte, l’ano-
menada “Excavació cuina”, que va significar l’exploració de l’interior d’una de les torres
romanes de defensa de la porta nord de la ciutat, que conservava sencer el sòl original
d’opus signinum i que va permetre datar amb gran precisió les muralles baiximperials i
les fundacionals. Era, fins al moment, l’excavació arqueològica més important de totes
les que s’havien realitzat a Girona i la que més útil ha estat per reconstruir aspectes cru-
cials de la història de la ciutat, com pot ser la data fundacional i aspectes importants d’a-
quest fet i la datació precisa de la reforma de les muralles urbanes efectuada entorn del
300. Aquest sondeig es va efectuar a l’antiga cuina del casal, que es trobava en un pis
enlairat i al costat mateix de la banda occidental del portal de Sobreportes, que conser-
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va amb bon estat l’aspecte i l’obra d’època romana. Per sota del sòl de toves d’aquella
estança es va localitzar un nivell sorrós de preparació i anivellament que cobria i uni-
formava un potent paviment d’opus signinum que, aquí i allí, dibuixava esquerdes i
esquenes d’ase, però que no s’havia arribat a trencar. Tenia una potència uniforme d’uns
0,20 m comptant-hi el rudus de rierencs que cohesionava la morterada de calç i el pica-
dís de ceràmica. Aquest sòl omplia tota la cambra i cal considerar-lo com el paviment
del primer pis de la torre romana que defensava, per dins, la porta nord de la ciutat.
Hauria de correspondre al nivell del camí de ronda de la muralla i, de ben segur, per
sobre n’hi hauria, com a mínim, un altre i, més probablement, un parell més, tal com cal
en una defensa d’aquesta importància, ja que d’aquesta manera l’altura suplementària
oferia la capacitat de dominar a més distància un hipotètic enemic. Per sota del sòl de
signinum es van localitzar (i excavar) uns farciments de terra d’abocament, amb molt
material, preferentment ceràmic. Era, doncs, una troballa tancada, no contaminada, asso-
ciada a la muralla de la ciutat, d’una enorme potència i d’una gran riquesa. 

L’estudi que en el seu moment es va fer d’aquest sondeig (Nolla, 1977, 121-565) va
permetre saber de què es tractava, com s’havia format i per quines estranyes circums-
tàncies s’havia preservat intacte. La porta nord de Gerunda, fundacional, va ser forta-
ment reforçada vers el 300 amb dues grans torres geminades de planta general rectan-
gular a cada costat, que s’adossaven per dins i per fora a la muralla. Un cos quadrangular
d’uns 9 m de front i que sortia uns 4,60 m cap a fora i uns 3,60 m cap endins, sense

Fig. 12. Treballs de documentació a l’interior de la torre romana acabada d’excavar (Casa Pastors, 1972,
torre núm. 16) (MAC. Girona).
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comptar en cap cas els 2 m de la muralla. Era una obra potent, sòlida, molt efectiva i
quasi simètrica. D’aquest conjunt, l’excavació que comentem afectava la part de dins de
la torre occidental. L’exploració arqueològica va permetre observar que aquestes defen-
ses havien estat obrades, externament, amb un opus quadratum pseudoisòdom, amb
grans blocs d’aprofitament de mides diverses posats de vegades de llarg i de vegades de
través, dibuixant, però, filades rectes i uniformes. Per dins, hi havia un gran dau d’opus
caementicium duríssim, obrat amb un encofrat, i interiorment buit. Aquest espai central,
en acabat, s’omplí amb terra d’abocament i, un cop ben premsada, on corresponia, es
va posar un sòl d’opus signinum d’excel·lent resultat i molt eficaç. El farciment interior
–i, per tant, la torre– tenia una potència de 6 m. El fet que aquesta porta i les torres que
la defensaven hagués funcionat sense descans al llarg dels segles explica que res no fos
modificat. Més endavant, a partir de 1362, van ser construïdes exteriorment les enormes
torres cilíndriques, tan imponents i que dibuixen una de les imatges més conegudes de
la Força Vella, que van embolcallar i protegir l’obra romana que en constituïa l’ànima
interna. Quan el signinum es va inclinar per culpa, precisament, del farciment interior
de terra, només va caldre cobrir-lo i disposar un sòl nou al damunt. La descoberta tenia
una importància cabdal per a la història de la fase més antiga de la història de Girona.
I, a més, aquesta excavació encara guardava una altra sorpresa que va ajudar a solucio-
nar el problema dels orígens de la ciutat de manera concloent i definitiva. En efecte, la
torre baiximperial es disposava directament per sobre de la muralla fundacional i cons-
tava d’un paquet d’estrats d’1,10 m de potència que s’hi connectaven i que només
podien ser uns nivells d’aplanament i regularització de la part interna de la plaça foral
que ara sabem que es localitza en aquest espai. Novament, era una contundent aporta-

Fig. 13. Planta del sector del pati de Casa Pastors on se situen les restes localitzades (MAC. Girona).
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ció de terra d’abocament, amb molt material, sobretot ceràmic, que facilitava, per la seva
homogeneïtat, una datació molt segura (Nolla, 1999, 181-214).

Durant l’excavació es van distingir set nivells en el farciment superior i tres en l’in-
ferior. Eren diferències de color, diferents aportacions de terra. Una anàlisi acurada
del material permet assegurar que els set estrats del farciment superior són coetanis,
igual que els tres del farciment inferior. Hi ha, per tant, dos grans moments que tenen
a veure amb l’obra de les muralles fundacionals i amb les grans reformes d’època
tetràrquica. Del material del farciment superior destacaríem, entre les ceràmiques
d’importació més modernes, la terrissa africana de tipus C, amb les formes Hayes 44,
48A i 50A, que cal datar, preferentment, entre el segon i el tercer terç del segle III, i
entre els fragments informes predominen els vernissos antics de tipus C1. Encara era
més nombrosa la ceràmica, també africana, de tipus A, representada amb les formes
Hayes 8B, 9B, 14A, 15, 16, 7, 14/17, 17 A i 31, amb predomini de vernissos i formes
(15, 16, 31, etc.) moderns, algun fragment de tipus A/D i dos gots cilíndrics de cerà-
mica coríntia amb decoració amb motlle, on, preferentment, es representaven les ges-
tes d’Hèracles. Sovintejaven les ceràmiques de cuina africana, plats tapadora, casso-
les de vora ametllada i pàtina exterior cendrosa i cassoles envernissades interiorment
(sobretot la Lamboglia 10A), amb perfils característics del segle III, llànties de disc i
un contingent important de material residual o de ceràmiques comunes oxidades i
reduïdes. Ressenyem també la presència d’àmfora de base plana G-IV, dues peces
d’Almagro 50, de cronologia avançada, i un total de 6 monedes altimperials, la més
moderna de les quals era un petit bronze de Gal·liè (260-268) que definia amb pre-
cisió el terminus post quem de formació del farciment. El terminus ante quem ens el
definia la manca, entre milers de fragments, de la ceràmica africana de tipus D. Li
escauria una cronologia tetràrquica, del 300 o molt poc abans.

El dipòsit inferior, publicat detalladament (Nolla, 1999, 181-214), presentava ceràmica
campaniana A tardana, B i B-oides, ceràmica baixrepublicana de parets fines, alguna llàn-
tia d’aquest moment, una àmfora itàlica Dressel 1A i sobretot 1B, una extraordinària varie-
tat de ceràmiques indígenes –engalba blanca, oxidada i reduïda emporitana, kalathoi pin-
tats i terrissa grollera de cuina– i tres monedes –un as republicà amb la proa de nau al revers
i dos asos d’Untikesken. Sembla justificat datar-ho en la tercera dècada del segle I aC.

Enviem el lector encuriosit als treballs més útils sobre aquest tema (Nolla, 1977, 121-
565; Nolla i Nieto, 1979, 263-283 Nolla, 1988, 85-89 i fig. 6-9; Nolla, 1999, 181-214). 

Els altres sondejos es van efectuar al pati del casal i es van buidar també dos pous
(fig. 13 i 14).
Cala núm. 1. Oberta al pati del casal, de 3 m de llarg per 2,50 d’ample. A 0,25-0,30 m es

va localitzar un sòl de còdols units amb morter en un estat de conservació desigual.
Al seu costat es conservaven un quants blocs de pedra sorrenca de Taialà-Domeny
(fig. 13).

Cala núm. 2. Ampliació de l’anterior per intentar explicar el sentit de les troballes. Va
ser possible identificar parcialment dos espais diferents amb sòls d’opus signinum
(fig. 13).

Cala núm. 3. De 5,50 m per 4 m i que pretenia, intel·ligentment, excavar contra els murs
d’aquelles dues estances per veure si era possible datar-les. Només va servir per
observar la tècnica obrada en les parets. Es van posar al descobert dos grans carreus
de gres de 0,60 m de llarg per 0,50 m d’alt (el gruix s’amagava dins del mur), que
mostraven restes d’una motllura mal conservada en posició invertida. Altres blocs
posaven al descobert regates i solcs. Tots eren d’aprofitament (fig. 13 i 15).
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A partir del diari d’excavacions, dels croquis i planimetries, de les fotografies i de la
informació recollida de Mercè Ferré, que va dirigir els treballs, és possible restituir el que
es va trobar i situar-ho en planta. Es tractaria d’una mena de bassa o impluuium en posi-
ció central, de planta rectangular, d’uns 5,60 m de llarg (est-oest) i d’uns 3,25 m d’am-
ple (nord-sud). El mur que definia el receptacle era obrat amb grans blocs d’aprofita-
ment de pedra sorrenca, molts dels quals havien desaparegut però deixaven la marca
del lloc i espai que ocupaven, i tenia un gruix d’uns 0,70 m. L’interior, de 4,25 m de llarg
per 2 m d’ample i d’uns 0,45 m d’alt, era recobert d’un bon morter hidràulic d’opus sig-
ninum. A la cara occidental d’aquest receptacle, quasi a la meitat, s’obria un orifici que
conduïa cap a un canal de desguàs ben obrat, cobert amb lloses planes de pedra. De

Fig. 14. Activitat constructiva i recuperació arqueològica a Casa Pastors. Sector del pati (1972) (MAC. Girona).
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l’angle nord-oest del receptacle, en sortia un mur, una mica menys ample que el que
definia la bassa, que continuava recte cap a ponent. A tot l’entorn d’aquest dipòsit es va
localitzar un paviment hidràulic idèntic al de l’interior de la bassa (fig. 18). 

Sembla que ens podríem trobar davant d’un espai a cel obert d’un edifici residencial
que, reproduint el sistema, arcaic, dels antics atris itàlics baixrepublicans, aplegaria l’ai-
gua de la pluja i la conduiria cap a un pou o una cisterna o l’abocaria a l’exterior. Per
les peculiaritats observades, el compluuium devia estar sostingut per bigues que devien
anar de mur a mur a la manera dels atris toscans. Els sòls de signinum, funcionals i efec-
tius, s’avenien a la perfecció a les característiques d’aquest espai entorn del qual cal
suposar que es devien obrir diverses estances, que rebien d’aquella obertura llum i ven-
tilació. L’ús extensiu i sense matisos de l’opus signinum, el material d’aprofitament cla-
rament romà i el mur de l’angle nord-oest que compartimentava el lloc, ens proposa una
datació avançada del conjunt, versemblantment tardoantiga o altmedieval. És interessant
assenyalar que des del moment mateix de construir-se aquest espai fins avui mateix
aquell lloc ha estat un pati interior (fig. 18).

Sondejos. Més cap a l’est del pati, a l’entrada de l’edifici actual, es van efectuar peti-
tes cales d’1 o 2 m de fondària: una rasa (cala 1) sense resultats i la localització i bui-
datge d’un pou (cala 2) (fig. 13) que es trobava a prop de l’entrada actual de l’edifici,
on es van aplegar vidres, terrissa, monedes i, sobretot, una sivella ronyonada de bron-
ze, de la segona meitat del segle VII o poc més enllà. Aquesta peça, notable, va ingres-
sar al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona i va rebre el número d’inventari 210719.

Fig. 15. Casa Pastors. Una part significativa de les estructures descobertes durant els treballs de reforma foren
destruïdes un cop documentades. Grans blocs d’aprofitament de pedra sorrenca que conformaven
una bassa (MAC. Girona).
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Es va trobar el dia 16 de març de 1972. Té una llargada de 79 mm, una amplada màxi-
ma de 39 mm i un gruix de 4 mm. L’hem de definir com una placa de cinturó liriforme,
lleugerament arronyonada i prou ben conservada. Aquesta peça mostra sis protuberàn-
cies laterals disposades en paral·lel i que defineixen els tres grans sectors en què queda
dividida la cara superior de l’objecte, i una altra, la setena, situada a la punta de l’eix
longitudinal de simetria. El primer dels tres espais, rectangular i allargassat, no gaire gran,
presenta una decoració de dues creus de braços iguals i altres incisions, dins d’un marc
definit per unes rebaves. A l’altra punta, l’espai és circular, dominat per un gran motiu
helicoïdal al mig i tres cercles concèntrics a l’entorn. El del mig està decorat amb solcs
transversals en forma de soga. El darrer dels tres sectors, situat al mig, bombat, presen-
ta també una doble decoració helicoïdal de dimensions menors i altres motius orna-
mentals més difícils de definir, de tipus geomètric i/o floral. A la cara inferior s’observen
tres encaixos perforats, un en posició distal sobre l’eix de simetria, i els altres, a l’altre

Fig. 16. Sivella de cinturó d’època visigoda trobada en els treballs arqueològics realitzats a Casa Pastors.
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extrem, definint un hipotètic triangle. Aquests darrers servien per unir-hi la sivella prò-
piament dita, mai recuperada (fig. 16).  El material ceràmic antic va ser estudiat oportu-
nament (Nolla, 1977, 569-583). Finalment, més cap al nord-est, es va obrir un tercer son-
deig (cala 3) on van aparèixer restes estructurals d’una certa complexitat que no han
estat interpretades. Sabem també de la localització d’un segon pou que no hem pogut
situar.

Per acabar caldria referir-se a una altra actuació que fins ara ens havia passat per
alt i que té un interès més que regular en relació am el coneixement de la història de
les muralles de la ciutat i en particular de la porta septentrional de la ciutat
(Sobreportes). En efecte, els primers dies del mes de setembre de 1971 (el diari d’ex-
cavació recull la notícia el dia 3 i el dia 4) s’havien efectuat unes cales a l’interior de
la sala noble de la gran torre cilíndrica del darrer terç del segle XIV “para hallar el
coronamiento de la torre [la romana] en su cara al exterior (norte) que está debajo de
la torre redonda de época medieval”. Es va localitzar immediatament per sota del
paviment, es va netejar i documentar convenientment amb fotografies, planta i alçat
que va ser dibuixat a part i acolorit amb interessants anotacions (“se perfilan los pri-
meros bloques del coronamiento [de la] torre romana”). En el dibuix i les fotografies
s’observa la solidesa de l’obra, la juxtaposició a la cara occidental d’un element d’i-
dèntica factura i de planta triangular fins on és visible, i l’ús de pedres planes i llar-
gues a la manera d’un peculiar opus vittatum entremig de les quals destaca una fila-
da de pedra volcànica de color negra. Ara estem en condicions d’interpretar aquesta
troballa correctament com es veurà a la tercera part d’aquest estudi (infra) (fig. 17). 

Fig. 17. Detall del Diari d’Excavacions de Casa Pastors on s’observa l’alçat i la planta de la part superior de
la torre, suposadament romana, localitzada en alçar el sòl de la sala interior de la gran torre cilíndrica
baixmedieval (torre núm. 16). Podem llegir: 4-IX-71. Cata 1. Excavación pavimento torre redonda. Se
perfilan los primeros bloques del coronamiento Torre romana. Perfil, hilada de piedras posteriores, hilera de
piedra volcánica, encofrado, misma técnica que el interior torre. Planta. (MAC. Girona).
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Fig. 18. Detall d’una pàgina del Diari d’Excavacions de Casa Pastors (28, 29, 30-XII-1971) on se’ns dibuixen
seccions i plantes de les estructures descobertes al pati del palau (MAC. Girona).
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1.10. Restitució planimètrica d’aquest sector abans de les darreres
excavacions. Com ho interpretàvem

A partir del resultat d’aquests treballs i, sobretot, dels estudis d’història urbana
amb unes fonts i una metodologia que hem resumit més amunt (supra), ja des de
bon principi havíem proposat restitucions d’algun dels sectors que són objecte d’a-
quest estudi, que, conscients de les dificultats d’assolir resultats del tot segurs a par-
tir de dades desiguals i, sovint, escasses, pretenien reflectir l’opinió del moment tot
fent servir com més dades millor. Com que les dades eren provisionals, després de
10 anys (1995 a 2005) hem hagut de modificar, de vegades substancialment i d’al-
tres només puntualment, algunes de les propostes realitzades. Aquesta és la gran-
desa de la recerca històrica: l’obligació d’esmenar i corregir velles hipòtesis en
paral·lel a la utilització de noves dades o a la lectura més precisa de les que pos-
seíem.

En el primers volums d’Història urbana de Girona. Restitució cartogràfica (Canal et
al., 1995 a), presentàvem una primera interpretació del sector de llevant de l’àrea estu-
diada (Palestrina, Catedral, plaça dels Apòstols) amb interessants i aleshores valuoses
propostes visuals, però amb errors d’importància condicionats per una documentació
incompleta i lectures inadequades d’algun document. Més endavant, el 2003, aquest sec-
tor, com Palestrina i l’àrea de la Catedral, ha pogut ser refet amb molta més precisió grà-
cies a les excavacions de l’interior de la nau única de la seu (Canal et al., 2003 a, 183-
199, fig. 57-59), que resumirem tot seguit, i a un coneixement global molt superior
d’altres tipus de documents. En les conclusions, podrem veure que les modificacions que
caldrà fer, a partir d’aquest nou estudi, seran o menors o, en molts de casos, inexistents
(fig. 19 i 20). 

Un dels punts més obscurs de la trama urbana antiga era la localització de l’àrea
foral, un problema topogràfic que no es podia resoldre efectivament sense conèixer
la trama urbana fundacional i l’orientació de les insulae. La identificació d’aquella rea-
litat, les dades arqueològiques, una comprensió aprofundida de l’orografia antiga i,
finalment, l’evidència documental, han permès resoldre completament aquesta qües-
tió (Burch et al., 2000, 14-19; Canal et al., 2003 a, 164-176, fig. 55a i 55b). La solució
és peculiar, certament, però perfectament explicable gràcies a una topografia com-
plexa i a la inexistència d’espais prou grans i accessibles on situar la gran plaça urba-
na. La disposició de les insulae rectangulars segons l’eix major est-oest obligava a cer-
car l’espai foral seguint aquesta mateixa orientació. No hi havia gaires indrets
adequats; de fet, només el que acabà ocupant. En efecte, l’actual plaça de la Catedral,
definida per l’escalinata monumental barroca d’accés a la seu, era l’únic lloc amb con-
dicions: prou gran, sense gaires desnivells, perfectament accessible des del carrer
principal i des de l’exterior. Per acabar-ho d’adobar, el marcat desnivell que delimita-
va aquesta esplanada cap a llevant, rematada, més enllà, per una nova plataforma
gran i plana, dominant, podia significar la connexió dels dos espais per recrear les
dues àrees forals, la sacra i la politicoeconòmica, dins d’una manera de fer teatral i
espectacular tan pròpia de l’arquitectura monumental romana. La zona enlairada, a
l’est, era ocupada pel temple ciutadà, dominant i visible en la distància i, al seu redós,
l’àrea sagrada. Una gran escalinata posava en contacte aquell sector amb la plaça
baixa, seu d’un fòrum obert, travessat pel tram intern de la via, on es disposarien els
porticats, sostinguts per criptopòrtics que salvaven eficaçment un pendent constant
que anava de llevant a ponent. L’altre costat curt de la plaça, a occident, el devia ocu-
par la basílica i, versemblantment, la cúria, seguint, en això, els models tipològics més
emprats (fig. 19 i 20). 
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Fig. 19. Proposta de reconstrucció del sector de la plaça de la Catedral (antic fòrum) als segles IX i X
(Canal et al., 2003a).
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Fig. 20. Proposta de reconstrucció del sector del Mercadell als segles XI i XII (Canal et al., 2003a).

És ben cert que la gran plaça urbana quedava fortament descentrada cap a tramun-
tana, immediatament a tocar la porta nord. No hi havia, però, altres possibilitats. 

L’evolució històrica del lloc, des d’època carolíngia, confirma plenament aquesta iden-
tificació que les dades arqueològiques, antigues i recents, ens fan conèixer cada vegada
amb més detall.

Aquest sector ha estat reconstruït amb més o menys encert diverses vegades. Les més
precises, l’any 2003 (Canal et al., 2003 a, 164-176, fig. 55a i 55b i 183-190, fig. 57 i 58),
amb un alt grau de precisió, però abans de la campanya d’excavacions de 2004, al
Mercadell, que obliguen, ja ho veurem (infra), a fer retocs definitius (fig. 20).
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1.11. Què pretenem

L’estudi que realitzem és l’anàlisi detallada del lloc central i sector septentrional de la
ciutat antiga i altmedieval, un espai que, sense perdre del tot la seva importància urba-
na, va anar adaptant el seu paper a mesura que Girona creixia més enllà de la Força
Vella i anaven apareixent nous centres i àmbits de poder. Altrament, aquest treball fa
referència a l’estudi aprofundit del primer eixample urbà, excavat recentment, en les
sales de sosteniment de l’antic refetor i de l’antiga sala capitular de la Catedral, un crei-
xement ben identificat (Canal et al., 2003 a, 135-139 i 190-199), però que ara coneixem
en detall pel que fa al sector més meridional.

Afegirem també dades referents a les zones meridional de la plaça foral –plaça dels
Apòstols– i de més cap al sud de l’edifici de la Pia Almoina, a partir de documents, l’a-
nàlisi directa d’alguns edificis conservats i la informació arqueològica aconseguida en
velles i noves excavacions. També afegirem els darrers descobriments fets a l’extrem
oriental de l’antic Palau Episcopal. En molts d’aquests sectors les notícies són dispars,
cosa que en condicionarà els resultats.

No penséssim que aquest treball resol per sempre aquestes qüestions. Què més vol-
dríem. Es posen, això sí, unes bases sòlides i se solucionen qüestions complexes de
manera pràcticament definitiva. Tanmateix, noves excavacions arqueològiques significa-
ran retocar aspectes, eliminar propostes i, sobretot, plantejar nous problemes als quals
caldrà enfrontar-se i solucionar almenys hipotèticament.
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Segona part: Les excavacions

2.1. Sales de sosteniment de l’antic refetor del claustre de la seu i de l’actual
Tresor de la Catedral (sector anomenat, al segle XII, de Palestrina) (fig. 21)

Topografia de l’indret

Bastida en el vessant d’un turó, els grans desnivells són una de les característiques
topogràfiques que més destacaríem de la ciutat de Girona. Així, el perfil de la ciutat anti-
ga presentava un abrupte pendent en direcció a ponent que finalitzava en un penya-
segat d’uns deu metres d’alçada que s’elevava directament sobre els arenys de l’Onyar.
Un desnivell similar s’observa en direcció a migdia, si bé el descens és més suau i arri-
ba fins a la riba mateix del riu. Cap a tramuntana, la davallada és pregona i ràpida; cap
a llevant, hi ha una pujada constant cap als primers cims del puig Aguilar (fig. 22 i 23).

Davant d’aquesta topografia, la trama urbana fundacional es va estructurar a partir de
la creació de diverses terrasses més o menys artificials en les quals es van bastir els prin-
cipals edificis i tot un seguit de carrers costeruts que actuaven com a nexes de comuni-
cació. La zona a la qual fem referència en aquest estudi comprèn, precisament, dues d’a-
questes terrasses, que conformaven, en època romana, el fòrum de la ciutat disposat en
dos nivells i que, fins a època medieval avançada, va seguir sent el centre neuràlgic de
la ciutat, al voltant de la Catedral de Santa Maria, substituta dels antics temples pagans.

La Catedral es localitza a la terrassa superior de l’antic fòrum, aprofitant una plata-
forma parcialment artificial bastida en època romana, que situava el seu límit de tra-
muntana pràcticament a l’alçada de les muralles fundacionals. Quan l’edifici va haver
de créixer per poder disposar d’un claustre i de tot un seguit de construccions anne-
xes, ho va haver de fer fora del perímetre original de la ciutat, ocupant un espai que
s’havia urbanitzat en època carolíngia (Canal et al., 2003 a, 109-111 i 183-199). Tot
aquest sector presentava també unes característiques topogràfiques molt especials, que
van fer necessàries importants obres per integrar aquests nous equipaments al conjunt
de la Catedral. Com que aquest sector inicialment es va situar fora dels murs, en una
potent fondalada, el desnivell entre la plataforma foral (i posteriorment de la seu), ele-
vada parcialment de forma artificial, i aquest espai, era molt marcat (fig. 22 i 23). De
fet, aquesta zona presenta un fort pendent est-oest i la terrassa, existent en altres zones,
a migdia de la ciutat, no és aquí tan clara. Per poder urbanitzar aquest sector, com veu-
rem, van caldre dos tipus de treballs molt diferents i ben feixucs. A la zona sud-est, es
va haver de rebaixar el terreny de manera important, ja que, cap a llevant, s’enlairava
de cop. A la banda de ponent, en canvi, es va haver de fer el contrari: disposar grans
farcits de terraplenament, ja que presentava un desnivell tan brusc que, en època roma-
na, devia actuar gairebé com un vall natural. Per tant, es tractava d’un sector inicialment
extramurs, situat a recer de la muralla que es trobava a migdia, i del mateix ascens del
turó cap a llevant, mentre que cap a occident trobàvem un marcat descens en direcció
a Sobreportes. Tota la zona sembla haver estat travessada, al llarg de la seva història,
per un camí natural que venia del nord-est, de la vall de Sant Daniel, de la zona del
Puig Aguilar i de Vila-roja, i que resseguia el circuit murat fins a arribar a l’alçada de
l’actual torre Cornèlia, on, potser, es dividia en dos ramals, un dels quals, si existia,
tardà, s’encaminava cap a Sobreportes, porta principal de la ciutat de Girona, situada a
tramuntana de la terrassa inferior del fòrum, i l’altre, girant en angle recte, anava en
direcció a migdia, a trobar la portella de l’angle nord-oriental de la plaça inferior del
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Fig. 21. Planta general de la Força Vella on s’assenyalen els llocs explorats arqueològicament aquests
darrers anys. 1) Interior de la nau de la Catedral, 2) Soterranis de la Catedral. 3) Plaça de la Catedral.
4) Pati de l’edifici de la Pia Almoina (Delegació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).
5) Jardí de l’antic Palau Episcopal (avui, seu del Museu d’Art).
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conjunt foral. El desnivell important entre el sector de torre Cornèlia i el carrer de
Sarracines, que ens fa dubtar de l’existència, com a camí de certa entitat, del perllon-
gament d’aquesta via des d’allí cap a Sobreportes, explica contundentment l’existència
de sempre d’aquesta portella (fig. 22).

Aquesta peculiar topografia constituïa una defensa natural de la ciutat i en època
romana es va mantenir com un sector extramurs, ocupat solament per alguns aboca-
dors i monuments funeraris. En època carolíngia, quan es va produir el primer eixam-
ple de la ciutat, el sector es va tancar amb unes noves muralles, de gran solidesa, que
abraçaven no només l’espai actualment ocupat pels soterranis de la Catedral, sinó
també la zona del claustre (Canal et al., 2003 a, 109-111 i 183-199). Com veurem, en
aquesta primera urbanització els edificis se situaven en terrasses, aprofitant tant com
podien la topografia natural, i es disposaven a una cota més elevada els del costat de
llevant. La construcció del claustre, que havia de disposar-se a la mateixa alçada de la
Catedral de la qual formava part, va implicar la col·locació de grans farciments de terra
a la zona de llevant per elevar i anivellar el terreny. Cap a ponent, es va emprar una
tècnica diferent: la construcció d’una gran volta de sosteniment que permetia elevar el
terreny de manera simple i, simultàniament, aprofitar l’espai inferior com a dependèn-
cies vinculades a la seu. Per fer-ho, va ser necessari retallar la roca al costat de migdia,
on el turó iniciava novament el seu ascens, per aconseguir una superfície planera.

Fig. 22. Vista del sector de l’antiga canònica de la catedral des de Sobreportes. Els edificis i murs de con-
tenció dissimulen l’impacte visual del fort desnivell que existeix en aquest sector i que era molt més evident
i salvatge a època antiga i altmedieval.
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Probablement aquest sistema no es va utilitzar a la resta del claustre perquè era més
simple omplir l’espai que retallar un gran volum de roca que les obres haurien impli-
cat. L’extrem nord i nord-oest es va seguir mantenint com un petit barri clos i ofegat
entre la Catedral i les muralles i així va continuar fins que, al segle XVIII, la construc-
ció d’un nou edifici lligat a la seu –la nova sala capitular– va comportar la desaparició
dels habitatges existents i la integració de tota la zona al conjunt catedralici (Marquès,
1963, 145-149 i 168-179). A extramurs, a ponent de les muralles carolíngies i medievals,
també s’hi va desenvolupar un petit barri, a tocar de l’angle de les muralles. Quan es
va excavar, es va poder veure que els habitatges s’havien de disposar en terrasses arti-
ficials per adaptar-se a l’orografia existent.

Fig. 23. Exterior (ponent), del sector de l’antiga canònica. Als peus del mur i més enllà, a llevant,
s’han realitzat importantíssimes excavacions en extensió aquests darrers anys.
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Una breu descripció històrica

Per comprendre els resultats obtinguts en aquesta campanya, cal entendre i conèixer,
encara que sigui per sobre, la història de l’indret. El sector al qual ens referim en aques-
ta investigació se situa a tramuntana de la Catedral gòtica de la ciutat. La seu se situa en
una zona enlairada (on antigament es trobava el podi del fòrum romà i que s’aprofitaria
com a basament de la catedral romànica) i tot aquest sector nord constituïa, en època
antiga, una fondalada. Tant és així que aquest sector quedava fora de les muralles de la
ciutat romana, sent, per tant, un àrea suburbial que s’emprava en gran manera com a
zona d’abocador (com demostren la gran quantitat de ceràmiques romanes recollides en
tot aquell sector en nivells de datació força més moderns) i, sobretot, espai funerari. No
va ser fins a les acaballes del segle VIII, entre 793 i 800, que aquest indret s’integrà, dins
d’un nou circuit emmurallat, a la ciutat antiga, la qual cosa va constituir el primer veri-
table eixample de la ciutat (Canal et al., 2003 a, 109-111). De fet, aquest sector funcio-
nà com un petit barri amb personalitat pròpia durant gairebé dos segles, fins que, al prin-
cipi del segle XI, amb la construcció de la catedral romànica i del claustre, gran part de
la zona es va integrar dins de la nova canònica. Així, gran part del sector oriental del
barri va ser enterrat per poder-hi construir el claustre, que se situava pràcticament a la
mateixa alçada que la Catedral, que, recordem-ho, va ser bastida a un nivell molt més
elevat que el que ens ocupa aprofitant el desnivell del terreny i l’existència del podi del
sector sacre de l’antic fòrum (Canal et al., 2003 a, 183-199).

A l’espai no ocupat estrictament pel claustre es poden distingir netament dos sectors.
Per una banda, al costat sud-oriental es va construir una gran nau, coberta amb volta de
canó, que sostenia, al damunt –a l’alçada del claustre–, una altra nau molt similar, empra-
da com a refetor i, posteriorment, transformada en capella. Per l’altra, la zona no ocu-
pada per aquesta nau es devia mantenir com un petit barri, articulat entre un minúscul
carreró i la muralla carolíngia (Canal et al., 2003 a, fig. 58 i 59).

Tot i tenir diverses transformacions (reformes de la muralla i de les torres al segle XIV,
evolució del carrer, construcció de la seu gòtica, etc.), que van afectar tota la galta meri-
dional del raval, la zona es va mantenir fins a la profundíssima remodelació del sector
de principis del segle XVIII (Marquès, 1963, 145-149 i 168-179). En efecte, paral·lelament
a les darreres obres efectuades a la nova catedral, amb la construcció de la façana, es va
decidir integrar tot el sector, incloent-hi les antigues muralles carolíngies, que ja no
tenien una funció defensiva primordial, a la Canònica. És més que probable que, de
temps enrere, totes les edificacions del sector fossin propietat de l’Església, però va ser
aleshores que es començà a bastir tot un edifici adossat al claustre i que emprava com
a límit i façana l’antiga muralla. Això va comportar la construcció, en l’espai que ja no
ocupava la volta romànica, de noves voltes que actuaven com a sosteniment del nou
edifici. Totes van compartimentar i es van aprofitar com a estances destinades a usos ben
diversos. És important constatar que aquesta nova obra va afectar notablement l’antiga
muralla, que, ja molt malmesa en aquells moments, va ser fortament alterada i modifi-
cada en alçat quan es van substituir, en alguns punts, els antics paraments per d’altres,
molt més prims.

Tots aquests canvis i altres (construcció d’una escala interior, obertures de noves por-
tes i finestres i el tancament d’altres de més antigues, col·locació de desguassos d’aigua
que passaven per l’interior dels murs, etc.) han alterat profundament l’aspecte de les
estructures visibles del sector, ja que s’han barrejat panys de mur de mil anys d’antigui-
tat amb d’altres que en tenen menys de trenta, amb les dificultats que això provoca a
l’hora d’interpretar les restes.



Motivació dels treballs arqueològics

Els treballs arqueològics realitzats als soterranis de la Catedral de Santa Maria, desen-
volupats al llarg de dues campanyes, els anys 2001 i 2004-2005, s’emmarquen dins del
desenvolupament normal de les tasques del Pla director de l’esmentada Catedral. Així,
abans d’elaborar el projecte d’adequació i restauració de les diverses sales que definien
l’antiga canònica, s’han realitzat tot un seguit d’indagacions de caire arqueològic i histò-
ric (Garcia et al., 2002, 285-292; Garcia i Palahí, 2003) (fig. 24).

Quan els membres de la comissió del pla director van decidir començar les tasques
de restauració i preparació de les sales situades a ponent del claustre i al seu subsòl, es
va fer necessari un estudi arqueològic de l’indret que es va iniciar l’any 2001, amb la rea-
lització de tot un seguit de grans treballs a l’interior de les sales que conformen els soter-
ranis i a les voltes de sosteniment que aguanten el costat occidental del claustre (antic
refetor) i les estances annexes (antiga sala capitular) (Canal et al., 2003 a, fig. 58 i 59)
(fig. 24).

Inicialment, es van estructurar en dues direccions. Com que es tractava d’una edifi-
cació amb una llarga història (gairebé mil anys) i estava, encara, en funcionament i en
contínua transformació, es feia indispensable un estudi acurat de les estructures visibles,
ja que els murs que actualment es poden veure pertanyen a èpoques molt diverses i han
passat una gran quantitat de reformes, reparacions i modificacions que n’han alterat en
gran manera l’aparença original. Era indispensable entendre aquestes transformacions
per poder copsar la història de l’edifici i de tot el sector. Paral·lelament, calia realitzar tot
un seguit de sondejos, no només per intentar aclarir la funcionalitat d’algunes de les
estructures visibles, sinó per copsar la possible existència d’altres restes enterrades i que
havien de permetre comprendre l’evolució de tot aquest sector, abans i després de la
construcció de la seu de Santa Maria.

En aquest segon apartat, l’any 2001 es van programar quatre sondejos en quatre sales
d’aquests soterranis. L’estratigrafia recuperada i les restes que van aparèixer durant els
treballs van determinar la necessitat d’una segona campanya que fes possible l’excava-
ció en extensió de tot el sector, que no es va poder realitzar fins als darrers mesos de
l’any 2004 i que no es va acabar fins al principi del 2005 (fig. 24).

Un altre element no gens menyspreable va condicionar en aquell moment el desen-
volupament dels treballs: l’abundant presència de canalitzacions, desguassos i altres ele-
ments propis de la infraestructura moderna de funcionament de l’edifici, que va obligar,
de vegades, a deixar determinats sectors sense explorar o a no poder aprofundir com
hauria estat desitjable en d’altres, ja que moltes de les canonades descobertes encara
estan en ús avui i no es podien desmuntar ni reformar amb rapidesa. De fet, determi-
nats espais (especialment l’extrem de tramuntana de l’àmbit 5 i gran part de l’àmbit 4)
(fig. 28) no es van excavar, tot esperant de poder eliminar o desviar els diversos serveis
i canalitzacions existents. Tampoc no es va excavar l’espai de l’escala que comunica
aquestes sales amb l’edifici de l’arxiu i que calia desmuntar per fer-ne una exploració
adequada. El cert és que quan es va iniciar la segona fase de les excavacions cap d’a-
quests elements no havia estat eliminat ni s’havia aclarit si els diversos serveis existents
funcionaven o no. Tot i així, es va poder excavar la totalitat de l’àmbit 5 (fig. 28) un cop
es va descobrir que les canonades existents estaven majoritàriament fora de servei.
Contràriament, el sector nord de l’àmbit 2 (fig. 28) resta inexplorat o parcialment exca-
vat perquè els serveis i l’escala ho van impedir. S’haurà de fer més endavant.

Paral·lelament, es va explorar part del pati de l’obra, situat a ponent de les cambres
del soterrani que ocupa l’exterior de la zona emmurallada, i només aquest element
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arquitectònic separa ambdós sectors (fig. 24). Per tant, la seva excavació havia de per-
metre documentar les obres defensives i l’urbanisme existent al seu entorn, tant dins
com fora del recinte urbà que protegien. El problema, en aquell sector, era que no dis-
posàvem del temps ni dels mitjans, sobretot econòmics, per excavar en extensió. Es va
determinar realitzar tres sondejos, atenent tant la recerca científica com les necessitats
del Pla director. Els dos sondejos principals es van obrir a l’angle sud-est del pati
–indret on podia haver-hi indicis tant de la muralla romana com de la carolíngia i on
hi havia projectat construir una escala adossada a l’edifici de migdia– i a la banda de
ponent, on hi havia la possibilitat de construir un petit edifici de serveis vinculat a la
Catedral. El tercer es realitzà a l’angle nord-est del pati, a tocar de la muralla, en un
intent de documentar-la a nivell de fonamentació. Com veurem, els resultats van ser
desiguals i, si bé aporten molta informació referent a l’urbanisme del sector, aporten
poca cosa pel que fa a l’estructura de la muralla, que es va poder documentar molt
millor per la cara interna.

Descripció de l’espai (fig. 24)

L’aspecte que presenta actualment la zona dels soterranis de la Catedral de Girona és
el fruit de molts segles d’ocupació que han anat conformant i modificant l’espai de tal
manera que les estructures actualment visibles pertanyen a diverses èpoques que van
des de la fundació de la ciutat romana fins a l’actualitat.

El límit de migdia ens és definit pel gran massís de la catedral gòtica, formada per
un imponent parament de carreus perfectament escairats i disposats en filades per-
fectament rectes que, de ben segur, folren una estructura anterior. Els murs de
ponent i tramuntana corresponen a les muralles de la ciutat, bastides en època caro-
língia i reformades en diversos moments, primer per la construcció de noves defen-
ses i, posteriorment, quan aquestes ja no eren operatives, per fer reformes dels diver-
sos edificis i habitatges que ocupaven el sector i que aprofitaven les velles muralles
com a límit. A l’angle nord-oest se situa una imponent torre circular, la torre
Cornèlia, obra baixmedieval ben datada (Marquès, 1963, 139-142) que va substituir
una torre interior de planta quadrangular i d’època carolíngia que originalment
defensava i protegia aquest punt estratègic de la ciutat (Canal et al., 2003 a, 135-139,
fig. 50 a 52) (fig. 31).

Per llevant, el turó s’alça i el límit el defineixen els murs que tanquen els soterranis,
que actuen simultàniament de paret de suport de les obres de sosteniment i de mur de
contenció. 

En l’actualitat, la zona està dividida en sis àmbits o espais, dels quals el núm. 6, situat
a l’extrem nord-oriental del conjunt, és l’element més antic (fig. 28 i 29). En el segon
quart o segon terç del segle XI s’hi va afegir l’àmbit 5 (fig. 28 i 30), la llarga volta que
ocupa la zona de migdia, i tant el tram septentrional d’aquest espai com els àmbits de
l’1 al 4 són fruit de les reformes realitzades al principi del segle XVIII (Marquès, 1963,
145-149 i 168-179) (fig. 26 i 28).

L’àmbit 6 és una petita nau rectangular coberta amb volta de canó d’aproximadament
3 m d’est a oest per 6 m de nord a sud. Els quatre murs perimetrals presenten diferèn-
cies remarcables (fig. 24, 25, 28 i 29). Així, el límit septentrional correspon a la mateixa
muralla carolíngia, de mur doble com és característic (Canal et al., 2003 a, 113), ben visi-
ble ja que es troba fortament esvorancada i ens és permès veure el parament exterior.
El mur de llevant sembla construït al mateix moment que la volta i és bastit amb carreus
petits ben obrats i lligats amb morter, sobre una fonamentació que, si bé no presenta
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una banqueta clarament visible, es diferencia a simple vista pel seu aspecte, bastida a
base de morter i pedres sense, però, entretenir-se a polir el parament exterior. El mur
meridional consisteix, en realitat, en un envà afegit a posteriori a l’obra original per pare-
dar l’antic accés a la cambra, situat en aquest sector. A la part de dalt del parament hi
ha un petit esvoranc per on se’ns fan visibles algunes de les dovelles de l’arcada que,
anteriorment, formaven l’arc que delimitava la cambra per aquell sector. És de pedrus-
call calcari i rierencs lligats amb morter. La fonamentació, molt feble, és feta amb còdols
lligats amb un morter molt fràgil, amb molta més sorra que calç.

Molt diferent resulta la paret occidental de la cambra. Bastida amb un carreuat petit,
tot formant filades, se’ns mostra com una obra molt més acurada. Com a fonamenta-
ció, reposa damunt d’un gran arc de descàrrega, també d’una factura molt acurada i,
a la banda meridional, s’hi obre una finestra atrompetada, cap a ponent, que fa visi-
ble algunes reformes posteriors i que en un moment indeterminat va ser condemnada
i, parcialment, tornada a obrir. Al costat nord-occidental s’obre l’actual accés a l’estan-
ça, que no és pas una porta sinó que és un esvoranc modern. La zona central apareix
afectada per la construcció d’un pilar a l’àmbit situat a ponent que va malmetre tota
l’obra antiga.

Com a última dada, cal fer constar que, en el moment d’iniciar l’excavació, el
nivell de circulació de la cambra se situava a uns 0,50 m per sota del nivell que hau-
ria hagut de tenir en el moment original de construcció i, fins i tot, que en el moment
en què es va bastir el mur que la clou per migdia, ja que els fonaments de les qua-
tre parets eren clarament visibles, cosa que indica amb seguretat el punt on se situa-
va el sòl antic. 

L’àmbit 5 és el més gran ja que ocupa, de nord a sud, la totalitat de la longitud dels
soterranis i la meitat de l’espai est-oest (fig. 24, 25, 28 i 30). Tot i que actualment apa-
reix com un element unitari, amb una llarga volta de canó orientada de migdia a tra-
muntana, aquest aspecte és fruit de les addicions de diversos elements al llarg del
temps. Així, inicialment, aquesta volta, construïda al segle XI, ocupava els dos terços de
l’espai, començant per ponent, i corresponia a la volta de sosteniment necessària per
suportar les estructures annexes al claustre de la seu romànica. Es tracta d’una cons-
trucció de murs molt sòlids, bastits amb petits carreus quadrangulars, ben escairats exte-
riorment i formant filades molt uniformes. La paret de llevant era, en aparença, un mur
cec, i al de ponent s’hi obrien dues portes senzilles, d’arc, i tres finestres atrompetades,
també cobertes amb arc (fig. 191). La finestra més septentrional havia estat condemna-
da i, posteriorment, reoberta amb un esvoranc irregular, i les altres dues es conserven
closes per la banda de ponent. Les dues portes devien haver tingut, originalment, una
amplada similar, d’aproximadament 1,5 m, i amb una altura que es perllonga fins a l’ar-
rencament de la volta. Actualment, la porta de migdia de la banda occidental apareix
molt malmesa: només conserva la meitat de la seva estructura original; l’altra meitat i
les finestres van veure modificades, amb el temps, les seves característiques inicials
quan es va obrar el mur de migdia de l’àmbit 3 (fig. 28 i 32), que recobreix el parament
original de l’espai que estem descrivint. El conjunt es tancava, cap a tramuntana, amb
una arcada de la qual solament es conserva l’arrencament (fig. 27). És aquest conjunt
un dels elements més curiosos d’aquest espai, ja que cap al nord del mur occidental es
conserven dos arrencaments d’arcada, situats de costat, un dels quals correspon al tan-
cament original i l’altre, amb carreus més grans i regulars, sembla una reforma o afegit
posterior (fig. 27). Al costat de llevant es conserven les restes d’un sol arrencament i
molt diferent dels que acabem de descriure, ja que l’únic senyal conservat són dos blocs
de pedra que sobresurten del parament (fig. 30). Com veurem més endavant, tot sem-



45

Fig. 24. Planta general de les excavacions realitzades a l’interior de les sales de sosteniment dels espais
occidentals del claustre i al Pati de l’Obra.
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Fig.25. Seccions de les excavacions arqueològiques realitzades a l’interior de les sales de sosteniment dels espais occidentals del
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claustre.
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bla indicar que aquest tram de mur va ser molt modificat i que ha perdut, en bona part,
la seva aparença original.

La paret oriental era de característiques similars i, aparentment, sense obertures, però
més llarga en direcció nord que la de ponent, tal com testimonia el perllongament de la
seva fonamentació, que devia acabar a l’alçada de l’àmbit 61. Aquest fet només es pot
veure a nivell de fonamentació, ja que gran part del parament del sector de tramuntana
ha estat modificat en diverses èpoques: quan es va construir el nou tram de volta al segle
XVIII, quan es va paredar l’accés original a l’àmbit 62 i, fins i tot, al segle XX, quan es
van col·locar, dins del mur, els baixants de l’aigua pluvial de l’ala occidental del claustre
(fig. 24 i 28).

La resta de la volta, cap a tramuntana fins a arribar a la muralla, correspon a una
reforma del segle XVIII que va comportar el cobriment de tot el sector quan es va cons-
truir la sala capitular de la Catedral (Marquès, 1963, 145-149) (fig. 27) Per fer-la, es van
aprofitar i modificar murs i estructures ja existents. Així, la paret septentrional de l’àm-
bit 6, es va folrar amb un nou parament en el qual es podia recolzar la volta, fet que
emmascara l’aparença original de l’estructura. Al costat occidental, es va haver de bas-
tir un mur, parcialment nou, però també es va aprofitar parcialment, a l’extrem nord, la
façana d’una casa que havia ocupat, des del segle XIV i fins llavors, aquell espai. En
l’obra actual ha quedat fossilitzada en forma d’un canvi en el parament, on destaquen
els blocs de dimensions més grans i ben escairats que formaven l’angle de l’antic edi-
fici, obrat amb blocs allargassats, formant filades, la gran arcada cega que ocupa la zona
central, i una porta amb llinda plana que n’era l’accés i que, actualment, ens comunica
amb l’àmbit 1. 

L’extrem septentrional va tornar a ser modificat, ja al segle XX, per construir-hi una
escala de comunicació dels soterranis amb l’edifici administratiu de la Catedral (claustre,
arxiu, tresor, etc.). Tot sembla indicar que, fins llavors, la relació es feia a través d’una
escala situada a la banda contrària del conjunt, a ponent. Un dels nous elements incor-
porats va ser una pilastra del costat oriental per sostenir la nova escala i que va tallar
parcialment pel centre l’arc de descàrrega que se situa a l’àmbit 6 i que no es pot veure
des del costat de l’àmbit que estem descrivint.

El sector de tramuntana era envaït per la muralla de la ciutat, molt retocada i refor-
mada, en la qual s’havia obert una petita porta, a tocar de la torre Cornèlia, que en subs-
tituïa una d’anterior, i una finestra al replà de la nova escala (fig. 24 i 28).

Els àmbits 1, 2, 3 i 4 van ser creats al segle XVIII, en el moment de construcció del
nova sala capitular de la seu (Marquès, 1963, 145-149) (fig. 24 i 28). Fins llavors, aquell
era un espai obert, situat entre la volta romànica (àmbit 5) i les muralles de la ciutat, i
era ocupat per un carreró i un conjunt de petites cases adossades a les defenses de la
ciutat (fig. 24, 26 i 28). La construcció d’una llarga volta est-oest per sostenir aquella
nova cambra va implicar la construcció o remodelació dels murs laterals que li servien
per recolzar-se. El de llevant es va bastir folrant el mur ja existent de la volta romàni-
ca, si bé respectant-ne les portes i finestres existents, que més endavant van ser closes.
El de ponent es va fer modificant i adaptant la muralla, que ja feia temps que havia per-
dut la seva funció defensiva i en la qual es van obrir grans finestrals, aprofitant esvo-
rancs i forats que, de feia temps, els habitants de les cases medievals havien anat cre-
ant (fig. 26). Interiorment es van construir tres murs travessers, ponent-llevant, que
dividien l’espai en estances, cada una de les quals tenia una porta a la part central,
excepte la de separació entre els àmbits 1 i 2, que quedava desplaçada cap a l’est ja
que gran part de l’àmbit 1 es trobava ocupada pel gran massís de la torre Cornèlia, una
imponent defensa situada en un dels angles de la ciutat (fig. 24, 28 i 31). Actualment
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Fig. 26. Al segle XVIII la canònica s’amplià cap a occident amb la creació d’una Sala Capitular,
incorporant l’antiga muralla carolíngia fora de servei. A la imatge, la gran sala coberta amb volta
obrada entre la sala romànica (esquerra) i la muralla (dreta) amb les estructures carolíngies,
medievals i modernes recuperades en l’excavació.

aquesta torre és de planta circular, si bé a la part que quedaria a l’interior de la ciutat
–la que se situa als soterranis de la Catedral– ha estat modificada i presenta un aspec-
te de tendència poligonal.

L’àmbit 1 és una cambra de dimensions reduïdes situada a l’angle nord-est del con-
junt (fig. 24 i 28). Cap a llevant, està definit per un tram de la muralla carolíngia; a mig-
dia, pel mur de tanca de la volta veïna que engloba, en el seu parament, part d’una faça-
na d’una casa anterior, amb una porta a la part central; a ponent, amb un parament
també amb una porta, i a cerç, pel massís intern d’una torre de defensa, la Cornèlia
(fig. 24 i 28). La pràctica totalitat de l’àmbit, però, l’ocupa el gran bastió interior de plan-
ta quadrada, massís, que s’estén cap a l’àmbit 2, a migdia, i que se separa uns 0,13 m de
la muralla (fig. 31).

La reforma de les obres defensives i la construcció de la torre Cornèlia a la segona
meitat del segle XIV (Marquès, 1963, 139-142) van comportar l’enderroc de la torre inte-
rior i la modificació del seu espai immediat. El mur de llevant de l’àmbit 1 ha conservat,
per la cara exterior, el parament original d’aquella època, i constitueix, molt probable-
ment, l’entrada de l’escala d’accés als pisos superiors de la torre Cornèlia, que actual-
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ment se situa més cap a l’est a través d’una escala moderna. Aquesta mateixa paret va
ser reblada per l’interior, al segle XVIII, per aguantar la volta que avui dia suporta les
sales del Museu (fig. 26). Va ser potser llavors quan es va decidir recobrir la part interior
de la torre amb un parament de tendència hexagonal. Hem de pensar que en realitat
aquell reble està guanyant espai al voltant de la torre, ja que es va esglaonant cap a baix
de manera que la seva base ocupa molt més espai, així que es va decidir repicar-ne un
tros i cobrir-lo per no malmetre’l gaire, però al mateix temps assolir el que es pretenia.
De fet, el més probable és que el procés produït sigui el contrari, tot i que no ho podem
verificar sense desmuntar la torre, és a dir, que la urbanització del sector comportés, com
a molts altres indrets on es van edificar edificis a tocar de les muralles, que els propie-
taris de la casa es mengessin i desmuntessin part de la torre per guanyar espai i que el
parament hexagonal sigui, en realitat, una reparació del parament de la torre posterior
a l’enderrocament de la casa que s’hi adossava. 

L’àmbit 2 és una àrea quadrangular limitada, a ponent, per la muralla, molt modifica-
da i en la qual trobem oberts dos grans finestrals (fig. 24, 28, 31 i 32). El límit de tra-
muntana està ocupat, en gran part, pel massís de la torre Cornèlia, mentre que a migdia
és un mur o envà obrat al segle XVIII en el mateix moment que la resta de la volta o
molt poc després. L’extrem de llevant està format, en part, pel límit nord de la volta
romànica, de la qual és clarament visible l’angle final, i la resta, per un parament afegit
al segle XVIII per suportar les noves voltes.

L’àmbit 3 ocupa la zona central de la nau occidental (fig. 24, 28 i 32). Situat entre la
muralla carolíngia (molt reformada en època medieval i moderna) i el mur occidental de
la nau romànica, conforma un altre dels àmbits edificats i definits en les reformes del

Fig. 27. Extrem septentrional de la sala romànica on s’aprecien diversos paraments que corresponen a
èpoques diverses de la història de l’edifici i del sector urbà.
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Fig. 28. Planta general de les excavacions del soterranis de la seu i del Pati de l’Obra amb indicació dels
àmbits.

Fig.29. Àmbit 6 des del nord.
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segle XVIII (Marquès, 1963, 145-149). El mur de tramuntana és modern, amb una porta
central que el comunica amb l’àmbit 2 (fig. 32). El mateix succeeix amb el parament del
costat meridional. En aquesta paret, a més, a la part de dalt del costat occidental, hi ha
un gran esvoranc que deixa al descobert un segon mur que sembla formar part d’una
esglaonada, que caldria relacionar amb la sala capitular de la seu.

L’àmbit 4 se situa a l’extrem sud-oest del sector (fig. 24 i 28). D’estructura quadran-
gular, forma part de les estances cobertes amb voltes obrades al segle XVIII (Marquès,
1963, 145-149). El límit de migdia està format per part de la façana nord de la seu gòti-
ca. La de llevant correspondria al límit occidental de la gran nau romànica, però molt
modificada, en aquest costat, per col·locar-hi la volta moderna i per a la remodelació de
la porta. Al nord, el límit el constitueix un potent mur que funciona de sosteniment d’es-
tructures situades a una cota superior. També l’extrem occidental se’ns mostra molt
modificat, ja que hauria d’estar ocupat per la muralla carolíngia i, en el seu lloc, es con-
serva un mur molt més modern, que forma part segurament de les reformes del segle
XVIII, i, en algunes parts, com a l’extrem de tramuntana, fins i tot posteriors, ja que el
seu parament de rajol ens trasllada a fa només unes dècades. Al sud-est es localitza una
gran portalada que comunica amb el carrer –el dels Manaies– que, paral·lel a les esca-
les de la Catedral, mena cap a Sobreportes.

La topografia del lloc i l’arqueologia

Un element important per entendre l’evolució urbana del sector i l’estat de conser-
vació de les diverses estructures és la peculiar topografia de la zona. El primer que cal

Fig. 30. Àmbit 5. S’aprecia clarament la finalització de la volta amb un doble arrencament d’arc i el tram
afegit al segle XVIII quan es van ampliar les estances annexes de la Seu.
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tenir present és que estem parlant del vessant d’un turó on, en alguns punts, els des-
nivells originals del terreny són molt aspres. De fet, el pendent del pujol es desenvo-
lupa en dos sentits, de sud a nord i d’est a oest. El resultat d’aquest fet és que, mentre
que a l’extrem nord-occidental de la zona excavada la roca se situa a una gran profun-
ditat (i, de fet, solament es va poder veure a l’excavació del pati, situat a una cota cla-
rament més baixa), al sud-oriental la roca aflorava just per sota del nivell de circulació
actual i presentava senyals d’haver estat retallada i modificada en el moment de cons-
trucció de la gran nau romànica. Aquests desnivells van condicionar també les diverses
obres del sector. Així, a l’àmbit 6 es pot veure que els diversos edificis se situaven a
una cota molt més alta que els que es localitzaven a ponent i, fins i tot, en el moment
de construcció d’aquest espai, també funcionava a una cota superior (fig. 24, 25 i 28).
A l’àmbit 2 es pot veure que les diverses estructures i paviments donen la sensació de
desaparèixer en direcció a migdia (fig. 24, 25 i 28). En realitat és una imatge falsejada
per les transformacions de la zona, ja que el que feien originalment era lliurar-se con-
tra el punt en el qual el terreny començava el seu ràpid ascens en direcció a migdia i
s’han perdut els elements de tancament d’aquella banda. Com veurem, aquesta sobta-
da davallada del terreny va influir fins i tot en el sistema constructiu emprat per bastir
la muralla carolíngia.

En el moment d’iniciar-se els treballs arqueològics, el nivell de circulació existent no
era el d’època medieval, sinó que es trobava per sota. Aquest fet ha provocat la des-
aparició d’una part significativa d’unitats estratigràfiques, estructures i pavimentacions
posteriors al segle XI, a excepció dels murs que es conserven encara avui dempeus i dels
elements negatius (sitges, forats, rases de fonamentació, etc.), de manera que la major
part d’elements i objectes recuperats se situen entre l’època romana i el segle XI.

Fig. 31. L’àmbit 2 des de migdia, amb la torre Cornèlia (torre núm. 19) i l’accés a l’àmbit 1. S’observen les
estructures carolíngies descobertes sota el paviment.
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Definició de les diverses fases

Per explicar les diverses fases constructives i l’evolució urbanística del sector podem
recórrer a dos elements diferents: els materials arqueològics (sobretot ceràmics) recupe-
rats en els diversos estrats explorats i a la relació estructural dels diversos elements antrò-
pics descoberts. A tot això podríem afegir-hi les dades aportades per la documentació
escrita que fa referència als edificis, construccions i carrers existents a l’indret.

En el cas dels soterranis de la Catedral, els tres sistemes de datació presenten pro-
blemes. D’un costat, el registre arqueològic i els materials associats. En aquest aspecte el
problema deriva del fet que les diverses estructures recuperades se situen majoritària-
ment en un arc cronològic relativament curt, entre la construcció de la muralla carolín-
gia, al final del segle VIII, i l’edificació de la nau romànica, al segon quart o segon terç
del segle XI. A més, aquest és un període on la ceràmica, principal element per datar
l’estratigrafia, experimenta pocs canvis i són pocs els materials característics que perme-
ten definir amb claredat o matisar amb precisió la cronologia.

L’anàlisi de les diverses estructures recuperades també presenta serioses dificultats.
Com que es tracta d’una zona urbana on l’activitat constructiva i les modificacions de la
topografia van ser constants, abunden els forats i rases en el terreny que destrueixen par-
cialment moltes de les estructures. A aquests fets, cal afegir-hi la col·locació, en molts
dels àmbits, de canalitzacions i rases modernes que acabaven de malmetre murs i estruc-
tures. El resultat és que sovint apareixen agredides, fragmentades i disgregades, de
manera que resulta difícil trobar-hi connexions i relacions directes.

El tercer element és la documentació escrita. El problema, pel que fa al sector exca-
vat, és que la major part dels documents fan referència a la situació de l’àrea a època
medieval, especialment a partir de la construcció de la seu romànica. El curiós és que,

Fig. 32. Vista general, des de la porta de comunicació amb l’àmbit 2, de les estructures descobertes a l’àmbit 3.
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ja en el moment d’iniciar l’excavació l’any 2001, es va poder comprovar que la cota de
circulació del sector havia estat rebaixada en època moderna i que les restes de les fases
medievals havien desaparegut, de manera que la majoria de les evidències recuperades
pertanyien al moment immediatament anterior a la construcció de la catedral romànica
i dels edificis de la canònica.

Un cop esbossades les dificultats amb les quals ens trobem per definir les diverses
fases constructives, sí que podem plantejar una hipòtesi de l’evolució urbana del sector,
si bé sempre tenint present que alguns dels elements es van recuperar d’una manera
molt parcial i, per tant, són objecte d’una interpretació dubtosa. Sovint les nostres pro-
postes no són altra cosa que hipòtesis de treball.

Fase I

Els elements identificats més antics cal situar-los en època romana, especialment a l’alt
imperi (fig. 24, 25, 28 i 33). En aquest sentit, s’han recuperat diverses unitats estratigrà-
fiques amb material d’aquella cronologia sense, majoritàriament, cap relació amb estruc-
tures, entre les quals podem destacar la UE 10377. No hem d’oblidar que, en època
romana, aquest espai se situava més enllà dels murs de la ciutat i molts d’aquells mate-
rials devien provenir d’abocadors urbans, com ho demostra també la presència sovinte-
jada de restes òssies d’origen animal i restes malacològiques que són relativament abun-
dants com a elements residuals en estrats de terraplenament i de farciment d’èpoques
posteriors.

Pel que fa a les estructures recuperades, no n’hem pogut identificar cap d’època
romana en els àmbits 1, 2 i 3 (fig. 28 i 33). Només en els àmbits 6 i, sobretot, 4 hi ha
estructures d’aquell moment històric (fig. 28 i 33).

A l’àmbit 6, l’únic element que podem situar en aquesta fase és part d’un mur de
pedra i morter (10441) que va ser colgat quan es va construir la muralla carolíngia. Tot
i això, no podem saber, per manca de materials associats, si el mur era altimperial o tar-
doantic (fig. 28 i 33).

Més clars són tres elements recuperats a l’àmbit 4. Al costat occidental es van desco-
brir dues estructures de morter de calç i pedra, de gran solidesa, que quan van ser iden-
tificades, l’any 2001, es van interpretar com a restes de la muralla carolíngia (UE 10334
i 10376). L’ampliació del sondeig ha demostrat dues coses: que no es tracta de la mura-
lla carolíngia, ja que al límit entre els àmbits 4 i 3 es conserva part d’aquesta muralla i
la seva cota final se situa a uns 0,50 m per sobre de les restes a les quals ens estem refe-
rint, i que no pertanyien a una sola estructura, sinó que es tractava de dos elements dife-
renciats (fig. 34). Altrament, les dues estructures de morter estaven relacionades amb
sengles paviments de terra piconada (10323 i 10336, situats a la banda de llevant) i amb
uns murs de tanca, també en aquell costat, de pedres lligades amb fang (10354 i 10371).
Relacionat amb el mur 10354 i per sota del paviment 10323, es va localitzar un estrat
(10372) amb materials romans, preferentment altimperials, augustals o de la primera mei-
tat del segle I (fig. 24, 25, 28 i 33). Per sota, es conservava un altre terraplenament amb
materials baixrepublicans. Tot això fa possible situar aquelles estructures als inicis del
principat o poc més enllà. 

Cap a migdia es conserva un altre element que podríem situar cronològicament en
aquest moment. Es tracta d’una estructura que sembla que podria tenir forma quadran-
gular, però de la qual només es conservaven els murs de tramuntana i ponent, ja que
cap a llevant el sector havia estat retallat per un forat més modern i, a més, no va ser
possible assolir el límit de migdia. Els murs d’aquesta estructura (10387 i 10388) delimi-
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Fig. 33. Planta general de la fase I. Estructures funeràries d’època romana.
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ten un paviment de morter de calç (10389). Aquest sòl es lliura al mur de tramuntana,
però, pel costat occidental, es trobava una petita rasa de separació entre paviment i mur
perimetral, que podria pertànyer al negatiu d’alguna mena d’aplacat. A l’interior d’aquest
sòl i en el nivell de terraplenament es van recuperar materials del principi del segle I
(fig. 24, 25, 28 i 33).

Per la localització, situació i característiques de les tres estructures –de dimensions
reduïdes, a l’exterior de la ciutat, situades properes les unes de les altres i, almenys en
dos dels casos, combinant una part massissa amb una zona més oberta–, opinem que
s’han d’interpretar com les evidències de sengles mausoleus o petits monuments fune-
raris que caldria relacionar amb el camí d’accés a la ciutat (fig. 33, 34 i 142).

Annex. Estudi del material localitzat en unitats estratigràfiques que defineixen
la fase I.

UE 10372. Entre el material documentat antic, assenyalem la presència de ceràmica cam-
paniana B (forma Lamboglia 5 o 7 i altres d’indeterminades), ceràmica grisa empori-
tana, ceràmica d’engalba blanca (fig. 35,1), ceràmica grisa emporitana tardana (formes
1.4, 2.2a (fig. 35,3), 2.2b (fig. 35,6), 2.4 (fig. 35,2)), terra sigillata sudgàl·lica (forma
Drag. 29 (fig. 35,9) i altres d’indeterminades). Aquest estrat, no afectat per les grans
reformes que es van dur a terme cap al 800, té l’interès de mostrar-nos allò mateix
que hem anat localitzant en els nivells fundacionals de la ciutat (Nolla i Nieto, 1979,
269-280) i que cal imaginar que són escombraries abocades extramurs. Algunes de les
peces més modernes, que no sembla que vagin més enllà del segle I dC, podrien per-
tànyer a ofrenes dipositades al costat de les despulles dels difunts i podrien haver
estat destruïdes quan el lloc va ser considerablement modificat entorn del 800. 

Fig. 34. Evidències de fonamentació d’una possible tomba monumental localitzada a l’àmbit 4 destruïda per
estructures baiximperials.
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Fig. 35. Material ceràmic de la UE 10372.

UE 10377. Destaquem la presència de ceràmica grisa emporitana (formes A-II i D
(fig. 36,1 i 2), ceràmica d’engalba blanca, kalathos pintat, ceràmica africana de
tipus D i àmfora romana indeterminada (fig. 36,3).

UE 10384. Hem localitzat ceràmica d’engalba blanca, kalathos pintat, àmfora de boca
plana, àmfora romana indeterminada i ceràmica africana de tipus D.

UE 10389. Deixant de banda uns bocins d’àmfora romana indeterminada, destaquen les
ceràmiques comunes –olles-urnes de perfil en essa–, que trobem en contextos tant de
l’alt com del baix imperi. Algunes, prou senceres, podrien correspondre a urnes cine-
ràries i, potser millor, a gerres d’acompanyament dels difunts (fig. 37).

UE 10814. Hem identificat entre les peces recuperades ceràmica campaniana B (forma
Lamboglia 2), ceràmica grisa emporitana (forma C) (fig. 38,2), ceràmica lucente, cerà-
mica de cuina d’origen africà (forma Ostia I, 270) (fig. 38,3), ceràmica africana de
tipus D (forma Hayes 53) i gerres de comuna oxidada (fig. 38,1).

Fase II

La següent fase cronològica la situem en època baiximperial o tardoantiga, en un
moment que podria situar-se entre el final del segle III i els segles V-VI o VII, sense,
però, disposar de dades massa fermes que ens permetin ser més precisos. Un cop més,
són els àmbits 4, 5 i 6 els que proporcionen restes estructurals que datem en aquest
moment (fig. 24, 25, 28 i 39).

A l’àmbit 6 trobem elements dispersos, desconnectats els uns dels altres i molt mal-
mesos. El que més destacaríem és un conjunt de tres basaments de dolia que podríem
situar en aquest moment i que van ser destruïts posteriorment en disposar-s’hi, al
damunt, un mur (fig. 24, 28 i 39).
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A l’àmbit 5 es van recuperar diverses unitats estratigràfiques d’anivellament amb
abundant material d’època romana (UE 10270, 10275, 10808 i 10809) (fig. 24, 28 i 39).
Com veurem, molts d’aquests estrats es van formar amb el terraplenament previ a l’ei-
xample carolingi, però es van conformar amb terres provinents d’abocaments i materials
procedents de sectors ocupats de forma marginal des d’època romana. Així, es trobaren
estrats similars a l’àmbit 2 (UE 10160) i a l’àmbit 3 (UE 10542, 10546 i 10549) (fig. 24, 28
i 39). A la meitat de la cambra, per la seva banda occidental, es van posar al descobert

Fig. 36. Material ceràmic de la UE 10377.

Fig. 37.  Material ceràmic de la UE 10389.

Fig. 38. Material ceràmic de la UE 10814.
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Fig. 39. Planta general de la fase II. Estructures de l’antiguitat tardana.
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les restes de dos murs, molt malmesos i incomplets (10812 i 10820). Ambdós són de
pedres irregulars lligats amb fang. Per la seva situació i cota d’aparició, es devia tractar
d’estructures que haurien anat parcialment excavades al subsòl o que s’adaptaven a l’o-
rografia del terreny, ja que es trobaven per sota d’alguns afloraments de la roca natural
més propers. Els dos apareixen molt incomplets i no es pot establir una relació entre l’un
i l’altre més enllà de les similituds constructives, i podrien pertànyer perfectament, a dues
estructures independents Només un, el 10812, es va poder relacionar amb un nivell
estratigràfic amb materials suficients per intentar una datació. Es tracta d’un farciment
constructiu, relacionat amb el mur, que podríem datar en els segles III-IV, ja que tot el
material recuperat és d’època romana i destaquen alguns fragments de TSA C. A més,
aquesta paret cobreix parcialment l’estrat 10814, amb presència de TS Lucente, fet que
permet portar potser més cap al segle IV la construcció de l’estructura.

Una altra vegada els elements recuperats a l’àmbit 4 resulten més interessants i, sobre-
tot, més coherents. La part recuperada és molt parcial i no disposem dels límits reals de
les estructures, però la seva situació i la seva forma permeten almenys plantejar alguna
mena d’hipòtesi referent a la seva funcionalitat (fig. 24, 28 i 39).

A migdia de l’àmbit es localitza un mur nord-sud, de pedres ben obrades, disposades
formant filades uniformes, lligades amb morter, amb una banqueta de fonamentació cla-
rament definida (10368). Aquesta paret queda integrada en el parament occidental de
l’àmbit actual, on sembla girar en direcció oest –i, de fet, la muralla carolíngia es recol-
za en aquest angle–, i cap a migdia es perdia fora de la zona excavada, en direcció al
gran massís que actualment funciona com a element de sosteniment de la seu gòtica i
on se situava la muralla antiga. A poca distància, a llevant d’aquest mur, es localitza una
estructura de la qual vam poder descobrir part dels paraments de ponent i de tramun-
tana (10367 i 10380) bastits amb una tècnica constructiva idèntica a la que s’acaba de
descriure i clarament relacionada amb aquests elements, tot i presentar-se com una
estructura independent (fig. 40 i 41). L’únic element estratigràfic que permet datar aques-
ta estructura és el nivell 10382, col·locat al damunt del paviment de la fase anterior i que
presentava materials del segle IV. Es tracta d’un estrat de reble per massissar i donar
major consistència a allò que suposem que devia ser una torre (fig. 39, 40 i 41).

En ambdós casos es tracta d’elements relacionats amb el sistema defensiu de la ciu-
tat i que formen part del mateix projecte. La pregunta seria: quina funció tenia? 

Per respondre adequadament aquesta qüestió cal plantejar-se com funcionava, en
època romana, el sistema defensiu d’aquesta zona de la ciutat. La muralla romana defi-
nia, poc abans del portal de Sobreportes, un tram en direcció est-oest fins a arribar apro-
ximadament a la zona que ens ocupa. Seguint la topografia del lloc, la muralla havia de
girar cap a migdia per, ràpidament, recuperar l’orientació est-oest, si fa no fa a l’altura
on actualment se situaria el límit de tramuntana de la seu. A aquest fet cal afegir-hi el
que ja hem esmentat més amunt de la topografia del sector i que porta a concloure que,
en aquesta zona, s’hi situava una porta o portella d’accés a la ciutat que, potser, era
doble: una d’accés a la part baixa de la ciutat i l’altra que menés a la plataforma supe-
rior del fòrum que es localitzava a l’espai ocupat actualment per la Catedral. L’existència
d’aquesta porta està clarament testimoniada tant per la documentació medieval com per
les pròpies restes conservades de la muralla, ja que, en el moment de dur-se a terme
l’ampliació carolíngia, es va tenir cura d’obrir una porta nova al costat nord, en el flanc
de la gran torre, que no seria res més que la pervivència necessària d’un accés antic, fun-
cional i còmode que de cap manera l’eixample carolingi no podia fer desaparèixer. Ho
acaba de confirmar el fet de datar en època potser fundacional la via funerària exterior,
que només s’explica per  l’existència de porta o portella.
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Per tant, la qüestió que havien de resoldre els responsables de la construcció de les
muralles baiximperials de Gerunda era com es defensava aquesta doble entrada que era
necessària i útil en funció de la topografia, però que, evidentment, com tota obertura en
una muralla, representava un punt feble de la defensa urbana. I aquí és on entren els
dos elements que hem descrit més amunt. D’un costat, el pany de mur en direcció nord-
sud devia ser la muralla de la ciutat, refeta i, probablement, eixamplada en direcció a
llevant en època baiximperial. L’altre, del qual només hem pogut descobrir dos murs,
però que clarament semblen formar part d’una estructura rectangular o quadrangular,
devia ser una autèntica torre que, pràcticament adossada a la muralla, però en realitat
exempta, devia complir diverses funcions. Al seu interior es devia situar la porta per
entrar a la ciutat, que també devia travessaria la muralla situada una mica més a ponent,
i, altrament, l’escala d’accés a la terrassa superior i amb la portella que hi devia haver en
aquella zona, que devia funcionar d’autèntica caixa d’escala. Aquest edifici devia ser un
element defensiu que protegia els dos accessos a la ciutat però que, en realitat, era inde-
pendent de les defenses principals, de manera que la seva pèrdua no devia suposar el
control de les portes. Actuava, per tant, com una doble defensa (fig. 39, 153 i 154).

La funcionalitat descrita d’aquests dos elements és, sobretot, una hipòtesi de treball.
Els elements que la conformen es troben massa fragmentats i els hem pogut excavar en
un tram massa reduït per poder arribar a conclusions definitives. És, de moment, l’úni-
ca explicació raonable de la modificació, en direcció a llevant, de la muralla fundacio-
nal i de la construcció juxtaposada d’una potent estructura quadrangular que no tindria
raó de ser si no formés part del complex sistema defensiu d’un sector delicat. L’ús d’una
torre com a porta és ben corrent. La situació de la caixa d’escala d’accés directe a l’àrea
sagrada del fòrum és només una hipòtesi. 

L’accés a aquesta torre es realitzava, en origen, pel costat de tramuntana, espai on, en
època medieval, l’antic camí natural que venia del nord, va quedar fossilitzat en un
carrer. Devia ser en el moment de construir la volta romànica i, per tant, quan es va

Fig. 40. La reforma de les muralles en aquest sector va implicar la construcció d’un nou mur de
tanca del recinte i l’erecció d’un cos quadrangular al davant de la portella.
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Fig. 41. Detall del parament de les estructures baiximperials al sector de la portella. A la dreta, el mur de tanca
del recinte i a l’esquerra, el de l’estructura quadrangular disposada al seu davant com a nou sistema defensiu.

modificar tota la topografia del costat oriental, amb un important rebaixament del
terreny, que es devia obrir un nou accés a l’est, que, molt modificat, encara es conser-
va. És en aquell moment, com a mínim, que va desaparèixer aquesta torre i el sector de
muralla que hi connectava, tal com posa en evidència la façana de ponent, amb una
porta oberta davant mateix d’on hi havia hagut la torre. La modificació del vell camí en
va exigir la desaparició. 
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Annex: estudi del material arqueològic aparegut en les unitats estratigràfiques
que configuren la fase II.

UE 10382. Destaquem uns interessants fragments de ceràmica africana D, forma Hayes
67, 68 o 69, amb decoració estampada de tipus A(II), alternant cercles concèntrics i
palmetes (fig. 42).

Fase III

La següent fase important de reformes al sector devia correspondre al moment de
construcció de l’eixample carolingi i es podria dividir en dos grans moments, que, for-
mant part d’un mateix projecte, es van desenvolupar en dues etapes successives.

El primer moment o fase III a devia estar marcat per la delimitació de l’espai que
devia ocupar el nou recinte emmurallat i la construcció del parament exterior del nou
mur. Paral·lelament, es va construir un paviment de morter de gran consistència, espe-
cialment a les zones més properes a la muralla, que cobria i regularitzava una àmplia
zona oberta (pràcticament la totalitat de l’espai posteriorment ocupat pels soterranis de
la Catedral). Aquesta àrea va ser coneguda, en documents posteriors, com a Palestrina
(Canal et al., 2003 a, 183-199) (fig. 24, 25, 28 i 43).

El parament exterior de la muralla que es conserva, molt modificat, a la banda occi-
dental dels àmbits 1, 2, 3 i 4 i a la nord dels àmbits 1, 5 i 6, és un potent parament de
pedra i morter, obrat amb encofrat (fig. 28 i 43). A l’àmbit 1 es va construir la gran torre
quadrangular que protegia l’angle de les defenses. Es va bastir emprant una tècnica cons-
tructiva idèntica a la del parament de la muralla i es va edificar lleugerament separada
d’aquella i concebuda com una peça independent. Aquest sistema constructiu era de
gran eficàcia, ja que, en realitat, creava una doble defensa de manera que l’ensorrament
d’una de les dues no afectava l’altra.

El gran sòl de morter es conservava parcialment a les diverses estances, excepte a
l’àmbit 6 i a l’extrem de migdia de l’àmbit 2. En ambdós casos l’elevació topogràfica natu-
ral situava aquells espais fora de la Palestrina. En alguns sectors, el paviment es conser-

Fig. 42. Material ceràmic de la UE 10382.
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Fig. 43. Planta general de la fase III a. Estructures d’època carolíngia inicial, muralla exterior i sòl del cellarium.
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vava molt malmès, però en d’altres, especialment a l’àmbit 5 i, sobretot, a la part occi-
dental de l’àmbit 3, mostrava una gran potència i solidesa, amb més de 0,25 m de gruix. 

Una dada interessant és el fet que tots els nivells recuperats per sota dels paviments d’a-
questa fase, dins els diversos àmbits, oferien només material, preferentment ceràmic, d’è-
poca romana. En realitat tots aquests estrats es van formar amb materials i terres de l’entorn
de la muralla romana i l’abundància de materials d’aquesta època és absolutament normal.

Annex: estudi del material arqueològic aplegat en les unitats arqueològiques que
conformaven la fase III a.

UE 10160. Entre el material residual, molt nombrós, assenyalem ceràmica d’engalba blan-
ca, kalathos pintat, oxidada emporitana (forma C), ceràmica de cuina itàlica, ceràmi-
ca de parets fines baixrepublicana (forma Mayet III, amb decoració de bastonets apli-
cat), ceràmica grisa emporitana tardana (formes 1.1, 2.4 i una tapadora), terra sigillata
sudgàl·lica (formes Drag. 15/17, 18/31, 24/25 –una amb un sigillum OSM–, 27 i 37),
ceràmica africana de tipus A2 (forma Lamboglia 2), ceràmica de cuina africana, amb
cassoles patinades (forma Ostia I, 270 i Ostia III, 267), plats tapadora (forma Ostia II,
302), cassoles envernissades interiorment (forma Lamboglia 10A) i àmfora bètica
(Dressel 23). Tanmateix, ens fixen la cronologia de formació de l’estrat la ceràmica de

Fig. 44. Material ceràmic de la UE 10160.
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cuina reduïda, feta a torn, de qualitat, d’argiles de colors foscos, grisosos i negres, pre-
ferentment, amb desgreixant de punts blancs, dura i rugosa, compacta, amb prefe-
rència d’olles-urnes de base plana o suaument bombada, de perfils en essa i decora-
cions fines i complicades, pentinades abans de coure (fig. 44,1 a 7 i fig. 45,10). Se’ns
fa evident també la presència de grans cossis de llavi molt marcat i robust i decorats
de la mateixa manera (fig. 45,8, 9 i 11), cassoles (fig. 45,1 a 5), plates de llavi molt
marcat, arrodonit (fig. 45,6 i 7), gerres (fig. 44,9) i tapadores (fig. 44,8) amb paral·lels
en contextos també carolingis a l’excavació de la plaça de la Catedral (supra).

Fig. 45. Material ceràmic de la UE 10160.
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Fig. 46. Material ceràmic de la UE 10275.
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Fig. 47. Material ceràmic de la UE 10275.

Fig. 48. Material ceràmic de la UE 10815.
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Fig. 49. Planta general de la fase III b. Estructures d’època carolíngia inicial. Construcció del pany interior
de la muralla i de l’escala d’accés al pas de ronda.
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Fig. 50. Detall del sector entre la torre quadrangular (torre núm. 19) i el pany exterior de la muralla on
es pot apreciar com ambdues estructures eren concebudes, a nivell de fonamentació, com dos elements
independents.

UE 10275. Indiquem la recuperació, entre el material residual, de ceràmica baixrepubli-
cana de parets fines (forma Mayet III), ceràmiques grises emporitanes tardanes (forma
2.2b) (fig. 46,1), terra sigillata sud-gàl·lica (fig. 47,2, 4 i 5), ceràmica comuna oxida-
da (fig. 46,7), africana de cuina i àmfora (entre les identificables, Dressel 2-4 d’origen
itàlic). Data, però, l’excel·lent col·lecció de ceràmiques precarolíngies i carolíngies,
amb olles (fig. 46,3 a 6, 8 a 10 i 11 a 13), olletes o tupins (fig. 46,12 i 21 i fig. 9,13),
cassoles (fig. 46,11 a 20 i fig. 9,14), plats (fig. 46,14), plates de llavi engruixit
(fig. 47,12), escudelles (fig. 46,22) i fragments de grans recipients amb decoració
exterior pentinada (fig. 47,9).

UE 10815. Entre el material més antic assenyalem la presència de ceràmica oxidada
emporitana (forma D), el kalathos pintat i la ceràmica d’engalba blanca. Hi ha també
lucente, africana C (forma Hayes 40) (fig. 48,1), àmfora itàlica de vi (Dressel 2-4) (fig.
48,2) i un fragment informe de recipient de grans dimensions amb decoració penti-
nada a la paret interna (fig. 48,3).

La fase III b formava part del mateix programa constructiu, però queda clar que alguns
elements van ser bastits després dels que acabem de descriure. La principal modificació va
ser la construcció d’un segon parament de muralla que doblava, per dins, la ja existent. La
tècnica constructiva emprada és exactament la mateixa i es va obrar, com en la torre angu-
lar del costat nord-occidental, lleugerament separada del parament existent. La raó era la
mateixa: disposar d’una doble defensa que dificultés l’atac ja que així l’ensorrament hipo-
tètic d’un dels paraments no implicava la destrucció de l’altre (fig. 49 i 50). La diferència
la determina el fet que aquest segon parament es va construir en bona part al damunt del
paviment de morter que ja existia. La solidesa d’aquest element va permetre bastir al
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Fig. 51. Restes de l’escala adossada al mur interior de la muralla carolíngia dins de l’àmbit 3.

damunt el nou pany de muralla, almenys en el sector occidental, ja que a l’extrem de tra-
muntana de l’àmbit 2 no es va poder determinar si passava el mateix (de fet, tot un seguit
de construccions modernes van impedir excavar aquest sector), com tampoc no es va
poder determinar a l’àmbit 6, on l’esmentat paviment no existia (fig. 24, 25, 28 i 49).

Aquest segon parament finalitzava a l’alçada de l’extrem nord de l’àmbit 4 sense que
la motivació d’aquest fet resulti gaire clara, ja que un forat d’època moderna va destruir
totes les preexistències del sector (fig. 28 i 49). Potser l’acabament té relació amb el gir
cap a l’oest de la muralla. A l’àmbit 3 es va recuperar un tercer parament de caracterís-
tiques similars. No es tracta, en aquest cas, però, d’un tram de muralla, sinó d’una esca-
la adossada que permetia l’accés al camí de ronda (fig. 49 i 51). Semblaria demostrar-ho
el fet que el parament es conservi amb un desnivell en direcció nord-sud i que no apa-
reix ni a l’àmbit 2 ni al 4 (fig. 28 i 49). 
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Al paviment de morter s’hi començaren a practicar grans forats de sitja. Tot aquell
gran espai, obert i buit, en aquests moments, de tota construcció, més ençà de les matei-
xes muralles, es va aprofitar com a àrea d’emmagatzematge i de recol·lecció d’aliments
i, probablement, d’altres béns. Aquestes grans sitges es van anar modificant amb el pas
del temps. Algunes foren colgades i eliminades per poder bastir nous edificis quan es
decidí urbanitzar el sector i d’altres foren modificades o desplaçades de lloc, fet que va
suposar diverses reparacions del sòl, ja que es taparen alguns del forats i se n’obriren de
nous. Els seus nivells d’obliteració segueixen aportant sobretot materials d’època roma-
na, fruit de tot aquest sector com a zona marginal, d’abocador i funerària, durant aquell
període, però també hi són presents els materials purament tardoantics i carolingis
(UE 10277, 10279, 10281, 10516) (fig. 24, 25 i 49)

Estudi del material arqueològic aplegat a les unitats arqueològiques que
conformaven la fase III b.

UE 10277. Fem referència a la recuperació de ceràmica d’engalba blanca (fig. 52,1) terra
sigillata sud-gàl·lica, africana D i comuna de cuina (plat tapadora), àmfora bètica i del
país i morters.

UE 10279. Pel que fa als residuals, assenyalem la troballa de ceràmica grisa emporitana,
africana de cuina (forma Lamboglia 10A), africana C (forma Hayes 40) (fig. 53,1).
Entre les peces carolíngies destaquem una gerra de boca trilobulada, olles urna de
base plana, una cassola alta amb broc abocador (fig. 54, 1) i fragments decorats amb
el característic pentinat i, puntualment, amb fins espatulats.

Fig. 53. Material ceràmic de la UE 10279.

Fig. 52. Material ceràmic de la UE 10277.
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UE 10281. Destaquem la presència d’africana D (forma Hayes 104), tegula de mòdul petit
(Burch et al., 2006, 93-95) (fig. 56,3), una olla petita amb dues nanses contraposades,
igual que una altra de localitzada a la plaça de la Catedral (supra) (fig. 56,4), una
escudella de vora carenada (fig. 55,5), una gerra amb broc troncocònic (fig. 56,5), dos
tupins amb boca trilobulada (fig. 56,1 i 2) i un conjunt significatiu d’olles (fig. 55,1 a
4 i 6 a 10) i fragments informes amb decoració pentinada.

UE 10282. Assenyalem una olla de coll alt i estret pentinada interiorment i exteriorment
(fig. 57,1)

UE 10505. Hem inventariat ceràmica campaniana A tardana, de roig intern pompeià,
vidre antic, grisa emporitana tardana, llànties (forma Dressel 2), africana A (forma
Lamboglia 2A) (fig. 58), africana de cuina (forma Lamboglia 10A), africana C (forma
Hayes 40) i D (Forma Hayes 59A (fig. 58,1)), alguna amb decoració estampada (fig.

Fig. 54. Material ceràmic de la UE 10279.
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Fig. 55. Material ceràmic de la UE 10281.

58,2), lucente, morter i àmfores tardanes (formes Keay 3 i 61 (o 62)). No hi manquen
ceràmiques de cuina, preferentment reduïdes, amb olles de perfil en essa (fig. 58,5
a 7), cassoles (fig. 58,8) i morters (fig. 58,4), de cronologies avançades.

UE 10516. Assenyalem una tapadora de grisa emporitana tardana, un fragment de mor-
ter i un d’àmfora (forma Keay 14) (fig. 59,1).

UE 10542. Deixant de banda els nombrosos fragments de ceràmica reduïda de cuina,
carolíngia (fig. 60,3 i 5), caldria fer referència, entre les peces residuals, a alguns frag-
ments envernissats de ceràmica del segle I de parets fines, ceràmica grisa emporita-
na tardana (forma 2), terra sigillata sud-gàl·lica, ceràmica africana A (forma Hayes 6
i Lamboglia 2A), cassoles de cuina del mateix origen (forma Lamboglia 10A), ceràmi-
ca lucente de l’àrea del Roine (fig. 60,4) i ceràmica comuna oxidada (fig. 60,1 i 2).
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Fig. 56. Material ceràmic de la UE 10281.

Fig. 57. Material ceràmic de la UE 10282.
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Fig. 59. Material ceràmic de la UE 10516.

Fig. 60. Material ceràmic de la UE 10542.

Fig. 58. Material ceràmic de la UE 10505.
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UE 10546. Entre els residuals, destacaríem la presència de terra sigillata itàlica, ceràmi-
ca grisa emporitana tardana, terra sigillata sud-gàl·lica, africana A i C, morters, àmfo-
res de boca plana i itàliques (Dressel 1 i 2-4), bètica d’oli (Dressel 20) i un conjunt
notable d’olles urna de perfil en essa.

UE 10549. Assenyalem la recuperació de ceràmica grisa emporitana tardana (escudelles),
gerra trilobulada del segle I, ceràmica africana A, C i de cuina, olles reduïdes i àmfo-
res del país (Dressel 2-4) (fig. 61).

UE 10806. Entre els objectes residuals, hem inventariat ceràmica campaniana B (forma
Lamboglia 5), kalathos pintat, grisa emporitana tardana (formes 2.2a i 8), terra sigi-
llata sud-gàl·lica, africana de tipus D (forma Hayes 61) i àmfora itàlica, del país
(Dressel 2-4) i indeterminada. Entre les ceràmiques de cuina, assenyalem una olla
(fig. 62,1) i un fragment amb decoració interior pentinada (fig. 62,2).

Fig. 61. Material ceràmic de la UE 10549.

Fig. 62. Material ceràmic de la UE 10806.
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Fig. 63. Material ceràmic de la UE 10808.
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UE 10808. Data el conjunt una magnífica i completa col·lecció de ceràmica reduïda de
cuina carolíngia que va acompanyada de ceràmica campaniana A tardana, campania-
na B (formes Lamboglia 4 i 5) (fig. 63,22), grisa emporitana (forma D) (fig. 63,3),
engalba blanca (fig. 63,20 i 22), kalathos pintat (fig. 63,17 i 21), grisa emporitana tar-
dana (formes 2.4, 2.6 i 4 (o 8)) (fig. 63,1, 2, 7, 12,13 i 15 a 18), terra sigillata sud-
gàl·lica (fig. 63,4), africana de cuina (tupinet) i àmfores itàliques (Dressel 1) i del país
(Pascual 1 i Dressel 2-4).

UE 10809. La ceràmica campaniana B-oide (forma 5), la grisa emporitana (fig. 64,1), la
grisa tardana (formes 1.3 i 2) (fig. 64,2), l’africana D (forma Hayes 67) i l’àmfora ità-
lica Dressel 1 B (fig. 64,6) del país (Dressel 2-4) o tardanes (fig. 64,7) constitueixen
el material residual recuperat. Entre la terrissa més moderna, assenyalem la presència
d’un morter relativament petit (fig. 64,5).

Fase IV

Les causes de la construcció de les muralles carolíngies s’expliquen, sens dubte, com
a conseqüència d’uns fets bèl·lics determinats i d’una voluntat que no podia defugir-se.
Un cop construïda, i quan aquell perill imminent va passar, la nova zona va començar a
ser urbanitzada amb rapidesa i es van alçar diversos habitatges contra la nova muralla,
que ocupaven part del que seria Palestrina (fig. 24, 5, 28 i 65).

A l’àmbit 2, aquesta fase comporta el realçament del terreny, el bastiment de dos murs
(un de petit, nord-sud, sobre la muralla, que documenta l’actuació primerenca sobre la
seva part interior, i un altre, en sentit est-oest, que més tard va ser rebentat, pel costat
de ponent, per la rasa de recuperació de material constructiu que conformava la part
interior de la muralla), i la pavimentació d’aquest sector, conservat a gairebé tot l’àmbit
llevat del sector més meridional, on només es constatava l’anivellament del terreny
(fig. 28 i 65).

Tant aquesta fase com l’anterior semblen definir grans espais sense parets, potser per-
què aprofitaven l’angle de la nova planta de l’eixample com a zona d’emmagatzematge
preferentment de cereals i altres productes agrícoles.

Fig. 64. Material ceràmic de la UE 10809.
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Fig. 65. Planta general de la fase IV. Primera urbanització del sector a redós de les noves muralles.
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A l’àmbit 3 també hi ha mostres d’aquesta primera urbanització amb la construc-
ció de dos murs, un d’orientat d’est a oest (10533) i un de nord a sud (10508) (fig 28,
65 i 66). El 10533 es trobava molt malmès, afectat per reformes posteriors, però sem-
blava perllongar-se en direcció a l’àmbit 2. De fet, són diverses les estructures, als
àmbits 2, 3 i 4, que sembla que continuen en direcció a l’àmbit 2 però que allí no s’i-
dentifiquen. Podríem deduir, doncs, que segurament els murs perimetrals de llevant
dels diversos habitatges construïts a tocar de la muralla es localitzaven aproximada-
ment a l’alçada on posteriorment es va elevar la façana occidental de la nau romàni-
ca, cosa que explicaria que aquells murs no fossin aprofitats per fonamentar-hi, per-
què la nau romànica en necessitava uns de molt potents i molt ferms que aquelles
estructures no oferien. Calia anar fins a la roca més estable i no fiar-se de sòcols apa-
rentment de poca entitat.

A l’àmbit 5 es va continuar mantenint una gran zona d’emmagatzematge (fig. 28,
65 i 67). De fet, els únics elements recuperats són tot un seguit de paviments de
morter de calç (UE 10294, 10296, 10297 o 10821) rebentats en diversos punts per
forats destinats a contenir dolia i/o grans gerres d’emmagatzematge. La superposi-
ció de diversos paviments estaria motivada parcialment per la nova col·locació d’a-
quelles gerres, amb el rebliment d’alguns dels forats i l’obertura d’altres de nous
(fig. 67). El sòl superior dels forats localitzats continuava dins de l’àmbit 2. És pro-
bable que el fet que aquesta zona fos ocupada per un magatzem probablement
cobert amb un pòrtic, però sense murs perimetrals o, almenys, sense subdivisions
internes, estigués determinat per la funció de la portella que existia molt a prop de
la torre bastió descoberta a l’àmbit 1 i que no era altra cosa que la continuïtat, en
el temps, d’un antic camí d’entrada a la ciutat. Es disposava d’una zona que amb el
mínim d’entrebancs facilitava l’entrada i sortida dels defensors per la portella i,
altrament, la còmoda arribada de carros i corrues de mules carregades de gra i altres
productes agrícoles.

Fig. 66. Vista general de l’àmbit 3 on s’observen els fonaments dels edificis que de seguida es van
anar obrant a redós de les muralles.
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Annex: estudi del material arqueològic aplegat a les unitats estratigràfiques que
conformaven la fase IV.

UE 10118. Entre el material residual hem de referir-nos a diversos fragments de ceràmi-
ca d’engalba blanca, grisa emporitana tardana (formes 2, 2.2b, 2.6 i 4 (o 5)), ceràmi-
ca comuna oxidada, africana de tipus A2 (forma Lamboglia 9), africana de cuina (plat
tapadora forma Ostia I, 261 i Ostia III, 332), lucente decorada a rodeta, àmfora de
boca plana i Keay 19 (fig. 68,4). Predomina, tanmateix, la ceràmica preferentment
reduïda de cuina precarolíngia i carolíngia amb olles (fig. 68,1 a 3, cassoles (fig. 68,5)
i grans gibrells (fig. 68,6), sovint amb decoració pentinada.

UE 10119. De les peces recuperades destacarem la presència de ceràmica de cuina itàli-
ca (tapadora), de ceràmica d’engalba blanca (fig. 69,3), de grisa emporitana tardana
(formes 1.3, 1.4, 4 (o 5), 5.4 (fig. 69,2), i 8.2 (fig. 69,1)), terra sigillata sud-gàl·lica
(forma Drag. 27), àmfora (formes Dressel 2-4 (fig. 69,4) i Dressel 20). És interessant
una minúscula moneda de 9 mm, molt gastada, i un fragment de làpida funerària
obrada sobre una placa de marbre blanc de Luni, amb el revers repicat i que con-
serva a l’interior del retall de les lletres restes de pintura vermella (fig. 70). Les mides
són 10,4 cm per 10,5 cm i un gruix de 3,5 cm (Fabre, Mayer i Rodà, 2002, 90-91,
làm. XIX; Amich, 2006, 193-195, fig. 19). El text conservat és el següent:

[---] VI (hedera) R[---]
[R]ECESSI[T---]
[VIX(it) ANN(os)?] XXXVI [---]

Ha estat proposada una datació, en funció de la fórmula emprada, de la darreria del
segle IV o de l’inici del V (Fabre, Mayer i Rodà, 2002, 91). És un descobriment inte-
ressant que ens confirmaria la continuïtat de la funció funerària d’aquell sector fins
ben entrada l’antiguitat tardana.

Fig. 67. A la Palestrina, dins de l’àmbit 5, es detecten una successió de paviments obrats a
mesura que s’hi obrien noves sitges i se’n colgaven d’antigues.
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UE 10178. Assenyalem un fragment de terra sigillata itàlica (forma Goudineau 26, pos-
siblement) i ceràmica de cuina tardana, amb una olla de llavi robust (fig. 71,1) i frag-
ments informes amb decoració pentinada (fig. 71,2 i 3).

UE 10188. Destaca la ceràmica reduïda de cuina (fig. 72,1), de vegades decorada.

UE 10195. És majoritària la ceràmica reduïda de cuina precarolíngia i carolíngia, amb
olles convencionals (fig. 73,2) i altres amb coll ben marcat (fig. 73,1).

UE 10196. Entre els fragments recuperats assenyalem la presència de ceràmica de parets
fines augustal (forma Mayet 10), africana de cuina (plat tapadora forma Ostia III, 170),

Fig. 68. Material ceràmic de la UE 10118.

Fig. 69. Material ceràmic de la UE 10119.
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africana A (forma Lamboglia 2A), africana D (formes Hayes 67 i 80B) i àmfores (for-
mes Keay IIIB (o VI) i 62). Pel que fa al material precarolingi i carolingi, destaquem la
identificació de diverses nanses de perfils diversos (fig. 74,5) i cassoles, algunes de les
quals amb decoració pentinada (fig. 74,1 a 4 i 6). Les bases de les peces són planes. 

Fig. 70. Fragment de làpida funerària tallada en una placa de marbre aprofitada. Anvers i revers.
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Fig. 71. Material ceràmic de la UE 10278.

Fig. 72. Material ceràmic de la UE 10188. Fig. 73. Material ceràmic de la UE 10195.

Fig. 74. Material ceràmic de la UE 10196.
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UE 10198. Destaca la ceràmica reduïda de cuina carolíngia decorada.

UE 10210. Deixant de banda el material carolingi, entre el residual assenyalem un frag-
ment d’africana D amb decoració estampada (estil A(III)), àmfora nord-africana
Dressel 23/Keay 13 (fig. 75,1) i el fragment molt fi (5 mm) d’una crusta de marmor
lacedemonicum, d’intens color verd amb taques en forma de gra d’arròs més inten-
ses. Hi ha un altre fragment que relacionaríem amb l’aplacat puntual d’algun monu-
ment funerari.

UE 10234. Destaca la ceràmica reduïda de cuina carolíngia decorada i la presència de
kalathos pintat i àmfora tardana (forma Keay 35A) (fig. 76,1).

UE 10510. Preferentment amb terrissa precarolíngia i carolíngia d’argiles majoritàriament
reduïdes. Destaca una gerra amb broc troncocònic (fig. 77,1), una nansa de cinta
ampla (fig. 77,2) i una olleta o tupí (fig. 77,3).

Fig. 75. Material ceràmic de la UE 10210.

Fig. 76. Material ceràmic de la UE 10234.
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Fase V

D’aquesta fase, a l’àmbit 2, se’n conserven estructures parcialment molt malmeses per
forats posteriors, però no hi hem identificat cap testimoni dels sòls de circulació que que-
darien per sobre del nivell conservat en l’actualitat, a causa, segons pensem, de les grans
obres de condicionament realitzades al segle XVIII per obrar la volta que encara avui
aguanta els pisos superiors i que va comportar un considerable rebaix del nivells pree-
xistents (fig. 24, 25, 28 i 78).

Es configuren, però, les traces d’un habitatge –o part d’un habitatge– que devia ocu-
par, a grans trets, tot l’àmbit 2 (fig. 79): a ponent, té el seu límit en la muralla; al nord,
amb la torre carolíngia, ja que havien desaparegut els murs de la fase anterior; a migdia,
amb un mur est-oest que passa per sota del brancal de la porta que comunica avui l’àm-
bit 3 amb el 2 i que, posteriorment, va ser afectat per alguns forats, i a llevant, per un
llarg mur que es recolza just a l’angle sud-est de la torre i que s’allarga cap a migdia fins
que és tallat per la gran rasa de fonamentació de la nau romànica. Aquell darrer mur es
recolza directament sobre el paviment de la fase anterior i serveix de fonament per a la
paret oest de l’àmbit que aguanta la volta del segle XVIII. A diferència d’aquest mur, el
de migdia i els altres envans interiors van ser elevats amb un farciment. Aquestes parets
de menor entitat van ser parcialment desfetes per múltiples forats circulars d’èpoques
posteriors que no podem fixar en el temps perquè va desaparèixer tota l’estratigrafia
posterior a aquesta fase i el material recuperat no inclou objectes fiables a l’hora de pro-
posar datacions segures (fig. 28, 78 i 79).

També a l’àmbit 3 es van produir modificacions en les construccions o habitatges.
L’antic edifici va ser completament destruït i substituït per noves edificacions que només
parcialment ocupen el mateix espai. Al damunt del mur 10533 se’n va construir un de

Fig. 77. Material ceràmic de la UE 10510.
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Fig. 78. Planta general de la fase V.
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nou (10507), bastit amb pedra lligada amb una argila molt rogenca. A migdia de l’àmbit
es va obrar una nova dependència delimitada per una paret est-oest (10522) i una de
nord-sud (10534). Curiosament, a ponent de l’estança no es van construir nous murs ja
que es va aprofitar, com a límit del nou edifici, la mateixa muralla, menys, però, en l’es-
pai que descrivim. Com que en aquest indret hi havia l’antiga escala d’accés al camí de
ronda, quan hi van bastir una casa es van trobar que, realment, no existia un mur prò-
piament dit, sinó una esglaonada, i va ser necessari construir un nou mur paral·lel que
delimités l’habitatge i, en canvi, no tanqués l’accés a l’escala que es va continuar realit-
zant pel sud del mur 10522 (fig. 28 i 78).

A l’àmbit 5, per damunt del paviment superior de Palestrina, es van localitzar les
restes d’un altre mur. La seva existència seria la conseqüència del ràpid creixement
urbanístic de la ciutat, que va provocar que ràpidament s’ocupessin els espais públics
i, com es pot veure a l’àmbit 1, les cases envaïssin, fins i tot, la zona de les muralles
(fig. 28 i 78).

En un moment indeterminat, però que la documentació situa almenys unes dècades
abans que la construcció de les estructures del claustre de la seu romànica, es va bastir,
a l’extrem nord-oriental de l’espai excavat, en un sector situat a una cota més elevada
que l’esplanada que al segle XII s’anomena Palestrina, una petita nau (àmbit 6) coberta
amb volta (fig. 28 i 78). Aquest nou àmbit es va bastir recolzat contra el tram nord de la
muralla carolíngia. La paret de ponent presenta una interessant peculiaritat determinada
per l’existència del desnivell del terreny. Així, en lloc de construir-se una fonamentació

Fig. 79. A l’àmbit 2, les zones més properes a la muralla i a la torre es van edificar i les noves cases les
aprofitaven com a murs de recolzament i de tanca.
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clàssica es va obrar un parament amb un gran arc cec de descàrrega a la part inferior. A
la part de dalt del mur es conserva encara una finestra, únic punt d’il·luminació de l’es-
pai, si exceptuem la porta d’accés. Aquest fet està condicionat, com hem dit, pel desni-
vell, ja que allò que per la banda de llevant era fonaments, pel costat occidental era mur
vist. El de llevant és, actualment, una paret cega construïda segurament –l’excavació no
ha permès verificar-ho– contra el desnivell del terreny que per aquell costat seguia ele-
vant-se. L’extrem original cap a migdia ens és desconegut. Actualment, la volta apareix
closa per un mur de pedra i morter, però el límit original se situava, de ben segur, més
cap a migdia, i és allí on cal cercar-hi la porta. Com que aquesta nau es trobava a una
cota més elevada que les estructures situades a ponent, l’accés es devia realitzar a tra-
vés d’una curta escala. 

Fase VI

La següent fase constructiva està determinada per l’elevació de la gran nau que actua
com a base de sosteniment del claustre romànic. Aquest fet –la construcció de la seu, el
claustre i les dependències annexes– va condicionar completament l’urbanisme del sec-
tor (fig. 24, 25, 2 i 80).

La seva construcció va suposar tot un treball de regularització del terreny, espe-
cialment a l’extrem de migdia, on es va rebaixar el sòl natural i fins i tot va ser neces-
sari retallar alguns afloraments de la roca de base (fig. 81 i 82). Aquest nou edifici
es va convertir en l’eix que va determinar i organitzar tota la topografia i l’urbanis-
me del sector a partir del segle XI i fins ara mateix. El límit de migdia, que en l’ac-
tualitat està marcat pel massís de sosteniment de la catedral gòtica, segurament en
origen estava determinat per la muralla de la ciutat. Per l’extrem de tramuntana, la
nau acabava en una gran arcada. Actualment s’aprecien, en aquesta zona, dos arren-
caments d’arcada diferents que demostrarien les reformes puntuals que l’edifici ha
anat experimentant al llarg del temps (fig. 27). De fet, en aquesta zona i des de
l’interior de la nova nau, havia d’existir l’escala d’accés a l’àmbit 6, que no pot trac-
tar-se d’una suposada capella dedicada a Sant Miquel, com havíem pensat inicial-
ment, atesa la primera menció en el testament del comte Borrell II del 993, on s’es-
pecifica que“...et ad sancto Michahel qui est infra domum sancte Marie sedis
Gerunde...”, semblaria fora de tota discussió que caldria cercar dins l’antic edifici de
la Catedral. De les dues traces d’arcada es pot apreciar que una no presenta el radi
suficient per cobrir la totalitat de l’amplada de la nau. Probablement devia reposar
contra el lateral de l’escalinata d’accés a l’àmbit 6, que devia ser un element mig
independent i avui completament perdut.

Pel costat oriental, la nau es recolzava contra el talús de terra de la zona que es va
farcir i regularitzar per poder-hi bastir, al damunt, el nou claustre. A ponent, el mur pre-
sentava diverses obertures. Al llarg del seu recorregut es van obrir tres finestres estretes
d’arc i dues portes, una de les quals se situa, aproximadament, a la meitat de la part con-
servada de la nau, i l’altra es trobava a l’extrem de migdia (fig. 191). Ambdues eren, ori-
ginàriament, cobertes amb arcada (actualment la porta de la banda sud ha estat molt
refeta, i se n’han modificat tant els brancals com la llinda). La septentrional i la totalitat
de les finestres es devien obrir al carrer que, de nord a sud, vorejava la nau per davant
de la façana. La porta de migdia es devia obrir cap al carrer, cap al lloc ocupat, potser
fins a aquell moment, per la torre porta, que, inútil perquè s’havia transferit a un altre
punt, hauria estat enderrocada. Un document de 1096, en parlar justament d’aquest lloc
escriu: “...de meridie in medio calle” (ACSG, carp. 3, núm. 121). 
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Fig. 80. Planta general de la fase VI lligada a la construcció de la Catedral romànica i, sobretot, de les estances
de ponent de la canònica obrades sobre la gran sala del soterrani.
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Un dels llocs més afectats per a la construcció d’aquesta nova nau va ser el traçat del
carrer que, venint del nord, portava cap a l’antiga torre i cap al centre de la ciutat
(fig. 80). Com que la nau era espai privat, el carrer, quan arribava al seu inici septen-
trional, es desviava cap a ponent i seguia en direcció sud tot resseguint la façana de la
nova construcció. Això devia afectar els habitatges que hi havia en aquell sector. D’una
banda, la façana de la nova nau probablement va escapçar i destruir les cares orientals
de les diverses cases. De l’altra, el desplaçament del carrer cap a ponent va obligar a
moure els edificis en aquella mateixa direcció. El problema era que l’espai existent entre
el carrer i la muralla era molt estret. La solució va consistir a enderrocar el pany interior
de la muralla carolíngia (i, de retruc, l’escala d’accés al camí de ronda), amb la qual cosa
es van guanyar aproximadament uns 2 m de profunditat per als nous habitatges. Les
estructures d’aquesta fase i de moments posteriors tenien una cota de circulació més ele-
vada que l’existent en el moment d’inici de les excavacions i, per tant, van desaparèixer
tots els sòls i, de fet, fins i tot els paraments, de manera que, curiosament, són les fases
més modernes i més ben documentades textualment de les quals tenim menys evidèn-
cies materials.

D’aquest moment, si exceptuem els grans edificis que conformen el conjunt de la
Catedral, només es conserva part d’una casa a l’àmbit 4. Els murs perimetrals són bas-
tits amb pedra lligada amb morter. A nord, el mur cobria i colgava el parament interior
de la muralla carolíngia, que, com hem dit, ja havia estat parcialment desmuntada.
A migdia, el mur no era perpendicular a la muralla, sinó que seguia l’orientació de la
seu (fig. 83).

A l’àmbit 3 hi ha un altre element que creiem que va tenir un ús més puntual i que
probablement va ser construït i emprat durant les obres d’edificació de la nau. Es tracta
d’un forat circular (10509) excavat al subsòl, amb les parets de pedra. Aquesta estructu-

Fig. 81. Àmbit 2. Rasa de fonamentació que perfora les estructures anteriors, oberta per construir el
parament occidental de la gran sala de sosteniment de les dependències de ponent de la canònica.
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Fig. 82. Vista, des del nord, de la gran sala de sosteniment del refetor i dependències annexes.

Fig. 83. Àmbit 4. Al sector més pròxim a la porta també s’hi edificaren cases adossades a la muralla carolíngia.
El carrer se situava entre aquelles i la façana occidental de la sala romànica de sosteniment del refetor.
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ra colgava i destruïa part d’una casa que existia abans en aquest indret (10507). No era
un pou, sinó que va servir d’abocador i pou negre, com ho demostra l’abundància de
cendres i ossos recuperats al seu interior. Potser el van fer servir els obrers que cons-
truïen la nau i, posteriorment, va ser cegat. No sembla que més tard continués funcio-
nant ja que es trobava en una zona ocupada, en època medieval, pel carrer que, de nord
a sud, vorejava per l’exterior la nau de sosteniment annexa a la Catedral.

Annex: estudi del material arqueològic aplegat en les unitats estratigràfiques que
configuraven la fase VI.

UE 10191. Destacaríem especialment la ceràmica preferentment reduïda, de cuina, deco-
rada amb pentinats complexos interiors i/o exteriors (fig. 84,18 i 19), amb bases pla-
nes o lleument bombades que corresponen quasi exclusivament a urnes i olles de
perfil en essa (fig. 84,6 a 12), alguna amb coll diferenciat (fig. 84,13), i cassoles
(fig. 84,14 a 17). Entre els objectes descontextualitzats hem d’assenyalar la ceràmica
grisa emporitana (forma D), l’emporitana tardana (formes 1.6, 2.2a (fig. 84,5), 2.6 (fig. 84,4),
2.8b (fig. 84,3)), terra sigillata sud-gàl·lica (forma Drag. 11a, decorada) (fig. 84,1),
africana de tipus D (forma Hayes 91) (fig. 84,2) i àmfora del país.

Reformes posteriors

A partir d’aquell moment, les restes més modernes recuperades són escadusseres i
parcials, ja que, com hem anat comentant, se situaven a una cota superior a la conser-
vada en el moment de l’inici de les excavacions arqueològiques (fig. 24, 25, 28 i 85).

Entre aquests indicis, només trobem unes petites modificacions consistents en el reble
de part de la muralla, per la part de dins, amb un parament de cronologia incerta al sec-
tor sud-oest de l’àmbit 1.

De les obres realitzades al segle XIV poca cosa ens queda, llevat d’allò que ja hem
esmentat abans, relacionat amb el retall de la torre bastió carolingi i l’edificació de la
torre circular. Podríem situar en aquest moment la construcció d’un edifici al voltant de
l’antiga torre, cap al nord-est, del qual es conserva parcialment la façana oriental, inte-
grada dins les voltes construïdes al segle XVIII (fig. 4, 28 i 85).

A l’àmbit 5, es va bastir una àmplia solera de més d’un metre d’amplada feta amb rie-
rencs lligats amb fang, al centre de la nau, i orientada de nord a sud. Aquest basament
finalitza justament a l’alçada de la nau on ja aflora la roca del subsòl. La seva funció no
ens queda gaire clara, però, atès que durant molt de temps aquest espai va ser emprat
com a celler, proposaríem que es pogués tractar d’una solera estable per disposar-hi, al
damunt, les grans bótes de vi (fig. 24, 28 i 85). 

La seqüència estratigràfica s’acabava amb la pavimentació dels diversos àmbits de la
banda occidental, amb un enrajolat posat un cop l’espai ja tenia la compartimentació
actual, és a dir, un cop ja s’havia edificat la sala capitular de la Catedral i l’antic carrer i
el conjunt de cases que hi obrien havien estat substituïts per uns espais completament
closos i coberts amb volta, i tot el sector passava a formar part de la propietat de la seu.

A tots aquests elements caldria afegir-n’hi d’altres que, per la seva situació o pel seu
estat de conservació, no resulta possible datar. Es localitzen sobretot a l’extrem nord de
l’àmbit 5, on encara existeix el massís de l’escala moderna i tot un seguit de canalitzacions
que van fer impossible l’excavació. En aquesta zona es va poder descobrir l’existència d’un
mur, just sota el massís de l’escala, que no va ser possible ni excavar ni datar. Altrament,
en tot aquest àmbit, tampoc no es va poder estudiar la zona més propera a la muralla.
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Fig. 84. Material ceràmic de la UE 10191.
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Fig. 85. Planta general amb indicació dels elements més moderns conservats a l’antic sector de Palestrina.
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Les excavacions al Pati de l’Obra

Paral·lelament als treballs realitzats a l’interior dels soterranis de la Catedral es van
obrir un total de tres sondejos (dos de grans dimensions i un tercer més modest) a l’es-
pai conegut com a “pati de l’obra de la seu”, que es localitza a ponent de la muralla de
l’eixample carolingi, per tant, extramurs. Aquesta zona resultava especialment interessant
perquè permetia analitzar els mateixos elements que estudiàvem a l’interior, especial-
ment les defenses i el recinte emmurallat, per la cara externa. Aquesta zona havia de
permetre extreure dades de la topografia del sector i del creixement urbà de la ciutat
més enllà de les muralles romanes (fig. 24 i 86).

El pati és un espai de forma pràcticament quadrangular que limita, a llevant, amb la
muralla carolíngia i, al sud, amb un habitatge que ocupa, en gran mesura, l’espai per on
antigament circulava la muralla romana i medieval de la ciutat. Els costats de ponent i
tramuntana estan ocupats per sengles murs de terraplenament, ja que tant el carrer del
nord com el pati veí, a l’oest, es troben a una cota molt més baixa. 

L’única referència de què disposàvem sobre la topografia d’aquest espai abans de la
nostra intervenció era la notícia que, a la banda de ponent, s’havia creat, dècades enre-
re, un potent farciment amb la intenció d’igualar tot el sector, ja que aleshores no exis-
tia el mur occidental i el terreny davallava pronunciadament fins a arribar a l’altura del
pati veí. Com veurem, aquest fet va condicionar l’excavació de tot aquest sector.

La situació dels sondejos realitzats, davant la impossibilitat, en aquell moment, d’ex-
cavar tota la superfície del solar, es va decidir per dues raons: per interès científic, es
van triar aquells indrets on semblava que es podia obtenir més informació relacionada
amb les muralles, i per qüestions tècniques, en funció de les necessitats del projecte del

Fig. 86. Planta general del sector del Pati de l’Obra.
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Pla director de la Catedral. Així doncs, es va treballar en àrees que podrien ser afecta-
des, en un futur immediat, per edificacions o estructures noves (fig. 24 i 86).

Es van obrir tres gran sondejos. El primer, a l’angle sud-oriental del pati. En principi la
seva situació es va triar en un intent de veure, per fora, el lligam entre el pany de l’eixam-
ple carolingi i l’antiga muralla romana. A més, en aquest sector, està prevista la construcció
d’una escala que hauria de comunicar aquest pati amb els soterranis de la Catedral (fig. 86
i 87). El segon sondeig, el de dimensions i potència més reduïdes, es va realitzar a l’extrem
nord-est, a tocar de la muralla carolíngia, en un intent d’observar els fonamentació de l’es-
tructura (fig. 86 i 88). El darrer sondeig es va obrir al costat sud-occidental del pati (fig. 86
i 89). En aquest punt hi ha prevista la construcció d’un petit edifici mig soterrat que per-
metria salvar el desnivell entre aquest pati i el que es troba a ponent del conjunt.

Resultats de l’excavació al pati de l’obra

SONDEIG 1: els objectius inicials no es van poder assolir ja que en cap moment no es
va poder excavar la part més propera a les muralles. Cap a occident, no va ser possible
per diverses raons, una de les quals és l’existència d’un mur de contenció fet amb pedres
i blocs lligats en sec que actuava com una gran jardinera. No es va desmuntar perquè,
pel seu darrere, hi havia un segon mur de pedra i morter que no era altra cosa que un
massís d’escala que es va obrar adossat a la muralla (i, per tant, no es va poder arribar
a analitzar el parament original). A més, una caixa de llums, amb tot el cablatge corres-
ponent, es trobava justament a la cantonada del sector, fent inviable l’observació del con-
tacte entre els murs est i sud del pati. Tampoc no va haver-hi més sort a la banda sud.
A un metre del mur hi havia una conducció elèctrica amb cobriment de ciment que no
es podia desmuntar i entre aquesta conducció i el mur hi havia un reble de pedra i mor-
ter. L’existència del tub modern va impedir veure lateralment aquest massissat, de mane-
ra que no queda clar si es tractava d’una o de diverses pavimentacions sobreposades o
de la banqueta de fonamentació del mur (fig. 86 i 87).

Fig. 87. Vista general del sondeig 1 del Pati de l’Obra.
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En canvi, l’excavació va permetre obtenir informació referent a la topografia de l’in-
dret i a la seva evolució urbanística, si bé, en relació amb aquest segon aspecte, cal
remarcar que les estructures recuperades ho van ser de manera incompleta, molt afec-
tades per obres modernes. Efectivament, a tota la zona es va trobar una munió de cano-
nades i cables coberts amb ciment que colgaven i malmetien les estructures. Altrament,
els talussos i perfils que es van haver de deixar a causa d’aquestes canonades emmas-
caraven alguns elements i dificultaven l’establiment de relacions estratigràfiques clares.

El primer que cal remarcar de tot el sector és la seva topografia. L’excavació d’aquest
sondeig va profunditzar fins al nivell estèril i es va poder observar que mostrava una
accentuada inclinació de sud-est a nord-oest, de manera que tota l’àrea devia presentar,
en època antiga, un aspecte molt feréstec. Aquesta situació es devia perllongar fins a
època comtal, moment en què es va regularitzar el terreny, amb grans aportacions de
terra que, cap a ponent, van haver de ser de considerable potència, i es va recobrir tot
el sector amb un paviment de morter de calç. No es va recuperar cap estructura vincu-
lada amb aquesta pavimentació i, de fet, tots els murs recuperats finalitzaven per sobre
d’aquest sòl i ni un el rebentava.

La datació de la resta d’estructures, llevat de les més modernes, resulta complicada,
ja que la presència de tants elements del segle XX, retallant i emmascarant les estructu-
res anteriors, no va permetre recuperar l’estratigrafia que s’hi relacionava directament. El
que sí que es va poder establir és una seqüència evolutiva del sector. Així, pel damunt
del paviment que acabem de descriure, i un cop a la zona hi havia hagut un segon terra-
plenament que n’havia elevat considerablement la cota de circulació, es va construir una
cambra a la banda oriental del pati. D’aquesta estructura solament se’n conservava el
mur occidental i part del de migdia, ja que més endavant va ser tallada per un llarg mur
orientat de sud a nord, i la seva continuació no es va poder seguir perquè quedava ama-
gada per la gran jardinera moderna.

Aquest mur, en sentit nord-sud, que acabem d’esmentar devia correspondre a la
següent fase constructiva de la zona. Es tracta d’una paret de pedres lligades amb un
morter de calç groguenc que no es va poder relacionar amb cap altre element i la fun-
cionalitat del qual se’ns escapa. 

Els elements més moderns del sector es trobaven cap al sud-oest, on un gran forat
rebentava tota la zona. Aquest forat, que només es va excavar parcialment, anava fins al
subsòl estèril i estava farcit amb gran abundància de materials que cal situar cronològi-
cament al segle XVIII avançat i entre els quals cal destacar la troballa de diversos frag-
ments de bales de canó. Es va recuperar, a damunt seu, part d’una estructura en L obra-
da amb pedres i blocs constructius aprofitats lligats en sec i disposats de forma inestable.
La cronologia i el farciment del forat, així com les característiques i materials emprats per
bastir-la, fan pensar en una barricada o element defensiu relacionat amb el conflicte
bèl·lic amb les tropes napoleòniques (l’estructura no presentava prou cohesió per tenir
un gran desenvolupament en alçat i, menys, per pertànyer a un edifici).

Al fons i al perfil, es va poder descobrir l’existència d’un petit mur que no es va poder
datar perquè quedava embolcallat pel farciment modern.

SONDEIG 2: realitzat a l’extrem nord-est del pati, a tocar de la muralla i d’un contra-
fort exterior. Era de reduïdes dimensions i responia exclusivament a motius científics.
Es tractava d’intentar excavar la fonamentació de la muralla, el pany interior de la qual
ja havíem estudiat en l’excavació del soterrani (supra). Val a dir que el pati es localitza
a una cota de més de 2 m per sota del nivell de circulació a l’interior dels soterranis
(fig. 86 i 88). 
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L’excavació d’aquest sondeig va durar molt poc, ja que pràcticament en superfície va
aflorar el nivell del subsòl. A més, en el mateix parament de la muralla i del contrafort
es va poder observar que la roca hi sobresortia i que, de fet, s’havia aprofitat com a part
del parament. 

Tot i això, l’excavació va posar al descobert les restes d’un habitatge, del qual es va
descobrir un mur de pedra lligada amb morter, part d’un petit enllosat de pedres que,
tot i les escasses dimensions de la cala, semblava un graó de pedra. Sembla que l’espai
existent entre el mur i la muralla corresponia a un petit pati descobert. Aquest habitat-
ge devia ser una altra mostra de la urbanització del sector en temps de pau, ja que es
devia trobar recolzat contra l’exterior de la muralla. L’escassa profunditat estratigràfica
recuperada no va permetre verificar el moment de construcció.

SONDEIG 3: es va obrir a la banda de ponent del pati. La seva motivació essencial fou
l’existència d’un projecte de construcció d’un edifici a l’indret. Calia, per tant, veure quins
vestigis hi havia al sector i fins a quina cota aprofundien. El temps i els diners disponi-
bles en aquell moment, juntament amb les dificultats tècniques derivades del lloc on
estàvem treballant (un pati interior que obligà a realitzar els rebaixaments inicials amb
una màquina excavadora de reduïdes dimensions i potència), no van permetre excavar
del tot l’espai que ocupava aquest edifici, però sí que han aportat dades interessants
sobre la topografia i l’urbanisme de la zona. El primer que va quedar clar és que la notí-
cia d’un farciment modern era certa. Tenia gairebé 2 m de potència i se situava per
damunt d’un paviment de morter la cota del qual era, aproximadament, la de circulació
del pati veí que hi havia cap a ponent (fig. 86 i 89).

Com que les estructures localitzades a la banda de llevant del pati sobresortien, se’ns
feia evident que, en aquesta zona, hi devia haver existit un mur de contenció orientat
de nord a sud que disposava l’espai en terrasses. Aquest mur s’haurà de localitzar a l’es-
pai existent mitjançant els sondejos 1 i 3.

Fig. 88. Pati de l’Obra, sondeig 2.
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Va ser per sota del paviment de morter que van aparèixer, immediatament, restes
diverses. Quedava clar que aquest sòl era un element modern col·locat per regularitzar
el sector i, per fer-ho, es van retallar algunes de les estructures existents a la zona. 

Les estructures més modernes que van aparèixer permeten identificar dues estances
separades per un mur orientat est-oest (11216) amb un arc de descàrrega del qual només
ens ha aparegut un brancal (11203) molt ben fonamentat i, aparentment, cegat per un
mur molt menys sòlid i regular (11204). Precisament, la utilitat del mur de cegament
devia ser salvar el desnivell que existia entre la cota de circulació de l’estança situada a
migdia, més enlairada, tal com sembla indicar l’estructura irregular del mur en aquell cos-
tat, i la cota de circulació, al nord, de la qual conservem el paviment (11207) i la ban-
queta (11215).

Aquestes estructures, que podem situar en un moment cronològic d’entre el final del
segle XIV i el principi del XV, colgaven unes construccions anteriors (murs 11210-11211)
que no podem datar, ja que no s’ha pogut intervenir en aquella fondària, però que podem
relacionar versemblantment amb el barri que va existir en aquesta zona a partir del segle
XI, el burg de Sant Feliu, ben conegut documentalment (Canal et al., 2000, 57-60).

Reflexions finals

L’excavació ha servit per aclarir o ampliar els coneixements sobre la topografia del
sector que es troba immediatament al nord de la ciutat romana i la seva urbanització a
partir de l'època carolíngia.

Pel que fa a la poliorcètica, el més significatiu ha estat la descoberta i excavació de
part de les muralles de l’eixample carolingi. Si bé la seva existència resultava evident des
de feia anys, els murs que es podien apreciar corresponents a aquesta ampliació es tro-
baven molt modificats i emmascarats per reformes posteriors. L’excavació va permetre
descobrir el seu aspecte original, conservat per sota del nivell actual de circulació a la
zona dels soterranis de la Catedral (fig. 90). A més, se’n va poder comprovar la tècnica
constructiva. Així, s’ha pogut observar l’ús constant d’un parament doble que, en aquest
punt, s’obrà en dos moments immediats, formant part d’un únic projecte constructiu, una
característica constant d’aquella muralla (Canal et al., 2003 a, 113). 

Fig. 89. Pati de l’Obra, sondeig 3.
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Els murs són potents paraments de gairebé 2 m d’amplada obrats amb pedra lligada
amb abundant morter de gran solidesa i alçats amb la tècnica de l’encofrat. En el procés
constructiu, primer es va bastir el parament exterior tot delimitant i protegint el períme-
tre de la nova muralla. Al seu interior, a la zona on hem excavat es va disposar un pavi-
ment de morter de gran solidesa, que creava un gran espai obert que figurava a la docu-
mentació de l’època i posterior com Palestrina. Un cop el perímetre ja estava totalment
encerclat, es va construir un segon parament interior. De característiques idèntiques a
l’exterior, es va bastir, però, lleugerament separat de l’altre i sense aprofundir fins a la
roca del subsòl, sinó assentat directament sobre el sòlid paviment de morter. A la zona
central del parament occidental (espai ocupat actualment per l’àmbit 3) es va construir
una escala de pedra i morter que permetia l’accés al camí de ronda superior (fig. 90).
Un element de gran rellevància va ser la localització d’una torre intra muros que defen-
sava l’angle nord-oest de l’eixample, la qual cosa ens permet entendre el funcionament
del conjunt d’aquesta ampliació de les muralles en un espai clau per al plantejament
defensiu d’aquest sector de la ciutat. La finalitat d’aquesta torre havia de ser, per lògica,
la protecció d’una porta que localitzem sota les escales modernes de la banda nord de
l’àmbit 5 i que tenim ben esmentada en la documentació d’arxiu a èpoques molt poc
posteriors i que, de fet, perpetua una obertura d’època fundacional (supra i infra).

Com podem veure, es va fer un èmfasi especial en la defensa de l’angle del nou
eixample carolingi: una porta des d’on fer sortides contra l’enemic, protegida pel camí
de ronda de la muralla i per una torre interior, que evitaria qualsevol accés no desitjat a
la ciutat per aquest sector. Mentre que la torre i la muralla permetien la defensa passiva

Fig. 90. Àmbit 3. Vista de detall dels diversos paraments que configuraven la muralla carolíngia.
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de l’angle, la porta s’utilitzava com a defensa activa pensant segurament en la protecció
d’alguna porta principal (Sobreportes, versemblantment, ja que els combatents de la ciu-
tat devien tenir el benefici d’un pendent molt pronunciat contra els assetjants).

Alhora, aquesta porta quedava blindada contra qualsevol accés a causa de la gran
torre interior que la flanquejava, molt sòlida, gràcies a una potent fonamentació i a la
separació que té respecte a la muralla.

Tots aquests elements, units al desnivell natural del terreny en aquest sector, que va
quedar clarament de manifest en l’excavació del pati de l’obra, on el pendent natural era
molt acusat, havien de convèncer l’enemic de la inutilitat d’intentar qualsevol assalt a la
ciutat per aquella zona.

Hem de dir, referent a la muralla, que el seu aspecte exterior va ser condicionat no
només per la reforma d’època baixmedieval (tot i que seguia el mateix traçat de la mura-
lla carolíngia), sinó també per les obres realitzades al segle XVIII, quan es va cobrir amb
volta l’espai occidental d’aquest sector de l’antic eixample carolingi.

Però encara es poden aportar més dades referents a les estructures defensives del sec-
tor. A l’àmbit 4 es van localitzar diverses restes que pertanyien a les defenses romanes
baiximperials i que, un cop es va ampliar el perímetre emmurallat, es van integrar dins
el teixit urbà de la ciutat. Es tracta d’un tram de la muralla que venia de Sobreportes, just
quan tombava, en angle recte, cap a migdia, tot cercant l’esperó natural de la roca abans
de recuperar, novament, la seva orientació est-oest, i d’una estructura exempta situada
immediatament a l'est del mur i que, originalment, es devia situar extramurs, però tan
pròxima que aparentment semblava formar part integrant del sistema defensiu. Els para-
ments exteriors d’aquests murs són idèntics, obrats amb blocs petits i allargassats de
pedra calcària, treballats, ben tallats i formant filades rectes. Pensem que formaven part
del sistema defensiu que protegia tant una porta o portella que conduïa cap a ponent
en direcció a la part baixa del fòrum, com d’una altra, elevada, situada a l’alçada de la
terrassa superior de la plaça foral. La protecció d’aquests dos elements devia ser enco-
manada a l’estructura exempta, una torre que devia englobar, al seu interior, l’origen de
la portella inferior i una escala per accedir a l’obertura superior (fig. 92). Aquests ele-
ments devien perdre la seva funció defensiva amb la construcció de la muralla carolín-
gia, l’extrem de migdia de la qual es recolza contra l’angle del mur baiximperial, però
devien mantenir el seu paper d’elements distribuïdors, ja dins de la ciutat, fins, com a
molt tard, quan es va bastir la Canònica, amb refetor i claustre que va haver de ser sos-
tingut per la gran volta que va modificar absolutament aquell antic espai. Des d’alesho-
res, l’accés cap a la plataforma superior s’hauria de fer d’una altra manera (fig. 91).

Com a darrer apunt respecte a la defensa del sector, i tot i que es tracta d’un espai
no excavat, diferents indicis (la planimetria dels edificis i alguns forats practicats a l’an-
tiga muralla) permeten intuir que el desdoblament de la muralla realitzat a l’eixample
carolingi també va afectar, almenys parcialment, la muralla romana que comunicava
aquest tram amb Sobreportes, ja que es va doblar, segurament per l’exterior, si ens basem
en l’observació de la relació que el mur carolingi estableix amb l’angle de la muralla
baiximperial.

Un dels aspectes més rellevants de l’excavació ha estat el fet de constatar que la gran
obra del segle XVIII va comportar colgar (i protegir) tots els nivells a partir, almenys, del
segle XI. I allà on esperàvem trobar un barri relacionat amb la construcció dels espais
annexos a la catedral romànica, ens hem hagut de conformar en posar de manifest que
els nivells de circulació d’aquella època es trobaven per sobre del nivell actual en el
moment d’iniciar l’excavació, de manera que s’havia perdut gairebé tota aquella infor-
mació.
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Fig. 91. Seccions de la Catedral i canònica de la seu a mitjan segle XI. A-B, nord-sud i C-D, est-oest. 1. Torre
núm. 20. 2.- Dormitori de la canònica. 3.- Aula Capitular. 4.- La nau romànica. 5.- Cloquer Nou (torre de
Carlemany). 6.- Farciment per anivellar el sòl del claustre. 7.- Braç meridional del creuer. 8.- Muralla caro-
língia. 9.- Baptisteri. 10.- Cloquer Vell. 11.- Refetor. 12.- Volta inferior de sosteniment del refetor. 13.- Carreró
entre la canònica i  la muralla. 14.- Escala d’accés a la canònica i a la porta de Sant Miquel.
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Aquest fet ha provocat una curiosa dicotomia, ja que la major part de la informació
arxivística que tenim a disposició, molt precisa en alguns casos, i de les estructures visi-
bles, pertanyen al període coetani i posterior a la construcció de la seu romànica, men-
tre que les restes recuperades en els sondejos corresponen clarament al barri existent en
aquell sector entre els segles IX i X. Per sota del darrer dels paviments trobats en els
diversos àmbits es localitzava ja un potent farciment que devia correspondre al terraple-
nament realitzat al sector en el moment de construir-se les muralles carolíngies. Les úni-
ques excepcions eren a l’àmbit 4, on es conservaven diverses estructures d’època roma-
na relacionades amb la proximitat d’una de les portelles d’accés a la ciutat (fig. 92), i a
l’àmbit 6, que per la seva situació, a una cota més elevada, presenta una problemàtica
completament diferent de la de l’espai que va ser ocupat per l’esplanada de la Palestrina
(fig. 93).

Aquest fet és especialment remarcable, ja que l’estudi combinat dels diversos ele-
ments (excavació, estructures visibles i documentació) és el que ens permetrà recons-
truir amb certa fiabilitat l’evolució històrica de tot aquest sector des de la seva integra-
ció a la ciutat fins avui dia.

Les estructures més antigues són d’època romana, un moment en què tot aquest espai
era un sector extramurs de la ciutat, abrupte i amb importants desnivells. La zona devia
ser ocupada només per un caminet que portava cap a la portella, flanquejat per diver-
sos mausoleus i tombes (fet molt habitual en aquella època). Aquests monuments fune-
raris, a més, per la seva col·locació al límit d’una de les terrasses del terreny, amb un fort
desnivell cap a ponent, eren molt visibles des de Sobreportes ja que s’obtenia un efec-

Fig. 92. Àmbit 4. Restes dels basaments del sepulcres d’època romana a la zona més pròxima a la portella
d’accés al fòrum de la ciutat.



107

te escenogràfic molt buscat pels personatges importants de la societat romana, sempre
preocupats de ser recordats després de la seva mort (fig. 33 i 39).

La construcció de l’eixample carolingi va suposar la creació d’una terrassa artificial a
l’interior del nou perímetre urbà, que, originalment, almenys al costat occidental, era
buit, ocupat per una gran esplanada destinada a l’emmagatzematge de reserves i que-
viures, com demostra la munió de sitges localitzades en aquest espai.

L’excavació ha permès constatar un fet que ja teníem documentat en altres sectors de
les muralles i a través dels documents. És el ràpid creixement urbanístic intra muros que
es va anar apoderant de sectors adjacents a les muralles i els va anar urbanitzant. Així,
l’esplanada de la Palestrina es va urbanitzar i l’antic camí d’accés a la ciutat, des del nord-
est, va esdevenir un carreró. Les cases que es van bastir a recer de la muralla i la torre
van emprar, com a límits perimetrals, aquests dos elements, la muralla i el carrer. A més,
en el cas de la muralla, era utilitzada, directament, com a mur de fons del casal (fig. 43,
49, 65 i 78).

La construcció de la catedral romànica i del claustre de la seva canònica va modificar
l’urbanisme de la zona. Ocupant gran part de l’antic nou barri, colgaven completament
totes les estructures i edificis que se situaven cap a llevant del barri (i de les quals sabem
molt poques coses, actualment enterrades sota el claustre) i van modificar considerable-
ment l’extrem occidental. La construcció d’una gran nau disposada de nord a sud que
actuava com a sosteniment de les noves estances annexes a la seu va obligar a modifi-
car el traçat del carrer, que es va desplaçar cap a l’oest, i a refer completament les cases
existents, enderrocades quan es va fer la nau, que veien com perdien gran part de la
seva superfície. La solució aplicada va ser doble: fer-les créixer per damunt del carrer a
l’alçada del primer pis, cobrint-lo totalment o parcialment, i/o mossegant el parament
interior de la muralla carolíngia per crear espai. Les noves cases es van bastir emprant,

Fig. 93. Arc de sosteniment del mur occidental de l’àmbit 6.
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com a façana occidental, el parament exterior de l’esmentada muralla, a la qual es van
obrir obertures i forats per guanyar tant d’espai com va ser possible (fig. 80 i 91).

L’aspecte definitiu, aquesta zona el va adquirir al segle XVIII, quan la construcció de
la nova sala capitular i estances annexes de la Catedral va comportar el cobriment amb
diferents naus de volta de tot el sector, l’eliminació dels habitatges i la conversió de tota
l’àrea en un sol edifici unitari. Aquest és l’aspecte que conserva actualment (fig. 85).

A l’extrem nord-est del conjunt es conserva una petita i enigmàtica nau de funcionalitat
no gens clara (àmbit 6) (fig. 24, 28 i 93). Situada sota un dels passadissos del claustre, no
compleix cap funció estructural, ja que no s’estén al llarg de tot el braç. El més curiós és
que, originalment, el seu accés s’obre a migdia, en un sector actualment paredat i sense con-
nexió aparent amb les altres estructures de l’àrea. Hem pensat que es podria tractar d’una
de les capelles relacionades amb la catedral preromànica i romànica (cal tenir present que
era relativament estreta i per la seva peculiar situació no podia disposar còmodament de
capelles laterals; aquestes capelles es distribueixen per dins de tot el complex canonical, tant
al claustre com al damunt de la Galilea, entre altres indrets). Com a hipòtesi de treball haví-
em proposat identificar-la amb la capella de Sant Miquel, que va donar –i dóna– nom a la
porta nord de la seu. Tanmateix, com ja hem vist (supra), sembla clar que Sant Miquel, un
altar, es trobava infra domum Sancte Marie sedi Gerunde. No podríem descartar que origi-
nalment aquesta estructura fos un element independent, anterior a la construcció del claus-
tre, i que aquest l’integrés com un element més de sosteniment. Aquest fet l’avalaria la dife-
rència entre el mur occidental de la cambra (amb una fonamentació en arc) i la resta de la
fonamentació del mur oriental de la nau romànica. Malauradament, el punt de connexió
entre ambdós paraments es troba actualment emmascarat per una estructura moderna3.

2.2. Exploracions arqueològiques a la Catedral (1998-2004) (fig. 21)

La seu romànica i els seus precedents romans

Les excavacions de 1998-1999, promogudes en el marc del projecte Progress de la
Unió Europea, van dibuixar una seqüència històrica de la plataforma de l’actual Catedral
que ja s’intuïa, però que mai com llavors no podia ser proposada amb tanta força: a l’e-
difici actual el va precedir una construcció romànica, dedicada el 1038, que aprofitava
les estructures de l’antiga plaça religiosa del fòrum romà, alhora que en constituïa la pri-
mera renovació global i rellevant. Aquesta seqüència ha estat proposada de manera
genèrica durant aquests darrers anys (Freixas et al., 2000; Sagrera i Sureda, 2003, 115-
126; Freixas i Nolla, 2003, 85-98; Canal et al., 2003 a, 183-190). Aquí en farem un resum
i hi afegirem algunes dades, en part procedents d’intervencions posteriors (tot i que
escasses), que contribueixen a dibuixar millor aquesta proposta.

La catedral romànica (fig. 94)

Per començar, des de ponent, les excavacions de 1999, dirigides com les de l’any ante-
rior per L. Palahí, van permetre localitzar restes de l’antiga escalinata que permetia acce-
dir a la plataforma superior. Primerament un sondeig al segon replà de l’escala actual,
construïda en part a l’inici del segle XVII i en part a la seva darreria, entre 1690 i 1694
(Marquès, 1955, 300), va permetre localitzar a quatre metres de profunditat dos graons
constituïts per un nucli intern de morter de calç de gran duresa, amb les marques d’unes
lloses que, si s’ha de jutjar pel material localitzat a la mateixa cala, eren de pedra sorren-



109

ca (fig. 95). Si l’escala antiga, com sembla, era més curta que l’actual, també havia de ser
més dreta. En efecte, un altre sondeig al replà superior de l’escala, durant la mateixa cam-
panya, va permetre localitzar més restes de la graonada, aquest cop a uns 2 m de pro-
funditat, que a més en aquest cas manifestaven clarament que aquest darrer tram de l’es-
cala estava bastit damunt d’una volta que, per llevant, carregava en un gran mur, avui part
del fonament de la façana actual, però que originalment constituïa una obra de conten-
ció. Per sota del nivell on la volta, destruïda en el moment de construir l’escalinata actual,
havia d’haver entregat, aquest gran mur presentava un carreuat de bona qualitat que feia
evident la seva vocació monumental i a la vista. La resta del mur va ser alçat amb l’ajuda
d’un encofrat en el moment de construir el fonament de la façana actual (això és, el 1606:
Marquès, 1955, 294-295), que aprofitava l’estructura antiga i per això s’allunyava més de
dos metres de la vertical de la façana barroca. Afegint-hi les aportacions documentals, que
parlen de l’escala de la seu per primer cop el 1035, cal concloure que es tractava d’una
estructura amb tres replans, més estreta que l’actual (uns 12 metres) i que tenia cases
adossades als seus dos costats; per sota, a tocar del mur de contenció descrit, circulava
un carrer que es pot documentar el 1238 (Canal et al., 2003 a, 164-167; per als replans,
Sureda, 2001, 291-292 i 297-298). Encara que les excavacions no proveïssin cap criteri de
datació, és clar que les escales eren les que funcionaven ja en època romànica i, com veu-
rem, és assenyat pensar que ho fessin amb probabilitat des de força abans (fig. 94 i 95). 

Fig. 94. Proposta de reconstrucció de la seu romànica de Santa Maria (dibuix J. Sagrera).
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Un cop a dins de la seu, la zona que va proporcionar més dades arqueològiques va
ser sens dubte la de ponent, darrere de l’actual emplaçament de l’orgue, que va ser explo-
rada durant tota la campanya de 1998 i part de la de 1999 (fig. 96).  Allí es va localitzar
el pòrtic d’entrada de la seu romànica, una construcció rectangular d’uns 5,80 m de pro-
funditat per uns 11 d’amplada, amb una cota de circulació uns 1,5 m inferior a l’actual
(fig. 97). La seva façana occidental va poder ser poc explorada, ja que es trobava tan a
prop del límit de la façana de l’edifici actual que no era possible l’excavació. Malgrat tot,
sabem que aquesta darrere façana va embolcallar la façana romànica (Marquès, 1955,
295), de manera que això configurava un petit replà entre el final de l’escala descrita i la
façana del segle XI, suficient per a la presència del Pedró, lloc tradicional del jurament
dels veguers gironins al segle XIII, que era probablement un element lapidari d’època
romana (Freixas et al., 2000, 60; Canal et al., 2003 a, 188 i 191). El pòrtic pel qual s’en-
trava solemnement a la seu romànica des de ponent, que els documents anomenen
Galilea des del segle XII, estava dividit en tres trams que es devien reflectir en la cober-
ta (en volta de canó o més probablement d’aresta), fet que quedava palès en les dues
mitges columnes que flanquejaven la porta oriental que conduïa a l’interior de l’església
(fig. 96 i 97). A aquesta porta s’hi arribava mitjançant una graonada que havia estat refe-
ta almenys una vegada, fet que aclaria sense dubtes que l’interior del temple se situava a
una cota més alta que la del pòrtic. El pòrtic estava ornamentat, als seus quatre murs inte-
riors, per un total de sis arcosolis amb funcions funeràries. A nord i a sud de l’espai, a
més, s’obrien dues portes que conduïen respectivament a dues estructures simètriques en
planta, gairebé quadrades, d’uns 9,20 m de costat per l’exterior. L’existència del límit
oriental d’aquestes dues estructures va poder ser verificada a la darreria de 2004, quan el
seguiment arqueològic d’una rasa perimetral oberta a la nau del temple va permetre loca-
litzar inequívocament els trams corresponents dels seus murs (Sureda, 2006, 377-380) (fig.
100). La documentació medieval ens ajuda a identificar aquests espais com un campanar,
al sud, i un baptisteri, al nord, la qual cosa indica que, amb tota probabilitat, la seva sem-
blança en planta no es corresponia amb una presumible diferència en la resolució del seu

Fig. 95. Escala monumental d’accés a la plataforma sacra del fòrum romà i, més endavant, a la Catedral de
Santa Maria. a) Vista general del sondeig i b) detall dels graons sense les lloses que els cobrien.
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alçat (Freixas et al., 2000, 74-75; Sagrera i Sureda, 2003, 122). La documentació ens per-
met aclarir també que al damunt d’aquest pòrtic hi havia una capella anomenada capella
del Sepulcre, on hi havia diversos altars i tenien lloc determinats esdeveniments litúrgics
de la Catedral (Marquès, 1955, 286; Español, 1996, 72-77; Sureda, 2004 b, 668-672).

Els mateixos sondejos permetien localitzar els primers metres dels murs que constituïen
les façanes nord i sud de la nau de l’església. Aquests murs s’alineaven amb els de l’inte-
rior del pòrtic per migdia i tramuntana, és a dir, configuraven una nau d’una llum interior
d’uns 11,50 m, de manera que el campanar i el baptisteri que esmentàvem sobresortien en
planta respecte del cos central de la nau. Una altra cala a la banda nord, una mica més a
llevant, davant de l’actual porta de Sant Miquel, va permetre localitzar l’obertura que va pre-
cedir aquesta darrera, que com una altra precedia l’actual porta dels Apòstols. El sondeig
del portal de Sant Miquel, tanmateix, afegia una dada preciosíssima: des de l’interior de l’es-
glésia s’hi arribava mitjançant una escala d’almenys quatre graons, fet que, atesa la diferèn-
cia de nivell que seria sorprenent entre les naus d’un mateix temple, aconsellava pensar en
una església d’una sola nau, d’acord amb algunes dades textuals i en contra de la creença
tradicional (Marquès, 1980, 219) (fig. 98). La cota de circulació general se situava uns 0,80
m per sota de l’actual i, quant a l’alçat, dades documentals i evidències tangibles ens per-
meten suposar que la nau podria arribar a uns 20 m i que estava coberta amb volta d’obra.

Fig. 96. Planta general de les excavacions efectuades a l’interior de la nau de la Catedral (1998 i 1999) i
restitució de la planta de la seu romànica.
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A l’altura de les actuals capelles de Sant Joan i de Sant Esteve, la nau romànica s’o-
bria amb tota probabilitat a un transsepte que connectava pel nord amb la torre ano-
menada de Carlemany, l’altre campanar de la catedral romànica que encara avui es con-
serva en la seva major part. La situació d’aquest transsepte queda delimitada tant per les
troballes arqueològiques (un mur que, partint de la façana nord del temple, prosseguia
en direcció nord per abastar la base de la torre de Carlemany) com per la situació dels
elements avui existents (fig. 99): les estructures del Palau Episcopal, del segle XII pel cap
baix, al sud; la mateixa torre de Carlemany, al nord, i l’inici del presbiteri gòtic, a l’est,
que segons la documentació es va plantejar en un primer moment com una nova cap-
çalera adossada a l’edifici romànic (Sagrera i Sureda, 2003, 123-125). Tanmateix, la tro-
balla de murs al braç nord del transsepte tant a les excavacions de 1999 com als sonde-
jos de 2004 planteja una possibilitat de fragmentació interna o de reestructuració que
aconsella la màxima prudència (fig. 96 i 99). En els mateixos termes cal interpretar la
proposta d’absidioles, plausible en tot cas per tal com hi ha constància manifesta de
diversos altars diferents del major instal·lats a l’interior de la seu romànica ja en els dos
primers segles de la seva existència (Sureda, 2004 b, 667-678).

Quant a l’altar major, les dades arriben en aquest punt a un alt grau d’imprecisió. Una
exploració de l’altar major de la seu gòtica, amb motiu de l’enretirament del graó sobre
el qual s’instal·lava, a la darreria de 1996, va permetre localitzar les restes del que podia
haver estat part dels fonaments de l’absis major romànic, o potser del reble intern de
part del seu alçat, que insinuaven un arc de circumferència. D’aquest presbiteri només
en coneixem la referència, de segur excessivament queixosa, però segurament no
exempta d’un suport físic, que el 1312 descrivia les seves mesures insuficients i la seva
poca alçada amb vista a la construcció d’un nou presbiteri gòtic (Freixas et al., 2000, 30-
31). Rau com a hipòtesi de gran versemblança que el sòl d’aquest presbiteri se situés a
una cota significativament superior a la de la nau.

Des del punt de vista de la tècnica constructiva, les estructures descrites estaven
constituïdes majoritàriament per un doble parament fet a base de llambordins rectan-
gulars de pedra calcària de Girona bastament tallats, disposats en filades regulars d’uns
8-10 cm d’alçada, amb la presència de sòcols, reforços i lesenes de pedra sorrenca,
com és el cas de la torre de Carlemany. La presència dels dos materials va ser proba-
blement una característica, doncs, de tot l’edifici romànic, i les darreres investigacions
permeten pensar que aquesta combinació devia obeir a un triple motiu: pràctic, està-
tic i decoratiu. Pràctic perquè, com veurem, la pedra sorrenca (que no és la del sub-
sòl de la ciutat) havia estat ja transportada a l’indret en èpoques passades. Estàtic per-
què els reforços de pedra sorrenca, regularment distribuïts, actuaven segurament com
una mena d’esquelet de l’estructura de l’edifici, els panys principals del qual consis-
tien en els macs calcaris del subsòl immediat, en la línia de determinades tradicions
constructives de la regió reflectides en monuments cabdals com Sant Pere de Roda
(Adell, 1991, 332-333). I, finalment, decoratiu perquè en el fons lapidari de la Catedral
de Girona es conserva una nodrida col·lecció de blocs amb decoració arquitectònica
procedents de la càrrega de les voltes gòtiques i obrats amb pedra sorrenca, més fàcil
de tallar i ideal per a un recobriment en estuc. D’entre aquests blocs cal destacar bàsi-
cament una sèrie de capitells d’entrellaços (del model de Roda o, més àmpliament, de
l’escultura monumental del centre i sud de França al segle XI) i un esplèndid i relati-
vament incomparable grup de blocs decorats amb motius arquitectònics d’inspiració
clàssica, que amb seguretat, llevat d’alguns elements probablement romans, constituïen
la decoració interior de la seu romànica (Sureda, 2004 a, 69-112). Val a dir que els para-
ments de llambordins calcaris es poden relacionar amb evidents trets decoratius del
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romànic llombard (arquets cecs, lesenes, dents de serra) que s’observen en part de les
estructures excavades, però sobretot en el subsistent campanar de Carlemany, els
quals, doncs, també eren presents a l’edifici.

La catedral romànica de Girona tal com era a mitjan segle XI (el 1038 potser no enlles-
tida del tot però amb tots els seus trets essencials implantats i definits) (fig. 94) es con-
figura gràcies a aquestes recerques com un edifici d’una sola nau, de capçalera proba-

Fig. 97. Façana de la seu romànica (1998).

Fig. 98. Fonaments de l’escala d’accés a la porta de Sant Miquel (nord) de la seu romànica (1999).
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blement complexa, amb dos campanars atípicament distribuïts i amb una estructura de
ponent molt destacable que incloïa capella alta i que sobresortia en planta respecte de
la nau. Malgrat que l’edifici mostrés en bona part les característiques constructives dels
inicis del segle XI a Catalunya i en diverses regions europees (el que s’ha anomenat pri-
mer romànic o romànic llombard a partir de Puig i Cadafalch), contenia també trets de
forta singularitat que la lligaven amb les tradicions constructives regionals (com és el cas
del disseny estàtic o, més encara, la nau única: Freixas i Sureda, en premsa) i alhora amb
innovacions i tries conceptuals molt elaborades com ara la presència i configuració del
cos occidental o la decoració classicitzant. 

Aquest magnífic edifici va iniciar el seu llarg camí cap a la desaparició amb l’inici de
les obres del presbiteri gòtic, el 1312, i el va acabar amb la demolició del cos de ponent,
en els primers anys del segle XVIII, quan es va prendre el determini de prosseguir les
obres de la façana barroca, iniciades un segle abans. Només part de la torre de
Carlemany i les restes excavades van aconseguir escapar parcialment d’aquesta trista fi.

La plaça religiosa del fòrum romà

Aquesta construcció no va ser l’única que va ocupar l’espai que descrivim. Les matei-
xes exploracions de 1998, 1999 i 2004 han permès de detectar restes anteriors que cal
situar en època romana. 

Reprenem el fil i tornem a l’escala de ponent: admesa l’existència, a l’actual plaça de
la Catedral, de la part baixa del fòrum de Gerunda (Canal et al., 2003 a, 167-170), calia
alguna manera de connectar-la amb un recinte superior. Això permet plantejar que l’es-
cala detectada el 1999 pogués ser datada ja d’època romana, fet que no quedaria des-
mentit ni pel material ni per la tècnica constructiva, i més aviat confirmat per la pree-

Fig. 99. Evidències conservades del sector septentrional del transsepte de la Catedral romànica (1999).
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xistència de les escales a les cases documentades a redós seu a partir de 1035 (Canal et
al., 2003 a, 164-167). 

Les consideracions més completes, tanmateix, cal fer-les en relació amb la plaça supe-
rior, amb els elements subterranis, amb el contingut i amb la distribució. Les excavacions
de 1998-1999 van poder verificar que almenys la façana de la Catedral (tant l’actual com
la romànica), el mur que separava la Galilea de l’església i la façana nord de la seu romà-
nica estaven fonamentades sobre uns murs més antics, en alguns indrets dels quals s’i-
dentificava l’ús de blocs de pedra sorrenca. Que aquestes estructures fossin la simple
fonamentació de les construccions romàniques quedava descartat per l’evident diferèn-
cia d’amplada o fins i tot decalatge entre les unes i les altres (com, per exemple, al sec-
tor de la façana o a la banda oriental de la paret nord, on la façana romànica quedava
penjada uns centímetres respecte als elements subterranis, que per l’altra banda sobre-
sortia uns 1,5 m –Freixas et al., 2000, 77–) (fig. 100). 

Això permet suposar l’existència d’una potent construcció per obrar una terrassa arti-
ficial, significativament anterior a la seu romànica en termes cronològics, constituïda per
una sèrie de murs en forma de T (dos de paral·lels nord-sud a l’extrem occidental, sense
comptar el mur de contenció, i dos més de paral·lels est-oest al centre de la terrassa),
limitada al nord per l’antiga muralla de la ciutat i a l’est (i segurament també al sud) per
l’aflorament de la roca natural. Aquests murs, sens dubte, devien servir per acabar de
regularitzar un desnivell natural ja prou abrupte. Es va fer aprofitant i adaptant el desni-
vell tan com es va poder, ja que a ponent la terrassa principal era precedida per una
esplanada rectangular uns 2 m inferior, que permet explicar perfectament la diferència
de nivell entre la nau de la catedral romànica i el sòl del seu pòrtic occidental. La roma-
nitat d’aquestes estructures queda confirmada per la troballa, durant els sondejos oberts
el 1999 a la zona oriental de la nau gòtica, d’un paviment d’opus signinum relacionat
amb els murs soterrats i associat a conjunts ceràmics que, per bé que modestos, fornien
còmodament una datació entre el segle I aC i el segle III dC (Freixas et al., 2000, 78-79
i annex, en acabar aquest capítol). Recentment, a la darreria del 2004, un paviment anà-
leg va ser localitzar a la zona sud-oriental de la nau, davant la capella de Sant Joan, en

Fig. 100. Els mur d’època romana es conserven per sota de les estructures medievals que
els van aprofitar parcialment per fonamentar-s’hi.



116

aquest cas directament situat sobre la roca del subsòl, però que permetia, ara, concebre
una àmplia àrea pavimentada amb aquest sòl tan habitual en el món romà (Sureda, 2006,
377-380) (fig. 101). Tot i això, al sector nord-occidental, on el desnivell natural és més
pronunciat, s’ha proposat també que pogués existir alguna mena d’aprofitament de l’es-
pai guanyat al subsòl mitjançant els murs de contenció de la plataforma artificial, potser
en forma de criptopòrtic, el qual, si hagués existit, podria haver estat obliterat en el
moment de construir l’edifici romànic mitjançant el potent farcit que s’hi excavà (Freixas
et al., 2000, 104-106).

Damunt d’aquesta plaça s’hi devia localitzar el temple foral de Gerunda. D’aquest
temple no en tenim pràcticament cap dada. La projecció de la retícula urbana de la ciu-
tat en aquest sector alt del fòrum deixaria els murs E-O de la gran obra soterrada cons-
tituïts en els eixos llargs de dues insulae contigües, i la seva posició permetria pensar en
els fonaments d’una estructura que aprofités la seva amplada d’uns 13 m, com va fer pos-
teriorment la nau única de la seu romànica. A aquesta projecció cal afegir-hi un joc de
pocs fragments del fons lapidari de la Catedral esculpits amb motius clàssics (astràgals i
cimacis jònics), un dels quals, assenyaladament, era de dimensions força grans, presen-
tava decoració en vermell, blanc i blau i –especialment– es va localitzar en els pre-

Fig. 101. Sòl d’opus signinum localitzat en els treballs de seguiment realitzats l’any 2004.
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sumptes fonaments de la capçalera romànica, cosa que avalaria una datació anterior a la
Catedral del segle XI (fig. 102). Val a dir que els cimacis jònics i astràgals d’aquest bloc
són significativament més grans que els que s’han datat en època romànica que abans
esmentàvem, i més acurats, tot i que si fossin romans tindrien un marcat regust provin-
cial comparable al d’algunes produccions provençals i aquitanes que situaríem a grans
trets al segle I dC. Són, per tant, i per diverses raons, els únics que podrien pertànyer a
una obra romana. A això cal afegir-hi un fragment de capitell jònic molt malmès pare-
dat a la zona baixa de la muralla de la ciutat al sector de la pujada de Sant Feliu, de
mòdul probablement molt inferior. Malgrat aquesta migradesa, cal entendre que la pre-
sència d’un temple del culte oficial (associat a la figura imperial a partir d’època augus-
tal) és indefugible en una ciutat que, com Gerunda, gaudia del dret llatí des d’època
augustal (Nolla, 1987, 38-39) i on són coneguts flamines que servien el culte (Nolla,
2007, 11-15).

Per avalar la condició foral d’aquesta terrassa superior, només poden acompanyar
aquestes dades les diferents inscripcions i restes d’època romana trobades a l’àrea de
l’actual Catedral, com, assenyaladament, la inscripció honorífica del duumvir i flamen
gerundensis Lucius Plotius Asprenas (Nolla, 2002, 177-184; Canal et al., 2003 a, 183) i,
més lateralment, però no de manera menys significativa, la presència abundant de la
pedra sorrenca, sigui en les obres de soterrament, sigui en els evidents aprofitaments que
se’n van fer en l’obra romànica. La pedra sorrenca de Domeny és la preferida dels pocs
exemples d’estatuària romana conservats a Girona (Nolla i Sureda, 1999, 38), així com
dels blocs descrits i que situaríem en aquesta cronologia, i sobretot de la reforma del sis-
tema defensiu de la ciutat de cap al 300. Va ser transportada sens dubte per a la cons-
trucció de les estructures forals i aprofitada en les circumstàncies històriques successives.

Annex: estudi del material arqueològic aplegat en UE 1111, sota un sòl d’opus
signinum i 1118.

De tot el conjunt excavat té un interès especial la UE 1111, ni contaminada ni afec-
tada per intrusions posteriors, segellada per un potent sòl d’opus signinum que, amb les
dades actuals, cal considerar antic. Deixant de banda el material residual –ceràmica cam-
paniana B, terra sigillata sud-gàl·lica, ceràmica de parets fines, ceràmiques emporitanes,

Fig. 102. Motllura romana d’un gran edifici procedent dels fonaments de la capçalera de la seu romànica.
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Fig. 103. Material ceràmic de la UE 1111.
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etc.– i un conjunt significatiu de ceràmiques comunes, oxidades, reduïdes i grolleres de
cuina, amb datacions més imprecises, i àmfora informe on predominen les de tipus ità-
lic i les pròpies de l’àrea central del conuentus tarraconensis, destacaríem alguns frag-
ments de ceràmica africana de tipus A2, amb la forma Lamboglia 9a2 (fig. 103,3), un con-
junt notable del tipus C1, amb la forma Lamboglia 40/Hayes 50 (fig. 103,1) i 36 fragments
de ceràmica de cuina del mateix origen, amb cassoles de vora ametllada, fons estriat ¡
pàtina exterior cendrosa (forma Ostia III, 108) (fig. 103,4), cassoles envernissades interior-
ment (forma Lamboglia 10A (fig. 103,2)) i plats tapadora de vora fumada (forma Ostia I,
261) (fig. 103,5 a 7). 

És un conjunt uniforme, sense estridències ni presències anòmales, que caldria datar
dins dels dos darrers terços del segle III. Mancats de més dades i més material, no seria
convenient ni oportú filar més prim. Tanmateix, recordem les enormes similituds d’a-
quest material amb el recuperat en el farciment superior de Casa Pastors (supra), on s’hi
han trobat les mateixes peces. Podria suposar-se una reforma i nova pavimentació, pot-
ser puntual, de l’esplanada alta del fòrum en un moment avançat dins del segle III que
potser podríem relacionar amb les reformes globals de la muralla a l’entorn del 300, que,
recordem-ho, devia passar molt a la vora (infra).

La UE 1118 és també interessant. Segons les dades de l’inventari, no està contaminat
i a partir de les troballes, massa poques per poder valorar-lo més, podríem proposar una
datació flàvia o molt poc anterior. Pot tenir a veure amb la gran monumentalització de
l’espai sagrat de l’àrea del fòrum i amb la implantació del culte imperial? Potser sí.
Recordem que el gran fòrum provincial de Tarraco és d’aquesta data.

2.3. Intervenció a la plaça de la Catedral (fig. 21)

Ocupació del sector de la plaça de la Catedral

L’espai que ocupa l’actual plaça de la Catedral ha gaudit, al llarg de la història de la
ciutat, d’una posició preeminent, al peu d’un turó on avui sabem que hi va haver el tem-
ple principal de la ciutat romana, el qual, mitjançant successives transformacions, va
donar lloc, ja al segle XI, a una notable catedral romànica convertida, a partir del segle
XIV, en la seu actual.

És aquesta posició estratègica que va atorgar a aquest espai una importància de pri-
mer ordre dins de la trama urbana, ja que va esdevenir la terrassa inferior del fòrum,
que ocupava un gran superfície que incloïa sencera l’actual plaça de la Catedral i els
edificis de l’entorn, a més d’un espai obert que arribava fins a les escales que comu-
nicaven amb la part alta del fòrum, molt més estretes i reculades que les actuals4

(Nolla, 1988). Aquesta terrassa inferior era travessada, de tramuntana a migdia, per la
principal via de comunicació romana de la zona, l’antic camí d’Hèracles, després Via
Augusta, que va esdevenir l’eix principal de la trama urbana, com allò que anomenem
sense gaire precisió i molt probablement de manera errònia cardo maximus, causa pri-
mera i principal i veritable raó de ser de l’origen de la ciutat de Gerunda (Burch et
al., 2000, 24).

A ponent del cardo maximus, encara dins del fòrum romà, s’hi devien emplaçar
alguns dels edificis administratius més importants, com ara la basílica (Canal et al., 2003
a, 221) i, de ben segur, la cúria i el tabularium, si apliquem la lògica constructiva de les
ciutats imperials. Ben a prop, al nord, s’hi trobava l’anomenada popularment porta de
les Gàl·lies (actual Sobreportes), l’entrada principal, des de tramuntana, que donava així
a l’espai que ens ocupa un valor urbanístic afegit.
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Sobre les característiques i el traçat de la ciutat tardoantiga, que va viure moments de
gran protagonisme geoestratègic a mans de visigots, musulmans i carolingis, ben poca
cosa coneixíem pel sector baix del fòrum a banda de les suposades pervivències estruc-
turals, sense canvis substancials, dels vells edificis i espais forals readaptats a les neces-
sitats concretes de cada moment (Canal et al., 2003 a, 220). 

El coneixement de l’evolució d’aquest sector en èpoques posteriors ha fet un salt quali-
tatiu molt important mercès a tota una sèrie de documents medievals de donació i compra-
venda dels diferents solars i cases situats a la vora. Aquesta documentació la trobem aple-
gada i sintetitzada en els estudis realitzats pel Grup d’Estudis d’Història Urbana de Girona
(EHU) (Canal et al., 2003 a, passim), i és especialment significativa a partir del segle XI.

Pel que sabem, la zona més cap a occident de l’antiga escala del fòrum estava ocu-
pada per una plaça coneguda amb el nom de Mercadell on, òbviament, es desenvolu-
paven activitats comercials, segurament continuades, com és habitual en aquest tipus
d’espai, des de època romana. A ponent del cardo maximus, s’hi documenta una illa de
cases (Martí, 1997, 393), flanquejada, a nord i sud, per sengles esglesioles (Santa Maria
de les Puelles i Sant Genís, respectivament) que daten almenys d’època carolíngia (Canal
et al., 2003 a, 167). Aquestes dues petites esglésies van ser, juntament amb la seu de
Santa Maria, els únics edificis de culte a l’interior de les muralles fins al segle XV, i van
desaparèixer molt més tard.

Al voltant d’aquestes esglesioles, de mides molt reduïdes, s’hi trobaven altres propie-
tats que, gràcies a l’abundant activitat documental conservada, coneixem amb relativa
profunditat.

El següent moment que va afectar de manera important l’aspecte de tot el sector va
ser la construcció, al segle XVII (Marquès, 1955, passim), de la gran escalinata de la seu
gòtica que va comportar l’enderrocament de les cases situades a cada un dels costats i
la invasió de la major part de l’antiga plaça del Mercadell, que, ja des del segle XII,
havia anat perdent el seu paper decisiu en l’activitat comercial, desplaçada cap a la zona
de l’areny, en un espai molt més ampli i condicionat a les necessitats de la creixent ciu-
tadania.

Al principi del segle XX es va creure convenient rectificar les rasants del carrer de la
Força en aquest sector (Diari de Girona, 17-III-1904), quan es va constatar que el pen-
dent que existia des de Sobreportes era ja molt important a causa del fet que l’ocupació
continuada del sector havia anat aixecant el nivell de circulació mentre que el portal de
l’antiga muralla continuava, si fa no fa, a la mateixa cota de mil anys abans. La reforma
va provocar la realització d’un gran rebaix a la zona de ponent de l’escalinata, la nova
pavimentació de la plaça actual i l’afegitó d’uns nous graons a les escales del segle XVIII.
De tot això se’n parla en un altre lloc (supra). 

Intervenció arqueològica a la plaça de la Catedral

Molt més recentment s’ha excavat en extensió a la plaça de la Catedral. Els treballs es
van desenvolupar durant els mesos de novembre i desembre de 2003, amb motiu del
manifest interès, per part de l’Ajuntament de Girona, de refer el paviment de la plaça,
que es trobava en estat deficient a causa de la presència continuada de vehicles i l’ac-
ció d’obres de millora a les cases situades a la banda de migdia, tot considerant que el
paviment de què parlem era fet a base de còdols lligats amb sorra (fig. 104). El seu espe-
cial disseny feia que calgués aixecar-lo completament i col·locar-lo de bell nou tal com
era, un cop rejuntat amb materials més sòlids. S’oferia, doncs, una oportunitat única per
excavar un dels pocs espais oberts existents a l’interior de la Força Vella, amb l’incentiu
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afegit de la peculiaritat i singularitat del lloc, que, com hem dit, representa un dels sec-
tors cabdals per comprendre la transició de la ciutat romana a la medieval.

Per problemes de mobilitat i ocupació d’una zona tan concorreguda pel turisme i per
l’existència d’accessos a habitatges, a un bar i a l’Audiència Provincial, es va decidir plan-
tejar l’excavació subdividint-la en tres sectors i excavar-los successivament, de sud a
nord. Com que la disponibilitat d’un lloc proper on dipositar la terra constituïa un autèn-
tic problema, es va optar per tapar cada un dels sectors, un cop ben documentats amb
la terra del següent sector. Així, la terra del primer tram es dipositava en una terrera, la
del segon sector s’utilitzava per tapar el primer, la del tercer per tapar el segon i, final-
ment, la terrera va servir per tapar, ja en la fase de reconstrucció del paviment, el darrer
tram excavat (fig. 104, 105 i 106).

Aquest sistema, que resultava pràctic per al desenvolupament de les tasques d’exca-
vació, tenia el seu contrapunt negatiu en el terreny científic, ja que implicava no dispo-
sar mai de la contemplació de la totalitat de l’espai excavat i complicava la identificació
i el seguiment dels estrats i de les estructures descoberts. Tanmateix, la documentació
de cada un dels sectors ja es va realitzar havent-ho assumit, de manera que, un cop fina-
litzada l’excavació, es podia conjuntar sobre el paper i estructurar les conclusions sobre
l’evolució del sector sense gaires problemes.

Ben aviat, durant el desenvolupament de les tasques d’excavació, es van afegir a aquests
entrebancs d’altres de típics de l’arqueologia urbana, sobretot l’aparició de canalitzacions,
desguassos i tubs de plom, alguns dels quals encara en ús, que contribuïen a la destrucció
d’estrats i estructures o a la necessitat de deixar paquets de terra que suportessin els tubs per-
què no cedissin a la força de la gravetat. Algunes de les canonades de pedra, en funciona-
ment des del principi del segle XX, havien ocasionat filtracions a les capes de terra dels far-
ciments d’algunes sitges i havien provocat que el paviment de còdols catxés parcialment.

Fig. 104. L’excavació de la plaça de la Catedral (2003) vista des de la façana de la seu.
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Cronologia i fases d’ocupació

Tot i les escadusseres restes de material documentat, podem distingir, a partir d’a-
questes dades i de les relacions estructurals, quatre grans fases d’ocupació que abracen
una forquilla cronològica de set segles, entre el segle VI i el segle XIII, a més d’algunes
modificacions modernes poc representatives.

Primera fase: època romana

Malgrat que les perspectives de trobar estructures o nivells de circulació d’època
romana eren molt raonables, el sector de la plaça de la Catedral no ha permès docu-
mentar restes estructurals importants d’aquell moment. Les úniques evidències localitza-
des són molt parcials i aïllades, sense cap lligam evident, i es limiten a les restes d’un
retall quadrangular que aprofundeix lleument l’argila natural del subsòl, a llevant del sec-
tor 1 (el més meridional), amb restes de morter disgregat que va ser farcit durant el segle
I aC (1069), i, potser, a un mur sense relació estructural amb fases posteriors (1038) que
va ser retallat durant la fase següent. 

Les evidències de restes ceràmiques romanes romanien, això si, barrejades amb altres
de més modernes als estrats propis de moments posteriors, sobretot a l’interior de sit-
ges, cosa que testimonia l’aportació de terres residuals properes on la presència de res-
tes materials romanes era encara freqüent.

Fase II: l’edifici tardoantic

L’absència d’estructures i nivells de circulació forals s’expliquen precisament per la
presència d’un gran edifici que ocupa i sobrepassa tota la zona excavada, la construcció
del qual va significar la realització d’un gran rebaix que va destruir els nivells romans i
que s’hauria bastit, tot fonamentant-se en l’argila del subsòl, parcialment, per sota el
nivell de circulació del carrer (fig. 105, 106 i 107). 

Fig. 105. Planta general de les excavacions de la plaça de la Catedral (2003).
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D’aquest edifici se’n conserven alguns murs i paviments interrelacionats: l’estruc-
tura principal consisteix en un gran mur (1068-1012) situat al centre del sector 1 i
orientat d’est a oest, de pedra i caementicium, utilitzant, en angles i brancals, carreus
de pedra sorrenca molt ben escairats aprofitats d’estructures anteriors, segurament
d’edificis forals (fig. 105, 107 i 108). Es tracta d’un mur ample, que conserva un llin-
dar d’entrada al bell mig, del qual hem trobat l’empremta d’un marxapeu esbiaixat
(1067), clarament marcat per les vores dels paviments, però curiosament absent. El
muntant oest de la porta, l’únic parcialment visible sota les estructures més tardanes,
conserva un petit queixal orientat a migdia, segurament ornamental. El mur separa els
àmbits 1 i 4, ambdós pavimentats mitjançant un doble sòl, l’inferior de morter de calç
(1046-1066), i el superior, d’un opus signinum de gran qualitat (1014 i 1037) (fig. 105
i 107). 

De l’àmbit 1 no en tenim cap altra estructura documentada que el delimiti llevat
del mur septentrional, però és ben evident, per la pavimentació, que pertany al
mateix edifici tot i l’aparent condició de façana sud del mur 1068-1012 (fig. 105 i
107).

L’àmbit 4 està limitat pels quatre costats pels murs 1068-1012 a migdia, 1032 a ponent
i recolzant-s’hi, i finalment, imbricats entre si mateixos, 1095 a tramuntana i 1030 a lle-
vant, aquest darrer deixant una obertura de pas cap a l’àmbit 3-12 a tocar la zona de
contacte amb el mur principal. La factura dels murs que delimiten l’àmbit és idèntica a
la de la paret meridional, tot i que de menor amplada, i conserva encara algun carreu
de sorrenca a l’angle nord-oriental i el brancal sud-oriental (fig. 105 i 107).

L’àmbit 12, per la seva banda, es localitzava majoritàriament en el sector 2 de l’ex-
cavació, i ocupava una notable extensió, envoltant, a est i oest, les estructures que
clouen l’àmbit 4. Les úniques restes de pavimentació d’aquest sector, molt afectat per
estructures posteriors, les trobem a la banda septentrional i corresponen a un sòl de
calç molt trinxat (1128), a partir del qual sabem que la circulació, en aquest àmbit, es
produïa a una cota significativament inferior a la de les estances de migdia (fig. 105
i 107).

Limitant a nord, en una situació molt propera a la transició dels sectors 2 i 3, trobem
un altre mur corresponent a aquesta fase (1175-1159), obrat amb la mateixa tècnica i
conservant pedres sorrenques als brancals. Es tracta d’una paret orientada d’est a oest,
estreta, de la mida dels murs perimetrals de l’àmbit 4, en clar contrast amb l’amplada del
mur 1068-1012. Com aquest mur, conserva un llindar de pas (1188) just al centre de la
zona excavada, aquest cop amb el sòcol corregut amb una pedra circular encastada al
mig, funcionant com a base d’una columna de fusta que separaria la porta en dues fulles
(fig. 105 i 107). 

Immediatament a tramuntana d’aquest mur, hi trobem l’àmbit 8, del qual tenim poca
informació a causa de la gran densitat de tubs i clavegueres que travessen aquest sector
(fig. 105 i 107).

D’altres estructures properes, com el mur 1154 o el paviment 1157, podrien
correspondre a aquesta mateixa fase, però el cert és que no en tenim evidències
materials o estructurals que puguin confirmar o refutar aquesta idea, a banda del fet
que la cota de circulació d’aquest paviment és molt similar al de l’estança veïna.
També d’un estadi indeterminat, potser encara dins d’aquesta fase, esmentaríem un
petit forn situat prop del muntant occidental del mur 1175, malgrat que no han que-
dat restes d’associació clara amb cap nivell de circulació. El forn va ser construït amb
una solera de còdols i parets de fang, que es conservaren parcialment caigudes al
seu damunt (fig. 105 i 107).



124

Fig.106. Seccions de les excavacions realitzades a la plaça de la Catedral.
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Cronologia i proposta d’interpretació

Tot i l’evident manca de dades i la parcialitat de l’excavació, podem treure algu-
nes conclusions sobre el funcionament i l’estructura d’aquest edifici. Els indicis que
tenim sobre la seva cronologia són pocs, però molt ferms; per sota del sòl signinum
es va recuperar presència, escassa però determinant, d’àmfora de tipus Keay 62, frag-
ments de ceràmica fina DSP i un fragment de copa de vidre, que ens assenyalen una
datació a l’entorn del 500. Ho avalaria també la presència de carreus de sorrenca
aprofitats de les velles estructures forals desmuntades, un fet ben documentat en
excavacions anteriors, al pati de la Casa Pastors i a la zona oriental de la plaça de la
Catedral (supra).

Pel que fa a les característiques de l’edifici, creiem que la major amplada dels murs
1068-1012 i la presència d’un petit queixal a la paret de ponent de l’entrada (que hem
de pensar que també va existir a l’altra) està indicant la tanca o, almenys, la seva faça-
na meridional. Hem de suposar que l’existència dels petits queixals laterals devia estar
destinada a servir de recolzament d’alguna mena de suport, segurament columnetes. El
contacte immediat amb l’àmbit 4, un espai reduït però convenientment pavimentat amb
signinum, ens pot estar indicant que la funció d’aquesta àrea era la de rebedor. 

Fig. 107. Planta general de l’excavació de la plaça de la Catedral (2003). Estructures de l’antiguitat tardana.
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El que resulta curiós, en aquest cas, és que l’espai que hem denominat com a àmbit
1, si acceptem la condició de façana pel mur septentrional, hauria de correspondre a un
espai exterior, i estava també pavimentat amb un signinum coetani al de l’àmbit 4.
Queda clar, doncs, que aquest espai pertany a la mateixa propietat i potser l’hem d’in-
terpretar com un pati o bé un pòrtic, punt de contacte entre l’àmbit privat i el públic.

Quins eren, però, els límits d’aquest edifici? L’oriental és evident, ja que està condi-
cionat al traçat del cardo maximus, que cal localitzar una mica més enllà, cap a llevant
de l’actual línia del carrer de la Força i del perfil de l’excavació. D’altra banda, si pre-
nem l’amplada del mur 1068-1012 com a criteri de façana, sembla evident que la paret
més septentrional que amb seguretat pertany al mateix edifici (1175-1159) no constitueix
el límit nord, així que l’hauríem de cercar uns metres més enllà. 

Res no sabem tampoc de la façana de ponent, que quedaria soterrada sota l’actual
Audiència Provincial (Casa Pastors) i la residència veïna. 

No obstant això, i amb aquestes dades, podem fer-nos una idea de la magnitud d’a-
quella construcció, que correspondria grosso modo a dues illes de cases de la trama fun-
dacional de la ciutat, la qual coneixem a partir d’estudis recents (Burch et al., 2000, 14-18,
fig. 8). Aplicant aquest mòdul teòric, trobem que el límit nord podria trobar-se aproxima-
dament sota l’actual tanca septentrional de la plaça, mentre que el límit occidental l’haurí-
em de cercar al costat més oriental del pati de la Casa Pastors. Pel que fa al flanc de mig-
dia, la presència del paviment de signinum de l’àmbit 1 documentada durant l’excavació
fa pensar que per aquesta banda limitava sobre l’illa de cases següent, probablement en
el lloc que ocupaven les columnes del porxat romà i potser ja menjant-se el carrer.

Fig. 108. Façana de migdia de l’edifici tardoantic.
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Del que no hi ha dubte és de la magnitud d’aquest edifici, que devia implicar obres
de gran envergadura, amb el rebaix el nivell original del fòrum i, segurament, l’enderroc,
potser parcial, de les seves estructures. La seva situació, al centre-oest de l’antiga retícu-
la foral, al peu de la Via Augusta (en època visigoda, Via Publica) i tan a prop de l’en-
trada principal de la ciutat, també ens indica una entitat singular per a l’edifici, que
només devia estar a l’abast de determinats personatges amb una certa autoritat pública
dins de la ciutat de Girona. Per aquestes raons plantegem a tall d’hipòtesi la pertinença
d’aquest edifici a la residència del comes ciuitatis, màxim representant territorial de l’au-
toritat reial. Les atribucions militars implícites en aquest càrrec el feien autènticament
fonamental en un context històric en què el control de les principals vies de comunica-
ció constituïa una de les principals inquietuds geoestratègiques. En aquest ordre de
coses, la posició de la ciutat de Gerunda al peu de la Via Pública representa una res-
ponsabilitat de primer ordre per al funcionari encarregat no només de la seva defensa,
sinó també del seu territori.

Fase III: cap a la privatització de la propietat

La següent fase estructural documentada durant l’excavació fa referència a una etapa
molt complexa i també força imprecisa, quant a les datacions relatives, i ocupa un perí-
ode molt llarg de temps que podem situar, a grans trets, entre el segles VIII-IX i el segle
XIII. El material ceràmic de què partim és, sovint, fragmentari i poc abundant, amb tipo-
logies fins ara poc conegudes. Tot i això, podem distingir dues grans subfases tant pel
tipus de material documentat com per l’anàlisi de les relacions constructives amb estruc-
tures anteriors o posteriors (fig. 105, 106, 109 i 111).

Fase IIIA

Durant aquesta fase es viu una reestructuració important a l’interior del solar a partir
de l’afegitó de diferents compartimentacions al costat central i septentrional de la zona
excavada (fig. 105 i 109).

Fig. 109. Planta general de la fase III a (segles IX i X).
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Fig. 110. Sector de migdia de l’àrea excavada, amb l’àrea ocupada per sitges.
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Al nord del mur 1095, encara límit septentrional de l’àmbit 4, s’hi va construir una
paret amb un potent arc de descàrrega (1090-1091), cegat, cap a l’oest, per després girar
cap a ponent (1079) tot perdent-se sota el perfil occidental de l’excavació. L’antic àmbit
12, ara àmbit 8-9, pren una altra configuració; es va enderrocar el mur 1159-1175 per
construir-ne un de nou més al nord (1145), d’acabat menys curós, amb un sòcol de grans
còdols lligats amb fang i les filades més altes, lligades amb morter de calç. El nivell de
circulació, en aquest sector, puja segurament per ajustar-se a la cota del signinum de
l’estança veïna (àmbit 4), però malauradament no ho hem pogut documentar a causa de
l’acció de reformes posteriors, mentre que la circulació, a l’àmbit 7, es faria a una cota
força més alta, com indica la presència de l’arc de descàrrega (fig. 105 i 109). 

Els àmbits 1 i 4 van continuar, en aquesta fase, sense modificacions i conservaven
encara la forta pavimentació d’opus signinum.

Altrament, el més curiós d’aquest moment no són les seves reformes estructurals, sinó
l’alta presència de sitges localitzades arreu de la zona excavada, potser amb l’excepció
de l’àmbit 11. Se’n localitzen als àmbits 1, curiosament interceptant en part la porta d’en-
trada, 4, 5 i, sobretot, 8 i 9, que, probablement, hauria estat el celler (fig. 105, 109 i 110).
Tot i l’abundància de sitges, el material que contenen és poc explícit, però el podem
datar, en alguns casos, a l’entorn del segle X (per exemple, 1040).

Aquesta gran proliferació d’estructures d’emmagatzematge en un espai reduït
potser s’ha de relacionar amb el control efectiu dels ingressos fiscals per part de
l’Estat carolingi durant el segle IX5 o bé amb el de l’autoritat comtal posterior,
hereva de la patrimonialització de drets i rendes públiques durant el segle següent
(fig. 109 i 110).

De fet, mercès a les notícies documentals del segle XI, tenim moltes referències a l’e-
xistència de cellers, sitges i cellarii (rebosters) a les cases properes al sector de
Sobreportes (Canal et al., 2003 a, 52, Canal et al., 2004 a, 76). És per això que creiem
que la presència d’aquestes sitges va tenir molt a veure amb el control i redistribució
dels excedents procedents de rendes rurals, tot i que també s’ha proposat una possible
relació amb l’activitat comercial de la veïna plaça del Mercadell (Canal et al., 2003 a,
52-54). 

Seguint la línia argumental que iniciàvem en definir la fase anterior, som de l’opinió
que aquest sector de l’edifici es va mantenir durant els segles IX i X com a propietat
comtal efectiva que es trobava en ple moment de consolidació del seu domini, malgrat
que amb tota probabilitat,  a partir de data imprecisa, va deixar de ser el seu lloc resi-
dencial. Sabem que durant el segle X va estar situat a la part alta del turó, al costat de
Santa Maria i de la sinagoga jueva (Canal et al., 2003 a, 43), segons demostra un docu-
ment de l’any 988 segons el qual el comte Borrell venia aquest casal al bisbe Gotmar
(Martí, 1997, doc. 130, 160-161). 

Fase IIIB

Més important, estructuralment parlant, és la reforma esdevinguda durant aquesta
fase. En aquest moment es va modificar completament el sector meridional de l’edifici,
cosa que va implicar fins i tot la substitució de l’entrada. 

El vell mur 1012-1068 va ser aprofitat per recolzar-hi una estructura (1010), ben obra-
da en opus quadratum, que cegava l’antic llindar 1067 i se sobreposava parcialment a
1068. A la banda occidental d’aquest mur, recolzant-se contra la seva cara meridional, es
va localitzar una estructura rectangular (1018), força malmesa, que interpretem com una
escala. Paral·lelament, just en el contacte del nou mur de façana amb l’antiga paret orien-
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tal, es va substituir el petit queixal que sobresortia per un de més gran (1011). Tot aquest
moviment creiem que s’ha de llegir com una reforma de l’entrada, destinada a crear una
obertura més gran i més alta, però no de la façana completa, ja que la paret est de
l’edifici (i segurament l’occidental, més enllà del perfil d’excavació) es va respectar
(fig. 105, 106 i 111).

L’àmbit 1, al sud de la façana, va ser pavimentat de nou mitjançant un sòl de morter
de calç, que refeia l’anterior nivell de circulació, malmès i foradat (fig. 105 i 111).

Pel que fa a l’interior de l’edifici, aquesta fase suposà la desaparició de l’àmbit 4, i,
en conseqüència, la modificació de l’angle sud-oriental de l’àmbit 7, que anteriorment
recolzava sobre la seva paret nord. Es van construir, així, dos murs nous (1009 i 1075),
que reforçaven les zones de contacte entre si mateixos i amb l’arc de descàrrega, mit-
jançant estructures informes, massissades, de morter i pedra. L’espai que anteriorment va
ser ocupat per una zona d’emmagatzematge, ara de més amplada a causa de la desapa-
rició de l’àmbit 4, es va pavimentar novament (1022), cosa que va elevar el terreny sen-
siblement (fig. 105 i 111). 

La cronologia d’aquesta reforma la podem situar entre els segles XI i XII partint del
material que va aparèixer sota el nivell de pavimentació de l’àmbit 2 (U.E. 1026) i el col-
gament d’alguna de les poques sitges (110) d’aquest moment.

Es pot imaginar que, durant aquest moment, la propietat, probablement ja dividida
en diversos habitatges, hauria estat infeudada a algun personatge de la noblesa, ja que
és habitual, en aquests anys, trobar donacions en feu de cases i trams de muralla i torre
als seus fidels com a pagament pels seus serveis de caràcter militar (Canal et al., 2003 a,
82). Ens sembla significatiu, en aquest sentit, la desaparició d’un gran volum de sitges
en aquesta propietat i la seva substitució, almenys en el tram excavat, per tan sols dues
de noves.

Fase IV. Reestructuració i substitució de la propietat

La darrera fase constructiva important va provocar la compartimentació de l’espai en
almenys dues cases. La primera conservava la façana inicial a migdia, i limitava, a cerç,

Fig. 111. Planta general de la fase III b (segles XI i XIII).
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amb un nou mur, 1074, de gran amplada, recolzat sobre el contacte del mur 1075, amb
el brancal meridional de l’arc de descàrrega 1091. A partir d’aquí, en sentit nord-sud i
parcialment situat sota el perfil oriental de l’excavació, es va construir un mur imponent,
de pedra i morter, d’almenys un metre i mig d’amplada. La potència d’aquests murs, que
fonamenten per sota de l’argila estèril del subsòl, cercant una superfície sòlida, sembla
destinada a suportar el pes de diversos pisos, tres com a mínim (fig. 105, 106 i 112).

Tot i que no hem trobat la pavimentació del nou edifici, sí que ens han quedat estrats
corresponents a l’aixecament del seu nivell de circulació (1098), de manera que hem
pogut datar la reforma cap a mitjan segle XIII. 

En aquest cas, tenim una evidència arqueològica fàcilment relacionable amb un fet
assenyalat en els documents medievals, que ens indiquen que l’any 1189 tot aquest espai
va ser objecte de donació a la canònica de la seu (Canal et al., 2003 a, 175). Aquest fet
s’emmarca en un moment històric a la ciutat de Girona en què la propietat i autoritat
pública comtal es continuava esmicolant i privatitzant, mentre que bona part de les pro-
pietats a l’interior de la ciutat anaven a parar a mans del bisbe i dels canonges, seguint
un procés iniciat a partir del segle XI (Canal et al., 2003 a, 85). Tanmateix, la construc-
ció de blocs de pisos a l’illa de cases és prou coherent en un moment en què la dispo-
nibilitat d’espai intra muros era cada cop més limitada.

Moments posteriors

A banda d’alguna modificació concreta que ha sobreviscut d’època moderna (mur
1107, per exemple) a l’àrea més occidental de la zona excavada, trobem els nivells pos-
teriors al segle XIII i els paviments de la fase IV desapareguts a causa d’un gran rebaixa
que va afectar tota la plaça. Sembla clar que caldria atribuir-lo a les obres realitzades per
regularitzar el pendent de Sobreportes, que afectava amb més profunditat la zona sep-
tentrional, la que devia presentar un desnivell més gran. D’aquest mateix moment s’hau-
rien de datar la majoria dels desguassos que travessen amb freqüència l’espai excavat. 

Fig. 112. Planta general de la fase IV (mitjan segle XIII).
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Algunes reflexions

Podem definir, en síntesi, quins són els aspectes més rellevants del desenvolupament
de l’ocupació en el sector de l’actual plaça de la Catedral que ha pogut posar en relleu
l’excavació arqueològica. En primer lloc, tot i la importància d’aquest espai en època
romana, quan va formar part de la terrassa inferior del fòrum, no n’ha quedat cap cons-
tància del seu aspecte, ja que en un moment imprecís a l’entorn del 500 es va dur a
terme una gran reforma d’aquest sector que va implicar l’arrasament de les estructures
romanes i la realització d’un gran retall destinat a la construcció d’un edifici imponent
que, probablement, va ocupar dues illes de cases de l’antiga retícula fundacional i que
de ben segur va tenir com a mínim planta i pis. Versemblantment, podria constituir la
residència del comes ciuitatis, màxima autoritat territorial i, possiblement, l’única capaç
d’obrar una construcció de tal magnitud en aquella època si deixem de banda el bisbe.

Tot i que inicialment pensàvem que l’anomenada plaça del Mercadell, esmentada per
primer cop en un document de l’any 1035 (Canal et al., 2003 a, 53), ocupava, almenys
parcialment, la zona de ponent del carrer, ha quedat prou clar, a partir de l’excavació,
que no era així. Probablement tampoc no ho va ser en època romana, ja que segura-
ment la zona occidental la devia haver ocupat algun edifici administratiu, els carreus del
qual van ser aprofitats en les construccions posteriors. La plaça quedava limitada, doncs,
al sector existent entre el carrer i les escales originals que conduïen a la part alta del
turó, molt més estretes i curtes que les actuals, una àrea petita però adequada al seu
nom: Mercatello, “petit mercat”.

Aparentment, després de l’ocupació musulmana i durant el domini carolingi fins a l’è-
poca feudal, l’edifici va continuar en mans públiques, com sembla indicar la forta pre-
sència d’estructures d’emmagatzematge que hem documentat al seu interior, potser rela-
cionades amb la fiscalitat. A partir d’un moment indeterminat, potser al segle X, tot i que
probablement encara pertanyia a l’autoritat comtal, l’edifici no devia fer el paper de casal
comtal, que sabem que se situava a la part alta, a tocar de la nova seu. Tanmateix, el
trasllat de residència no ens ha d’estranyar. En coneixem dos en un espai de temps limi-
tat: el primer al 988 i el segon l’any 1020 (Canal et al., 2003 a, 65). Si tenim en compte
el pas de musulmans, carolingis i canvis de nissaga en el poder comtal, el fet esdevin-
dria encara més lògic. Tal vegada, els repetits setges a la ciutat durant els darrers anys
del segle VIII i la primera meitat del segle IX van tenir alguna influència sobre aquell
canvi de residència.

Ja durant el segle XI es devien produir nous canvis en l’estructura de l’illa de cases.
En aquell moment, l’autoritat comtal s’estava fragmentant mitjançant donacions en feu a
personatges de la noblesa que desenvolupaven tasques militars en benefici seu. És ben
possible, doncs, que en aquestes circumstàncies es donés l’edifici a algun d’aquests fide-
les (potser vinculat al nou castell de Sobreportes? (Canal et al., 2004 a, 102)), fet que
explicaria les reformes del sector meridional del conjunt i la desaparició de la majoria
de les sitges de la fase anterior.

Novament, durant el segle XIII es van produir canvis substancials en la propietat, ara
en mans dels canonges, que implicarien ja clarament la divisió en diversos habitatges,
amb un bloc de pisos inclòs. La disponibilitat d’espai dins el recinte emmurallat original
era cada vegada més minsa, fet que molt probablement va afectar el seu incipient apro-
fitament. La placeta del Mercadell devia començar, en aquests moments, a perdre pes
davant el mercat existent a la zona de l’areny. A partir d’aquell segle, ja no es mencio-
na en els documents com a zona de mercat diari. Al final del segle XVII, quan es va
construir la gran escalinata de la seu sobre les antigues escales originals, el Mercadell va
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desaparèixer com a espai amb identitat i va donar pas al que avui és la plaça de la
Catedral, a l’altra banda del carrer.

Finalment, el fort rebaix efectuat al principi del segle XX va provocar la destrucció de
bona part de les estructures posteriors al segle XIII d’arreu de la plaça i va deixar la zona
tal com la coneixem ara.

Annex: anàlisi del material arqueològic aplegat en les excavacions

UE 1069, aquest nivell, sobre la roca natural i anterior a qualsevol estructura o estrat,
l’hauríem de relacionar amb la regularització i aplanament d’aquell espai, la plaça
foral, per fer-lo habitable des del mateix instant de la fundació de la ciutat. Recordem
que la roca del subsòl just en arribar a l’actual plaça de la Catedral venint de migdia
inicia una significativa davallada en direcció nord-oest. Els grans farciments inferiors
de Casa Pastors (supra) no tenien cap altra raó de ser.
No cal considerar aquest nivell com a tancat i sense alteracions, sinó que ha estat
afectat diverses vegades i en diversos moments per les obres de pavimentació i de
reforma d’aquell espai foral. La presència de material cronològicament dispar ens ho
demostra. És interessant, però, fer notar la presència de material característic del
moment inicial de la història del lloc, el mateix que vam trobar en el farciment infe-
rior de Casa Pastors (Nolla, 1999, 189-214), amb les formes C i D de la ceràmica grisa
emporitana (Barberà, Nolla i Mata, 1990, 30-31 i 32-37, respectivament) (fig. 113,1 i
3), i ceràmiques més modernes, entre les quals una cassola envernissada interiorment
de ceràmica africana de cuina, forma Lamboglia 9 (fig. 113,2).

UE 1014. Aquest estrat es va trobar per sota d’un dels sòls d’opus signinum del gran edi-
fici que va ocupar, el primer de tots, aquell antic espai públic. Destacaríem una vora
i diversos fragments d’àmfora nord-africana d’oli del territori immediat de Cartago
(forma Keay 62), que cal datar a partir de mitjan segle V i que és característica del
segle VI (fig. 114,1), i un peu cònic d’una copa de vidre de peu alt i recte, forma Foy
23 a i b o 27, que es data amb precisió a l’entorn del 500 (darreria del segle V, inici
del VI) (Foy, 1998,172) (fig. 114,2). És la cronologia que proposem per a la cons-
trucció d’aquell gran palau, de la significació urbanística i històrica del qual ja tindrem
ocasió de parlar a la tercera part d’aquest estudi (infra). 

Fig. 113. Material ceràmic de la UE 1069.
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UE 1033. Sovinteja, en aquest nivell, el material residual d’època romana, amb fragments
de ceràmica africana de cuina, com el plat tapadora en forma Ostia I, 261 (fig. 115,1),
d’africana D o bocins informes d’àmfora d’oli de l’àrea de Cartago (forma Keay 61 o
62). Tanmateix, el conjunt més valuós, perquè és el més modern, és el de terrissa
reduïda, de cuina, d’argiles uniformes, dures i rugoses, de tonalitats diverses –del cas-
tany fosc al negre– amb desgreixant abundant i ben visible de grans de calç, obrades
sempre a torn, preparades per anar al foc i d’una bona qualitat global. Les olles urna
de perfil en essa, sense coll i llavi obert, amb base plana o suaument bombada i molt
rarament amb el peu marcat, constitueixen la part més nombrosa del repertori de for-
mes (fig. 115,2 i 3). Hi ha també petites escudelles d’uns 16 cm de diàmetre (fig.
115,4) i cassoles de parets obertes i base plana. Moltes vegades, els tupins, plats, escu-
delles i cassoles poden ser decorades amb un fi pentinat fet ante cocturam, present
per fora, per dins o en un lloc i l’altre, fent  de vegades dibuixos geomètrics de nota-
ble complexitat i molt fins. És la ceràmica dels nivells carolingis a Girona i preferent-
ment del segle IX. Res no impedeix que el seu origen s’hagués de cercar en la cen-
túria anterior. Recordem que s’associa als nivells de l’eixample carolingi de la ciutat
que datem a l’entorn del 800 (observeu especialment el material d’aquell lloc en
aquest mateix estudi (supra)). 

UE 1123. Observem també el predomini de material carolingi, descrit a l’apartat anterior
(supra), amb alguna forma més complexa, amb coll evident que té paral·lels idèntics
en estrats de vers el 800 als soterranis de la Catedral (supra). Assenyalem la troballa
d’una petita moneda de bronze (AE3), molt desgastada, de 13 mm de diàmetre, i que
podria haver estat encunyada durant del segle IV.

UE 1124. Amb presència d’algun fragment residual –africana D (fig.)– d’època tardoan-
tiga, el material més representatiu són les peculiars olles urna de ceràmica reduïda de
cuina, decorades sovint amb un fi pentinat (fig. 116,2 a 4). També cal mencionar una
gerra de boca trilobulada (fig. 116,1), un recipient característic entre la ceràmica
comuna de cuina de l’antiguitat tardana i una de les peces característiques en aques-

Fig. 114. Material ceràmic de la UE 1014.
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tes terres del repertori de la setena centúria (Burch et al., 2006, 89) i que continua
tenint un paper destacat en els segles següents. Una altra olla (o urna) era decorada
amb meandres obrats abans de la cuita sobre la paret externa (fig. 116,5).

UE 1156. Destaquem un fragment de ceràmica de cuina, de tonalitats vermelloses, una
gerreta o una petita urna, i altres fragments d’olles i cassoles característics de la pro-
ducció carolíngia en aquesta ciutat (fig. 117,1 i 2).

UE 1157. Com en altres estrats, no són rars els fragments ceràmics residuals, entre els
quals podem distingir la forma Lamboglia 5 o 7 de la campaniana B, la forma Drag.
37 de la T. S. sud-gàl·lica, decorada, el gran plat Hayes 40 de l’africana C (fig. 118,2),
la forma Rigoir 8 de les ceràmiques tardoantigues del sud de les Gàl·lies (DSP = deri-
vées des sigillées paléochrétiennes) (fig. 118,1) i material més modern, carolingi, amb
olles urna de base plana, perfil en essa i fina decoració pentinada (fig. 118,3).

UE 1161. Destaquem la presència d’un conjunt significatiu de material carolingi –olles
urna, tupins, etc. –, decorat, de vegades, amb un fi pentinat intern, extern o doble
(fig. 119,1 i 2).

UE 1163. Repeteix, amb poques variacions, allò que hem observat en la UE 1161. Entre
el material residual assenyalem una base de ceràmica africana D.

UE 1171. Entre els fragments residuals, destaquem un fragment de la forma Hayes 61 de
la ceràmica africana D (fig. 120,1) i material tardà característic (fig. 120,2).

UE 1040. Entre les ceràmiques residuals, assenyalem la presència d’un plat d’africana
C de la forma 40 de Hayes (fig. 121,3) i ceràmica de cuina precarolíngia i carolín-
gia (fig. 121,1 i 2).

UE 1087. D’entre la ceràmica de cuina més moderna, destaquem un plat de parets
obertes i llavi motllurat (fig. 122,1), cassoles o escudelles de parets obertes i base

Fig. 115. Material ceràmic de la UE 1033.
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Fig. 116. Material ceràmic de la UE 1124.

Fig. 117. Material ceràmic de la UE 1156.

Fig. 118. Material ceràmic de la UE 1157.
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Fig. 119. Material ceràmic de la UE 1161.

Fig. 120. Material ceràmic de la UE 1171.

Fig. 121. Material ceràmic de la UE 1040.

plana (fig. 122,6) i les característiques olles cassola de base plana o lleument bom-
bada (fig. 122,2 a 5).

UE 1098. Pel que fa als materials residuals, recordem la presència de ceràmica africana
de cuina envernissada interiorment (forma Lamboglia 10A), ceràmica africana de tipus
C, una moneda il·legible de bronze de 16 mm de diàmetre, àmfora tardana del nord
d’Àfrica, i entre la terrissa local precarolíngia i carolíngia destacaríem la presència
d’una vora d’un gran cossi (o gibrella), de llavi robust, evident, i decoració pentina-
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Fig. 122. Material ceràmic de la UE 1087.

Fig. 123. Material ceràmic de la UE 1098.
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da o espatulada per dins i per fora amb uns quants paral·lels ben estratificats al
soterranis de la Catedral (infra) (fig. 123,5), olles de perfil en essa (fig. 123,1 a 4) i
plats plans (fig. 123,6).

UE 1127. Interessant(s) fragment(s) amb decoració interior i exterior pentinada.

UE 1146. Ceràmica de cuina carolíngia amb decoració patinada (fig. 124,1).

UE 1160. Entre el material antic, assenyalem un fragment de la forma Hayes 60 de la
ceràmica africana D (fig. 125,2) i olles urna locals més modernes (fig. 125,1, 3 i 4).

Fig. 124. Material ceràmic de la UE 1146.

Fig. 125. Material ceràmic de la UE 1160.
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2.4. Intervenció a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Girona (fig. 21)

La seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears a Girona ocupa el mateix
espai que el Col·legi de la Congregació de les Escolàpies, on, a la baixa edat mitjana, es
localitzava l’edifici de la Pia Almoina de Girona i, anteriorment també, la Pia Almoina
jueva. Tota aquesta zona se situa al centre de la història de Girona, espai ocupat des d’è-
poca fundacional i molt a prop del fòrum romà. Des d’època medieval, amb la Catedral
com a punt de referència, la zona va quedar compresa dins el call jueu i, per tant, va
viure de primera mà els fets que van afectar la comunitat jueva. Van passar a mans cris-
tianes en el moment de l’expulsió. 

Les primeres excavacions realitzades a l’edifici de la Pia Almoina es remunten als anys
1975 i 1976, durant les obres de rehabilitació de l’edifici per convertir-lo en la delegació
gironina del Col·legi d’Arquitectes. Les intervencions arqueològiques, portades a terme
pel Servei Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de Girona, van ser supervisades per
Mercè Ferré i van consistir en tretze petits sondejos realitzats gairebé totalment a l’inte-
rior de l’edifici i distants del lloc on es va realitzar la nostra excavació. N’hem parlat in
extenso en un altre capítol d’aquest treball (supra) (fig. 8 i 9). 

L’excavació que volem comentar es va realitzar entre els mesos d’octubre i els pri-
mers dies de novembre de 2002, gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Institut del
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a
Girona. 

L’espai afectat comprenia un rectangle que fins al moment de la intervenció feia les
funcions de petit jardí, delimitat per voreres de ciment i que continuava amb un enrajo-
lat que ocupava tot l’espai de l’aparcament de la seu col·legial (fig. 126 i 127).

Era un espai emprat com a pati des de molt abans de la remodelació que va suposar
la instal·lació a la finca de la delegació gironina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,
quan era col·legi femení de les Escolàpies i possiblement també durant el període que
va ser Pia Almoina. Els nivells més superficials així ho assenyalaven, ja que ens mostra-
ven un espai obert i net d'estructures. D’aquest moments, les restes arqueològiques iden-
tificades consistien en diverses canalitzacions destinades probablement a recollir i recon-
duir l’aigua de pluja que es pogués acumular al pati, bastides sobre un paviment de
morter de color rosat molt malmès.

A sota, es va identificar un enderroc de grans pedres, creat intencionadament, que va
servir per anivellar l’espai, soterrant totes les estructures inútils, en aquells moments,
tallant-les a una alçada determinada i creant una superfície homogènia. 

Descripció de les estructures

Quan es va retirar l’enderroc es van anar definint les estructures que fins aleshores
quedaven emmascarades entre les restes de pedra, calç i terra, amb la clara diferencia-
ció de tres espais. Les estructures més ben conservades correspondrien a un immoble,
format per una habitació, un pati i una escala (fig. 126 ).

Un primer espai, situat a la banda est de la cala, el formaven tres murs i el llindar
d’una porta que definien parcialment una cambra (el límit oriental quedava fora de la
zona explorada), delimitada per un mur, al sud, per un altre, a ponent, i per un altre al
costat de tramuntana. El primer conservava un metre d'alçada, obrat amb algunes pedres
ben tallades i còdols i rierencs capolats. A l’extrem de ponent mostrava un encaix pel
brancal de la porta que coincidia amb el llindar (fig. 127). Els dos murs paral·lels defi-
nien els costats més llargs de l’habitació i conservaven, en el seu parament, dues grans
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Fig. 126. Planta general de l’excavació (2002).

pedres treballades que corresponien a l’arrencament d’un arc (fig. 126 i 127). Un tercer
mur tancava l’estança per ponent, on es localitzava la porta d’accés. El llindar estava for-
mat per dues pedres rectangulars perfectament polides i tallades. A llevant, a l’interior
de la cambra, vam trobar les restes de dues pollegueres inferiors, situades una a cada
extrem, on es devia subjectar una porta de doble fulla (fig. 126). El nivell de circulació
de l’interior de l’habitació el marcava un paviment de color rosat que va aparèixer  com-
pletament colgat per un gran reble de terra fosca, possiblement restes d’algun incendi, i
d’una gran quantitat de restes ceràmiques que cronològicament ens situen al segle XIV.
Destaquen els verds i manganesos, l’abundant ceràmica grollera, restes de ceràmica
vidrada en groc melat, vidrades verdes, etc.
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L’excepció a aquesta uniformitat es va trobar a l’angle nord-est de l’estança, on el sòl
de morter va aparèixer retallat i farcit de cendres i restes òssies.

Sota el paviment es va trobar una alternança d’estrats molt prims de sorra i cendres
on, encastada in situ en un dels nivells, va aparèixer una gerra de ceràmica grollera amb
dos brocs totalment buida. La seva col·locació era intencionada, ja que al seu voltant no
es va recuperar cap més peça sencera i es va localitzar envoltada per un cercle de pedres
petites que la fixaven. El fet que aparegués buida només es pot entendre si contemplem
la possibilitat que tingués les boques tapades amb algun material perdurable, per exem-
ple, un drap de roba. La presència d’un teixit evitaria l’entrada del morter a dins el reci-
pient en el moment del seu abocament quan es va construir el paviment (fig. 126 i 128).

Un segon espai correspondria a la part exterior, a ponent del llindar, fins a tocar al
límit del sondeig a la part sud-oest, i formava part d’un pati interior o part d’un carrer.
No havent estat possible ampliar més cap a migdia és difícil determinar-ne l’extensió
màxima.

En primer terme es va trobar un empedrat de petits còdols, al qual es devia accedir
des de l’interior de l’habitació. El mateix sistema encara es conserva en una casa veïna
de l’actual carrer de Cúndaro6. El segueix un enllosat de còdols amb les superfícies molt
polides, possiblement provocat pel pas continuat, que mostrava un pendent en direcció
sud que ens portava fins a un primer esglaó, dels tres que es conservaven en perfecte
estat, d’una escala (fig. 129).

Els tres graons tenien les mateixes dimensions i proven l’existència d’un pis superior
de l’immoble. El fet de trobar l’escala in situ va donar la clau per interpretar aquest espai
(fig. 130). L’esglaó superior se situava davant d’un mur malmès i un massissat de mor-
ter. L’element que acaba de definir-nos aquest espai com a escala a un pis superior és
la presència d’un forat quadrat, que cal entendre com l’encaix del pilar de fusta que

Fig. 127. L’àrea excavada. Vista general.
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devia suportar part de l’estructura d’un segon pis i el replà de l’escala a la part superior
(fig. 126 i 130).

El massissat, un quadrat compacte de pedres i morter, devia ser, doncs, el basament
de la caixa d’escala (fig. 130) que es va adossar als murs ja construïts.

Un tercer espai devia estar delimitat pel costat nord de la cala. La part nord-oest es
va trobar bastant tocada pel gran forat realitzat als anys setanta, amb motiu de les obres
d’urbanització de la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona. Sota el nivell
superficial es identificar un sòl de morter blanc que ocupava tot l’espai delimitat fins als
marges de ciment del jardí, que formaven els límits del sondeig (fig. 126). 

A la banda nord-oest de la cala les coses canviaven: s’havia retallat un gran forat al
paviment, realitzat durant les obres de reforma de l’edifici actual, per poder amagar tot
aquell material sobrant. 

Interpretació i cronologia

La majoria d’estructures recuperades formen part d'un mateix habitatge d’època
medieval. La planta de l’edifici que dibuixen els diversos elements recuperats es pot
reconstruir en gran mesura, tot i la migradesa de l’espai excavat, ja que respon a un
esquema molt generalitzat dels habitatges medievals, i molt especialment dels de la ciu-
tat de Girona. La casa devia estar comunicada, a través del pati enllosat, amb el carrer,
l’actual Cúndaro. Al pati, un espai interior i comunitari, se situava una escala arquitectò-
nicament afegida com un element a la façana original, adossada al mur de llevant de l’e-
difici i que conduïa als pisos superiors. 

El pati havia estat empedrat amb lloses, molt polides i desgastades per l'ús, i, a lle-
vant, es trobava l’accés a un altre habitatge. La porta de doble fulla, precedida d’un petit
paviment de còdols que l’emmarcaven com si es tractés d’una catifa, presentava unes
dimensions modestes amb un llindar enlairat exteriorment, fet molt freqüent a les cases

Fig. 128. Atuell de ceràmica grollera encastada volgudament al paviment.



145

Fig. 129. Paviment del pati de la casa.

Fig. 130. Caixa d’escala de l’edifici.
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medievals de la ciutat per evitar que l’aigua de pluja acumulada als patis s'escolés a l’in-
terior dels habitatges.

De l’interior de la casa només es va poder excavar part d’una estança, el possible
rebedor, que va aparèixer pavimentat amb un sòl de morter de calç. A la banda de lle-
vant, però, es va localitzar una obertura en forma d’arc, de la qual només es conserven
els blocs de l’arrencament dels extrems, que donava accés a les estances principals de
la casa. 

Aquest model constructiu es repeteix constantment als habitatges medievals de la nos-
tra ciutat i tenim preciosos exemples en molts edificis del carrer de la Força. De fet, és
una fórmula que es va seguir emprant, fins i tot, en edificis posteriors, on el pati tenia
una importància cabdal ja que no actuava solament de distribuïdor dels espais, sinó que
era també el celobert. Era, doncs, un indret indispensable en una concepció urbana on
l’espai resultava tan atapeït que els habitatges acabaven esdevenint elements ombrívols
i foscos. 

Quant a la cronologia, cal esmentar que l’edifici aparegut devia correspondre a una
construcció que devia formar part del call jueu i que va ser abandonada durant el segle
XIV. En aquells moments, la comunitat jueva ja tenia problemes importants i es va veure
obligada a abandonar i malvendre les seves propietats. A partir d'aquell moment tot sem-
bla indicar que el sector excavat va esdevenir un espai obert que va acabar integrat com
a pati al gran edifici de la Pia Almoina.

Per sota d'aquestes estructures es van recuperar, en racons cada cop més reduïts per
la manca d’espai provocada pels diversos elements que havien anat apareixent i que no
s'havien desmuntat, tot un seguit de nivells de farciment, en el quals es detectava cada
cop una cronologia més antiga en els materials recuperats, fins a arribar als nivells infe-
riors de l’excavació on es van localitzar materials d’època romana, no associats a cap
estructura determinada i barrejats, sovint, amb objectes lleugerament posteriors.

Com a conclusió final cal ressaltar la importància que aquesta mena d'excavacions
tenen a una ciutat com la nostra, on no sovintegen els indrets on se’n puguin fer. Aquests
estudis permeten documentar i comprovar sobre el terreny els estudis teòrics fonamen-
tats en dades documentals que s’estan realitzant sobre la història i l’urbanisme de la ciu-
tat de Girona.

2.5. Intervenció als jardins del Palau Episcopal (2006) (fig. 21)

La darrera de les intervencions efectuades en el sector que és objecte d’aquest estu-
di va consistir en una petita excavació dins de l’espai dels jardins del Palau Episcopal de
Girona, actualment seu del Museu d’Art, concretament dins d’una estança de planta rec-
tangular anomenada popularment la nevera. La direcció del Museu d’Art es va plantejar,
a la darreria de 2005, convertir l’espai en aula per a tallers didàctics, fet que implicava
el rebaix de la cota interna de circulació i feia necessària, per tant, una exploració
arqueològica i l’excavació parcial del seu subsòl. Aquesta intervenció es va realitzar entre
els dies 30 de gener i 7 de febrer de 2006. La millora de l’aïllament exterior contra humi-
tats del mur oriental de l’estança va representar també una excavació al pati superior,
que va ser objecte de seguiment arqueològic els dies 20 i 21 de setembre del mateix any
(fig. 131).  

L’edifici en qüestió consisteix en una estança rectangular de 4 m per 11 m (dimen-
sions interiors), coberta amb una volta de mig punt sostinguda per murs perimetrals de
prop d’1 m d’amplada. L’observació de la seva tècnica constructiva i de la disposició dels
seus paraments aconsellaria proposar una datació dins del segle XI. Dues finestres estre-
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Fig. 131. Planta general del sondeig realitzat al jardí oriental de l’antic Palau Episcopal (2006).
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tes i allargades, abotzinades, l’il·luminaven primitivament per la banda sud, entre les
quals es va obrir en època moderna una altra finestra més gran, quadrada i enreixada.
El mur del nord havia tingut també dues obertures similars, posteriorment paredades per
una escala interior, bastida igualment en època moderna. El mur de ponent, a més dels
accessos actuals, mostra restes d’obertures antigues, almenys una porta i probablement
un tinell o armari embegut al gruix del mur, mentre que la paret est, decorada en temps
recents amb una mena de font de pretensions grotesques, mostra les restes d’altres ober-
tures paredades. Aquestes obertures són poques, però, ja que el mur conté actualment
la terrassa del jardí del costat. Del pis superior se’n conserva poca cosa, ja que va ser con-
vertit en un badiu ja en temps antic.  Tanmateix, alguns trams del parament del segle XI
conservats fins als punts més alts de l’estructura permeten pensar en un primer pis d’o-
bra. Les excavacions van concentrar-se en la meitat nord de la sala, ja que l’altra meitat
del subsòl de l’estança ja estava ocupada completament per una gran cisterna que ja
coneixíem. El resultat d’aquests treballs va ser la localització d’una sèrie d’estructures, la
majoria posteriors a la construcció de la cisterna, que indicaven diverses reformes del
sector (fig. 131). 

Només en el nivell inferior, un paviment de calç amb picadís de ceràmica (opus sig-
ninum) es mostrava amb tota probabilitat anterior a la construcció de la cisterna i podria
correspondre a un nivell medieval de circulació de l’estança (fig. 132), qui sap si coeta-
ni de la construcció del segle XI. En restava, tanmateix, un fragment molt petit, retallat
per totes les altres accions i obres que successivament van tenir lloc a l’indret. Allí on el
sòl es conservava, en tot cas, va ser possible excavar-lo i veure que a sota seu s’hi tro-
bava ja la roca natural del subsòl. L’edifici del segle XI tenia, doncs, un paviment que
no devia ser gaire diferent, ni en forma ni en cota, del que es va identificar en aquests
nivells inferiors, separat per la roca natural només per un reble de terra molt fosca. No
sabem res més de la primera fase de l’edifici.

La següent acció detectada arqueològicament a l’estança és la construcció de la gran
cisterna de la meitat meridional de l’àmbit, que va alçar el nivell de circulació d’aquest
sector fins a la que és la cota actual. L’estructura aprofitava, tot revestint-les, les tres
parets perimetrals de la cambra, i només al nord es dotava d’un nou límit poderós cons-
tituït per un mur d’uns 75 cm d’amplada, el qual rebentava clarament les restes del pavi-
ment de signinum del costat nord (fig. 131 i 132). Un registre quadrat d’uns 80 cm de
costat, obert a la volta rebaixada de la cisterna a tocar d’aquest mur, i observable des del
principi al sòl de la cambra, permetia observar els paraments interiors del dipòsit, que
estaven formats per carreus allargassats de pedra de Girona, revestits a la part inferior
de l’estructura (allí on es conservava) per un morter rosat de gra fi. En el moment de les
exploracions s’hi veien encara dos dits d’aigua. La datació d’aquesta cisterna s’hauria de
situar en època baixmedieval, potser al segle XV, s’hi hem de jutjar per la tècnica cons-
tructiva i altres dades. Sabem que una font que se n’alimentava, accessible des d’una
cavitat exterior immediatament al sud-oest del nostre edifici, va ser condicionada pel
bisbe Jaume Caçador (1583-1597), autor d’importants reformes al Palau, però la datació
ferma dels altres elements i estrats relacionats amb la cisterna no ens permet proposar
aquesta cronologia tardana per a la nostra cisterna.

La següent acció va consistir en la reorganització del sector nord de la sala, en una
cota assenyaladament inferior a la de la boca d’aquesta cisterna. A l’extrem nord, una
sèrie de murs de factura rústega integrats majoritàriament per còdols i rajols, amb algun
carreu aprofitat, compartimentaven l’espai tot creant una cambra de planta rectangular,
perpendicular als murs perimetrals. Només el límit est d’aquesta petita cambra coincidia
amb el mur antic, assentat clarament damunt la roca natural, Per la seva banda, el límit
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oest el formava el massís d’una escala que pujava cap al nord i probablement girava cap
a l’est, estructuralment anterior (no sabem de quan) als dos murs nord i sud. Entre aques-
ta petita estança i la cisterna es va condicionar un nou i resistent paviment, en aquest
cas de còdols lligats amb terra i morter, que evidenciava una clara pujada cap a l’est,
coincidint amb l’inici d’uns graons que es dirigien a una obertura encara visible al mur
i paredada posteriorment. Per ponent, gairebé un metre per sota la cota inicial, el pavi-
ment de còdols s’aturava en un llindar de pedra molt ben marcat, però continuava a l’al-
tra banda. Cal pensar en un accés per ponent anterior a l’actual, però situat allí mateix
i a una cota inferior. Immediatament al sud, adossada a la cisterna, hi havia una estruc-
tura relacionada amb la conducció de líquids de funció difícil de precisar. L’excavació
del paviment de còdols, que s’entregava clarament al mur de la cisterna, permetia datar
ja aquesta reforma en època moderna (ceràmica de reflexos metàl·lics), en tot cas dins
del segle XVI i probablement no gaire abans de les seves dècades centrals.

Després de l’ús, més o menys breu, d’aquestes estructures, els murs precaris que aca-
bem de descriure van ser afaitats i tota la meitat nord de la sala va ser terraplenada, amb
l’objectiu de regularitzar-ne el nivell global a la cota marcada per la cisterna baixmedie-
val. El potent estrat de reompliment, integrat per còdols, rajols i blocs de morter solts, i
procedent, per tant, en bona part de l’enderroc de les estructures descrites, era molt
abundant en materials: ceràmica comuna, verda vidrada i de cocció reduïda (escudelles,
càntirs, orinals, tupins, teules), fauna (bou, cabra i porc) i, sobretot, un notable conjunt
de plats i escudelles de ceràmica de reflexos metàl·lics, que es data majoritàriament a la
darreria del segle XVI i tombants del segle XVII. Especialment la localització de frag-

Fig. 132. Paviment d’opus signinum anterior a la cisterna.
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ments d’una escudella d’importació, d’un delicat vidrat blau cel amb decoracions de
tonalitats més obscures, característica de produccions de la costa lígur, proveïa una cro-
nologia prou precisa entre el darrer quart del segle XVI i l’inici del segle XVII. Aquesta
datació proveïda per la ceràmica s’adeia perfectament amb la construcció de la porta
d’accés actual al recinte, de llinda plana ornada amb mènsules i guardapols, on hi ha
esculpides les armes del bisbe Francesc Arévalo de Zuazo (1598-1611). En efecte, a l’ex-
terior de l’àmbit, a l’oest, s’estén avui un petit pati quadrat, sobreelevat respecte del
nivell del carrer de Rocabertí, que permet transitar a peu pla fins al cos d’edifici princi-
pal del Palau, al qual s’entra, precisament, a través d’una altra porta gairebé idèntica a
la que hem descrit (en la qual, per més seguretat, hi ha gravada la data de 1600). El sub-
sòl de la sala, sota la nova cota de circulació, es va aprofitar per instal·lar-hi un conjunt
de canalitzacions que, de passada, van dificultar força l’excavació. No sabem exactament
la seva funció, però amb probabilitat es proposaven desguassar la zona del pati orien-
tal, encara fins fa poc afectada molt sovint d’humitats i embassaments d’aigua.
L’adquisició d’aquest nou nivell va implicar refer l’escala nord-occidental, que va quedar,
amb poca diferència, en l’estat actual. 

Fig. 133. Façana meridional –exterior– de l’edifici al carrer Pere de Rocabertí.
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Les darreres accions que es van dur a terme a l’indret van consistiren en la construc-
ció d’una sèrie d’envans, caracteritzats per la manca de fonaments. Un encara es con-
serva, i clou l’escala descrita al nord de l’àmbit, fet de nou a base de còdols i rajols amb
algun carreu aprofitat. Dos més van desaparèixer amb l’inici de les obres; estaven situats
cap al mig de l’estança, però encara no sobre el mur de la cisterna (un estava situat
damunt una de les canalitzacions). Això demostrava clarament que la seva construcció
va tenir lloc quan s’havia perdut memòria del que hi havia al subsòl de l’edifici. Cal pen-
sar, doncs, en un context dels segles XVIII o XIX.

De totes aquestes dades, les que més ens interessen són, sens dubte, les que estan
relacionades amb les fases més reculades. El primer moment de l’edifici és, paradoxal-
ment, el que mostra més restes estructurals però menys d’arqueològiques. Tanmateix,
com ja s’ha dit, l’aspecte dels paraments autoritza a pensar en una construcció dins del
segle XI. La seva implantació respecta clarament el límit de l’actual carrer de Rocabertí
pel sud (fig. 133), i pel nord és possible que el final de l’edifici estigués també determi-
nat per un altre dels decumani minores de la retícula fundacional romana, el que la
documentació de 1319 anomena carreró del palau (Canal et al., 1998, 43). Es testimo-
niaria així la col·locació del nostre edifici en relació acurada amb els més antics traçats
del disseny urbanístic. A més, les cotes immediates inviten a pensar en una façana prin-
cipal a ponent, on es veuen, per cert, restes difícils de precisar de possibles construc-
cions adossades, en tot cas posteriors. 

El poblament del lloc és sens dubte molt reculat. A l’inici del segle XIV el bisbe va
ampliar les dependències del seu Palau cap a llevant, en direcció al nostre edifici, com
pot mostrar el document citat de 1319. Però, per desgràcia, del potent edifici del segle
XI no en tenim cap notícia específica. Tanmateix, atesa la seva posició en la trama urba-
na, és altament probable que des d’una data reculada estigués vinculat a algun dels cler-
gues de la seu que des del segle XII, pel cap baix, devien tendir a proveir-se de cases
particulars als volts de la Catedral. No oblidem que es tracta d’un edifici notable, tant de
dimensions com especialment de materials i factura, que podia tenir un pati frontal, una
sala voltada i almenys una cambra noble al pis superior. És versemblant, tanmateix, pen-
sar en una integració dins la propietat episcopal potser des del mateix segle XIV.

Com a conclusió final cal ressaltar la importància que aquesta mena d'excavacions
tenen a una ciutat com la nostra, on no sovintegen els indrets on se’n puguin fer. Aquests
estudis permeten documentar i comprovar sobre el terreny els estudis teòrics fonamen-
tats en dades documentals que s’estan realitzant sobre la història i l’urbanisme de la ciu-
tat de Girona.
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Tercera part: evolució històrica i urbanística

3.1. Una mica de topografia

Cap ciutat no és aliena a l’entorn físic on se situa, ja que aquest entorn en condiciona
l’urbanisme i en part també la història. Aquesta afirmació, que és aplicable a qualsevol
agrupació humana, ho és especialment en el cas de Girona, un nucli urbà que des de la
seva fundació ha estat estretament lligat al medi, el qual ha marcat de manera determi-
nant tant la seva forma i urbanisme com la seva història. De fet, la topografia i l’entorn
van ser els factors essencials en què es van fixar les autoritats romanes, al principi del
segle I aC, quan va caldre decidir l’indret on crear una nova ciutat. La funció intrínseca
del nucli central d’aquesta nova ciuitas era la de controlar el camí d’Hèracles, una via
molt antiga que travessava de nord a sud la Península i que unes dècades més tard les
autoritats romanes sistematitzarien i ordenarien posant-li el nom nou de Via Augusta, tot
recordant el paper capdavanter del princeps en el procés. Havia de ser un eficaç nucli for-
tificat que permetés defensar aquesta via i, en cas de necessitat, barrar-la, una plaça forta
que tanqués l’accés a la Península de qualsevol enemic procedent del nord.

Aquestes consideracions van determinar l’elecció de l’emplaçament. Fins llavors,
aquesta tasca de control i defensa l’havia exercit l’oppidum ibèric de la muntanya de Sant
Julià de Ramis, que, encimbellat, controlava el congost que uneix la plana empordane-
sa amb la de Girona. Però l’antic oppidum no tenia les condicions necessàries per con-
trolar convenientment el camí i per ser el centre estructurador d’un ampli territori, com
requeria la nova situació sociopolítica. Calia un domini molt més directe de la via i, per
això, la nova ciutat ja no podia estar solament a prop del camí, sinó que havia d’estar a
damunt seu. Per aconseguir-ho calia un lloc on la via fos de pas obligat, on no es pogués
passar per camins alternatius i, al mateix temps, un punt que fos relativament senzill de
defensar. En aquest sentit, la tria de l’emplaçament només podia ser una: la de l’actual
ciutat de Girona. En aquell punt, després de passar entre la riba del riu Ter i els contra-
forts de Montjuïc, més enllà del curs del Galligants, el camí s’enfilava cap al vessant occi-
dental de la muntanya i circulava, escanyat, entre la muntanya, a llevant, i uns petits però
abruptes penya-segats a ponent, que queien damunt l’Onyar. Altrament, era allí on s’a-
plegaven també tot els petits camins secundaris de la zona de tal manera que qui con-
trolés aquella posició era amo i senyor de tota la xarxa de comunicacions del territori.
A més, i era de gran importància, l’indret triat permetia crear unes defenses que englo-
bessin el camí i en facilitessin control i l’eventual tancament en situacions de perill. El
flanc occidental quedava protegit de forma natural pels penya-segats i el mateix riu, i
per llevant el pendent del turó era força més salvatgí i abrupte del que pugui semblar
en l’actualitat. Més endavant tornarem a parlar d’aquesta qüestió, que resulta determi-
nant per entendre el sector que analitzem en aquest estudi (sobre aquests fets, Nolla,
2001, 151-162).

L’emplaçament tan peculiar triat per bastir-hi la ciutat ha estat difícil d’entendre per
aquells que coneguin una mica Girona. Podria semblar sorprenent, tractant-se d’una fun-
dació ex nouo, que no s’escollís la zona baixa situada al pla, a l’actual barri del Mercadal,
aparentment molt més acollidora i on hauria estat molt més senzill fer néixer una ciutat.
En efecte, aquell era un sector planer i ben regat pels diversos rius, que encara avui
constitueixen un senyal d’identitat de la ciutat. I tanmateix no podia complir ni de bon
tros la causa primera i principal de la creació del nou nucli urbà, tot desplaçant l’antic
oppidum de Sant Julià, que era, primerament i principalment, el domini absolut dels
camins i la seva fàcil defensa. 
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L’opció era perfecta des del punt de vista militar i no pas inconvenient des d’altres
perspectives. Aquestes raons i el punt de partida –l’oppidum de Sant Julià– explicarien
també les seves escasses dimensions (unes 4,6 hectàrees), una superfície aparentment
reduïda però perfecta per assegurar-ne una defensa eficaç amb pocs efectius. Durant mig
mil·lenni n’hi va haver prou. Fins a l’antiguitat tardana no es van començar a crear subur-
bis més enllà de la protecció de les muralles. Com veurem més endavant, fins i tot l’ei-
xample d’època carolíngia es va realitzar ampliant el circuit murat que n’assegurava la
defensa. 

La planta inicial de la ciutat era de forma trapezoïdal, falsament triangular, amb la
base als cingles occidentals, damunt l’Onyar, i el vèrtex superior a mitja muntanya, vers
el puig Aguilar, on les defenses eren reforçades amb una poderosa (torre núm. 1 o
torre Gironella) (fig. 138 i 158). L’indret presentava, i presenta, un fort desnivell de lle-
vant a ponent, d’uns 60 m en uns 320 m lineals de recorregut; semblantment passava
i passa també en direcció nord-sud, però d’una manera molt més suau. A la porta sep-
tentrional (Sobreportes) s’hi accedia, venint de tramuntana, seguint un pendent cons-
tant, però no pas dramàtic, que culminava tan bon punt s’entrava a la ciutat per ini-
ciar ràpidament una davallada, també suau, en direcció a migdia (fig. 135). El camí
travessava la ciutat pel sector més occidental, per la part més baixa, de tal manera que
gran part de la superfície de l’hàbitat quedava a llevant de la via, i s’enfilava muntanya
amunt, en una disposició en terrasses, que adaptava i ampliava diverses plataformes

Fig. 134. Muralles baixrepublicanes de Gerunda al costat de ponent de Sobreportes. Les escasses restes dels
murs fundacionals es troben actualment integrades en les defenses més modernes.
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més o menys naturals. Tot i aquestes dificultats, la ciutat fundacional va tenir un dis-
seny ortogonal, perfectament regular, que es dibuixava a partir d’uns carrers paral·lels
i perpendiculars els uns als altres i d’unes insulae (illes de cases) molt petites, de
71 peus per 36 peus (uns 2.130 m per 10,80 m), disposades per scamma, és a dir, amb
el costat llarg en la direcció dels decumani (carrers est-oest) (fig. 138). El cardo maxi-
mus, absolutament descentrat dins la retícula, però que va servir de base per a la seva
creació, no era altra cosa que el mateix camí en el tram que travessava la ciutat i que
ha quedat fossilitzat en l’actual carrer de la Força (Burch et al., 2000, 15-16; Nolla,
2001, 151-162) (fig. 135).

Així, per ponent, com ja s’ha dit, la ciutat era definida per uns penya-segats sobre el
riu Onyar, defensa natural que va fer que no fos necessària una muralla important en

Fig. 135. El camí d’Hèracles i, més endavant, la Via Augusta intra muros de la ciutat
de Girona ha quedat fossilitzat en l’actual carrer de la Força.
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Fig. 136. Els penya-segats que s’alçaven sobre l’Onyar en època antiga queden emmascarats per les cases i
la muralla medieval de la galta de llevant del carrer de Ballesteries que es va edificar a partir de la darreria
del segle XII guanyant espai a l’areny del riu.

aquest sector (fig. 136). Pel costat nord, caldria diferenciar, potser, dos sectors. El que
estava situat més cap a l’oest, pel qual circulava el camí, presentava un descens impor-
tant però transitable en direcció a tramuntana (fig. 134). Però, a partir del lloc on actual-
ment es troba la Catedral de la ciutat, es localitzaven uns desnivells importants, amb
espais ocupats per cingles i fondalades que foren aprofitats, en època romana, com a
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límit natural per la ciutat (fig. 137). Més enllà, la vall pronunciada del riu Galligants ofe-
ria una protecció natural absolutament perfecta. Cap a sol ixent, la ciutat no assolia al
cim del turó que s’allunyava massa i, per tant, aquell lloc era, aparentment, el més dèbil
ja que es trobava dominat per qualsevol atacant que ocupés la cresta de la muntanya.
Tanmateix, la seva llunyania, molt més enllà de l’abast de l’artilleria de l’època, i el fet
d’acabar la ciutat en aquell punt, en un esperó rocós amb forts desnivells a tramuntana
i migdia, el feien fàcil de defensar i segur establint només, tal com es va fer des d’èpo-
ca fundacional, una poderosa torre amb capacitat de posseir artilleria que assegurava,
des de l’alçada, el domini total de la posició i un control absolut d’aquell sector, en apa-
rença el més feble. Pel sud, les defenses naturals eren menys impressionants, ja que, si
bé el terreny era costerut, no existien els grans desnivells ni fondalades que poguessin
actuar com a defensa natural, excepte en el tram central i occidental, on novament la
natura beneficiava, i de quina manera, els gironins. 

Fig. 137. El lloc de la ciutat presentava importants desnivells interns. Vista, des de Sobreportes,
del sector ocupat per les dependències annexes del claustre de la seu.
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La principal funció de la ciutat acabada de crear era dominar aquesta cruïlla de
camins i barrar el pas a qualsevol enemic que intentés penetrar a la Península venint
preferentment del nord, tasca que li ha tocat desenvolupar una vegada i una altra al llarg
dels segles, sovint aturant l’enemic vingut del nord, però, de vegades, també de migjorn. 

Al sector de tramuntana, el que més ens interessa en aquest estudi, la topografia com
ja hem apuntat era encara, si això fos possible, més complicada. En direcció nord, el
pendent era tan aspre, amb una forta davallada a la zona que actualment ocupa el claus-
tre i estances annexes de la Catedral, que va constituir, inicialment, el límit natural de la
ciutat i que van resseguir les muralles (fig. 137). A l’exterior d’aquest espai, entre aquest
indret (espai del claustre) i la zona del carrer de Sarracines fins a arribar a Sobreportes,
el desnivell era molt marcat, cosa que feia segurament impossible la comunicació direc-
ta entre els dos sectors. El contacte es devia fer per l’interior de la ciutat, a través de la
porta (o portella) del fòrum, reforçant el seu paper estratègic. Aquest fet s’ha confirmat
en les darreres excavacions realitzades el 2004 al pati de l’obra de la Catedral, situat a
ponent del claustre de la seu, més enllà de les muralles, que van permetre observar l’e-
xistència d’un desnivell tan dificultós que va exigir que les construccions d’època medie-
val d’aquell sector es trobessin a més de 3 m per sota del nivell de circulació actual que
s’ha assolit a base de terraplenaments i murs de contenció. Les excavacions als soterra-
nis de l’ala oest del claustre i estances annexes també van permetre determinar que en
aquella zona, en època antiga, existia una forta davallada, amb una petita terrassa, enclo-
tada entre el massís de la muntanya, a llevant, i un petit penya-segat, a ponent, per la
qual discorria un caminet, i que per dur a terme les construccions medievals va ser
necessari retallar la roca del subsòl a la zona de migdia, mentre que cap a tramuntana i
a ponent van caldre grans aportacions de terres. Contràriament, el nivell de circulació
dins aquesta terrassa pràcticament no ha variat al llarg de la història en aquest sector, i
el fort pendent que existeix actualment al carrer dels Manaies, situat al nord de les esca-
les de la seu, ja existia en època romana o, en tot cas, era encara més pronunciat.

3.2. Època romana

La data de fundació de la ciutat és ben coneguda gràcies, sobretot, a les excavacions
realitzades a Casa Pastors, actual Palau de Justícia, que va permetre documentar l’inte-
rior de la torre occidental de Sobreportes i va proporcionar un potent paquet estratigrà-
fic corresponent al moment fundacional de la ciutat i altres nivells que dataven la pri-
mera gran reforma de les defenses urbanes cap al 300. Aquelles dades s’han anat
confirmant contínuament en altres excavacions urbanes. Sabem, doncs, que la ciutat de
Gerunda és una fundació ex nouo realitzada a les primeres dècades del segle I aC, més
concretament entre el 80 i el 70 aC, dins un procés de reorganització del territori i de la
nova distribució de la població lligada al conflicte sertorià (82-72 aC) i que va implicar
l’abandonament de l’oppidum ibèric de Sant Julià de Ramis, que fins aleshores exercia
les funcions de control i vertebració del territori, que a partir d’aquell moment assumí la
nova ciuitas. El nucli urbà era de dimensions reduïdes, 4,6 hectàrees, i, sobretot, una
plaça forta destinada a dominar i controlar la principal via de comunicació nord-sud
(fig. 138). De les muralles fundacionals en resten diverses traces, si bé sovint emmasca-
rades per les reformes posteriors. Les defenses estaven formades per uns sòlids murs d’o-
bra poligonal amb blocs que només en determinats punts podrien considerar-se, com va
fer la historiografia tradicional, com a ciclopis. Aquesta primera obra no disposava de
torres, llevat de la que senyorejava el vèrtex oriental, el punt aparentment més dèbil. En
el sector del nostre estudi pràcticament no en queden elements visibles, deixant de
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banda algunes filades conservades en el tram nord-oest de la muralla, davant de l’es-
glésia del màrtir Feliu, integrades en un parament molt reformat i, preferentment, caro-
lingi (fig. 134). Tanmateix, es conserven en bon estat interiorment, tal com va posar de
manifest l’excavació de la cuina de Casa Pastors (supra) (fig. 12).

Com hem esmentat més amunt, la via, que al llarg de la història ha rebut diverses
denominacions (camí d’Hèracles, Via Augusta o camí de França), entrava a la ciutat per
una gran portalada, coneguda com a Sobreportes i, convencionalment, com a porta de
les Gàl·lies, actualment flanquejada per dues torres circulars, imponents, que en reco-

Fig. 138. Planta general de Gerunda. Distribució interior de carrers nod-sud (cardines) i est-oest (decumani),
de les places i de les insulae.
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breixen unes altres de quadrangulars d’època romana, tal com es va poder veure en les
excavacions ja esmentades de Casa Pastors (supra). Només d’entrar al recinte urbà, el
camí –en aquell punt, carrer– creuava l’espai de representació més important de la ciu-
tat, el fòrum, que presentava diverses peculiaritats, com veurem més endavant, i dava-
llava ràpidament per sortir de la ciutat per una altra porta, a migdia, situada a l’actual
placeta del Correu Vell, la Porta Onnaris de l’alta edat mitjana. Entre la via i el límit occi-
dental, a l’extrem nord de la ciutat pràcticament només quedava espai per a dues illes
de cases i s’anava reduint a mesura que s’avançava en direcció a migdia. Cap a llevant,
la part més gran de la ciutat es disposava en terrasses. La comunicació entre aquestes
plataformes es realitzava a través de rampes costerudes o escales.

Tal com s’ha dit, la xarxa urbana de la ciutat prenia com a base una retícula ortogo-
nal de 71 per 36 peus, que en alguns punts devia ser modificada i distorsionada per la
necessària adaptació a l’orografia del terreny. Aquesta retícula es va anar mantenint en
moltes zones fins a època medieval i moderna i, de fet, continua, a grans trets, definint
l’espai urbà Força Vella (fig. 138). 

Al sector septentrional de la ciutat, l’arqueologia i la documentació escrita permeten
recuperar alguns dels carrers desapareguts i apreciar la seva llarga pervivència. Així, els
diversos sondejos arqueològics realitzats els anys seixanta a la Pia Almoina, tot i la seva
limitació, van localitzar la cruïlla de dos carrers, un en sentit nord-sud i l’altre est-oest,
que ocupen perfectament el lloc teòric fixat per la xarxa urbana fundacional i que van
seguir en funcionament fins a la construcció de l’edifici de la Pia Almoina en els primers
decennis del segle XV (fig. 8 i 9). També hi ha referències d’època medieval a un carrer
que circulava de nord a sud i que passava per sota l’escalinata d’accés a Santa Maria,
que devia correspondre a un vial d’època romana. Finalment cal esmentar el fet que, fins
i tot a la petita plaça de la Catedral, detectem, per època carolíngia i altmedieval, la per-
vivència de carrers est-oest en espais coincidents als de la trama urbana fundacional. 

Una de les coses que a primer cop d’ull més poden sorprendre de la planta general
de la Gerunda romana és, precisament, la situació del fòrum, un espai que no va ser
possible localitzar abans de la identificació de la quadrícula urbana fundacional (supra)
i que, generalment, i de manera teòrica a partir d’evidències indirectes, es proposava
situar a la segona plataforma en el lloc que ocupa la Catedral i la plaça dels Apòstols
(Nolla, 1987, 46-47; Ruestes, 2001, 177-179) (fig. 138, 139 i 140). Aquesta plaça civicore-
ligiosa, que constituïa el cor de tota ciutat romana, se solia situar al centre geomètric o
al seu redós, com a eix vertebrador de la vida urbana, tant des del punt de vista polític
com urbanístic. En el cas de Girona, aquesta plaça es trobava fortament desplaçada cap
a l’extrem nord i amb una disposició peculiar motivada per la topografia. Així, el con-
junt foral es dividia en dos espais clarament diferenciats que es trobaven a dues alçades
ben diferents. A la part baixa, més cap a ponent, s’hi trobava el fòrum cívic, amb la basí-
lica situada, hipotèticament, a l’oest del carrer que el travessava, el sector intra muros,
del camí nord-sud, tancant la plaça i ocupant un dels costats curts del conjunt. En una
terrassa superior, actualment ocupada per la Catedral de Santa Maria, hi localitzaríem
l’espai sagrat del fòrum, amb el temple principal de la ciutat en posició axial i dominant.
Ambdós àmbits es devien comunicar amb una llarga escalinata (fig. 139 i 140). Les raons
per les quals es va triar aquesta situació per al fòrum són diverses i tenen a veure, sobre-
tot, amb la funció propagandística i de representació d’aquesta mena de places, on un
cop més tampoc no és absent la topografia (fig. 141). En aquest cas, aquesta zona de la
ciutat, el punt d’inflexió on el camí nord-sud finalitza el curs ascendent i inicia el seu
descens marca la zona més elevada i planera on es podia construir aquesta plaça, si se
la volia vincular directament amb el principal carrer de la ciutat (fig. 140). Per l’altra, pre-
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cisament per la davallada nord-sud del terreny, aquest és el punt més elevat del conjunt
urbà, on la plaça resulta més visible per al viatger, especialment si ve del nord (fig. 139
i 141). Si la plaça es trobés al centre de la ciutat, quedaria oculta a la vista des de l’ex-
terior per la topografia de l’entorn. Així, en aquest indret, la zona religiosa, el temple
cívic presidia la ciutat era visible per a qualsevol persona que s’apropés a la plaça, com
demostra encara la imponent massa de la Catedral, element identificador de la ciutat visi-
ble des de qualsevol punt de l’entorn (fig. 141). Si el fòrum s’hagués situat en una zona
més cèntrica, el mateix pendent l’hauria ocultat als viatgers provinents del nord i li hau-
ria restat aquesta funció teatral tan important en la mentalitat de l’època, més encara en
el context sociopolític baixrepublicà i augustal. Cal també tenir present que no hi havia

Fig. 139. Reconstrucció ideal de Gerunda a l’alt imperi vista des del nord-oest. En primer terme, darrere les
muralles, l’àrea foral (dibuix J. Sagrera).

Fig. 140. Reconstrucció ideal de la secció del fòrum de la ciutat on s’aprecia el fort desnivell existent entre
la plaça religiosa i la cívica (dibuix D. Vivó).
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cap altre espai d’aquelles dimensions que pogués seguir la distribució de les insulae
urbanes amb l’eix llarg d’est a oest. 

Com hem esmentat més amunt, les dues places, la cívica i la religiosa, es devien
comunicar per una escalinata central situada al mateix indret on es troba la que actual-
ment puja cap a la Catedral, però en realitat no conformarien dos espais separats, sinó
que conceptualment cal entendre’ls com una unitat. Així, la plaça abraçava també els
espais laterals fins a la muralla (fig. 144). Per tancar la plaça per tramuntana i migdia
existien sengles porxats, dels quals el que estava situat al nord devia estar separat de la
muralla com a màxim per una filada de tabernae, ja que no és possible cap altra solu-
ció, flanquejant el camí que portava cap a una porta que se situava al sector nord-est de
la plaça i que permetia l’entrada a la ciutat per aquella banda, l’única manera possible
venint de llevant (fig. 144). 

Fins aquí hem presentat un esbós de com devia ser en origen aquest sector de la ciu-
tat. És cert que potser hem fet la tasca al revés, ja que hem exposat les conclusions abans
de presentar les dades que ens permeten arribar-hi. Però probablement resulta més ente-
nedor presentar-ho d’aquesta manera i no apilar un munt de dades arqueològiques i
documentals disperses, que per altra banda ja estan esmentades a la primera i segona part
d’aquest treball. Per tant, el que cal ara és justificar convenientment aquesta interpretació,
que, com és obvi, es basa en evidències i no solament en elucubracions, si bé és cert que
en alguns aspectes les evidències són més escasses i fugisseres del que voldríem.  

Comencem pel perímetre de la ciutat. Quant al tram occidental de la muralla, des de
Sobreportes a l’alçada de l’actual conjunt de la seu, no hi ha cap dubte del recorregut
de les defenses, ja que aquestes han quedat fossilitzades en la trama actual, si bé estan
emmascarades per construccions posteriors. El tram de muralla que actualment encercla
el claustre de la canònica és un afegit d’època carolíngia, com veurem posteriorment i
va demostrar l’excavació dels soterranis de la Catedral (supra i infra). Però en època

Fig. 141. La visibilitat extraordinària del temple cívic des de la distància se’ns fa avinent en el domini visual
actual de la Seu.
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romana la muralla girava, a l’altura del replà superior de la Catedral o un xic abans, en
direcció sud, per tornar a recuperar ràpidament l’orientació original cap a llevant (fig.
139 i 144). Aquest gir el feia per anar a buscar i resseguir el contorn natural del cingle
que ocupava aquest sector de la muntanya. Per tant, tot el sector que actualment ocu-
pen el claustre i les estances annexes en direcció a ponent, eren, en època romana i tar-
doantiga, zones extramurs. L’excavació de l’any 2004 en aquest sector va posar al des-
cobert restes de petits murs i un massís de morter que delimitaven estructures de forma
quadrangular, molt malmeses per l’ocupació posterior de l’indret (fig. 144). Aquestes
estructures corresponen als basaments de mausoleus, tombes de formes diverses, areae
més o menys monumentals que, flanquejant els camins d’accés a la ciutat, constituïen les
vies funeràries on s’enterraven els habitants del lloc (fig. 142). En les excavacions se’n
van documentar dues, quadrangulars, però amb diferències constructives importants.
Així, mentre la que estava situada més a prop de les muralles presentava les parets de
pedra lligades amb morter, l’altra constava d’un cos massís d’opus caementicium amb un
petit mur que l’envoltava. Probablement existien altres sepultures més senzilles que no
han deixat cap mena de rastre, amb les làpides espoliades per aprofitar-les en alguna
obra propera i les tombes malmeses per les construccions posteriors. Aquest conjunt
vorejava el caminet que portava cap a la porta de la ciutat (fig. 144). Una via funerària
similar, més important, resseguia els darrers metres de la Via Augusta abans d’entrar a la
ciutat per Sobreportes. En aquest sector existia un cementiri que la tradició relaciona
amb l’enterrament de sant Feliu des d’almenys el segle IV (fig. 143). En un sector d’a-
questa necròpoli situat més a ponent, a la part baixa de l’Onyar, es van documentar tom-
bes que cal datar en època altimperial i que formaven part del mateix cementiri, que va
seguir en ús fins a època moderna. A la zona occidental de l’església de Sant Feliu, en

Fig. 142. En època romana les necròpolis urbanes es disposaven a l’entorn de la ciutat tot vorejant els camins
d’accés. Vista de les areae funeràries de la necròpoli sud-occidental d’Aquileia (Fiuli-Venezia Giulia, Itàlia)
que es disposen al llarg d’un camí.
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Fig. 143. Les obres de seguiment de la canalització del gas natural a l’entorn del portal de
Sobreportes van posar al descobert elements que podien haver estat tombes monumentals de
la necròpoli romana septentrional que es disposà a un i altre costat de la Via Augusta.

les excavacions que hem esmentat ara, es van posar al descobert altres estructures altim-
perials que es podrien relacionar amb monuments on es desaven urnes cineràries (Canal
et al., 2000, 17-24). A prop seu es van trobar tres tombes que es podrien datar en època
altimperial. També es podrien relacionar amb aquesta necròpoli les referències, menys
clares, que va aportar Dorca, referents al moment de construcció de la capella de sant
Narcís i en les quals es parla d’unes voltes de formigó de gran solidesa que es van loca-
litzar enterrades i que van ser destruïdes. Podria tractar-se de notables monuments fune-
raris o de columbaris? La manca de cronologies i d’altres referències fa impossible ara
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Fig. 144. Planta del sector nord de la ciutat a l’alt imperi, amb l’àrea foral disposada de llevant a ponent ocu-
pant una part significativa de l’espai, amb l’àrea sacra enlairada, amb el temple urbà en posició dominant i
simètricament col·locat, i connectada amb escales amb la plaça civicopolítica, definida amb un triple pòrtic
i situant la basílica i (versemblantment) la cúria tancant l’altre costat curt del conjunt urbà, seguint l’esque-
ma més clàssic d’estructura foral. S’observa, també, la muralla fundacional, sense torres, la porta septentrio-
nal (Sobreportes) i la porta del fòrum, cap a llevant. A redós dels camins d’accés d’aquestes portes es situa-
ven les tombes i els monuments funeraris de la comunitat urbana.
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per ara anar més enllà de la simple especulació (Dorca, 1807, 243-244). Una mica més
cap a llevant, a la zona actualment ocupada pels Banys Àrabs, també s’han localitzat res-
tes que semblen confirmar l’extensió en aquest sector de l’àrea funerària, com demos-
tren les troballes de diverses tombes de peculiars tipologies (una era una àmfora Dressel
20 escapçada, una altra era una fossa coberta amb fragment d’àmfora i la tercera era una
tomba de tegulae). A prop d’aquests enterraments també hi havia les restes d’estructu-
res de pedra i morter, conegudes només de forma parcial, que podrien pertànyer a
monuments funeraris tardoromans (Canal et al., 2000, 24-26). La col·locació de la xarxa
de gas ciutat al sector de Sobreportes va implicar, l’any 2003, l’obertura d’una petita rasa
entre la porta de la ciutat i la façana sud de la col·legiata, dins de la qual es van localit-
zar les restes de diversos murs de pedra i morter, d’uns setanta centímetres de gruix, que
semblaven conformar una estructura quadrangular. Un dels murs havia estat parcialment
malmès per la col·locació d’un enterrament. Tot i que les estructures no es van poder
datar a causa de la limitació d’espai i l’aprofundiment d’aquestes rases, la seva situació i
dimensions fan pensar en un altre mausoleu, situat molt a prop de la porta principal de
la ciutat (Palahí i Vivó, 2004, 361-364) (fig. 143).

Totes aquestes dades confirmen l’existència d’una necròpoli a l’entorn del sector nord
de la ciutat, resseguint els diversos camins d’accés, i en la qual alguns dels monuments
funeraris més importants (els grans mausoleus de pedra i morter) se situaven molt a prop
de les portes, com mostrarien les restes localitzades a la rasa del gas de Sobreportes o
les excavacions als soterranis de la Catedral. En aquest darrer cas, la seva situació es veu-
ria magnificada per la situació elevada de l’indret que els faria visibles des d’una llarga
distància, un efecte buscat en aquesta mena de monuments que cercaven la perpetua-
ció de la memòria del difunt (fig. 144).

Si, com hem vist, l’aspecte extern de la ciutat a tramuntana no diferia del que els viat-
gers podien trobar-se a l’entrada de qualsevol ciutat romana (fig. 142), un cop dins del
recinte emmurallat sí que els devia sorprendre trobar-se de cap dins del conjunt foral de
la ciutat. Ja hem exposat (supra) les raons per les quals sabem que el fòrum es trobava
en aquesta peculiar situació. Quant a la seva configuració és segur que era una gran
plaça, estructurada a dos nivells, amb porxats a tramuntana i migjorn, mentre que a

Fig. 145. La façana de la catedral actual es recolza damunt d’un mur anterior que definia per l’oest la plata-
forma de la plaça cultual del fòrum. A la part inferior s’observen filades de carreus que correspondrien a un
pas sota arcada que travessava el sector de tramuntana a migdia.
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ponent i llevant quedaria tancada pels dos elements que simbolitzaven el poder cívic i
religiós, la basílica a l’oest i l’àrea sacra del temple a llevant, dues peces consubstancials
i sense una de les quals no seria possible atorgar-li la condició foral (fig. 139, 140 i 144).

L’espai central de la plaça devia estar ocupat per una llarga escalinata est-oest que
devia comunicar ambdues terrasses (fig. 140). Aquesta escala va ser parcialment localit-
zada durant les excavacions desenvolupades al final de la dècada de 1990 dins el pro-
grama d’investigació Progress (supra; Freixas et al., 2000, 62-69). La realització d’un
parell de sondejos al massís de la graonada actual, un al replà superior i l’altre al replà
situat immediatament per sota, va posar al descobert el nucli intern de morter d’una esca-
la anterior a l’existent (fig. 95). Els blocs que haurien conformat els graons havien estat
extrets segurament en el mateix procés constructiu de l’esglaonada actual, però els indi-

Fig. 146. Planta de l’àrea foral de diverses ciutats romanes on s’aprecia la contraposició clàssica tripartida entre
el temple cívic, l’area i la basílica civil. 1) Clunia 2) Velleia; 3) Lugdunum Convenarum; 4) Nyon; 5) Feurs.
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cis que en quedaven permetien descobrir que eren fets amb grans lloses de pedra
sorrenca. L’escala era més curta i més dreta que l’actual, com demostra el fet que, al son-
deig superior, els graons es trobaven a 2,5 m de profunditat, mentre que a l’altre de més
a baix apareixien a 4,5 m de fondària. La intervenció realitzada al replà de dalt va apor-
tar dades encara més interessants. L’esglaonada es recolzava en el seu tram final al
damunt d‘una volta disposada de tramuntana a migdia que es lliurava contra el mur de
contenció de la plataforma superior del fòrum. Per sota d’aquesta volta i en el mur de
contenció es va poder observar que el mur era fet amb carreus ben tallats, allargassats i
formant filades. Es tractava d’un parament pensat i elaborat per ser vist i no simplement
com un mur de descàrrega. A sota, cobert per la volta, hi havia un vial nord-sud que
posava en contacte els dos costats de la plaça, cosa que estalviava als usuaris haver de
fer el tomb a l’entorn de l’escalinata per anar d’un costat a l’altre (fig. 145). Val a dir que
la situació d’aquest vial coincideix perfectament amb l’estructuració teòrica de la xarxa
urbana d’època romana i que va continuar en funcionament fins a època medieval, quan
se’ns fa evident esmentat simplement com “la Volta” (segons un document de 1238)
(Canal et al., 2003 a, 172) (fig. 140 i 144)) i que devia desaparèixer quan, al segle XVII,
l’escalinata actual va substituir l’antiga. 

Pel que fa a l’interior de la ciutat i a l’estructuració de la plaça foral, disposem també
de diverses dades, algunes d’arqueològiques i altres de provinents de la documentació
medieval, que informen directament o indirectament del seu aspecte. En relació amb els
porxats que delimitaven la plaça, hi ha diversos indicis que ens permeten confirmar-ne
l’existència. Així, i pel que fa al pòrtic septentrional, un document de 1067 referent a
unes cases que es trobaven a redós de la muralla de Sobreportes fa esment de l’exis-
tència d’un porxat (ipsa porticus) (Canal et al., 2003 a,170). També surt ressenyat en un
document de 1278 l’existència d’un segon porxat, el que tancaria per migdia la plaça, a
l’emplaçament de l’actual Pia Almoina (Canal et al., 2003 a, 168). A la banda nord, segu-
rament hi devia haver una filada de tabernae entre el porxat i la muralla, com ho mos-
tren les afrontacions de Santa Maria de les Puelles, una esglesiola que va existir des d’è-
poca carolíngia a tocar de Sobreportes i que sembla que va ocupar un espai a l’altura
de l’antic porxo. Entre aquest edifici i la muralla hi ha espai per fer-hi cabre aquells
espais polivalents habituals de les àrees forals (fig. 144).

Més problemes planteja la interpretació de l’extrem occidental de la plaça, que tan-
mateix pensem que cal relacionar amb la situació, certament hipotètica, de la basílica.
Aquest espai cobert del conjunt foral constituïa un element essencial en la configuració
d’una ciutat romana i el lloc lògic per a la seva situació era la banda contrària del tem-
ple, tancant l’altre extrem curt de la plaça rectangular (fig. 139, 140 i 144). És el model
més repetit, quasi canònic, en els fòrums augustals i altimperials (fig. 145). En el cas de
Girona s’hauria de situar, de nord a sud, a l’extrem occidental de la plaça, probablement
sota de l’actual Palau de Justícia i edificis adjacents. Un cop més, les dades documentals
ens poden ajudar. Així, en un document del Llibre gran de la sagristia major, datat a la
segona meitat del segle XI, s’esmenta l’existència d’una escala monumental, en aquell lloc,
que estava constituïda per un graó a la part de migdia i uns quants més al costat de tra-
muntana. Podria haver estat l’esglaonada d’accés a la basílica, situada en un indret on el
desnivell nord-sud era acusat i que caldria compensar amb l’augment progressiu del nom-
bre de graons en direcció sud. Si no existís la basílica en aquest indret, la graonada for-
maria part probablement del porxat de tancament per ponent de la plaça foral. Però és
difícil pensar que no existís cap edifici entre la plaça i la muralla en aquest sector ja que,
en aquest cas, ens trobaríem davant una plaça deformada, massa estreta i profunda i
sense un element visual de referència per a aquell que, des de l’entrada, observés la plaça



169

i que actués de contrapès visual respecte del temple situat a llevant, argument aquest no
gens menyspreable en la mentalitat romana. Altrament, és obligada l’existència d’una basí-
lica en un municipi de tipus romà i no hi ha cap altre lloc on disposar-la.

Quedaria per saber si les petites esglésies de Santa Maria de les Puelles i Sant Genís,
que en època medieval es localitzaven en aquesta zona com dos elements bessons, un
al nord i l’altre al sud de la plaça del Mercadell7, eren originalment dos edificis, potser
templets, d’època romana aprofitats (fig. 144). Atès que no en queda res, poca cosa es
pot afegir a part de plantejar aquesta possibilitat fins que una futura excavació arqueo-
lògica aporti més dades.

Per tant, tot el sector conformaria un sol conjunt, el fòrum, definit per una area, la
plaça pròpiament dita, enllosada, emmarcada per uns porxats i en la qual l’única dife-
rència amb les places forals tradicionals estaria condicionada per l’accidentada topogra-
fia que obligaria a disposar els porxats en terrassa (fig. 139, 140 i 144).

En totes aquestes qüestions, l’arqueologia ens aporta poques dades, ja que tant els
sondejos realitzats al pati de l’edifici del Palau de Justícia com els treballs obrats a la
plaça de la Catedral han mostrat que les restes d’època fundacional i altimperial han des-
aparegut quasi completament i els elements més ben conservats pertanyen, com veurem,
a la fase tardoantiga. Les dades tangibles són escasses per a aquella etapa i es limiten a
una petita fossa obliterada poc després de la fundació de la ciutat i un mur descontex-
tualitzat. Val a dir que la part excavada a l’actual plaça de la Catedral era un espai que
en època romana devia formar part de la plaça foral, un gran espai obert amb edifica-
cions que el devien delimitar a nord, migdia i ponent, en els espais on actualment enca-
ra existeixen construccions que defineixen la plaça. Tanmateix, el potent paquet estrati-
gràfic clos per la muralla fundacional que es va localitzar a l’excavació de la cuina de
Casa Pastors (supra) no s’entendria sense la voluntat inicial de retallar i reblir un espai
orogràficament molt complicat, per fer-lo habitable i adequat a la manera de viure una
comunitat romana. Per tant, la basílica i els edificis annexos caldria cercar-los per sota
de les construccions actuals. Aquest sector, però, presenta un altre problema arqueolò-
gic. Per una banda, el nivell de circulació va variar poc al llarg de la història de la ciu-
tat, fet que suposa que per fer un nova construcció no s’edificava al damunt d’allò exis-
tent, sinó que la preexistència s’arrasava completament. Per acabar-ho de complicar, al
principi del segle XX (supra) es va rebaixar la cota de circulació de la plaça, cosa que
va necessari afegir alguns nous graons a la gran escalinata de la Catedral i eliminar, de
retruc, els nivells medievals i moderns.

Ens queda per analitzar la part alta del fòrum, la terrassa on es devia situar el temple.
Aquesta plataforma, atès el fort pendent est-oest del sector, va necessitar, per poder-la
ocupar, importants treballs d’adaptació del terreny. Així, a l’extrem de llevant, va caldre
retallar la roca per obtenir una superfície planera, fet que hem pogut comprovar a les
excavacions realitzades a la capçalera de la seu actual (fig. 147), mentre que la banda
de ponent va haver de ser objecte d’importantíssimes aportacions de terra i de la cons-
trucció d’imponents murs de contenció per definir aquella plataforma. Aquest podi ha
quedat en gran mesura fossilitzat en les dimensions actuals de la Catedral i en la plata-
forma que la sustenta, que grosso modo és la mateixa que la que constituïa el fòrum ori-
ginal, excepció feta de l’actual plaça dels Apòstols fruit d’una reestructuració del segle
XVI, moment en què s’hi va construir una gran cisterna que configuraria la base d’una
part de l’actual plaça (Freixas et al., 2004, 283-297).

El límit de tramuntana el constituïa la muralla de la ciutat, que en aquest tram devia
resseguir aproximadament el que actualment és la façana nord de la seu. Semblantment
devia succeir amb el límit oriental que cal cercar a l’alçada de la capçalera actual.
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Contràriament, el mur de ponent el constituïa el mateix que actualment podem veure,
folrat pel massís de l’escala barroca a la façana oest de la Catedral. És el mur que es va
localitzar a les excavacions del projecte Progress i que finalitzava uns dos metres per sota
del nivell de circulació actual (fig. 145). Aquests dos metres de més es van guanyar en
el moment de fer la nova façana de la Catedral, al principi del segle XVII, ja que fins i
tot la Galilea de la seu romànica funcionava a l’alçada de l’antiga plataforma del fòrum,
com ja hem esmentat, una mica més baixa (fig. 140). 

Ben poc és, de moment, el que coneixem del temple original, però les excavacions a
l’interior de la nau de la seu van posar al descobert restes de murs i estructures anteriors
a l’edifici romànic que permeten apropar-nos a la possible estructura d’aquell edifici. Així,
els murs perimetrals de la seu de Pere Roger es recolzaven totalment o parcialment sobre
estructures anteriors de gran potència. Dibuixaven, aquells murs, una gran T, amb una
gran paret nord-sud a ponent i dues de paral·leles est-oest. La conservació i aprofitament
d’aquestes restes té, novament, relació directa amb la topografia de la zona, ja que a lle-
vant, on no es van recuperar restes de cap mur, la roca aflorava en superfície i fins i tot
va ser necessari retallar-la parcialment per construir-hi al damunt, cosa que feia inneces-
saris els potents fonaments del costat de ponent, ja que serien els murs localitzats.
Definien una estructura d’aproximadament 13 m de nord a sud i de la qual desconeixem
les dimensions perquè no es va trobar el límit de llevant. Aquestes devien ser les dimen-
sions del temple romà i l’església romànica, de fet, no va fer altra cosa que aprofitar el
seu perímetre com a fonamentació que es va allargar en direcció est, menjant-se la plaça
i el porxat d’aquell sector, ja que l’ascens de la roca permetia construir-hi amb facilitat.
Contràriament, a la banda de ponent es va aprofitar la plaça que hi havia davant el tem-
ple per bastir-hi la Galilea, el baptisteri i un dels campanars, el cloquer vell, tots cons-
truïts a una cota gairebé dos metres per sota, respectant la cota original de l’antiga plaça.

Aquest desnivell ens introdueix en una altra problemàtica d’aquest sector a l’hora d’in-
tentar interpretar-lo correctament: la forma i localització dels porxats que l’envoltaven i
definien el temenos. Com hem vist, a la zona de ponent es desenvolupava una petita plaça
o espai obert que va quedar fossilitzat a època medieval aprofitat, en part, per la Galilea
de la seu i, en part, per un espai obert conegut com el Pedró. Aquest sector més baix no
encerclava totalment el temple, ja que, a llevant, la roca pujava dreta i interrompia tota

Fig. 147. Restes del sòl d’opus signinum de la plaça foral aprofitat
com a solera per a les estructures medievals.



171

possibilitat de crear una plaça baixa a un nivell inferior al del podi del temple. En aquest
sector es va localitzar un gran paviment d’opus signinum que conformava el sòl de la plaça
que envoltava el temple en aquest sector (fig. 147). Així, l’esplanada entorn del temple
devia funcionar a dos nivells. Els costats de tramuntana, llevant i migdia devien funcionar
a una cota similar, amb el paviment d’opus signinum (fig. 147). La part de ponent es devia
trobar a una cota inferior. Com ja s’ha vist, al costat oriental el pòrtic es podia disposar
directament damunt la roca, però això no era possible a l’occidental, on haurien calgut
rebles molt potents. Som de l’opinió que en aquest sector el desnivell es va salvar amb la
construcció d’obres inferiors, galeries cobertes amb volta que s’endinsaven cap a llevant
fins a anar a trobar l’aflorament de roca. Això permetia salvar aquest desnivell de manera
simple amb estalvi de materials. De fet, aquest és el sistema que s’emprà en època medie-
val quan es construí el refetor de la seu romànica i que era usualment usat a les cases de
la ciutat per salvar els desnivells de l’orografia. A més, aquesta és una solució molt habi-
tual en època romana, feta servir, per exemple, en els grans temples i santuaris lacials, sem-
pre encimbellats al damunt de grans podis sostinguts damunt de galeries cegues transver-
sals que solucionaven el problema d’una complicada topografia (fig. 148). Hi ha una dada
prou interessant que creiem que avala aquesta hipòtesi. L’excavació a l’exterior de la faça-
na nord de la catedral romànica va posar al descobert un potentíssim nivell de reble. Estava
format per materials constructius, amb abundants pedres que conservaven encara restes
de morter. Això demostra dues coses: que es va haver d’omplir un espai buit per apujar el
nivell de circulació fins a una cota molt propera a l’actual i que aquest farciment no era
fundacional, ja que es van emprar materials provinents de l’enderrocament d’edificis i
estructures. En altres estudis hem denominat criptopòrtic aquests espais, atenent que se’ls
defineix com a estructures subterrànies, però potser és una denominació equívoca. El mes
probable és que aquestes construccions subterrànies no fossin espais de pas i circulació,

Fig. 148. L’ús de voltes cegues com element constructiu és habitual en grans santuaris i temples des d’època
baixrepublicana. Aquí tenim l’exemple del santuari baixrepublicà de Júpiter Anxur a Terracina (Laci, Itàlia).
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Fig. 149. Conjunt de grades de grans blocs de pedra sorrenca que són visibles
a l’angle nord-est de la plaça dels Apòstols.

ja que per llevant quedarien tallades per l’ascens de la roca, sinó galeries cegues que es
podrien aprofitar per diverses funcions segons les necessitats, tal com succeïa als santua-
ris itàlics com els de Tivoli, Praeneste o Terracina (fig. 148) 

Una darrera dada sobre aquest sector la proporcionen les restes localitzades a la plaça
dels Apòstols a mitjan segle XX8. En aquells treballs es van posar al descobert, a la can-
tonada nord est de la plaça, i per sota del mur de la façana de ponent del Palau
Episcopal, justament en el punt de contacte amb la paret de migdia de la seu, uns
carreus de sorrenca, que semblaven conformar una doble graderia i semblaven insinuar-
ne una de tercera i d’almenys uns 10 m de longitud (fig. 149). No podem saber a què
correspon sense una exploració en extensió ni si formaria part d’unes restes estructurals
originàries o si són blocs d’aprofitament d’una obra més recent. Com hem esmentat més
amunt, el temple es devia obrir cap a ponent, on es trobava l’escala d’accés i la plaça i
devia quedar tancat als altres tres costats per un porxat. Atès l’escàs espai disponible, els
pòrtics de tramuntana i llevant es devien recolzar contra la muralla, que devien emprar
com a mur de fons. En canvi, a migdia, la situació i topografia eren diferents. Així, apro-
ximadament, la meitat sud-occidental del porxat devia quedar construïda damunt del
podi del temple i les illes de cases de migdia es devien trobar a una cota inferior. A la
zona sud-oriental, el porxat se situava a la mateixa cota que les illes de cas de l’entorn.
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En tot aquest sector de migdia, el porxat devia disposar també d’un mur de fons, però
s’hi podia accedir per l’extrem sud-est, únic espai on es podia situar una porta. 

La disposició del fòrum sembla, doncs, prou clara, però encara es podrien apuntar
altres dades que reforcen aquest plantejament. En els treballs realitzats al principi del
segle XX per rebaixar el nivell de la plaça de la Catedral, obres que van obligar a afegir
quatre graons a l’escalinata monumental de la seu, es va recuperar un pedestal sorrenc
anepígraf (supra; fig. 10 i 11). Hauria de pertànyer al pedestal d’una estàtua foral. El
material emprat, pedra sorrenca, un material de fàcil disgregació, i l’aprofitament en èpo-
ques posteriors devia ser la causa de la pèrdua de la inscripció que molt probablement
acompanyava el pedestal. Altrament, un dels pocs tituli trobats a Girona, una ciutat que
ha proporcionat molt poca epigrafia romana (Fabre, Mayer i Rodà, 1991, 23-28), és el
pedestal del duumvir i flamen gerundensis Lucius Plotius Asprenas, que semblaria pro-
cedent de la terrassa superior de la plaça, a l’interior de l’actual Catedral (fig. 150). Si
se’n confirma la procedència, la dedicatòria a un antic sacerdot del culte imperial refor-
çaria la situació del temple principal de la ciutat en aquell lloc.

Fig. 150. Pedestal d’estàtua d’origen foral dedicat a L. Plotius Asprenas, edil, duòvir i flamen de la ciutat.
Procedeix de l’àrea de la seu i es conserva a l’interior del claustre.
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3.3. L’antiguitat tardana

Aparentment, la configuració de tot aquest espai va experimentar pocs canvis en
època romana. Com que es tractava de la plaça cívica i, per tant, d’un espai públic molt
ordenat i estereotipat, les modificacions devien ser puntuals en alguns edificis, però
sense afectar la seva configuració general (fig. 153). Dades estratigràfiques obtingudes
en l’excavació del sector oriental de la nau de la seu fan pensar en reformes relaciona-
des amb un sòl d’opus signinum que caldria datar dins del segle III (fig. 147), potser a
la segona meitat (supra). Com ja hem vist a l’apartat anterior, el suburbium immediat fora
muralla va continuar sent espai funerari (fig. 144). Ja des del principi del segle IV, des-
prés de la Pau de l’Església, devia agafar una volada important l’entorn de la tomba del
màrtir Feliu (Canal et al., 2000, 30-35), on es va anar desenvolupant un cementiri cristià
per sota i a l’entorn del temple actual. Del luxe i importància d’algunes tombes d’aquesta
necròpoli en són bons testimonis els sarcòfags esculpits que es conserven encastats en
els murs del presbiteri de l’església (fig. 151). Altrament, el cementiri que existia a l’en-
torn de la porta del fòrum, sota l’actual massís de la Catedral, va continuar existint, tal
com posen de manifest diverses troballes, entre les quals destaca un fragment de làpida
funerària (supra) (fig. 70), amb el benentès que alguns dels enterraments, els més prò-
xims a la porta, es van veure afectats per les obres defensives, que en aquell sector van
ser importants i obrades vers el 400, aproximadament un segle més tard de les grans
reformes d’època tetràrquica (fig. 153). 

Aquestes noves muralles resseguien precisament en tot el perímetre les defenses ja
existents i, més que una obra nova, constituïen el reforçament i la modernització de les
que ja existien. Els nous paraments eren de blocs de pedra sorrenca d’opus quadratum,
sovint d’aprofitament, ben escairats, de mides considerables i diverses i formant filades
uniformes. A diferència de la muralla fundacional, aquesta muralla es va dotar d’algunes
poderoses torres, menys de les que s’havia suposat, que es concentraven exclusivament
en les portes (Nolla, 2007, 635-642) (fig. 152). Des del punt de vista defensiu resulten
molt importants les transformacions relacionades amb el sector nord-est de la muralla i
que es van documentar a les excavacions dels soterranis de la Catedral de l’any 2004,

Fig. 151. Sarcòfags paleocristians procedents del cementiri ad sanctos de Sant Feliu i conservats al mur del
presbiteri de l’església. 1.- Fragment de la història de la casta Susanna. 2.- Miracles de Jesucrist. D’esquerra
a dreta guariment del cec de naixença, multiplicació dels pans i els peixos i resurrecció de Llatzer.
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Fig. 152. Sobreportes. La porta septentrional fou reforçada amb sòlides torres quadrangulars exteriorment
d’opus quadratum obrades sobretot amb material d’aprofitament i interiorment d’opus caementicium. A la
segona meitat del segle XIV quedaren amagades per les enormes torres cilíndriques perfectament conserva-
des (torres núm. 16 i 17).
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que formaven part d’una reforma posterior i puntual que cal datar a l’entorn del 400
(supra). Es van identificar les restes d’un mur nord-sud, amb la cara exterior obrada amb
petits carreus ben escairats i formant filades, que es perdia cap a migdia, més enllà de
l’actual mur de tramuntana de la seu, i cap a tramuntana feia angle en direcció oest, on
s’integrava al mur ja existent de les defenses i on es va recolzar, en època carolíngia, la
nova muralla. Davant d’aquest mur, i a uns 0,50 m de distància, es conservaven restes
d’una estructura quadrangular, de la qual es van posar al descobert parcialment les parets
nord i oest, obrades amb una tècnica constructiva idèntica a la del mur suara descrit. La
interpretació d’aquests elements no és fàcil i cal relacionar-la amb la porta que des d’è-
poca fundacional existia en aquest emplaçament (fig. 153 i 154). Que hi era ho consi-
derem fora de discussió, ja que les dades, indirectes, són abundants, certament, i ho con-
firmen. Ja hem comentat els problemes topogràfics que feien impossible l’accés a
Sobreportes per a aquells que anaven i venien del sector est i nord-est, de la muntanya
i de la vall de Sant Daniel, si no era fent servir aquella portella. Hi ha també altres evi-
dències arqueològiques i documentals. Per una banda, en època medieval, hi ha notí-
cies que recorden l’existència d’un pas en aquest indret que permetia no solament l’ac-
cés a la part baixa de la ciutat, sinó també, gràcies a unes escales, a la terrassa superior
a la plaça de la seu i, potser, abans a la plaça religiosa de l’antic fòrum9 (fig. 154). Una
altra prova ens l’aporta el fet que, quan es van construir les muralles carolíngies que
eixamplaven, en aquest punt, l’àrea urbana, es va obrir una porta al mur nord per per-
metre l’accés fàcil a la gent que entrava i sortia de la ciutat des de o cap a l’est. Aquesta
porta no era sinó el trasllat a les noves defenses de la que ja hi havia i que, des de lla-
vors, va quedar integrada dins de la trama urbana de la ciutat, com veurem més enda-
vant. Finalment, la dada més concloent a favor d’aquesta obertura des d’època funda-
cional és l’existència de la via funerària, que ni s’entendria ni podria explicar-se sense
l’existència d’una porta (supra) (fig. 153).

Com devia funcionar? De quina època devia ser? Quina relació devia tenir amb les
restes localitzades a l’excavació? Com hem comentat a l’apartat anterior, cal considerar-
la d’època fundacional i aprofitava el canvi de direcció de la muralla per anar a buscar
el desnivell que sostenia la plataforma superior del fòrum. No sabem ben bé on es rea-
litzava exactament aquest gir, però pensem que es devia produir uns metres a l’oest del
lloc on vam recuperar les restes que estem comentant, coincidint, potser, amb l’angle del
podi de la plataforma foral. Pels volts del 400, com demostra un nivell de farciment rela-
cionat amb les noves estructures, es va realitzar una reforma essencialment de caire
defensiu que va comportar el desplaçament de la porta cap a llevant i la construcció d’un
element defensiu avançat (fig. 153 i 154). Aquest desplaçament de la porta va suposar,
probablement, un engruiximent de la muralla. L’excavació va demostrar que l’espai situat
a ponent del nou mur era constituït per un massís homogeni de morter. La creació d’a-
quell nou mur s’hauria de relacionar amb la construcció de l’estructura quadrangular bas-
tida immediatament al seu davant i que era, probablement, una torre que no solament
assegurava la defensa de la porta a la qual  s’accedia passant pel seu interior, sinó que

Fig. 153. Planta del sector nord de la ciutat en el segle V. El fòrum continuava essent sense canvis aparents
el centre de la vida urbana i a redós dels camins d’accés a Gerunda continuaven disposant-se els sepulcres
dels seus ciutadans (confronteu amb la figura 144). Tanmateix, les muralles havien estat refetes a conscièn-
cia vers el 300. Les torres simètriques de Sobreportes (torres núm. 16 i 17), ben conservades, en són un ele-
ment crucial. Més endavant, vers el 400, fou necessari reforçar  l’accés a la porta del fòrum, tot allargant
puntualment la muralla  i afegit una torre juxtaposada a l’exterior que esdevingué pròpiament l’accés, des
de l’est a l’interior de la ciutat i que obligà a modificar el tram final del camí.
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devia facilitar també l’accés a la plataforma superior a través d’una escala interior. El
resultat era un accés fortament defensat per una torre que, probablement, permetia pujar
directament, mitjançant una escala, a la part alta del fòrum i que es podia tancar de
manera simple. L’ampliació de la muralla i de la torre creava un accés sota una volta de
gran amplada, que es devia mantenir, com a màxim, fins als primers anys del segle XI. 

En aquesta zona, que seguia sent suburbial, trobem poques restes més d’aquest perí-
ode. Caldria referir-se, potser, a un parell de murs descontextualitzats, un dels quals podrí-
em datar al segle IV, i un conjunt de tres dolia localitzats a l’extrem nord-est de les exca-
vacions dels soterranis de la Catedral (supra). Aquests elements denoten freqüentacions
residuals d’aquest sector, potser algun petit magatzem o estructura productiva, pertanyent
a algun negoci situat a l’interior de la ciutat o relacionat amb alguna activitat dedicada a
guardar les mercaderies o carruatges dels viatgers, com una petita hostatgeria.

Fig. 154. Reconstrucció hipotètica del funcionament del sector de la portella del fòrum amb la torre a pri-
mer terme com a principal  element defensiu nou. (Dibuix Jordi Sagrera).

Fig. 155. Planta del sector nord de la ciutat a l’antiguitat tardana (segle VI-VII).  El fòrum començà a perdre la
vella funció essent innecessari un espai tan gran. Tot el sector occidental, més enllà del Cardo Maximus, fou
ocupat per un enorme palau que modificà l’espai del porticat de davant la basílica. Hem suposat –i és la hipò-
tesi més raonable– que fou la seu del poder urbà de la ciutat, la residència del comes ciuitatis.
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Disposem de moltes més dades per a la zona baixa de l’antiga plaça foral. La gran
intervenció realitzada a la part baixa del fòrum és de l’entorn del 500 (fig. 155). Aquest
espai, que en gran part era, fins llavors, una zona oberta, va ser ocupat per un gran edi-
fici que presidia l’entrada a la ciutat per Sobreportes. Per bastir la nova edificació es van
produir importants treballs que van comportar el rebaix del nivell del sòl i l’eliminació
de la majoria de restes anteriors.

La construcció d’aquest l’edifici la situem a l’entorn del 500, per tant, un segle més
tard que la reforma de la porta que hem estat comentant suara. Per obrar-lo es van apro-
fitar carreus i materials provinents, probablement, de les antigues estructures forals. La
part explorada ens mostra un edifici de grans dimensions que cal relacionar amb les res-
tes localitzades unes dècades enrere dins el pati de Casa Pastors (supra). Per començar,
l’edifici s’estenia uns metres cap a llevant fins al límit o poc més del carrer principal d’en-
trada a la ciutat, que, recordem-ho, dividia l’àrea foral, i el feia visible des del mateix
moment d’entrar a la ciutat per Sobreportes. L’espai de migdia estava ocupat per un
espai descobert, probablement una mena d’atri est-oest, al nord del qual se situava l’e-
difici. En el mur sud del gran edifici, s’hi obria una porta de certa entitat que donava
accés a una cambra pavimentada amb opus signinum que actuava com a rebedor i a tra-
vés de la qual es devia accedir a la resta de l’edifici, que conservem molt fragmentària-
ment. Cap al nord es conservava una altra porta de dues fulles amb una columneta
encastada a la part central que donava accés a un espai obert, possiblement un pati o,
més probablement, un element de comunicació que devia portar cap a les dependèn-
cies de l’extrem de ponent de l’edifici (fig. 155).

Per entendre la funcionalitat i complexitat de l’edifici, caldria incorporar totes les
dades obtingudes en diverses excavacions. Així, cal recordar els treballs realitzats als
anys setanta al pati de la Casa Pastors i que van posar al descobert tot un seguit d’ele-
ments que podríem situar cronològicament en aquest moment i que aprofitaven mate-
rials procedents del fòrum (supra). La principal estructura descoberta sembla corres-
pondre a un pati obert amb una bassa o piscineta central (fig. 15 i 17). Aquest element
es trobava immediatament a migdia de l’àmbit 12 de l’excavació de la plaça, l’espai obert
que actuava de passadís de comunicació amb aquest pati. Però no són les úniques res-
tes recuperades en aquells treballs, ja que es van posar al descobert altres elements,
entre els quals diversos paviments d’opus signinum i una sivella de cinturó (fig. 16). 

Pel que fa als paviments de signinum, cal pensar que devien correspondre majoritàriament
a aquesta fase històrica, tot i que haurien pogut perdurar fins a èpoques més avançades.  

L’amplada i la solidesa dels murs conservats d’aquest edifici ens permeten restituir-lo,
com a mínim, amb dues plantes. Si fos cert, no seria gens estrany, tot el contrari, que,
com passa sovint en aquesta època, el sòl del pis superior fos també d’opus signinum,
tal com passa en aquests mateixos anys en les reformes de l’edifici I del castellum de
Sant Julià de Ramis i tants altres llocs (Burch et al., 2006, 55-60). Per les dimensions, per
la cura de l’obra i dels acabats i, sobretot, pel lloc que ocupa, espai públic al centre neu-
ràlgic de la ciutat antiga i sabent que el conjunt episcopal tardoantic s’ha de cercar a l’en-
torn de la basílica martirial i catedral de Sant Feliu (Canal et al., 2004 b, 141-159), pen-
sem que és raonable proposar com a hipòtesi digna de ser considerada que aquell
imponent conjunt no seria altra cosa que l’expressió del nou poder, la residència del
comes ciuitatis que, altrament, té un paral·lel magnífic amb l’edifici identificat com a tal
a la Barcelona visigoda (Beltrán de Heredia, 2005, 151-168) (fig. 156 i 157).

A aquestes dades caldria afegir-hi les referències de què disposem i que ja hem
comentat abans sobre la basílica i els probables templets o aedes, que haurien estat,
segons proposem, la base de les dues capelles de Santa Maria de les Puelles i de Sant
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Fig. 156. Planta del sector nord-occidental de la ciutat de Barcelona a l’antiguitat tardana, amb el con-
junt episcopal i el palau del comes ciuitatis (segons hipòtesi de J. Beltrán de Heredia i Ch. Bonnet.
Dibuix E. Revilla).
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Genís. Tot plegat ens dibuixa un sector presidit per elements, encara en ús, de l’antic
fòrum, si bé segurament amb modificacions tant estructurals com funcionals, i l’ocupa-
ció de part de la plaça foral per un edifici, una residència pública que integra aquests
edificis com a dependències pròpies, probablement lligades a l’administració de la ciu-
tat. L’edifici de nova planta tancava el sector de la basílica i els suposats templets, inte-
grant-los i creant un pati interior entre la basílica i el nou edifici, que constituïa segu-
rament el nou centre de poder i administració civil de la ciutat per part de les noves
autoritats visigodes. És cert que això no és més que una hipòtesi, però diverses dades
indirectes fan pensar que tant aquest edifici com els suposats petits aedes seguien dem-
peus i en funcionament (fig. 155). En el cas dels petits edificis que flanquejaven la
plaça, aquesta continuïtat seria més clara si es trobessin, com proposem, en l’origen de
les esglésies de Santa Maria de les Puelles i de Sant Genís i que, per tant, havien de
seguir dempeus i en funcionament fins al moment de la seva reconversió en capella
cristiana. Aquesta cristianització (que podria haver-se produït a època visigoda) i la

Fig. 157. Restitució del palau del comes ciuitatis (dreta), amb l’església cruciforme i el palau episcopal
(esquerra) al segle VI (segons hipòtesi de J. Beltrán de Heredia i Ch. Bonnet. Dibuix F. Riart-MHCB).
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localització dels dos edificis, flanquejant la plaça foral, semblarien avalar el seu origen
religiós. Pel que fa a la possible basílica, ja hem parlat de les referències posteriors a la
conservació de l’escalinata d’accés a l’edifici que mostraria la seva conservació, sens
dubte, amb abundants reformes tant interiors com exteriors i un canvi obvi de funció
al llarg del temps10. Sigui com sigui, tant si existia la basílica en aquest indret com si no,
aquest fet no invalida la hipòtesi de treball aquí presentada, de manteniment del sector
com a espai del poder civil, continuïtat de l’època romana ara sota les noves autoritats
visigodes (fig. 155).

L’antic sector sacre de la plaça foral, amb el temple dempeus, no hauria canviat d’as-
pecte però sí de funció. Ara no era res més que un monument antic prestigiós, públic i
sense ús d’ençà de la publicació dels decrets per part de Teodosi de tancament dels llocs
de culte pagans. No seria gens absurd imaginar que, durant el domini agarè de Gerunda,
entre el 714-717 i el 785, allí hauria existit la mesquita aljama, amb un emplaçament
ideal, amb espai suficient i propietat fiscal (fig. 155).

Gran part de la xarxa urbana es devia mantenir, si bé molts carrers es devien reparar
i tornar a pavimentar, com succeiria en els que es localitzaven als sondejos realitzats a
la Pia Almoina, on els antics carrers, que disposaven de xarxa de clavegueram, es van
pavimentar amb sòls de còdols, una manera de fer clàssica a la ciutat (supra).

3.4. L’època carolíngia

Una de les característiques de la ciutat de Girona antiga i tardoantiga és el respecte
als límits originals, definits per les muralles (fig. 158). En tot aquest temps no es detec-
ta cap creixement suburbial fora muralles, fet que avala la funció eminentment defensi-
va i estratègica de la ciutat, en la qual pesaven sobretot els criteris defensius per damunt
del creixement de la població. Aquests criteris es van mantenir fins i tot quan, després
que el 785 la ciutat va passar a mans de Carlemany, es va plantejar la creació d’un nou
barri, que va esdevenir el primer eixample autèntic de la ciutat, que es va bastir a redós
d’unes noves muralles. Aquest eixample, que va suposar un increment aparentment
modest de la superfície urbana, uns 5.000 metres quadrats, es va fer ocupant els espais
on actualment se situen els soterranis de la Catedral, el claustre, els jardins de la Francesa
i, més enllà, cap a llevant, el castell de Gironella (Canal et al., 2003 a, 107-151) (fig. 161).
Aquest nou sector estava definit per un terreny espadat, amb un fort ascens oest-est i
nord-sud del vessant de la muntanya, raó per la qual no es va ocupar en el moment fun-
dacional de la ciutat. El perquè de construir en aquest indret l’eixample de la ciutat cal
cercar-lo precisament en les facilitats defensives, si bé és cert que la construcció d’unes
noves muralles en aquell punt comportava dificultats considerables, atesa l’orografia de
l’entorn, i en el fet que, un cop finalitzades, eren fàcils de defensar i permetien protegir
el camí d’entrada des de l’est i del nord-est. 

Les reformes es van incloure dins un pla general de reforçament i consolidació de les
defenses i la incorporació de mitja hectàrea més a la superfície urbana, encara que apa-
rentment modesta, que va significar un creixement d’un 10 % de l’àrea total de la ciutat
(fig. 161).

Les noves defenses, tant en els trams de nova construcció com en aquells sectors en
què simplement es van refer i reforçar murs ja existents (fig. 167), van ser bastides com-
pletament amb opus caementicium, amb la tècnica de l’encofrat, amb paraments exte-
riors de blocs allargassats de mida petita, generalment fets de calcària nummulítica i rie-
rencs, amb presència aquí i allà d’alguns blocs aprofitats. Les diferències que es poden
observar en alguns trams corresponen més al treball de diversos equips que no pas a un
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canvi en la concepció de l’estructura (fig. 162 i 165). La muralla estava formada per un
parament de 2 m d’amplada que generalment es doblava amb un segon mur de carac-
terístiques similars i assolia una amplada total propera als 4 m, aprofitant allà on era pos-
sible, com un dels paraments, la muralla romana ja existent. Les raons per les quals en
algunes zones no es produeix aquesta duplicació del mur són diverses, potser pel fet
que la topografia proporcionava una defensa natural que el feia innecessari o per la pre-
sència de torres molt properes que suposaven un argument dissuasiu suficient. L’alçada
de les defenses també devia variar segons l’indret i la seva vulnerabilitat, però es devia
situar entre els 13 m i els 15 m, segon hem pogut constatar. El mur protector del pas de
ronda i el de les torres estaven dotats de merlets, tal com pot observar-se en algun tram
de la muralla (Canal et al., 2003 a, 113).

Abans d’analitzar les obres que van comportar la creació d’un eixample, farem un
breu repàs de les restes d’aquesta època que són visibles a les muralles d’aquest sector
nord-occidental de la ciutat. Cap al nord-oest de la ciutat es va conservar la muralla ori-
ginal, de la qual encara són visibles algunes restes de filades de carreus incorporades a
les profundes reformes carolíngies i modificacions posteriors que van reparar i/o refer la
muralla malmesa o la van transformar quan va perdre del tot el seu valor militar
(fig. 134).

No sabem si al tram que va de Sobreportes a la Catedral va existir aquest doblament
de la muralla, que és essencialment l’estructura de la muralla romana reformada a bas-
tament per l’obra carolíngia. Actualment aquest sector està emmascarat per les cons-
truccions posteriors, especialment per l’edifici de l’actual convent del Cor de Maria, que
l’ha integrat dins la seva estructura. Si es confirmés la manca d’aquest reforç, podria ser
una prova més del fet que, en aquell sector, el terreny era, en època antiga, molt abrup-
te, cosa que dificultava la comunicació entre Sobreportes i l’àrea més oriental de la ciu-
tat, tot i que no es pot descartar que les edificacions medievals acabessin aprofitant com
a façana el parament extern i desmuntessin el pany interior per guanyar espai edifica-
ble. En aquest sector s’hi localitza una torre quadrangular, la núm. 17 (fig. 158), inter-
nament massissa, actualment emmascarada dins d’un immoble, que consideraríem d’ori-
gen carolingi, tot i que caldrà esperar a estudiar-la i excavar-la per poder-ho confirmar
definitivament (Canal et al., 2003 a, 139). 

Però la reforma més important, tant des del punt de vista defensiu com des del punt
de vista urbanístic, la va constituir la construcció d’un nou tram de muralla al centre del
sector septentrional, que va crear, al seu interior, un nou espai urbanitzable. D’aquest
nou sector, que no és fàcil de resseguir, engolit en les edificacions i obres més moder-
nes, les evidències més ben conservades es troben al seu extrem occidental i van ser
descobertes arran de les excavacions del subsòl dels soterranis de la Catedral (supra).
Aquests treballs van permetre no solament descobrir aquesta important reforma carolín-
gia, sinó també documentar el sistema de treball emprat per dur-la a terme. Així, va que-
dar ben clar que els dos paraments de la muralla no es van obrar simultàniament, sinó
que primer es va definir el perímetre del nou clos i es va construir el mur exterior, una
poderosa obra d’opus caementicium de 2 m d’amplada que en alguns indrets, sobretot
a la zona de ponent, es bastia fonamentant una terrassa inferior, a uns 2 m per sota del
nivell de circulació interior de la ciutat (com ja s’havia fet en aquest sector en època
romana) (fig. 161). L’excavació del denominat “pati de l’obra”, situat en aquella terrassa
inferior, va permetre determinar que aquest mur es recolzava sobre la roca natural, que,
fins i tot, aquí i allà, on aflorava a més alçada, es va retallar i aprofitar (supra). Un cop
finalitzada aquesta obra, es van dur a terme importants obres de terraplenament per
regularitzar el terreny, amb aportació de grans rebles de terra on sovintejaven els mate-
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rials d’escombrera d’època romana. Desconeixem si, a més de pujar el nivell de circula-
ció als sectors perifèrics, es van realitzar rebaixos de la roca a les zones on pujava, espe-
cialment al sector que posteriorment ocuparia el claustre de la Catedral i la canònica, o
si els treballs es van limitar a fer petites terrasses o treballs d’adequació per als nous edi-

Fig. 158. Planta general de la Força Vella amb la numeració de cada una de les torres.
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ficis. Si és així, la roca retallada no es va emprar per omplir els espais que calia regula-
ritzar, dada que sembla que apunta al fet que els retalls del subsòl geològic, apreciables
encara avui dia al sector de migdia de la nau oriental dels soterranis, s’haurien fet amb
posterioritat, versemblantment, en el mateix moment de construcció de les obres lliga-
des a la fonamentació de la canònica i de la seu. A més, com veurem, el paviment de
tot aquest sector semblava lliurar-se contra els punts en què el turó continuaria la seva
ascensió sense senyals d’haver estat retallat o adequat en aquest moment.

La zona occidental del nou sector es va pavimentar, un cop regularitzat, amb un
potent sòl de morter de més de 0,25 m de gruix. Al damunt seu es va bastir el parament
interior de la muralla, de 2 m d’amplada i separat uns 0,20 m del parament exterior.
Aquest sistema constructiu era especialment pràctic des del punt de vista defensiu, ja que
l’ensorrament del pany exterior no arrossegava la totalitat de l’estructura darrere seu i
permetia disposar d’una segona línia defensiva. A l’angle nord-occidental es va construir
una torre quadrangular, sense desenvolupament exterior, tècnicament idèntica a la dels
panys de la muralla i separada, també, del pany exterior per un espai d’uns 0,20 m.
Queda fora de discussió que sigui torre i no bastió, ja que en època medieval va ser
esmentada d’aquesta manera (Canal et al., 2003 a, 137). Posteriorment, va ser substituï-
da, el 1362, per l’actual torre, exterior, de planta circular. Interiorment, complia una

Fig. 159. Torre núm. 20, del sector nord (turris rotunda), anomenada popularment torre Júlia.
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doble funció perquè protegia i reforçava un punt dèbil de tota defensa, com són els
angles, i defensava la nova porta oberta immediatament a llevant i que, modificada, s’ha
mantingut fins a l’actualitat. Aquesta porta certificaria el desplaçament cap a tramuntana
de la que fins llavors existia a tocar del podi de la terrassa foral i que va seguir existint
convertida en un carrer interior de la ciutat que trobem contínuament en la documenta-
ció medieval (Canal et al., 2003 a, 183-199) (fig. 160).

A l’extrem de migdia es van trobar les restes del massís de l’escala d’accés a la mura-
lla que s’imbrica en el seu pany interior. Es va bastir emprant el mateix sistema cons-
tructiu i es va fonamentar directament damunt del paviment de morter que també sos-
tenia el parament interior de la muralla. A l’angle sud-est d’aquest sector, on la muralla
gira cap a ponent per fondre’s amb el traçat romà ja existent, les noves defenses es recol-
zen en el mur de l’antiga porta, construïda vers el 400. En aquest punt, abans del gir,
entre l’escala d’accés a la muralla i l’angle, el parament no va ser doblat. Probablement,
la topografia d’aquest sector i l’existència de la torre situada una mica més cap a ponent
(torre núm. 17) (fig. 158) devien fer innecessari aquest reforç, i més encara si atenem el
fet que, tot i que estava situada en aquell moment a l’interior de la ciutat, encara es man-
tenia dempeus l’antiga torre que protegia l’accés a la porta. 

Fig. 160. La porta que actualment s’obre al costat nord de la muralla, al sector del claustre, en substitueix
una altra d’època carolíngia que ocuparia versemblantment el mateix lloc.
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Pel que fa a la distribució interior d’aquest eixample, disposem només de dades de
l’extrem occidental. Tot aquell espai va ser inicialment ocupat per una gran esplanada,
pavimentada amb el potent sòl de morter ara descrit, en la qual són molt abundants els
forats de sitges o els forats destinats a contenir dipòsits. De fet, aquell espai era cone-
gut, al segle XII, amb el nom de la Palestrina i era una gran zona d’emmagatzematge,
potser coberta amb porxos i destinada a guardar-hi els productes agrícoles, ja fos com a
reserva en provisió d’atac a la ciutat, ja fos per qüestions impositives (fig. 164 i 165). Els
límits de la Palestrina caldria cercar-los en la mateixa topografia del terreny, ja que no
es van localitzar traces d’elements físics del límit (ni murs ni pilars o columnes), sinó que
el paviment es lliurava contra la roca en els punts, sobretot a llevant, en què iniciava un
brusc ascens.

La construcció i l’ús del lloc que anomenem, per comoditat, Palestrina van ser moti-
vats per unes circumstàncies històriques molt concretes, l’ocupació de la ciutat per les
tropes de Carlemany i el conflicte bèl·lic en què es va inserir aquesta acció, i, un cop
passat aquest perill, la zona es va començar a urbanitzar amb rapidesa, com no podia
ser d’una altra manera a l’interior d’una ciutat amb un reduït espai urbà intra muros.

Així, ben aviat es van començar a construir habitatges al sector oest de la Palestrina,
recolzant-los contra el massís de la muralla. Les restes de murs conservats ens mostren
uns casals amb parets de pedra i rierencs lligats amb morter, no sempre de bona quali-
tat, amb uns gruixos d’entre 0,60 m i 0,80 m. Es tracta de cases de petites dimensions,
el límit per llevant de les quals no es va localitzar i que, probablement, se situaven a
l’espai actualment ocupat pel llarg mur que separa les dues voltes longitudinals que
constitueixen els soterranis de l’antiga canònica. La situació dels primers edificis d’aquest
sector demostra que el camí que portava de la nova porta a l’antiga, romana, per l’inte-
rior de la ciutat havia de travessar l’esplanada de la Palestrina per la banda oriental, per
la zona actualment ocupada per la volta llarga dels soterranis, la més vella. Com veurem
més endavant, la construcció, al segle XI, d’aquesta volta va implicar un canvi en la dis-
posició i el traçat d’aquell antic camí, aleshores carrer (fig. 161).

Aquelles primeres construccions es recolzaven en la muralla tot respectant-ne l’es-
tructura. Així, davant de l’escala d’accés al pas de ronda es va bastir una petita casa que
deixava un pas arran de muralla per accedir-hi. La zona oriental de la Palestrina conti-
nuava sent un espai d’emmagatzematge, amb grans sitges obertes al subsòl que es van
anar modificant diverses vegades, fet que comportava el colgament d’algunes i l’obertu-
ra d’unes altres amb la consegüent remodelació del paviment de morter de calç (fig. 164
i 165). Aquest procés d’urbanització va ser una activitat dinàmica que en poc temps va
anar modificant-se i guanyant espai, ocupant les àrees obertes i fins llavors no edifica-
des. Així, les cases més antigues van ser remodelades i anaven acaparant cada cop més
un espai més gran, això sí, sempre fixades per llevant per l’existència del carrer. Les
reformes dins dels habitatges s’emmarquen dins de les transformacions pròpies d’un
barri on es vivia i es treballava i que s’anava adaptant a les necessitats dels propietaris. 

Cap a llevant el terreny iniciava un ascens resseguint la topografia de la muntanya.
En aquesta zona es va obrar, a finals del segle X, una petita nau rectangular coberta amb
volta. Recolzada contra la muralla carolíngia, aquesta nova edificació presentava l’accés
a ponent, actualment condemnat i substituït per un esvoranc que fa, malament, la fun-
ció de porta, obert al parament occidental. Aquest mur ens resulta especialment interes-
sant ja que, com a conseqüència del desnivell existent, es va bastir emprant un arc de
descàrrega com a fonamentació. Aquest arc que anava cobert interiorment era visible
exteriorment i es va cloure amb un parament de petits carreus. A la part alta d’aquest
mur hi havia l’única entrada de llum de l’estança, deixant de banda la porta. Aquestes
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circumstàncies demostren que aquesta estructura va ser bastida abans de les altres vol-
tes que han anat cobrint tot el sector. L’entrada l’hauríem de cercar al sud-oest, segura-
ment a través d’una petita graonada, atès el desnivell existent, i actualment es trobaria a
l’interior del massís de sosteniment del claustre (fig. 161). No sabem quina funció té
aquesta nau petita. Sigui com sigui, el que sí que ens mostra aquesta construcció és que
la zona de llevant de l’eixample carolingi, que no hem pogut investigar arqueològica-
ment ja que està completament colgada pel claustre de la seu i les seves dependències
annexes, estava urbanitzada, amb habitatges i edificacions que es devien disposar en
terrasses petites, aprofitant i adaptant el terreny ascendent d’aquest sector.

Totes aquestes reformes resulten difícils de datar amb precisió, però disposem d’un
bon punt de referència, ja que es van produir abans de la construcció de la nau llarga
que sostenia la cara de ponent del claustre de la nova Catedral, obra que es va dur a
terme entre el segon i tercer quart del segle XI. 

* * * * *

A la zona baixa de l’antiga plaça foral també es van produir diverses reformes.
L’evolució del gran edifici construït, en aquest sector, vers el 500, no és fàcil de definir
cronològicament, ja que les reformes es poden situar entre els segles VIII i XIII (fig. 161).
Tanmateix, la primera gran reforma s’hauria de datar en el moment del lliurament de la
ciutat als carolingis i podria posar-se en relació amb les reformes produïdes arreu de la
ciutat en aquests moments.

Hi va haver diversos canvis interns a l’antic edifici públic, entre els quals caldria des-
tacar la creació, a l’espai central, d’un soterrani en el qual s’obrien tot un seguit de sit-
ges, tal com va passar, també, al passadís de migdia (fig. 163). No pensem que aquest
fet s’hagi d’interpretar com la privatització del lloc. Tot fa pensar que, si havia estat, com
proposem, el centre del poder polític de la ciutat durant el domini visigòtic, ho hauria
continuat sent després del pacte amb els nous senyors, els àrabs, i novament quan la
ciutat va entrar, el 785, en l’òrbita de l’imperi franc. Els llocs fiscals ho continuen sent
al llarg dels temps i dels dominis. No hauria estat fins més enllà que, en no ser neces-
sari, hauria passat de mans fiscals a mans privades. Les dades documentals només ens
permeten assistir al lliurament del lloc el 1082 per part d’uns importants senyors laics a
l’Església (Canal et al., 2003 a, 170-171). Les passes intermèdies s’han perdut.
L’existència de sitges no és una prova de res, sinó d’una manera de fer característica
d’aquest territori des de l’època del domini visigot i que es va universalitzar a l’alta edat
mitjana i que practicava tothom, clergues i laics, rics i pobres. La sala inferior de l’antic
Palau esdevenia un lloc excel·lent per conservar el cereal procedent de les terres fiscals
i distribuir-lo convenientment (fig. 161 i 163). Ben comunicat, còmode, complia eficaç-
ment una determinada funció, tal com la zona de la futura Palestrina ho feia en el ser-
vei de la seu.

* * * * *

Una de les conseqüències més interessants de les excavacions efectuades al sector
nord de la ciutat, a la plaça de la Catedral o sota les voltes del claustre de la seu, ha estat
constatar la presència, durant l’etapa carolíngia, d’un nombrós conjunt de sitges. És un
fet característic d’aquest moment històric que es documenta, per exemple, a Barcelona
en aquesta mateixa època i també en llocs lligats amb les esferes del poder (Beltrán de
Heredia, 2005, 151-168, preferentment, 155-163) (fig. 172 i 173).
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Fig. 161. Planta del sector nord de la ciutat a època carolíngia (segles IX i X). L’aspecte més determinat
correspon a l’eixample urbà de l’àrea nord-oriental, encerclada d’una sòlida muralla que també modificà
substancialment l’entorn de Sobreportes amb la modificació de la porta i amb l’afegit de noves torres, com
la núm. 18, amb la construcció del cellarium de Santa Maria, nova església cocatedral que utilitzà, modifi-
cant-lo, el vell temple cívic, i altres cases lligades al servei de la Seu. La nova muralla significà el desplaça-
ment de la porta del fòrum més cap a tramuntana i la destrucció de l’antic cementiri que es desplaça a l’en-
torn de la seu. A un costat i altre de l’escalinata foral s’hi van anar construint cases en un aprofitament
raonable d’un espai que no servia per a res. El comte ocupà el lloc del poder visigot i emiral i aprofitant
construccions forals en desús es consagraren les esglesioles de Santa Maria de les Puelles (nord) i Sant Genís
(sud). Les tabernae i els porticats eren ocupats per cases senyorials més o menys grans i complexes. 
Explicació dels números:

1) Casa que el  comte de Barcelona, venia a Gotmar, bisbe de Girona, el 988. Aquest casal va ser el nucli
originari del palau episcopal.

2) Tram de la muralla romana que delimitava l’àrea sagrada al voltant del temple foral. En el segle X havia
perdut tota significació defensiva però encara es conservava dempeus.

3) A finals del segle VIII o inicis del IX, l’antic temple romà va ser convertit en l’església de Santa Maria.

4) Torre bastida en el segle V d.C. que comportà una puntual reforma de la muralla en aquest indret.
Precedia i defensava un portal de la muralla. Per accedir-hi calia travessar la torre mitjançant dues por-
tes que s’obrien en els murs oriental i occidental.

5) Grup de sitges concentrades en una petita esplanada a recés i ben pavimetada amb morter.

6) Cases documentades arqueològicament. S’arrengleraven recolzades contra la muralla.

7) El precedent de l’actual torre Cornèlia (o núm. 19) remunta a les darreries del segle VIII. Tenia planta
quadrangular i protegia el portal immediat de la muralla.

8) Portal de la muralla.

9) L’anomenada torre Júlia (o núm. 20) era una de les que defensaven la muralla carolíngia. Per bé que
avui dibuixa la planta semicircular, en una donació a la canonja de Girona que feia Ermessenda, com-
tessa de Girona, i del seu fill el 1020, s’esmenta com una torre rodona.

10) Torre núm. 18 de la muralla carolíngia, les restes de la qual, es conserven amagades dins els edificis
actuals.

11) En el segle X, les velles escales forals eren conegudes com les escales de Santa Maria.

12) Trams porticats del fòrum romà que es conservaven prou evidents en el segle X. De fet se’n registren
referències i esments documentals fins a finals del segle XIII.

13) Cases recolzades a ambdues bandes de les escales de Santa Maria. A principis del segle XI els textos
que s’hi refereixen evoquen un sector urbà plenament construït i edificat.

14) El Mercadell o Forell era el nom que rebia l’espai lliure que havia quedat després d’urbanitzar la gran
plaça foral.

15) Portal i torres de Sobreportes (núm. 16 i 17). En el segle X funcionaven les velles torres baix imperials
fortament reformades en època carolíngia.

16) L’antic palau visigot i carolingi es transformà molt a finals del segle X o poc més tard en una illa de
cases privades.

17) Esglesiola de Santa Maria de les Puelles, esmentada per primera vegada el 993.

18) Església de Sant Genís. S’esmenta des del 950 en endavant.

19) Carrerons avui desapareguts.

20) Carreró que avui encara es reconeix amagat dins una finca privada.

21) En un document de l’any 950 s’esmentava com un carrer que venia de la muralla.

22) L’actual carrer de la Força era el principal eix viari de la ciutat.

23 i 24) Carrers documentats durant les obres d’adequació de l’edifici de la Pia Almoina en la seu gironina
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el 1975.

25) Illa de cases que s’aixecaven en el que és, ara, la plaça dels Apòstols. Es varen enderrocar a principis
del segle XVI.

26) Sinagoga jueva. És la primera documentada a Girona i va ser substituïda per la que s’ubicava a la galta
de ponent del carrer de la Força.



192

Durant la fase III a, al sector que es va anomenar Palestrina al segle XII, el cellarium
de la seu, segons opinem, disposat infra muros per protegir-se d’atacs inesperats, s’hi
han identificat setze sitges. Recordem que més cap a llevant podria haver-n’hi hagut
algunes més. D’aquest conjunt, tres, que van perdurar en ús durant tota aquesta etapa
(fins a la fase VI), es conserven senceres. Són dipòsits de forma canònica i de mides con-
siderables, entre 6 m3 i 5 m3 i escaig. La mitjana dels tres dipòsits se situava en 5,60 m3

(fig. 164 i 165).
Sabem, altrament, que en 1 m3 hi caben uns 660 kg de blat (d’ordi, una mica més,

uns 700 kg). Si acceptéssim com a mitjana de les setze sitges localitzades aquells 5,60 m3

de capacitat, caldria deduir la possibilitat d’emmagatzemar uns 3.696 kg de blat per sitja,
un total de 59.136 kg en totes setze, poc menys de 60 tones. Podríem adduir que és un
càlcul a l’alça i que potser les tretze sitges malmeses no eren tan grans. Si rebaixem a
4,5 m3 la mitjana de capacitat de les sitges, una reducció més que raonable, el resultat
seria d’uns 2.970 kg per sitja i un total d’unes 47 tones i mitja. 

A la fase III b, el total de sitges es va reduir, en el sector conegut, a tretze. En aquest
cas el resultat seria d’una mica més de 48 tones, si suposàvem una mitjana de 5,60 m3,
i d’unes 38 tones i mitja donant-los una capacitat de 4,5 m3. 

És interessant ressenyar que les sitges estaven disposades en la fase III i alineades de
nord a sud, en una doble filera que resseguia el carrer, l’antic camí, que portava des de
la nova porta fins a l’interior de la ciutat. Durant la fase següent, aquells grans dipòsits,
perfectament alineats, ocupaven, només, el sector més oriental, i es disposaven a un cos-

Fig. 162. Muralla carolíngia sobre la fundacional al sector meridional de la ciutat, a l’oest de la plaça de sant
Domènec (pati de la finca del carrer Bellmirall, 2-4).
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Fig. 163. La planta baixa del gran palau comtal del sector occidental de l’antiga plaça foral esdevingué un
enorme cellarium a època carolíngia.

Fig. 164. Cellarium lligat a Santa Maria dins de l’eixample carolingi.
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tat del carrer. Aquesta ordenació acurada, absolutament lògica, la trobem, també, al gran
cellarium carolingi lligat a la catedral barcelonina que va ocupar l’antiga aula episcopal
(Beltrán de Heredia, 2005, 162-163, fig. 12 i fig. 14) (fig. 172 i 173).

Si ens centrem ara en la plaça de la Catedral, durant la fase carolíngia inicial (fase II)
s’han identificat quatre sitges amb una mitjana teòrica rebaixada de 4 m3 per sitja, que
ens dóna un total útil de 16 m3, amb la qual cosa s’hi podien desar unes 10 tones i mitja,
una cinquena part que a la Palestrina. Si consideréssim, però, una mitjana de només 3
m3 per sitja, el resultat es reduiria a 7.920 kg, gairebé 8 tones. Recordem, tanmateix, que
només coneixem una petita part de l’edifici, per la qual cosa l’espai del cellarium podia
ser més gran i, per tant, també la capacitat d’emmagatzematge.

Una mica més tard, en la fase carolíngia plena (fase III a), el nombre de sitges va aug-
mentar considerablement fins a 20. El resultat seria, a partir d’una mitjana de 4 m3 per
sitja, de quasi 53 tones o, si acceptéssim el còmput menor, d’unes 40 tones, en aquest
cas una capacitat pròxima a la del cellarium de la Palestrina. De cap manera aquest con-
junt de sitges que ocupava tot l’espai inferior de la part més ben coneguda de l’edifici
pot pertànyer a un edifici privat. Estem davant d’un edifici públic, ara la residència del
comte, que es va instal·lar on ho havien fet els valis musulmans i, abans, el comes ciui-
tatis visigot. Aquí, com a la Palestrina, s’hi aplegava el pagament en espècies de les terres
fiscals amb les quals es mantenien els òrgans de govern i tots aquells que en depenien.

En la primera fase les poques sitges ocupen un espai central en els àmbits 12 i 18.
Immediatament després, el cellarium va créixer considerablement (fase III a) i va passar
a ocupar els àmbits 1, 4, 8-9 i 5, tot el sector sud-est de l’edifici d’una manera regular
aparentment poc ordenada, però que facilitava l’accés a cada un dels dipòsits i perme-

Fig. 165. Secció de les grans sitges del cellarium de Santa Maria.
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tia una circulació interna eficaç. Cal assenyalar que tant aquí com a la Palestrina aquests
grans cellaria públics, comtals i eclesiàstics, es trobaven al costat d’una porta urbana i
fàcilment accessible, com és raonable i convenient, per facilitar la càrrega i descàrrega i
els moviments constants que devia haver-hi al seu entorn.

Anant una mica més lluny, podem intentar saber, sempre de manera aproximada, el
nombre d’hectàrees necessàries per produir les quantitats assenyalades. Els càlculs teò-
rics d’una producció antiga apunten que una hectàrea produïa uns 1.875 kg de blat, amb
el benentès que calia practicar el guaret per assolir aquestes xifres i per assegurar pro-
duir convenientment un any sí i un no. Caldrà, per tant, doblar el nombre teòric resul-
tant per aproximar-se a la realitat. A la Palestrina durant la fase III a, amb el càlcul alt
(59 t) caldrien unes 31 ha i mitja en conreu i un total d’unes 63 ha. Amb el càlcul baix
les xifres són de 25 ha i mitja (51 ha) i 20,26 ha (40,52 ha). Pel que fa al palau del comte,
a la fase inicial només caldrien 4,2 ha (8,4 ha) o 5,33 ha (10,66 ha) i a la fase plena,
21 ha i mitja (43 ha) o 28,26 ha (56,52 ha). Tanmateix, això només ens indica uns màxims
impossibles. Hem de donar, encara, un altre pas per aproximar-nos a la realitat. Només
arribava a ciutat una part de la collita estipulada convenientment, les rendes que perce-
bia el bisbat o el comte d’unes terres cedides que en cap cas pot depassar el 10 % del
total. Així doncs, la Catedral rebria el cereal d’un territori entre 400 i 600 hectàrees que
coincideix prou bé amb el territori de les uillae de Parietes Rufini de Castellum Fractum,
tan pròximes, que li pertanyien per donació imperial “in alimonia pauperum et stipen-
dia clericorum”, segons especifica el precepte que el rei Odó va donar a Mehun-sur-
Loire el 14 de juliol de 891 a precs del bisbe Seruus Dei de Girona (Marquès, 1993, doc.
núm. 13, 81-82).
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Les terres dependents del comte es podrien situar, pel cap baix, a l’entorn de les 300
ha amb el benentès que només coneixem parcialment el seu cellarium. Les terres com-
tals, al nord de Girona (Palau-sacosta, per exemple, i part del pla de Girona), eren sufi-
cients. Uns i altres tindrien altres dipòsits en altres llocs, des dels quals, si convenia, una
part podia ser transportada als cellaria principals dins dels murs de la ciutat. Aquesta
és, indubtablement, una de les funcions de la ciutat en època carolíngia, almenys al
nostre país. Tanmateix, convé prendre amb cura i prudentment aquestes dades i donar-
los el valor que tenen i que ens permeten fer un pas endavant, que, si no era així, no
es podia realitzar.

* * * * *

Potser aquest és el moment adequat per comentar una altra estructura situada en
aquest indret que coneixem només per referències i que no es va poder datar en el
moment que es va descobrir. A la zona central del carrer nord-sud, just davant per davant
de l’actual escala de la Catedral, es van descobrir les restes d’una cisterna que van ser
parcialment destruïdes amb la col·locació dels serveis d’aigua i clavegueram actuals.
Aquesta cisterna presentava un revestiment interior d’opus signinum. Seria l’única dada
que ens podria aproximar una mica a la seva cronologia, però és extraordinàriament
àmplia ja que tant podria ser d’època romana com tardoantiga, altmedieval o, fins i tot,
més moderna. Tot i això, creiem que cal tenir present el canvi de funcionalitat d’aquest
espai. Anteriorment, especialment en època romana, era un espai obert ple de simbo-
lisme i, en part, aquest paper es va mantenir en època tardoantiga. En canvi, des de l’è-
poca carolíngia trobem proves de sobres de tot un seguit de treballs i reformes encami-
nats a crear unes infraestructures d’emmagatzematge a l’interior de la ciutat. Dins aquests
treballs podria inserir-se la construcció d’una cisterna destinada a crear una reserva d’ai-
gua en casos de necessitat, com les sitges ho eren per als cereals. Avalaria aquesta data-
ció tardana el fet que el mur de migdia semblava recolzar-se sobre estructures anteriors
que els excavadors que van localitzar les restes van considerar d’època romana i de les
quals aquesta nova estructura suposaria una reforma radical.

Hem parlat in extenso de l’ampliació de l’àrea urbana de la ciutat (supra) i de les
poderoses i potents muralles que va substituir i millorar extraordinàriament l’obra
baiximperial. Quan les vam publicar detalladament (Canal et al., 2003 a, 107-163), ja vam
observar que refeia gairebé del tot l’obra anterior i que modificava substancialment
alguns aspectes de la seguretat defensiva, ja que es van construir torres molt pròximes
als antics panys, de gruix doblat, i se’n van disposar al sector occidental del perímetre
més enllà del penya-segat, sobre l’areny de l’Onyar (Nolla, Palahí i Vivó, 2004, 335-340)
(fig. 166). En relació amb les grans reformes carolíngies de l’emmurallament que van
afectar tot el recinte, els treballs efectuats a Casa Pastors el 1971 (supra) ens aporten
dades valuosíssimes i indiscutibles. Queda clar que el coronament del que se suposava
que era la torre romana, a l’alçada d’on era, a la torre interior occidental de Sobreportes,
el sòl d’opus signinum del nivell primer de combat, correspon a les reformes carolíngies,
tal com prova el material gràfic recollit en el diari d’excavació (fig. 17). L’aspecte és el
de les fortificacions del 800 i destaca especialment l’existència d’una banda ornamental
perfectament recta de pedra negra (volcànica) usada a bastament en aquesta obra i que
solia decorar les finestres de les torres o el seu nivell de combat. En aquest cas, marca-
ria exteriorment l’existència de la primera planta de les torres de Sobreportes perquè és
molt segur que l’oriental rebés un tracte simètric. L’afegitó occidental que afegia al cos-
tat de la cara occidental de la torre un cos prismàtic de base trapezoïdal, l’interpretem
com la voluntat de convertir una torre de planta quadrangular en una altra de planta
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poligonal, amb quatre cares exteriors, la millor solució defensiva propugnada des de l’è-
poca hel·lenística, tal com exposava el gran teòric Filó de Bizanci. Era molt més resis-
tent a l’ariet i a altres màquines de setge. El resultat comportava engrandir la torre, fer-
la més sòlida, sense modificar la porta pròpiament dita. La tècnica de la juxtaposició i la
factura no permeten dubtar de la seva cronologia. No sabem com devia ser la torre
oriental, però tot fa pensar que devia reproduir aquestes característiques per monumen-
talitzar, embellir i aconseguir una visió unitària en una de les dues portes principals de
la ciutat (fig. 167).

La reconstrucció carolíngia a aquella alçada ens mostra, per una banda, l’efecte des-
tructiu sobre les fortificacions de l’atac emiral del 793 i, per l’altra, la voluntat de recre-
ar unes defenses perfectes que van emmascarar quasi del tot l’aspecte baixromà de la
muralla (fig. 167).

Pel que fa a la plataforma superior de l’antic fòrum, l’àrea sagrada, les dades que pos-
seïm després d’una parcial però intensa exploració arqueològica (supra) ens fan passar
de les grans obres d’aterrassament i adequació del lloc, evidentment romanes, a la cons-
trucció de la gran seu romànica iniciada decididament vers el 1015 i consagrada el 1038.
Cap evidència estructural ni cap element ornamental ens ajuden a omplir aquella llarga
etapa de més de set-cents anys i, en canvi, sabem que hi va existir, com a mínim des de
la tercera dècada del segle IX, l’església cocatedral de Santa Maria (compartida amb Sant
Feliu), que totes les notícies posteriors lliguen directament amb la prestigiosa i, a mesu-
ra que passava el temps, cada cop més gegantina figura de Carlemany. No hi ha gaires
possibilitats interpretatives amb les pobres dades que utilitzem. La més raonable, la que

Fig. 166. Torre carolíngia del carrer de Ballesteries núm. 26 (torre núm. 12).



més s’adiu amb el que sabem del cert, ens faria suposar que l’abandonament de l’acti-
vitat pròpia de l’àrea sacra i del seu temple va ser en el curs de la segona meitat del
segle IV, dins del procés de cristianització dels nuclis urbans de les antigues ciuitates,
que no hauria significat la destrucció i el saqueig del lloc, altrament de propietat fiscal,
sinó, tal com constantment recordava la legislació imperial, la seva preservació i con-
servació com a monument que recordava l’antiga grandesa, esperant un altre ús que
n’assegurés la conservació. La localització precisa i un punt marginal va facilitar, indub-
tablement, la tasca. 

No podem saber si des d’un moment imprecís l’antic temple va esdevenir capella cris-
tiana, com va anar passant amb la major part d’edificis similars que s’han conservat fins
avui dia (casa quadrada de Nimes, temple de Lívia de Viena del Delfinat, etc.) i, tanma-
teix, ho va acabar sent, tal com es fa palès d’ençà del segle IX (fig. 168). No seria inver-
semblant, sinó tot el contrari, que, tal com voldria la llegenda, la plataforma alta de l’an-
tic espai foral hagués estat transformada en mesquita durant el curt domini àrab, una
solució només parcialment conflictiva si a l’àrea hagués existit un església i que estal-
viava la Catedral, que hauria continuat, sense problemes de cap mena, oberta al culte.

L’expulsió dels agarens hauria significat la reocupació del lloc i la recuperació de l’an-
tiga capella, si havia existit, o la consagració d’una de nova, i la cristianització conve-
nient del lloc.

Pel que va anar passant després, la darrera de les possibilitats és la que preferim
(Canal et al., 2003 a, 183-199).

La decisió de consagrar l’església de Santa Maria al millor lloc de l’àrea urbana, topo-
gràficament i simbòlicament, ha estat atribuïda per tothom i sense dubtes a l’emperador
Carles, un fet altrament improbable si ho entenem com una decisió directa emanada de
la seva voluntat. En efecte, no sembla raonable imaginar la presa d’aquesta decisió pun-
tual des de la llunyania d’algú que no va ser mai ni a Girona ni a les proximitats imme-
diates. Però Carlemany sí que va prendre decisions sobre Girona. Recordem que el 834
el seu fill Lluís va enviar un precepte d’immunitat a la seu de Girona en què recordava
les donacions de vil·les que havien fet el seu pare, Carles, i altres homes devots, tal vega-
da en relació amb la consagració de la segona seu episcopal a Santa Maria, que, en
aquest cas, també s’hauria fet per iniciativa o amb el consentiment explícit i la dotació
del mateix emperador (si va ser posterior al 800). Recordem que pels gironins, segons
les tradicions, aquest era un fet indiscutible i el document citat sembla que avala aques-
ta interpretació. Tanmateix, si ho enfoquem d’una altra manera, s’explicarien aquests fets
i d’altres i, sobretot, el prestigi i el protagonisme del noble monarca en la història de la
nostra ciutat, on ha representat i representa un paper tan extraordinari que el fa únic,
sense competidors. En el període carolingi inicial, des del lliurament de la ciutat a
Carlemany, tal com recorden les fonts de l’època, fins a la mort de l’emperador, el mes
de gener de 814, quan el regne va passar al seu fill Lluís, que, recordem-ho, va estar
diverses vegades a Girona, van passar coses importants des de la perspectiva de la his-
tòria de la ciutat en general i de la història urbana en particular, que explicarien els forts
lligams que els habitants de Girona i els seus descendents trenarien amb Carlemany com
a símbol i representació de l’imperi. Era ben igual que no hagués estat mai en aquestes
terres, però quedava clar, per ells, que les decisions preses en benefici de Girona ema-
naven, en darrera instància, de la seva voluntat. Altrament, la personalitat abassegadora
del sobirà, que va anar creixent al llarg dels segles, fa que sigui  fàcil explicar l’admira-
ció i la voluntat, per part dels gironins, d’intensificar la seva actuació i de fer-lo prota-
gonista d’allò que en realitat van executar els seus subordinats i de moltes altres coses,
tan divertides, però que no són altra cosa que embolcalls extraordinaris del lliurament
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Fig. 168. No és rara, ans al contrari, la cristianització d’antics temples pagans. Un d’aquests casos va ser
l’església de Santa Maria sopra Minerva a la ciutat italiana d’Assís (Umbria) que ocupa un antic temple
romà de mitjan segle I aC dedicat, potser, a la filla de Júpiter.

Fig. 167. Reconstrucció hipotètica de la porta de nord de la ciutat (Sobreportes) a època carolíngia (torres
núm. 16 i 17). Tenim ben documentada la torre occidental fins al primer nivell de combat. Hem suposat,
per reconstruir el costat oriental, una voluntat de simetria (dibuix D. Vivó).
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pacífic fet des de dins a les tropes franques que havien pres posicions a l’entorn de la
ciutat, aprofitant que la guarnició musulmana estava guerrejant a Saragossa (Canal et al.,
2002, 19-21) (fig. 169 i 170). La incorporació de Gerunda i del seu territori al regne franc
va tenir, per a la ciutat, efectes importants. De cop, esdevenia la frontera amb al-Andalus,
el primer bastió que defensava el camí cap al nord i, potencialment, el punt de partida
de noves expedicions cap a migdia, cap a Barcelona i cap a Tortosa, dues ciutats que,
des d’aquells anys, l’imperi va voler conquerir, un projecte que només es va acomplir
parcialment. La presència de tropes professionals i combatives ens és confirmada per les
fonts (Bramon, 2001, 95-102), i, juntament amb la dificultat de prendre la ciutat a l’as-
salt, ben guarnida per unes muralles sòlides disposades sobre una orografia complexís-
sima, explicaria que la ciutat no fos assaltada per l’exèrcit emiral comandat per Al-Malik,
l’estiu del 793, tot i la contundència de l’atac, en què es van emprar màquines de
guerra i devia deixar les defenses molt afectades (Canal et al., 2002, 7-28). Malgrat el que
s’ha escrit, l’expedició era de càstig, a la recerca de botí, per deixar ben clar als francs i
als seus aliats la força militar cordovesa. Si l’objectiu hagués estat recuperar Girona,
només hauria calgut concentrar-se en aquell punt i no deixar la ciutat baldada i conti-

Fig. 169. Guerrer carolingi (dibuix F. Riart). Fig.  170. Guerrer musulmà (dibuix F. Riart).
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nuar via enllà cap a Narbona i les terres de l’entorn. Els textos, certament abundants, ens
semblen concloents dels objectius fixats per a aquesta expedició: castigar amb força
Gerunda i el seu territori; fer com més mal millor a les seves defenses, i prendre Girona,
si era factible, en un temps determinat, continuar nord enllà, fer-se presents a l’altra
banda dels Pirineus, un objectiu simbòlic d’enorme força propagandística, i retornar amb
el botí més gran possible pel coll de la Perxa, la Cerdanya i la vall del Segre fins a
Balaguer, la gran plaça forta emiral en aquelles terres. Que ningú no dubti de la força
que comandava Al-Malik, capaç d’acomplir els seus objectius i de derrotar sense con-
templacions l’exèrcit d’ajuda enviat des de Tolosa. Aquest fet va determinar un canvi
d’actitud o, potser millor, el va accelerar. La voluntat era crear una marca territorial més
extensa al sud dels Pirineus, des d’Osca fins al mar Mediterrani, que arribés fins a l’Ebre,
i ocupar Tortosa. Ja sabem que, malgrat els esforços, l’objectiu només es va acomplir a
mitges. Pel que fa a Girona, aquests nous objectius van significar la refortificació con-
tundent de la plaça i un primer eixample urbà, conseqüència d’aquelles reformes i de la
voluntat d’ampliar l’espai intra muros en poc més d’un 10 % de la superfície total
(fig. 171). Devien pensar que aquell pla no seria realitzable eficaçment i amb seguretat
si el punt de partida, Gerunda, no tornava a ser, amb escreix, una plaça forta inatacable
i que exigia, per ser capturada, un setge de llarg abast no sempre possible ni desitjable.
Recordem que, malgrat diversos intents i cops de mà, al llarg dels segles IX i X, entre

Fig. 171. Reconstrucció del castell de Gironella a època inicial (dibuix J. Sagrera).
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els quals hi va haver una aproximació inquietant del gran Al-Mansur, especialista en la
captura de ciutats fortament protegides, la ciutat mai no va ser presa per assalt. Es trac-
ta d’una obra contundent, ben coneguda i que cal datar entorn del 800 (Canal et al., 2003
a, 145-148; supra). Estem convençuts que era plenament operativa quan els homes de
Lluís, fill de Carles, van iniciar el setge de Barcelona. Aquesta decisió, eixamplar i forti-
ficar novament la ciutat, convertia Carlemany, en la distància, si voleu, en l’autèntic
refundador de la ciutat. Afegim-hi l’esforç per reconstruir i dotar convenientment
l’Església gironina i la decisió de fer entrar, almenys parcialment, l’església-catedral dins
dels murs urbans, en un espai privilegiat i segur als cops de mà de l’enemic sarraí, que
la llegenda i el mite fan emanar directament de l’emperador, que no hauria fet altra cosa
que seguir les indicacions divines. L’antiga Església gironina i els habitants del lloc en
van enaltir la figura i en van afavorir el record, fins al punt de “santificar-lo” i dedicar-li
una missa en què es llegien els fets, llegendaris però harmònics i absolutament lògics,
que van significar la incorporació de Gerunda a l’imperi cristià de Carlemany a la darre-
ria del segle VIII (Burch et al., 2006, 133-141). 

La conversió de Santa Maria en cocatedral devia estar determinada per la situació polí-
tica i militar, que feia aconsellable l’establiment d’almenys una part del poder episcopal
a l’interior de la ciutat, protegida per les muralles. Sant Feliu ho era per tradició i Santa
Maria, per la situació. I a la llarga va ser Santa Maria la que va perdurar com a centre de
poder episcopal. Del que no tenim proves és de la construcció d’una església de nova
planta anterior a la seu del segle XI, i tot sembla indicar que anteriorment s’havia apro-
fitat i modificat el temple romà ja existent, fet que, d’altra banda, no és gens inusual ja
que són nombroses les catedrals i esglésies arreu d’Europa que reconverteixen antics
temples pagans i que van començar aprofitant totalment o parcialment les estructures
existents. 

L’aparició de l’església de Santa Maria, cocatedral, devia significar la modificació pun-
tual dels espais immediats, amb l’aparició de residències de clergues i dependències més
complexes, com l’espai d’emmagatzematge de la futura Palestrina (supra), i l’aparició
d’un cementiri, el primer que va ser localitzat intra muros, que ocupava preferentment
l’espai de llevant de l’àrea de la seu, un sector incorporat a l’eixample urbà de finals del
segle VIII i que va perdurar fins a l’època moderna (Nolla i Sureda, 1999, 52-54). 

A tall de resum 

L’ampliació de la ciutat per part dels carolingis és un fet que va molt més enllà de la
voluntat de refer la força militar de Gerunda, de reconstruir i de millorar les velles mura-
lles baiximperials. Efectivament, a part de recrear, en molts sectors, des dels fonaments
els antics murs, i de dotar el conjunt d’un seguit de potents torres, circulars i quadran-
gulars, disposades molt pròximes les unes de les altres, es va decidir ampliar considera-
blement l’àrea urbana cap a llevant i cap a tramuntana, al sector que anava des de l’es-
pai cultural de l’antic fòrum fins a la Gironella. En total, una mica més de mitja hectàrea
que representa una mica més del 10 % de la superfície total de la ciutat antiga. Quan va
començar l’obra de la refortificació i eixample carolingi, immediatament després del 793,
ningú no podia suposar que la frontera es mouria 100 km cap al sud vuit anys després.
Altrament, aquesta distància no era tampoc gran cosa ja que no s’havien de témer cops
de mà i atacs importants dels exèrcits emiral i califal, molt mòbils, amb la qual cosa la
ciutat esdevenia una segona línia definitiva que havia d’impedir les progressions a tra-
vés de l’antiga Via Augusta cap al nord dels Pirineus, una tasca que es va acomplir a la
perfecció.
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Fig. 172. Planta del sector nord-occidental de la ciutat de Barcelona a època carolíngia, amb el conjunt
episcopal i el palau comtal (Hipòtesi de J. Beltrán de Heredia i Ch. Bonnet. Dibuix E. Revilla. MHCB).
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A la zona oriental, aparentment el punt més feble de la defensa urbana, es va bastir
un poderós castell integrat a la ciutat i alhora completament autònom, a la manera d’un
arx, d’una acròpolis o d’una alcassaba. Era de planta pseudotriangular i reproduïa a
escala la forma de la ciutat (fig. 171). Ben aviat va rebre, potser per aquesta causa, el
nom popular de Gerundella (primera menció el 993), la Gironella, la petita Girona, que
va constituir, fins a la seva destrucció des de dins, el 1814, el punt central i més potent
de tota la Força Vella. Bernat Desclot deia, en la seva Crònica (cap. CLIII) “que és molt
bella, forta i alta... i és la major força de la ciutat”. 

Aquesta fortalesa integrada s’explica per necessitats militars: millorava considerable-
ment la defensa d’aquell sector i, en general, de tota la ciutat i servia de punt de control
i domini visual de tot el territori de l’entorn.

No sembla, en canvi, que les obres, imponents, que van significar la gran ampliació
de la ciutat cap al nord entre l’actual portal de Sant Cristòfol i l’àrea ocupada pel claus-
tre de la seu i les dependències annexes, puguin explicar-se per la mateixa causa. Calia

Fig. 173. Restitució del palau comtal (dreta) i del palau episcopal (esquerra) de Barcelona als segles IX-X
(Hipòtesi de J. Beltrán de Heredia i Ch. Bonnet. Dibuix F. Riart-MHCB).
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avançar el mur defensiu uns quants metres cap a cerç, tasca complexa tècnicament i
costosa econòmicament, per protegir un espai que ja era gairebé inatacable. Certament,
l’obra nova, amb nombroses torres i més pròxima als estimballs dels Galligants, feia
impossible la utilització de màquines de guerra o l’aproximació de grups nombrosos,
però només millorava un sector molt difícil d’atacar. Era, doncs, una construcció poc
necessària des d’una perspectiva militar però d’un alt cost. Haurem de cercar altres
raons que expliquin el fet. Una de les causes, probablement la principal, devia ser l’e-
xigència de més espai. La superfície infra muros havia estat suficient fins que Gerunda
va esdevenir frontera entre dues de les grans potències militars de l’època. Pensem que
aquesta necessitat d’espai s’ha de posar en relació amb dos fets com a mínim, un de
secundari i un altre de principal. Si en van existir d’altres, que és ben possible, de
moment se’ns escapen. La segona causa seria la presència d’un contingent de guerrers
professionals que n’assegurava la defensa i el control del territori, que tenim ben docu-
mentat i que de ben segur van salvar la ciutat del saqueig i la destrucció el 793
(Bramon, 2001, 95-102). Aquesta tropa, que no cal imaginar-se que era gaire nombro-
sa, però sí suficient, devia necessitar espai suficient per instal·lar-se adequadament, amb
bagatges, servei i queviures necessaris. La raó principal, tanmateix, havia de ser la con-
sagració dins dels  murs de l’església de Santa Maria a l’àrea sagrada del fòrum que va
ser pensada com a cocatedral per solucionar, amb la duplicitat, els problemes que, en
una etapa d’incertesa i de posició fronterera, plantejava la presència del conjunt epis-
copal en posició suburbana, immediatament a tramuntana de la porta septentrional. No
sabem qui ho va decidir, qui en va tenir la idea, però si haguéssim de fer cas del que
pensaven el bisbe i els canonges dels primers anys del segle XIV, queda clar que tot
havia estat decisió de l’emperador. És ben cert que aquest convenciment només té un
valor relatiu ja que es pretenia lligar l’entrada dins dels murs de la ciutat en un punt
privilegiat i enormement simbòlic de la Catedral, un fet que significava un trencament
amb la tradició, amb Carlemany, per l’enorme prestigi assolit pel monarca que feia ple-
nament acceptable la decisió.

Tot fa suposar –ja ho veurem– que la decisió d’ampliar la ciutat justament en aquell
punt va ser presa pel poder polític, potser pressionat o de bracet de l’eclesiàstic, malgrat
els costos i les dificultats, per fer possible la situació d’espais perifèrics al conjunt epis-
copal, noves zones d’habitació i, sobretot, un cellarium immens, accessible i ben guar-
dat, on es desaven per consumir i repartir els pagaments en espècies de la part corres-
ponent de les collites d’aquelles terres del bisbe. Aquest fet, sobretot, d’una enorme
importància social, cultural i simbòlica, explicaria suficientment aquella ampliació en
aquell lloc i no en altres, on aparentment l’obra hauria estat menys problemàtica.

3.5. La ceràmica dels nivells precarolingis i carolingis. Caracterització i
consideracions

Les dues grans excavacions fetes aquests darrers anys al sector septentrional de la
Força Vella, als soterranis de la zona occidental del claustre i a la plaça de la Catedral
(supra), han permès, amb més o menys extensió, identificar una clara seqüència estrati-
gràfica amb potents nivells d’època carolíngia molt ben conservats en què hem docu-
mentat, en quantitats importants, ceràmiques comunes de cuina, reduïdes, oxidades i
mixtes, amb unes característiques morfològiques i tipològiques ben determinades.
Paral·lelament, en molts altres estrats, menys segurs cronològicament o una mica més
moderns, sovinteja la presència d’aquesta mateixa terrissa, que cal considerar, en aquest
context, residual.



206

Per l’interès d’haver identificat unes produccions fins ara desconegudes en aquesta
ciutat i que trobem tan ben estratificades, si s’haguessin pogut estudiar a partir de con-
junts notables i numèricament significatius, pensem que és convenient estudiar-les in
extenso. L’esquema central d’aquest treball, com no podia ser de cap altra manera, es
basarà en les peces localitzades en unitats estratigràfiques fiables i ben fixades dins de
la seqüència temporal independentment a la plaça de la Catedral i als soterranis del
claustre. Immediatament després posarem en contacte unes dades amb les altres i hi afe-
girem les evidències aplegades en altres nivells arqueològics menys segurs o més
moderns. Caldrà, a continuació, observar els contextos ben coneguts i ben datats imme-
diatament anteriors i posteriors. El resultat haurà de ser una mostra morfotipològica de
la ceràmica present a Girona entre l’antiguitat tardana i el primer terç del segle XI, el
límit cronològic ferm, ben conegut documentalment, que defineix la nostra fase VI, quan
es va bastir la gran volta de sosteniment del refetor del claustre de la seu (supra).

La fase III a

Correspon al moment inicial de l’eixample carolingi. Hem considerat tres úniques uni-
tats estratigràfiques, molt potents, 10160, 10275 i 10815, unes i altres, elevacions/prepa-
racions del primer sòl obrat en aquell sector. En alguns punts aquelles unitats estrati-
gràfiques es disposaven directament damunt la roca i en altres colgaven estructures i
nivells anteriors (supra).

És un fet característic, absolutament raonable, la presència en aquests conjunts de
molta ceràmica romana d’ençà de l’època fundacional (primers decennis del segle I aC)
fins al final de l’antiguitat tardana. Paral·lelament, hem recuperat un conjunt notable de
ceràmica de cuina reduïda, oxidada i mixta, més o menys grollera, que defineix uns
grups i unes formes molt determinades que intentarem presentar.

Grup 1

Un primer conjunt està format per recipients obrats amb argiles rugoses, de tonalitats
grises més aviat fosques, amb presència de desgreixant i acabats exteriors poc acurats, i
a vegades mostren llepades del foc. Són atuells de cuina que anaven directament sobre
les brases. Les peces identificades són:

– Olles i potser urnes, amb el benentès que la presència o absència de les dues nan-
ses contraposades és l’únic tret distintiu, i si algunes olles estiguessin documenta-
des amb seguretat podríem imaginar-nos la inexistència, en aquests contextos, d’au-
tèntiques urnes. Recipients de perfil en essa i les bases bé planes o bé lleument
bombades, sense peu. En general, no són peces gaire grans. En 10 individus és pos-
sible tenir mides fermes del diàmetre de la boca amb un atuell petit d’11,5 cm i el
més gran de 18,5 cm amb una mitjana de 15,7 cm (fig. 44,1 a 3 i 7; fig. 45,26;
fig. 46,4, 9, 11 i 13). És una forma ben coneguda en contextos tardoantics en aques-
tes contrades. Només cal observar la terrissa del castellum de Sant Julià de Ramis o
al Puig de les Muralles de Puig Rom (Roses), on sovintegen peces molt semblant a
les que s’han descrit amb datacions del final de segon decenni del segle VIII (Burch
et al., 2006, 87-89, amb nombrosos paral·lels; Nolla i Casas, 1997, 9-10) i que seguei-
xen models coetanis molt similars.

– Tupins o olles de mides petites. Els dos exemplars amb diàmetre conegut de boca
(7 cm i 6,5 cm) situen la mitjana en 6,75 cm (Burch et al., 2006, 89, amb paral·lels
en nombrosos jaciments) (fig. 44,4; fig. 46,8, 12 i 21; fig. 47,13).
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Fig. 174.  Material ceràmic precarolingi i carolingi de diversos estrats.
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– Tapadores. Només hem recuperat un exemplar de perfil característic (fig. 44,8).
Acompanyen, en contextos tardoromans, les olles, tal com pot veure’s a Sant Julià
de Ramis o Puig Rom (Burch et al., 2006, 93, amb paral·lels).

– Plat. De llavi engruixit, parets obertes i carena marcada. Una peça coneguda té un
diàmetre d’uns 20,5 cm (fig. 46,14).

– Plat o plata de vora robusta i engruixida. Les que es conserven tenen un diàmetre
d’uns 40 cm (fig. 45,6 i 7).

– Cassoles. Són de base plana i parets rectes i obertes. Una forma, com les altres, de
llarga difusió (fig. 45,2 i 5; fig. 46, 15 a 17, 19 i 20; fig. 47,10). Present, a Girona,
des de la baixa república i molt ben representada en nivells tardoantics (Burch et
al., 2006, 91-93, amb paral·lels). Coneixem el diàmetre de boca de quatre exem-
plars; 11,5 cm el menor i 18 cm el major, amb una mitjana de 14,12 cm. El diàme-
tre de base se situa entre 14 cm i 10,5 cm i l’alçada mitjana del recipient se situa a
3,4 cm i 5 cm.

– Morter, de parets robustes i engruixides, una forma omnipresent en contextos tar-
dans (Burch et al., 2006, 93, amb paral·lels).

– Gibrell, de parets robustes i llavi recte i evident, de gran diàmetre (fig. 45,8).

Grup 2

Ceràmica preferentment reduïda decorada amb un pentinat.
Conjunt d’una notable personalitat que esdevé, inevitablement, un autèntic “fòssil

director”, ja que és fàcil d’identificar i se’n troba abundantment. Es tracta d’una ceràmi-
ca de cuina més o menys grollera, amb argiles dures i rugoses i desgreixant ben visible
de grans de quars, de petits nòduls de calç i de mica, de colors diversos, preferentment
gris clar o quasi negre i a cops amb zones de tonalitats vermelloses o castany fosc. Les
parets interna i externa solen ser prou polides. A vegades, una engalba molt uniforme
crea una mena de pel·lícula de fina textura. Altres cops, són peces executades a torn
lent, molt més grolleres, amb evidències clares de la pressió dels dits sobre la peça en
el procés d’execució. Les bases d’aquests recipients són planes, sense peu. Sempre són
decorades, per dins, per fora o a les dues superfícies simultàniament, amb un pentinat
fi o profund que pot arribar a crear decoracions aparentment banals, de tipus geomètric,
d’una enorme complexitat formal i, aparentment, molt complicades i lentes d’executar.
Les formes identificades són:

– Olla o urna, idèntiques formalment a les descrites en el grup anterior. Els diàme-
tres de boca coneguts (13 cm i 17,5 cm) són, també, similars (fig. 44,5; fig. 46,3, 5
i 10).

– Tupí, atuell amb una única nansa i de base plana. Mostra un pentinat molt subtil
paral·lel a la nansa i un complex pentinat que cobreix la paret interna (fig. 44,9).

– Plat o plata de vora robusta i engruixida de gran diàmetre amb pentinat decoratiu
per dins i per fora (fig. 47,12).

– Cassola, ben present i amb petites variacions (llavi més marcat i evident, etc.).
Decoracions diverses sobre la base d’un pentinat o de solcs paral·lels, a la paret
externa o a la interna. L’amplada màxima se situa entre 15 cm i 22 cm, el diàmetre
de la base, a 12,5 cm i l’altura total, a 3,3 cm (fig. 45,1, 3 i 4; fig. 47,14).

– Gibrell, peça de mides considerables, de llavi recte i ben definit amb decoració pen-
tinada que cobreix la paret externa (fig. 45,9).
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Grup 3

Ceràmica grollera de cuina, preferentment oxidada, amb acabats a cops d’espàtula
tant a la paret externa com a la interna. Argila rugosa, amb desgreixant visible de punts
brillants i/o de nòduls de calç, beix-marronosa o grisosa més o menys clara. 

– Olla o urna. Un sol fragment, un fons, amb peu exteriorment marcat i de base plana
(fig. 44,6).

– Tupí amb nansa evident enganxada al cos (fig. 46,6).
– Escudella o plat fondo, de llavi gran i recte. El diàmetre màxim se situa entre 13 cm

i 17 cm (Burch et al., 2006, 93, amb paral·lels) (fig. 46,22).
– Cassola, idèntica amb llavi lleugerament engruixit (fig. 46,18).
– Gibrell de llavi recte, molt evident, amb un diàmetre de boca conegut d’uns 26 cm

(fig. 45,8 i 11).

Aquests importants conjunts s’han de datar en el moment inicial de l’eixample caro-
lingi de Gerunda, que va significar, altrament, la refortificació a consciència de la vella
muralla baiximperial. S’ha de datar en un moment inicial de la presència franca en
aquestes terres i, amb més precisió, entre la dura escomesa del general emiral Al-Malik,
el 793. Tot fa pensar que quan es va iniciar, uns anys després, el definitiu assalt a
Barcelona (800), que va culminar l’any següent amb la capitulació de la ciutat, les noves
fortificacions ja eren operatives. Cal datar-les, doncs, entorn del canvi de segle.

Aquestes circumstàncies posen de manifest que el material recuperat ha de ser, com
a màxim, modern, contemporani d’aquests fets o anterior. S’ha dit i s’ha vist que una part
significativa és d’època romana i tardoantiga i sovint l’hem pogut individualitzar sense
dificultats. N’hi ha, però, una altra, la que hem aplegat en aquests tres grups acabats de
definir, sobretot en el segon i el tercer, que no té paral·lels directes, que ens eren des-
coneguts i que cal considerar com la terrissa en ús a Girona durant el segle VIII.

El primer grup definiria la ceràmica de transició. Seria la continuïtat natural, sense tren-
caments, entre la terrissa de finals del segle VII i inicis del VIII, que comencem a conèixer
força bé en jaciments immediats (Sant Julià de Ramis (Burch et al., 2006, 85-93), Roses
(Puig, 1998, 171-192) i Puig de les Muralles (Nolla i Casas, 1997, 7-20) i que perllongaria
la seva producció durant una bona part (tota?) de la vuitena centúria. Més endavant, en un
moment imprecís, s’hi afegirien les altres produccions. No podem saber quan hauria suc-
ceït. Tanmateix, la importància d’aquesta terrissa en les fases immediates (III b, IV, V i VI),
ens fa pensar que podrien ser de creació avançada, dins de la segona meitat del segle VIII.

Fase III b

Amb molt poc temps l’excavació va detectar uns moments estructurals significatius
que van deixar evidències estratigràfiques contundents. Aquesta subfase significaria l’a-
cabament del mur doble de la muralla i una reordenació de l’espai anterior. No pot anar-
se’n, cronològicament, gaire més enllà, també entorn del 800. Analitzem les característi-
ques d’aquests tres grups ceràmics apareguts dins de les unitats estratigràfiques següents:
10281, 10279 , 10505, 10542, 10549, 10808 i 10809.

Grup 1

– Olles o urnes, amb llavis més o menys oberts, més o menys alts i rectes i més o
menys motllurats. Els diàmetres màxims de boca se situen entre 11,8 cm i 18 cm,
amb una mitjana d’uns 15,42 cm (sis individus en total) (fig. 55,1 a 4, 7 i 9).
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– Tupins o olles petites. En alguns casos, la presència de la nansa assegura tipològi-
cament; altres vegades, potser majoritàriament, caldria parlar d’olles de mida petita
entorn i per sota dels 10 cm de diàmetre màxim de boca. En total hem recuperat
sis individus amb un diàmetre mínim de 8 cm i un de màxim de 10,4 cm (9,64 cm
de mitjana). A un d’aquests dos apartats cal col·locar-hi una base, plana, de 6,5 cm
de diàmetre (fig. 55,8 a 10).

– Gerra (fig. 56,4).
– Gerra de boca trilobulada (fig. 56,2).
– Gerra de perfil en essa i panxa globular amb broc abocador. Una peça interessant

de 12 cm de diàmetre de boca, ben documentada en contextos tardans (Burch et
al., 2006, 89-91, amb nombrosos paral·lels) (fig. 56,5).

– Tapadora (fig. 72,25).
– Cassola. Amb dos individus, un del quals amb un diàmetre de 12 cm de boca

(fig. 58,8).
– Plat o tapadora de llavi triangular. Diàmetre de boca de 16 cm (fig. 55,5).
– Morter. Robust i de mides reduïdes, amb un diàmetre màxim de boca de 8,5 cm

(fig. 58,4; fig. 64,5). Són formes ben presents en contextos tardans (Burch et al.,
2006, 93, amb nombrosos paral·lels).

Grup 2

– Olla o urna (fig. 55,6; fig. 60,3).
– Olla o urna de coll recte (fig. 57).
Sempre amb base plana o suaument bombada, sense peu.
– Gerra amb boca trilobulada. Dos individus identificats (fig. 56,1). És una altra forma

emergent a partir de contextos tardoantics avançats (Burch et al., 2006, 89, amb
paral·lels).

– Cassola amb broc abocador. Es tracta d’una peça quasi sencera de 28 cm de dià-
metre de boca, carena baixa molt marcada a la qual amb els dits es va donar
forma a un petit broc, decorada internament i externament per un pentinat finís-
sim (fig. 54).

En conjunt, els pentinats ornamentals, interiors i/o exteriors, sempre presents deco-
ren aquestes peces i nombrosos fragments informes, alguns dels quals han de formar
part d’atuells d’emmagatzematge de mides notables. Caldrà que en tornem a parlar més
endavant.

Grup 3

– Cassola, un exemplar gran (34 cm de diàmetre màxim) decorat a cops d’espàtula
(fig. 72,26).

Fase IV

Correspon a un seguit de reformes urbanístiques de certa entitat que cal suposar
avançades en el temps, una o dues generacions, en relació amb les fases precedents, III
a i III b, quasi simultànies (supra). De totes les unitats estratigràfiques associades a
aquesta fase han proporcionat el material que estudiem 10118, 10119, 10178, 10188,
10195, 10196, 10198, 10210, 10234 i 10510.
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Grup 1

– Olles o urnes. Quatre individus amb un diàmetre de boca de 14 cm. Una base lleu-
ment bombada (fig. 68,3; fig. 71,1; fig. 72,1; fig. 73,2).

– Olla de coll marcat (fig. 73,1).
– Tupí o olleta (fig. 77,3).
– Gerra. Gran recipient amb arrencament de nansa (fig. 74,5; fig. 77,2).
– Cassoles. Quatre individus molt semblants (fig. 74,3 i 4).

Grup 2

– Olla. Una peça de 20 cm de vora i pentinat decoratiu a la paret interna i externa
(fig. 68,1).

– Gerra amb broc abocador (fig. 77,1).
– Cassola. Amb pentinat a la paret interna (fig. 68,5; fig. 74,1).
– Gibrell. De vora robusta i recta i pentinat simultàniament per dins i per fora

(fig. 68,6).
– Sis fragments informes, tres dels quals amb decoració pentinada a la paret interna

(en un cas, complexa), dos amb decoració a l’externa i, en un cas, per dins i per
fora (fig. 71,2 i 3).

Grup 3

– Olles o urnes. De 22 cm de diàmetre de boca amb espatulat interior i exterior. Una
altra mostra una pel·lícula fina que recobreix la paret interna (fig. 68,2).

– Escudella carenada (fig. 74,6).
– Cassola. 16 cm de diàmetre de boca, amb una pel·lícula fina (engalba) que reco-

breix les parets interna i externa i un pentinat que decora la part de dins (fig. 74,2).

Fase V 

Ben fixada estructuralment, no ha permès associar-hi unitats estratigràfiques amb
material ceràmic suficient.

Fase VI

Marca un tall històric important i ben datat; la construcció de la volta de sosteniment
per construir el refetor i l’ala occidental del claustre canonical. D’aquest moment és
important el farciment de la gran rasa de fonamentació, (UE 10191) on continua sent
quasi exclusiu el material anterior.

Grup 1

– Olla o urna. Quatre individus, tres dels quals reconstrueixen el diàmetre de la boca
entre 16,4 cm i 22 cm (mitjana 19,3 cm) (fig. 84,6 i 7).

– Olla o urna de coll marcat (fig. 84,13).
– Cassoles. Dos atuells (fig. 84,15 o 17).
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Grup 2

– Olla o urna. Quatre individus amb un únic diàmetre de boca identificat de 26 cm.
En tres casos el pentinat ornamental ocupa la paret interna i en un altre, també l’ex-
terna (fig. 84,8).

– Dos fragments informes amb pentinat interior i exterior molt complex (fig. 84,18 i
19).

Grup 3

– Olla o urna (fig. 84,9 i 10).
– Cassola. Amb una pel·lícula fina que cobreix la paret interior i exterior, decorades

amb un pentinat (fig. 84,14 i 18).

En quasi tots els altres estrats de l’excavació s’han recuperat nombrosos fragments de
ceràmiques d’aquests tres grups que convé analitzar, tenint ben present que caldrà valo-
rar-los globalment, dins del conjunt. Tanmateix, per la personalitat dels grups 2 i 3, dei-
xarem de banda l’1, que repeteix repertori, i ens centrarem en aquells altres que no exis-
tien al principi del segle VIII i que omplen els segles posteriors fins al segle XI. Ens
ajudarà a fer-nos una idea més acurada del catàleg de formes, de les característiques de
les decoracions i d’altres aspectes insuficientment desenvolupats en l’anàlisi estratigràfica.

Grup 2

Hem identificat les formes següents:
– Olles. Vuit vegades. En dues ocasions coneixem el diàmetre de la boca (12,4 cm i

15 cm). Una base plana de 9 cm de diàmetre (fig. 175,4, 5, 7 i 8 i fig. 175,1 i 2).
– Tupins (o olles petites). Tres exemplars, un dels quals amb una boca de 14 cm.
– Gerra. Amb nansa de plana i gran de secció concavoconvexa (fig. 175,10 i fig. 175,4

a 7).
– Gerra amb broc abocador. Un exemplar d’argila oxidada (fig. 175,15).
– Cassoles. Tres exemplars. En un cas 12 cm de diàmetre màxim (fig. 175,9, 11 i 12).
– Conjunt notable de fragments informes, uns quants de peces grans d’emmagatze-

matge. Tots amb decoració pentinada (fig. 175,13 i 14 i fig. 175,16).

Grup 3

– Autèntic calaix de sastre (decoració espatulada, brunyits, engalbes molt fines
(pel·lícules), amb troballes significatives.

– Olla o urna. Nou en total, de les quals dues, de 15 cm i 20 cm de diàmetre, són
recobertes internament i externament d’una pel·lícula finíssima; tres més, una d’11
cm de diàmetre, amb acabat a cops d’espàtula; una altra, amb una pel·lícula fina de
cobriment i banda patinada, interior i exterior. Finalment, una altra amb banda pati-
nada a la paret interna (fig. 175,1 a 3).

– Olla de coll recte (fig. 177,1)
– Olla de coll marcat (fig. 177,2)
– Tupins (o olles petites). D’uns 9 cm de diàmetre. Vora interna amb decoració espa-

tulada (fig. 175,3)
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Fig. 175. Material ceràmic precarolingi i carolingi de diversos estrats.
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Fig. 176. Material ceràmic precarolingi i carolingi de diversos estrats.

Fig. 177. Material ceràmic precarolingi i carolingi de diversos estrats.
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– Tapadores. Dues, espatulades, de 18,4 cm i 17,2 cm de diàmetre, respectivament
(fig. 175,9 i fig. 175,8).

– Cassoles. Set, quatre de les quals espatulades (una de 18 cm de diàmetre), dues
de brunyides i una de recoberta per una engalba finíssima (fig. 175,11, 12 i 15 i
fig. 175,13 i 14).

– Escudelles. Dues, una de 22 cm de diàmetre, brunyida, i l’altra de 24 cm, amb una
pel·lícula que recobreix la peça i solcs fins paral·lels que la decoren per dins i per fora.

– Plat. Espatulat.
– Plat/cassola. Espatulat.
Uns quants fragments valuosos, amb espatulats o amb pentinat decoratiu sobre una
engalba finíssima.

Les formes i els pentinats permeten relacionar aquests dos grups.

La plaça de la Catedral

En aquesta important excavació es va identificar una seqüència estratigràfica comple-
xa, en què s’assenyalava una fase carolíngia que afectava el gran edifici vers el 500. Se’n
distingien dos moments, un de més antic (i més potent) amb les unitats estratigràfiques
1033, 1123, 1124 i 1161, i un altre, més avançat en el temps, amb la UE 1040. Donem-
hi un cop d’ull.

Fase carolíngia 1

Grup 1

– Olla o urna. Quatre, dues de 12 cm de diàmetre de boca, una altra vora de
mides desconegudes i amb la paret externa decorada amb solcs, i una base
plana (fig. 116,2 a 5).

– Tupí. De 10 cm de diàmetre (fig.117,1).
– Gerra de boca trilobulada. 10 cm de diàmetre (fig. 116,1).

Grup 2 

– Olla o urna. De 18 cm de boca i pentinat ornamental interior i exterior (fig.119,1).
– Escudella. De 16 cm de diàmetre. Decoració pentinada complexa interior i exterior

(fig.115,4).

Grup 3

– Olla o urna. Patinada (fig. 115,2).
Informe. Brunyida.

Fase carolíngia 2

Grup 1

– Olla. Dues peces, una amb decoració ante cocturam a la cara externa i l’altra de
10 cm de diàmetre de vora (un tupí?) (fig. 121,1 i 2).



Més enllà dels nivells ben estratificats o clarament més tardans, sovinteja la localitza-
ció de ceràmiques d’aquests tres grups.

Grup 1

– Olla o urna. Cinc individus, amb diàmetres de vora entre 14 cm i 18 cm (16,28 cm
de mitjana). Una de les peces conserva les dues nanses contraposades (fig. 121,3 i 5;
fig. 122,2 a 4; fig. 123, 1, 2 i 4).
– Plat. De 25 cm de diàmetre (fig. 122,1; fig. 123,6).
– Gerra amb broc abocador.

Grup 2

– Olles. Sis peces amb mides de vora entre 12 cm i 18 cm (14,2 cm de mitjana), amb
una base plana amb solcs paral·lels i ben traçats que decoren la paret interna. Altres
vegades el pentinat decora les parets del recipient.
– Tupí.
– Gerra de boca trilobulada.
– Gibrell. De llavi robust i recte i decoració pentinada (fig. 123,5).

Grup 3 

– Olla o urna. Un recipient de 18 cm de diàmetre amb decoració patinada i un altre
amb banda patinada i pentinat. Una base plana amb pel·lícula molt fina que recobreix
la paret externa (fig. 123,3; fig. 124,1).

Evidències i consideracions

En l’excavació del soterrani de la seu gironina, s’han localitzat un seguit de nivells
arqueològics molt ben estratificats que se situen amb precisió entre els darrers anys del
segle VIII, molt a prop del 800, i l’inici del segon quart o primer terç del segle XI, uns
dos-cents anys aproximadament, amb un total de quatre grans moments (fases III a, III
b, IV i VI) que s’esglaonen en el temps entre el moment inicial (fase III a) i el final (fase
VI). Entre la fase III a i la III b, estructurals i molt clares (supra), el temps transcorregut
devia ser molt curt, uns pocs anys, mai, en tot cas, més de deu. No sabem si entre aquest
darrer moment i el següent van passar molts anys o pocs anys. Tot fa pensar que com
a mínim una generació o potser una i mitja, si fa o no fa el temps que s’hauria escolat
entre aquesta fase i la construcció de la gran volta de sosteniment de l’ala de ponent del
claustre de la seu (fase VI). Valorarem, seguidament, els resultats obtinguts en l’anàlisi
ceramològica diacrònicament i intentarem veure indicis de canvi i evolució. Tot seguit
veurem globalment les característiques d’aquests conjunts ceràmics i intentarem presen-
tar-ne l’interès i la importància de cara a identificar un “fòssil director” que ens permeti
començar a moure’ns amb una certa seguretat en un món encara poc il·luminat, massa
fosc. Pel que fa a les excavacions de la plaça de la Catedral, es van posar de manifest
dos moments estructurals, el primer dels quals representava les primeres reformes pun-
tuals del gran edifici, considerat hipotèticament el palau del comes ciuitatis, que va sig-
nificar l’aparició d’unes primeres sitges i que, pel material aplegat, posem en relació amb
la fase III a dels soterranis de la seu. Més important és el segon moment documentat,
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que caldria datar en ple domini carolingi, dins dels primers anys del segle IX, i que assi-
milem a la fase IV del sector de la seu. 

En els nivells més antics (fase III a) (supra), és el conjunt que hem anomenat “grup
1” el més nombrós quantitativament, amb una gran diversitat d’argiles i d’acabats, però
majoritàriament d’una notable qualitat i uns acabats dignes. Moltes peces eren prepara-
des per anar directament al foc. Entre les formes cal situar, en primer lloc, perquè són
les més abundants, les olles amb dues nanses contraposades i les urnes, de mides mit-
janes, mai massa grans, amb un diàmetre màxim de boca a l’entorn dels 16 cm, sense
peu (només es marca excepcionalment), amb bases planes o suaument bombades. En
segon lloc, assenyalem la presència de tupins o olletes petites, de menys de 10 cm de
diàmetre de boca, més rares, i gerres trilobulades. Hem identificat algun fragment de
tapadores, plats, alguns de diàmetre considerable (uns 40 cm) i llavi engruixit i molt evi-
dent, alguna escudella i alguna gibrella i, en nombre significatiu, només per sota de les
olles-urna, les cassoles, de base plana, amb el llavi marcat, més rarament, o sense
(fig. 178).

El panorama de les unitats estratigràfiques que conformen l’anomenada “fase III b”
(supra) no varia gaire: olles i/o urnes, gerres –una de les quals amb un broc abocador
troncocònic i altres de boca trilobulada–, escudelles, cassoles i morters de dimensions
reduïdes. No pensem que presències i absències tinguin cap mena de valor, tanmateix,
caldrà confirmar-ho més endavant en noves excavacions (fig. 178).

Pel que fa a la fase IV, amb menys material, el panorama és similar, amb olles/urna,
alguna de les quals definia clarament un coll, gerres i cassoles. No hi ha canvis signifi-
catius entre el material recuperat en els nivells de la fase VI, en què, però, numèrica-
ment el nombre de fragments atribuïbles a aquest grup 1 és molt menor (fig. 178). 

És interessant ressenyar un broc troncocònic d’una peça de mida considerable en
forma d’olla, en ceràmica oxidada de color marronós que mostra una interessant deco-
ració feta a rodeta. Es tracta d’un seguit de línies rectes i curtes, d’uns 2 o 3 cm, efec-
tuades amb un punxó giratori que deixa a la línia una successió de punts ben marcats
equidistants. Les diverses línies, paral·leles i disposades en ordre, decoren la paret exter-
na del broc i de l’atuell (fig. 175,18 i fig. 182,4 i 5). És l’únic fragment d’aquesta mena
que recorda, sense ser el mateix, decoracions similars a la terrissa carolíngia de
Barcelona (Beltrán de Heredia, 2006, 116).

Tal com s’ha dit (supra), considerem que majoritàriament la terrissa que hem posat
dins del que anomenem “grup 1” no és res més que la ceràmica comuna, reduïda i oxi-
dada, preferentment de cuina, pròpia dels contextos tardoantics d’aquest territori. Amb
molt poques variacions, tant les formes com els acabats són iguals o molt semblants als
que trobem en nivells de cronologia avançada. Només cal donar un cop d’ull a la terris-
sa recuperada en les excavacions del castellum de Sant Julià de Ramis (Burch et al., 2006,
85-93) per constatar-ho. I tal com observàvem quan vam estudiar aquell conjunt, era un
panorama general en la major part de jaciments amb cronologies de segle VII avançat i
el principi del segle VIII.

Caldria, doncs, considerar tot aquest material de les unitats estratigràfiques estudiades
com a residuals? No ho creiem pas. Certament, sí que una part ho deu ser, però cal supo-
sar que aquelles formes i aquella terrissa es van continuar produint al llarg de tot (o bona
part) del segle VIII, un moment cronològic que ens defuig i que fins ara no ha estat pos-
sible individualitzar. Aquest fet explicaria la presència quantitativament significativa d’a-
questa terrissa en aquests nivells, el moment de formació dels quals s’ha de situar entorn
del 800. És interessant i potser significatiu constatar que la ceràmica assimilable a aquest
grup minva a partir de la fase IV i especialment durant la fase VI. Proposaríem, doncs,
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Fig. 178. Ceràmiques del grup 1. Taula de formes.
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una continuïtat productiva al llarg de tot el segle VIII que davallaria dins la centúria
següent. El moment final de producció se’ns escapa, però no sembla pas que atenyés
els dos darrers quarts del segle X.

Fig. 179. Ceràmiques del grup 2. Taula de formes.
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En les unitats estratigràfiques de la fase III a, trobem un conjunt significatiu de for-
mes i fragments de la terrissa que hem aplegat en l’anomenat “grup 2” (supra). És, en
molts aspectes, semblant a la del grup 1, especialment pel que fa al repertori de formes,
però té una personalitat molt marcada que fa simple classificar-la sense gaires dubtes,
sobretot la fina decoració pentinada que podem trobar tant sobre la paret externa o
interna del recipient com al damunt de totes dues. Entre les formes identificades en els
contextos més antics trobem les olles-urna, les gerres, les escudelles, les cassoles i els
gibrells; de fet, pràcticament tot el repertori de formes que ens és conegut. En la fase III
b s’hi afegiria la gerra de boca trilobulada i, fora de context, hi afegiríem els tupins o
olles petites, les gerres amb broc abocador troncocònic i, potser, la sitra. Interessa fer
constar que les decoracions pentinades complexes són presents en els contextos més
antics (fig. 179, 181,3, 5 i 9 i 182,1, 2, 3, 6, 8 i 9).

Cal, doncs, convenir que aquesta terrissa ja s’usava amb una certa normalitat abans
de la formació dels estrats que defineixen la nostra fase III a. Queda clar, també, que
aquesta terrissa era inexistent grosso modo en les dues primeres dècades del segle VIII,
tal com ens prova el material de Sant Julià.

No podem ser, de moment, més precisos. Més enllà, aquest material se’ns fa ben
present entre la terrissa aplegada dins dels nivells que conformen la fase III b, IV i VI,
en nombre i quantitat superior. Juntament amb la terrissa del grup III (infra), acaba
esdevenint majoritària i omple el buit deixat per la ceràmica del grup 1. Proposaríem,
doncs, un inici de la producció en un moment imprecís dins de la segona meitat del
segle VIII i una continuïtat com a màxim a finals del segle X o principis del segle XI,
sense canvis aparents en acabats i repertori de formes (fig. 179, 181,3, 5 i 9 i 182,1, 2,
3, 6, 8 i 9).

El grup 3 és, certament, el menys uniforme. És, de moment, un calaix de sastre en
què caldrà identificar diversos tallers. Tant pels acabats morfològics com pel repertori de
formes són enormes les semblances amb el grup 2, del qual incorpora tot sovint l’ús
complementari de la decoració pentinada. Tanmateix, són els brunyits, les fines engal-
bes, autèntiques pel·lícules que cobreixen els recipients, per dins, per fora o completa-
ment, l’aplicació puntual de pàtines i, sobretot, l’ús ornamental de l’espàtula, els ele-
ments que millor serveixen per identificar aquesta producció. És, sempre, minoritària en
relació amb els grups 1 i 2, i la trobem des del moment inicial (fase III a) amb olles-urna
i cassoles i la incorporació, en la fase següent, de les escudelles carenades. Més enda-
vant identifiquem plats, tupins o olletes i tapadores (fig. 180, 181,1, 2, 4, 6, 7 i 8 i 182,6,
7 i 9).

Caldria repetir les consideracions cronològiques acabades d’exposar (grup 2).
Potser aquests tallers haurien donat lloc a les espatulades característiques del segle XI
i més enllà.

És interessant constatar que de moment les ceràmiques del grup 2, sobretot, i del grup
3 ens són desconegudes fora de Girona, llevat d’un fragment informe, amb una finíssima
decoració pentinada de certa complexitat procedent de la ciutadella de Roses i al qual
donaríem un origen gironí i uns quants fragments amb forma, olles o unes de perfil en
essa o de coll alt i recte, amb decoració de vegades pentinada, preferentment a la paret
interna, procedents del castell carolingi de Uellosos (Puig de Sant Andreu, Ullastret)
(Canal et al., 2005, 34-37, fig. 20). Pel que fa al grup 3, sovintegen a Barcelona i en molts
altres jaciments de la Catalunya Vella ceràmiques acabades semblantment i amb formes
idèntiques o molt pròximes (Beltrán de Heredia, 2006, 114-115 i 117-130). En tenim bons
exemples entre l’escàs material ceràmic del castellum Uellosos (Puig de Sant Andreu), en
olles de perfil en essa o de coll alt i recte (Canal et al., 2005, 34-37, fig. 20).  
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S’hauria d’explicar, mitjançant la regionalització de la terrissa a partir de l’inici del
segle VII, un procés ben definit que s’hauria intensificat durant el segle VIII i en anys
posteriors, fins al punt que la producció seria cada cop més d’abast local i menys regio-
nal o comarcal. El que trobem a Girona, entre el VIII i el X, és propi i exclusiu d’aquesta
ciutat. Només puntualment és possible trobar ceràmiques de fora. Recordem el fragment
de Roses o d’Ullastret del nostre grup 2 i 3, o un altre trobat al subsòl de la seu, amb
decoració impresa (fig. 175,18), que cal posar en relació amb una producció ben cone-
guda a Barcelona en contextos carolingis (Beltrán de Heredia, 2006, 116). Cal, però, tenir
ben present que, malgrat les diferències morfològiques o decoratives, el repertori de for-
mes és sempre igual o molt similar i ens permet aproximar-nos a la cuina de l’època, en
què els bullits devien tenir un paper protagonista.

Si contextualitzem les troballes i les posem en relació amb les que s’han trobat en
altres indrets del país en contextos propis dels segles VII-X i XI, observem moltes simi-
lituds pel que fa a acabats, tècniques i formes, i també algunes diferències, que sobre-
tot es concentren, en el nostre cas, en les decoracions pinta, sovint molt complexes, del
nostre grup 2, i de vegades presents també en peces del grup 3.

Si confrontem en jaciments pròxims a la ciutat de Girona veiem que a Besalú, a la
zona de la Devesa, de l’interior d’unes sitges que foren colgades durant els segles X o
XI sovintejaven les peces de terrissa de mida petita i mitjana, entre les quals destaca-

Fig. 180. Ceràmiques del grup 3. Taula de formes.
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Fig. 181. Material precarolingi i carolingi. 1 i 2.- UE 10270, interior i exterior d’una cassola espatulada
(grup 3). 3.- UE 10275, paret interna amb decoració pentinada (grup 2). 4.- UE 1025, peça espatulada
(grup 3). 5.- UE 10275, decoració pentinada (grup 2). 6.- UE 10275, peça espatulada (grup 3). 7.- UE
10275, peça espatulada (grup 3). 8.- UE 10275, peça espatulada (grup 3). 9.- UE 10275, decoració penti-
nada (grup 2).

ven les olles de base plana, les gerres, les cassoles, preferentment reduïdes, algunes
de les quals presentaven cops d’espàtula i acabats propis del nostre grup 3 (Busquets
i Fàbregas, 1998, 149-167; Folch, 2005, 239, fig. 1, amb la bibliografia anterior). Del
castell carolingi de Uellosos (Ullastret) ja hem vist la presència de terrisses molt sem-
blants a les que es localitzaven a Girona, entre les quals una sitra oxidada i espatula-
da sencera (Canal et al., 2005, 34-37, fig. 20). A Sant Martí d’Empúries, la fase que cal
datar en l’alta edat mitjana, entre els segles VIII IX o XI, mostra la presència de cerà-
miques majoritàriament reduïdes, amb unes poques formes presents (olles, sobretot,
cassoles, totes de base plana, morters, gerres, tapadores i sitres, una de les quals sense
presència de l’espatulat característic). És interessant la recuperació d’algunes peces
decorades a rodeta o a còpia d’impressions quadrangulars que dibuixen filades més o
menys rectes i paral·leles (Aquilué i Burés, 1999, 423-427, fig. 362 a 367,1 a 9). A la
torre de la Mora (Sant Feliu de Buixalleu), en un jaciment la destrucció del qual s’ha
datat dins del segle IX, potser dins de la primera meitat, s’hi van trobar unes poques
olles de base plana, alguna de les quals era decorada amb acanalat exterior, cuites a
foc oxidant i reductor, amb desgreixant abundant i visible de quars i mica (Font et al.,
1996, 138-147; Font et al., 2000, 195-198; Folch, 2005, 239-240, fig. 2, amb bibliogra-
fia). En el camp de sitges Can Pelet Ferrer (Llagostera), amb datació dels segles VIII i
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Fig. 182. Material precarolingi i carolingi. 1.- UE 10275, decoració pentinada (grup 2). 2.- UE 10275, deco-
ració pentinada (grup 2). 3.- UE 10275, decoració pentinada (grup 2). 4 i 5.- UE 10278, broc oxidat amb
decoració a rodeta (grup 1). 6.- UE 10806, peça espatulada i amb decoració pentinada (grup 2 i 3). 7.- UE
10806, peça espatulada (grup 3). 8.- UE 10824, decoració pentinada (grup 2). 9.- UE 10824, peça espatula-
da i amb decoració pentinada (grup 2 i 3).

IX, es van recuperar olles, una amb nansa aplicada de ferradura, i cassoles, de bases
planes, i algun morter, peces d’argila tova, poc depurada i amb desgreixant de quars
(Palomo et al., 2000, 277-280; Folch, 2005, 242, fig. 8). De Peralada, en nivells dels
segles VIII i IX, procedeixen olles, cassoles i gerres, reduïdes o de cuita mixta, amb
algunes boques trilobulades, fons còncaus, algunes d’obrades a torn lent (Llinàs et al.,
1999, 97-98; Folch, 2005, 241-242, fig. 9).

El panorama no varia gaire si analitzem jaciments més allunyats, tots, però, dins d’un
mateix món. A Barcelona, tant a les excavacions de la plaça del Rei (Beltrán de Heredia,
2006, 108-139; López et al., 2003, 52-63) com a l’Arxiu Administratiu (Folch, 2005, 241,
fig. 6) constatem la presència de ceràmiques preferentment reduïdes, també oxidades o
de cuita mixta, amb ús del torn ràpid, però també lent, la presència de desgreixants visi-
bles de mica, diversos acabats exteriors i l’ús de decoracions impreses i incises molt sim-
ples però efectives. Destaquen la presència d’olles, cassoles, escudelles, gerres, sitres
morters, tapadores, gibrelles, un repertori més ric, almenys aparentment, que a Girona,
però on hi ha els mateixos atuells. 

Al Vallès (López et al., 2003, 44-48), al Garraf (López et al., 2003, 48-52) i a l’Anoia i
al Bages (López et al., 2003, 52-56) globalment es repeteixen formes i acabats.
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El material ceràmic de la ciutat de Girona no fa altra cosa que confirmar plenament
allò que s’havia observat arreu de la Catalunya Vella: la continuïtat d’unes tradicions
terrissaires que cal cercar en el segle VIII i abans, l’arribada d’influències noves, des del
nord franc i, sobretot, l’atomització dels tallers d’abast local que seguien tradicions i
maneres de fer similars i que cobrien les necessitats de l’entorn immediat. Molt rara-
ment la terrissa viatjava, però arreu hi havia les mateixes formes i es decorava sem-
blantment. 

Les excavacions dels soterranis de la seu permeten confirmar allò que apuntava com
una possibilitat Beltrán Heredia quan escrivia: “El uso de la espátula como acabado de
la pieza parece que ya se daba con anterioridad a la llegada de los francos” (Beltrán de
Heredia, 2006, 131). La localització d’aquests acabats en els estrats de la fase III a (supra)
ho confirma plenament.

3.6. Època comtal

El 985 Al-Mansur, l’autèntic senyor del califat, va saquejar i destruir la ciutat de
Barcelona. Tot i l’espectacularitat del fet, aquesta acció seria el cant del cigne del poder
cordovès, que va entrar, ben aviat, en un ràpid procés de descomposició. Ràpidament
els regnes cristians es van beneficiar de la nova situació, amb conquestes territorials i/o
la imposició de paries als regnes taifes, o la participació com a mercenaris molt ben
pagats en les seves lluites internes, fets, tots, que van suposar l’arribada de rius d’or.
Aquest canvi en la situació política va allunyar, durant un temps, la ciutat de Girona dels
fronts bèl·lics, cosa que va afavorir un important creixement econòmic que es va traduir
en un primer creixement suburbial fora murs i en la seva monumentalització amb ambi-
ciosos projectes, del quals, sens dubte, el més important i espectacular va ser la cons-
trucció d’una nova catedral, que va ser impulsada pel bisbe Pere Roger i pel comte
Ramon Borrell i, sobretot, la seva muller, Ermessenda, germana de l’esmentat bisbe
(fig. 183). Gràcies a les excavacions realitzades durant els darrers anys a l’interior de la
nau de la seu gòtica, s’ha pogut reconstruir amb precisió la planta de la catedral del segle
XI, una edificació que es va bastir al damunt de la plataforma de l’antic temple romà i
que s’adaptava i aprofitava les velles estructures existents. Així, els murs de tramuntana,
migdia i ponent es recolzaven directament, en alguns trams de forma parcial, en els
antics murs de fonamentació del temple romà. Per la banda de llevant, on la roca aflo-
rava a una alçada més gran i resultava més simple edificar i fonamentar, la capçalera del
nou edifici s’estenia més enllà dels antics límits i aprofitava gairebé tota la superfície de
l’antiga terrassa. Cap a ponent, la Catedral era precedida per una galilea, el nivell de cir-
culació de la qual es trobava uns dos metres per sota de la cota del llindar de la porta
d’accés al temple, ja que aprofitava l’antic nivell de circulació de la terrassa. A la façana
de la galilea hi havia tres obertures, dos grans finestrals i una portalada que donava accés
a un espai quadrangular, amb arcosolis als murs de l’entorn i en el qual s’obrien, al nord,
la porta del baptisteri i, al sud, la del campanar o cloquer vell. L’espai era emprat com
a àrea funerària privilegiada de personatges importants que ocupaven no solament els
diversos arcosolis dels murs, sinó també el subsòl de la mateixa galilea. Una escala con-
duïa a la portalada d’accés a l’església (fig. 184). D’aquesta portalada solament es con-
servaven in situ alguns blocs de la part baixa dels brancals i potser també alguns dels
carreus recuperats vers el 1960 i que formaven part del material de carregament de les
voltes de la seu gòtica. A diversos espais de la portalada i en alguns dels blocs del far-
ciment del lloc, es va poder observar que almenys parcialment una de les fornícules
funeràries era pintada amb uns colors blau i vermell vistosos. 
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L’església era de nau única, amb uns 13 m d’amplada, i el seu nivell de circulació es
trobava a una cota de pràcticament 1,5 m per sota del nivell del llindar. En el mur de
tramuntana s’obria una altra porta, just davant per davant de l’actual de Sant Miquel i de
la qual era el precedent, i que permetia la comunicació amb les dependències annexes
del sector nord, especialment l’espai canonical (fig. 185 i 186). Una altra de simètrica s’o-
bria a la façana de migdia, tal com posen de manifest les dades documentals. L’església
disposava de transsepte, a l’extrem septentrional del qual es localitzava un campanar, l’a-
nomenada “torre de Carlemany” (o “cloquer nou”), que es conserva encara avui dia inte-
grat a l’obra gòtica (fig. 187). Al nord de la nau es va aprofitar l’espai existent entre
aquesta nau i el claustre per construir tot un seguit de dependències annexes adossades. 

La capçalera es va descobrir fa uns anys sota l’actual presbiteri. Podem observar,
només, l’última filada dels fonaments, obrats directament sobre la roca del subsòl.
Dibuixava una forma semicircular. Més enllà del gran absis, a migdia i tramuntana, és
probable l’existència d’absidioles connectades al creuer. D’aquesta manera, l’edifici
romànic aprofitava no solament l’espai ocupat pel temple anterior, que conformava el
nucli principal de la nau de l’església, sinó la totalitat de la terrassa romana, amb l’ex-
tensió cap a llevant per bastir-hi la capçalera i aprofitant l’entorn de la nau per obrar-hi
la galilea, el transsepte i la canònica (fig. 188).

A partir d’aquell moment, el conjunt episcopal gironí, amb tots els seus edificis anne-
xos, va ocupar l’espai simbòlicament i topogràficament principal de la ciutat. Recordem
que feia pocs anys, molt al final del segle X, el bisbe va iniciar l’adquisició d’un edifici
per disposar-hi el palau episcopal, que va començar a expandir-se ràpidament (Canal et
al., 2003 a, 206-208). 

Aquests fets van significar no solament la reforma de la plataforma superior de l’antic
fòrum, sinó una transformació radical dels sectors de l’entorn. Així, la construcció del
claustre, amb una peculiar forma trapezoïdal motivada per la necessitat d’adaptar-se a
l’espai existent entre les muralles i el podi de la terrassa de la Catedral, va comportar el
colgament i la desaparició de tot el que hi havia anteriorment i la realització de grans
aportacions de terres per poder elevar i regularitzar el terreny. Per tancar i contenir aquest
nou espai, es va construir, a l’oest, una gran volta que actuava de mur de contenció i sos-
tenia simultàniament el refetor, que tancava per ponent el pati del claustre (fig. 189, 190
i 191). Aquesta volta ocupava tres quartes parts de l’espai existent entre el massís del podi
catedralici i les muralles, mentre que l’altra part era closa amb una construcció no iden-
tificada i que va quedar estructuralment integrada a l’obra de sosteniment del claustre. Tot
això va suposar canvis importants en l’urbanisme del sector. Les antigues cases van ser
destruïdes ja que la seva façana oriental se situava a l’alçada del nou mur de tanca de la
gran volta. Tanmateix, van ser ràpidament substituïdes per altres, aparentment molt més
estretes, ja que entre el nou cos edificat i les cases es va haver de deixar espai per al
carrer que, de la porta, menava a l’interior de la ciutat i que es va haver de desviar per
permetre l’edificació de la gran volta. A la llarga, aquestes cases es van desenvolupar en
alçada, i cobrien totalment o parcialment amb voladissos l’espai del carrer i es menjaven
de mica en mica el pany interior de la muralla doble, i també el pany exterior, especial-
ment a partir dels segles XVI i XVII, quan les noves defenses van deixar sense funció mili-
tar la vella acròpolis urbana, la Força Vella. A l’extrem de migdia es va construir una nova
casa la façana de la qual se situava a uns dos metres del mur de tanca de la volta de sos-
teniment de les dependències canonicals de la seu, i ens indica l’amplada que devia pre-
sentar el carrer en aquest indret. Aquelles cases tindrien, doncs, una profunditat màxima
d’uns 4 m sempre que es desmuntés el pany interior de la muralla (inexistent a l’indret
de la casa que acabem de descriure i ràpidament obliterat a la resta de l’espai) (fig. 183).
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Fig. 183. Planta del sector de la ciutat a mitjan segle XI. La construcció de la gran seu romànica consagrada
el 1038 i de la canònica adjunta modificà substancialment tota aquesta àrea. Fora murs, el burg de Sant Feliu
començà a créixer més enllà, cap a l’est, del vell camí. A redós de la via romana, al nord de Sobreportes,
es documenta l’altar de Sant Just que, potser, aprofità l’estructura d’un monument funerari romà. La petita
plaça que quedava entre l’antic palau comtal, l’escalinata de Santa Maria i les cases que s’hi adossaven era
conegut com el Mercadell o el Forell. 
Explicació dels números:

1) Capçalera de la catedral consagrada el 1038. Sota el presbiteri actual, es conserven traces dels fona-
ments de l’absis major romànic.

2) L’actual torre Carlemany era un dels dos campanars de la catedral romànica. 

3) Nau de la seu romànica.

4) Campanar que  els documents de l’època  anomenaven “el cloquer vell”. Es va enderrocar a mitjan
segle XIV.

5) Cos occidental de la seu romànica. Sobre la Galilea o porxada d’accés hom hi situa, entre altres, l’altar
del Sant Sepulcre.

6) El baptisteri de la catedral romànica.

7) Sala capitular de la Seu romànica. A la paret interior de la galeria de migdia del claustre encara són
apreciables restes notables de la façana.

8) Edifici de dues plantes de la canònica que albergava al seu interior el celler i el refetor.

9) Carrer que anava al portal de la muralla vora l’actual torre Cornèlia (núm. 19).

10) Portal de la muralla. En algun document s’esmenta com el portal de la canònica.

11) Torre carolíngia de la muralla. En el segle XIV va ser substituïda per una de planta circular que ha per-
durat fins avui amb el nom de Cornèlia (núm. 19).

12) Cases fora el portal de la muralla. Una era la casa del rector de l’altar de Sant Miquel.

13) Replà superior de les escales de Santa Maria. En aquest indret hi havia el Pedró, segurament restes d’un
antic altar o pedestal romà on es realitzaven juraments solemnes.

14) Cases fora murs. Els primers esments es remunten al segle XI.

15) Casa propietat de la família Ameli entre la segona meitat del segle XI i la primera del XII. 

16) Volta construïda sobre el carrer entre la casa dels Ameli (núm. 15) i el refetor de la canònica.

17) Torre carolíngia de la muralla (núm. 17).

18) Escales de Santa Maria. S’esmenten des de l’any 1035.

19) Cases construïdes a ambdues bandes de les escales de Santa Maria.

20) El Mercadell o Forell era l’espai que havia romàs sense edificar de la gran plaça foral romana.

21) Alguns dels porticats romans del fòrum  encara es feien evidents en el segle XI.

22) Forn de pa de la Seu de Girona conegut com la Ruca.

23) Carreró que passava per sota de les escales de Santa Maria mitjançant una volta. En el segle XIII el
bisbe de Girona  manà de tancar-lo perquè  a les nits s’hi aplegaven homes i dones de baixa condició
moral.

24) A l’època era conegut com el carrer de la Ruca.

25) Cementiri de la Seu, el primer intra muros de la ciutat.

26) Cases i carrers que es van enderrocar a començaments del segle XVI per bastir l’actual plaça dels
Apòstols.

27) Palau Episcopal.

28) Fins al segle XIII era el carrer que passava per davant del forn de la Ruca.

29) Carrer que va desaparèixer a finals del segle XIV.

30) Actual carrer de la Força.

31) Carrer anomenat Ample en els textos del moment.

32) Edifici de la comtessa Ermessenda que es va convertir en el dormitori de la canonja de Girona.

33) A principis del segle XI, en aquest punt hi havia un altar dedicat a Sant Just on es feien juraments.
Possiblement es tractava d’una antiga tomba romana reutilitzada com a capella.
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Fig. 184. Reconstrucció de la sala inferior de la Galilea (dibuix J. Sagrera).
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Fig. 185. Reconstrucció de l’antiga porta de Sant Miquel (nord) de la seu gironina (dibuix J. Sagrera).

La zona entre la volta i la porta es va mantenir com un petit espai obert amb cases a
ponent, l’estança de funció indeterminada a llevant i la volta al front, entesa com un
espai privat que disposava d’una porta i que es tancava, sobretot a la nit (fig. 183). Del
sistema de tancament de la volta per llevant se’n conserven alguns senyals en els para-
ments; en el mur nord s’observa, encara, l’arrencament de dues arcades, col·locades de
costat i que presenten un radi diferent. Així, mentre una permetia recórrer tota la longi-
tud de la volta, l’altra era visiblement més curta. Res d’això s’observa al mur de migdia.
L’explicació cal cercar-la en l’accés a la suposada capella, que, com s’ha dit, es feia per
una petita graonada per salvar el desnivell existent. La construcció del claustre i el cobri-
ment de la zona devien obligar a modificar aquestes escales que havien de girar, ara,
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cap a tramuntana, ja que la porta es trobava al lloc original. Així, els dos arrencaments
d’arc diferents podrien correspondre a l’existència d’aquesta escala, de tal manera que
el superior emmarcaria i tancaria la volta i el més petit finalitzaria contra la graonada, el
massís de la qual acabaria de completar el tancament fins al mur de migdia. L’accés es
devia fer amb un doble gir des de ponent, des de l’interior de la volta, i així una sola
porta permetria tancar a la vegada volta i capella, que devien formar part integral de les
dependències canonicals. Al segle XVIII, amb la construcció de la resta de les voltes que
actualment defineixen els soterranis de la Catedral, es va cobrir l’espai que quedava entre
la volta i la porta i es va bastir un nou mur cap a migdia, per recolzar la nova volta.
Aquest mur va condemnar l’antic accés a la suposada capella. Això va significar, també,
l’eliminació de l’escala per accedir-hi i l’eliminació de les restes de les antigues arcades,
de les quals només resten unes mènsules al parament de migdia (fig. 183). 

La construcció de la primera volta al segle XI va suposar també uns importants tre-
balls de regularització del terreny al seu extrem occidental; però no hi aportaven terres,
tot el contrari, retallaven la roca que en aquest sector ascendia en direcció oest i sud per
poder-la adequar i aprofitar. Aquesta llarga nau, espai privat que formava part de la
canònica de la seu, s’obria a tramuntana per tres petites finestres d’arc de mig punt i
dues portes, una de situada al centre i l’altra, a l’extrem meridional (fig. 191). La torre
tardoantiga que havia permès una comunicació interna entre la nau inferior i l’esplana-
da de la Catedral, hauria desaparegut en aquests moments com a conseqüència de la
construcció del refetor de la canònica (fig. 183).

Cap a llevant, els canvis devien ser menors. La zona a l’entorn de la capçalera de la
nova església va servir, en època altmedieval, de cementiri, ús que probablement ja tenia
abans de l’any 1000, i a prop de la torre Júlia tenim documentada l’existència d’un casal,
propietat dels comtes, fet que ens mostra que a l’entorn del nou claustre l’espai es repar-
tia entre àrea funerària i d’habitació (Canal et al., 2003 a, 183-199) (fig. 183). 

Fig. 186. Peces originals de l’antiga porta romànica de Sant Miquel de la seu gironina.
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Hem de recordar no solament els canvis que van afectar la part alta de l’antiga plaça
foral, sinó la pèrdua, en aquesta època, i definitivament, de gran part del seu aspecte
original, amb la urbanització de molts dels espais oberts que la configuraven anterior-
ment. Així, en un document del 1035 s’esmenta, ja, l’existència d’una filera de cases a
migdia de l’escalinata d’accés a Santa Maria. Tot i que no apareguin en la documentació
fins algun temps més tard11, és probable que una fila similar d’habitatges existís també a
l’altre costat de les escales. Tot i que no hi ha proves del moment de construcció d’a-
quests edificis, no sembla que siguin gaire anteriors al moment de redacció del docu-
ment i, com veurem per altres espais de la zona, caldria emmarcar-los dins el procés feu-
dalitzador d’ocupació dels antics espais públics i la seva privatització (fig. 183). La
construcció d’aquests edificis es va menjar bona part de l’àrea que definia els costats
nord i sud del sector civicopolític de l’antiga plaça foral (fig. 192). A aquest fet cal afe-
gir-hi, com veurem, l’ocupació i la incorporació dels porticats que tancaven aquesta
plaça. El resultat va ser la transformació d’un sector fins llavors ampli i obert en un altre
d’ocupat per illes de cases amb tres carrers est-oest, dels quals el central el constituïen
les escales de la seu (fig. 183). 

Fig. 187. La torre de Carlemany,
el Cloquer Nou d’època romànica,
és un dels pocs elements de la seu
de Pere Roger i Ermessenda que es
conserva en alçat de l’antic edifici.
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Són diversos els documents dels segles XI i XII que fan referència de forma directa o
indirecta a aquests antics porticats, generalment en afrontacions on s’observa com s’han
paredat i s’han convertit en part integral dels diversos habitatges, molts dels quals van
acabar passant a mans de l’Església (fig. 194). 

També la zona situada a migdia de la seu es va remodelar. Aquest sector, l’únic que
es trobava al mateix nivell que la terrassa superior del fòrum, estava edificat des de l’è-
poca romana. La creació del nou edifici de culte i la consolidació definitiva com a cate-
dral única comportaven la necessitat d’establir al seu entorn tot un seguit d’edificis i
dependències lligades al bon servei i funcionament de l’administració episcopal, entre
les quals la residència del bisbe. A aquest problema concret hi va posar solució la venda
que l’any 988 va fer a l’Església el comte Borrell del casal que posseïa a migdia de la
seu. Aquest edifici va constituir el germen del palau episcopal i va ser la residència del
bisbe fins que l’any 1979 es va convertir en museu d’art (fig. 183).

Tot i tractar-se d‘un edifici que encara es conserva i s’utilitza, resulta difícil recons-
truir-ne l’estructura original precisament perquè és una obra viva, que ha existit al llarg
de deu segles. Les reformes sovintejades i les ampliacions han estat molt importants, i
n’han transformat i emmascarat l’estructura original. No queda res de l’antiga casa del
comte, ja que en el segle XII es va construir el nou palau episcopal, impulsat pel bisbe
Guillem de Peratallada (1160-1167), que era d’estil plenament romànic i va tenir una
primera modificació significativa a principis del segle XIV, quan es va envoltar d’una

Fig. 188. Secció de la seu romànica dins de la gòtica.
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muralla, i entre els segles XVI i XVIII s’hi van fer noves ampliacions que van configurar
el seu aspecte actual (Soler, 2004, 589-665).

Aparentment, algunes de les estructures més antigues es conserven a llevant de l’ac-
tual jardí. Es tracta de les restes d’un edifici aïllat, de planta quadrangular, cobert amb
volta de canó i amb els murs bastits amb petits carreus quadrangulars, lligats amb mor-
ter que cal datar al segle XI i que han de correspondre a un casal senyorial (fig. 183). 

La modesta intervenció del 2006 als jardins orientals del palau episcopal (supra) va
posar al descobert una interessant evolució arquitectònica preferentment de la baixa edat
mitjana i d’època moderna, quan el sector formava part del palau del bisbe i, sobretot,
una fase molt més reculada, la primera de deixar senyals evidents de l’ocupació del lloc,
molt potent i notablement conservada. Calia interpretar-la com a part d’un casal senyo-
rial edificat al segle XI, similar a alguns altres de ben coneguts del conjunt de la ciutat
(Sagrera i Sureda, 2001, 243-260), amb una volta de mig punt sostinguda per parets
robustes recolzades directament sobre el subsòl rocós, amb un paviment d’opus signi-
num associat i unes finestres abotzinades que il·luminaven i ventilaven l’estança damunt
de la qual caldria restituir-hi la sala noble de l’edifici. És difícil, mancats de dades tex-
tuals, atribuir el casal a persones determinades. Poc més tard, al segle XII, els entorns
de la Catedral van ser ocupats per clergues amb responsabilitats en l’administració de la

Fig. 189. Volta de sosteniment del refetor de la Canònica.
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Fig. 190. La construcció de la sala de sosteniment del sector occidental del claustre va fer necessaris
importants retalls de la roca al costat meridional.

Fig.191. Alçat del mur occidental de la volta de sosteniment del claustre amb portes i finestres que palesen que originalment la
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diòcesi. No sabem si aquesta era la característica del constructor de la casa, si no fou fins
més endavant que va passar, per compra, permuta o donació, a mans eclesials.
Tanmateix, aquesta intervenció ens posa de manifest la creació de grans casals a la part
més alta de la ciutat, dels quals el que s’ha explorat no devia ser l’únic.

Pel que fa a la part baixa del recinte, un petit sector de la plaça es va continuar urba-
nitzant seguint un procés ja iniciat en època tardoantiga. A diferència dels primers esta-
dis d’ocupació, però, sembla que desapareixen els edificis oficials i de representació,
substituïts per habitatges privats que van compartimentar els edificis ja existents. En efec-
te, si en època tardoantiga i carolíngia aquest espai podia haver estat ocupat per les auto-
ritats de la ciutat, més tard el palau del comte es localitzaria en un altre indret i canvia-
ria algunes vegades de situació. Així, el 988, el comte Borrell II va vendre al bisbe
Gotmar el seu palau, que es trobava emplaçat immediatament a migdia de la Catedral,
a tocar pràcticament del xenodochium i de la primera sinagoga coneguda de la ciutat.
Aquell edifici adquirit pel bisbe es va convertir en el palau episcopal, que, amb el pas
dels anys, i a partir de l’adquisició de noves propietats, però sempre limitat pels edificis
i les estructures preexistents, va acabar per presentar la peculiar forma en L que es pot,
encara, observar actualment. El 1020 els comtes disposaven d’un casal proper a la torre
Júlia, habitatge que poc després van vendre per pagar les elevades despeses que supo-
sava la construcció de la nova seu. Segurament d’aquí la residència comtal es va traslla-
dar al castell de Gironella, que va esdevenir el lloc d’estada dels comtes en les seves visi-
tes a la ciutat, on hi feien statica o estada, tal com recorda un jurament de fidelitat vers
el 1051 (Feliu i Salrach, 1999, 537).

La zona baixa de l’antic fòrum era presidida per la plaça del Mercadell, espai obert
emprat com a mercat diari de la ciutat, i pel castell de Sobreportes, que se situava a l’en-
torn i per damunt de les torres tetragonals que flanquejaven la porta nord de la ciutat (fig.
193), i s’estenia per ponent tot resseguint la cara interior de les muralles. Les dimensions

sala donava a l’exterior (dibuix J. Sagrera) 
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del castell devien ser importants, ja que els documents esmenten que disposava de patis
i jardins, que potser ocupaven espais de l’antic edifici oficial. El castell era infeudat a la
família Sobreportes, que va prendre el nom de la peculiar localització del casal i que se-
nyorejaren el districte nord de la ciutat. La feudalització va ser un dels processos més
importants que va viure la ciutat en aquella època i va comportar la privatització dels
espais, en mans de grans senyors i, sobretot, de l’Església i el bisbat, que era qui posseïa
l’alou més important. Aquesta privatització va comportar la urbanització d’antics espais
públics i va començar a transformar de manera definitiva la zona de l’antic fòrum, que va
perdre el seu aspecte de plaça i va esdevenir una xarxa de carrers densament ocupada,
presidida per la massa, imponent, de la Catedral (fig. 192 i 195). Durant els dos segles
següents la seu va anar adquirint, per compra o donació, la majoria dels espais i immo-
bles de l’entorn i el sector es va acabar convertint en un barri eminentment eclesiàstic.

L’edifici de la plaça de la Catedral, el suposat palau del comes, va tenir, en aquella
època, diverses transformacions, de les quals disposem d’informació estratigràfica per
datar-les (supra). A principis del segle XI, l’antiga façana de migdia va desaparèixer, subs-
tituïda per un nou mur que va eliminar l’antiga porta i es va canviar per una de nova a la
qual s’accedia per una escala. L’interior es va remodelar i es va elevar el nivell de circula-
ció. Es va eliminar l’antiga cambra rebedor i es van reforçar els angles dels murs que calia
preservar. Caldria relacionar tant l’ascens del nivell de circulació com aquests reforços amb
l’eliminació de les antigues sitges i la inestabilitat en què podia quedar el terreny després
del colgament de tots aquells grans forats oberts al subsòl de l’edifici. També es van col-

Fig. 192. L’esplanada actual de la plaça de la Catedral, entre l’escalinata monumental i Casa Pastors, ocupa
l’espai de l’antic palau comtal que acabà passant a mans de la seu.
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Fig. 193. Reconstrucció del sector de Sobreportes entre l’època fundacional i la segona meitat del segle XIV
(torre núm. 16) (dibuix D. Vivó).

gar les sitges de l’atri, que va ser pavimentat novament, tot i que es va conservar la cota
original, raó per la qual es van haver de construir uns graons per accedir a l’edifici.

Una dada interessant sobre la funcionalitat de l’edifici i els seus ocupants la trobem
en un document de traspàs de propietat de l’any 1082 i que fa referència a una casa pro-
pera a Sobreportes i a l’església de Santa Maria de les Puelles, on es recorda els oficis
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d’alguns dels propietaris de cases que afrontaven amb la propietat en venda. D’aquests,
tres eren selleri, és a dir, rebosters o magatzemistes, persones independents o ministe-
riales, servidors públics especialitzats que gestionaven els excedents agrícoles del castell
de Sobreportes. A més, en la venda de la finca, l’antic propietari esmentava que es reser-
vava la propietat d’una sitja on guardava el seu blat. Sembla que totes aquestes dades
ens mostren una pervivència de la funció pública d’aquest espai, que, situat a l’entrada
de la ciutat, esdevenia el centre d’emmagatzematge i distribució dels productes agríco-
les, paper similar al de la Palestrina en època carolíngia. El fet que un propietari es ven-
gui la casa i el celler però conservi una sitja d’emmagatzematge mostra que aquests
espais propers a la porta de la ciutat –i, per tant, de més fàcil accés– i, no ho oblidem,
a tocar mateix de la plaça del mercat, el Mercadell, eren els més adients per guardar
aquesta mena de productes.

El que quedava de la part baixa de la plaça foral, ara reduïda per les successives edi-
ficacions que n’anaven ocupant l’espai, era, en aquella època, i potser ja ho era des de
molt abans, el mercat diari de la ciutat. El 1035, al mateix document on apareixen esmen-

Fig. 194. L’any 1275 Bernat d’Escala, cavaller, venia a Guillem Gausfred la casa familiar situada al costat meri-
dional de l’antiga plaça foral. El 1276, la Seu  aprovava la compra feta un any abans (Canal et al., 2003 a,
166-170). En els  documents es fa una descripció tan detallada de l’edifici que permet esbossar-ne la distri-
bució interna. 1) Escales de Santa Maria, 2) aula o sala principal de la casa, 3) cos d’edifici que connectava
les estances situades a ambdues bandes del carrer, 4) carrer dit de la Ruca, avui Pujada de la Catedral,
5) volta inferior, segurament una reminiscència del criptopòrtic romà , 6) tram porticat del vell forum romà
anomenat “lo portico” en el document, 7 i 8) respectivament la volta superior i el testibulo o badiu que s’a-
fegien damunt el porticat. 
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tades les cases de la galta meridional de les escales de la seu, hi trobem assenyalat, per
primera vegada, el Mercadell, la plaça del mercat (petit) de la ciutat, on potser s’havia
celebrat des d’època immemorial. La seva situació, al costat de l’entrada i, per tant, de
fàcil accés, i la disponibilitat d’un espai obert el convertien en l’indret idoni per a aques-
ta funció. De fet, al seu entorn es localitzaven diversos negocis directament relacionats
amb l’intercanvi, com els sellerii ara esmentats, que no eren, però, els únics. Caldria des-
tacar els dos forns de pa existents al sector: un, el de la Ruca, a la cantonada de la plaça
de la Catedral i pujada de la Pera, i l’altre, a Sobreportes, no gaire lluny de l’esglesiola
de Sant Genís (fig. 196). No són, però, els únics negocis documentats.

En aquesta zona de ponent de l’antiga plaça foral se situaven dues petites esglésies
dedicades a Santa Maria (de les Puelles) i a Sant Genís (fig. 183 i 196). Tot i que no apa-
reixen a la documentació fins ben entrat el segle X, tot sembla indicar que es tractaria
d’edificis preexistents i, de fet, la seva advocació fa pensar en un origen carolingi. Ja hem
comentat, en apartats anteriors, la possibilitat que aquests dos edificis, que, atenent els
documents, sembla que es disposaven de forma simètrica a un costat i l’altre de la plaça,
a l’alçada dels porticats que la tancaven, corresponguessin a la cristianització de dos tem-
plets o petits edificis forals d’època romana. Una altra dada afavoreix aquesta interpre-
tació, ja que fins almenys el segle XV van constituir, juntament amb la Catedral, els únics
temples existents dins les muralles de la ciutat i totes tres podrien tenir un origen en la
pervivència i cristianització d’espais sacres d’origen pagà.

La que apareix en un document més antic és la de Sant Genís, situada a migdia de la
plaça i esmentada en unes afrontacions de l’any 950. La identificació de la seva localitza-

Fig. 195. Excavació de la plaça de la Catedral (2003).
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ció, a migdia, aproximadament a l’espai que actualment ocupa l’edifici existent entre la
plaça de la Catedral i la placeta de l’Institut Vell, on hi ha el bar L’Arc, no presenta grans
dificultats, ja que va seguir en funcionament fins a l’any 1604 (fig. 183). Una mica més tar-
dana és la primera referència coneguda de Santa Maria de les Puelles, que surt esmenta-
da al testament de l’any 993 del comte Borrell II i que per documents posteriors sabem
que es localitzava a la banda contrària de la plaça, a prop de Sobreportes, integrada par-
cialment en una illa de cases que havia anat ocupant aquest espai. Disposem d’algunes
dades de l’aspecte que presentava aquesta esglesiola, si bé no són suficients per fer-nos-
en una imatge clara i diàfana. Tenia l’absis a llevant; no en coneixem la forma, però sí que
quedava molt a prop de les noves cases i deixava un petit pas entre les cases i el carrer
est-oest que la limita per migdia, on hi havia, també, la porta. Aquest carrer ha de ser el
que va aparèixer a l’excavació de la plaça de la Catedral i que suposava el límit septen-
trional de l’edifici públic tardoantic, creat precisament arran de la construcció d’aquell edi-
fici, ja que abans formava part de l’esplanada foral (supra). Tant l’església com l’illa de
cases annexa es devien situar sota l’actual Palau de Justícia, antiga Casa Pastors (fig. 183).

El Forell

Ens havia passat per alt, fins ara, un espai o lloc amb marcada personalitat que se
situava, almenys al llarg de tot el segle XII, on s’iniciava l’escala de Santa Maria, davant
del Mercadell.

Tot aquest sector el coneixem bé d’ençà del 1035 i n’havíem dibuixat la planta a par-
tir d’un conjunt notable de documents amb un procés fàcil de resseguir fins a la cons-
trucció de la nova escalinata que va modificar contundentment la zona, al segle XVII
(Canal et al., 2003 a, 164-176, fig. 55 a i b). Tanmateix, cal recuperar una dada molt inte-
ressant que va publicar, fa uns anys, Marquès Casanovas (1978, 19). Tot estudiant la famí-
lia dels Escala, es referia a un empenyorament que van fer una tal Arnaleta i la seva filla
Berenguera, el 25 d’agost de 1179, d’una casa situada al costat del Forell que tenia a
orient el casal de Pere d’Escala, a migdia el carrer que menava a Can Calvet, a ponent
la via pública i a cerç el Forell. Quedava del tot clar que la casa empenyorada era la
darrera, en direcció a ponent, de les que configuraven l’illa de cases adossada a la cara
de migdia de l’escalinata de la seu. Aquesta, però –les afrontacions són contundents–,
quedava lleugerament més enllà, fins a abastar, com a màxim, la línia que dibuixava el
carrer que sortia de Sobreportes i, ben recte, es perllongava al carrer (actual) de la Força,
aleshores sense nom, el tram urbà de la Via Augusta i eix de partida de la forma urba-
na fundacional, i que més endavant es va anomenar Major del Call, de Sant Llorenç i de
la Força. No sabem si al costat nord, en aquests anys, es reproduïa el model, cosa que
no seria estranya, ja que l’espai intra muros era, abans de la gran expansió de la sego-
na meitat del segle XII, un bé escàs. Però això no és gaire rellevant per al que aquí ens
ocupa: el cas és que al final de les escales es configurava una àrea no gaire gran, però
ben definida, a la qual podríem afegir-hi el carrer que era limitat, per l’altra banda (oest),
d’ençà del 500, per la imponent façana d’un enorme edifici que s’arrenglerava amb la
via i que ocupava quasi del tot la part més occidental de l’antiga area foral. Aquest espai
rebia el nom, al segle XI, de Mercadell, on cal situar el mercat diari de parades i de que-
viures d’origen molt antic, possiblement d’època fundacional. El Mercadell, en definiti-
va, un diminutiu, fa necessari un gran mercat estacional que sabem que se celebrava als
arenys del riu, entre l’actual carrer de Ciutadans i l’Onyar (fig. 183).

Marquès, davant de l’aparició d’aquell topònim, Forell, que li era absolutament des-
conegut tot i ser un coneixedor molt erudit de la toponímia medieval gironina, va inten-
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tar explicar adequadament aquell nom i va proposar una hipòtesi plausible d’interpreta-
ció. Tot forçant la lectura del mot en forrell, en feia un sinònim de forrellat, ben docu-
mentat a Catalunya a l’època medieval: “Se nos ocurre que la escalinata, siendo perpen-
dicular a la corta calle que iba de la Pía Almoina a Sobreportes, daba al paraje un
aspecto semejante al mencionado instrumento (forrell, forrellat, en castellano, cerrojo).
Es posible que estuviera cerrado por una verja de hierro y que diera nombre al Forrell.
La calle que daba a la Puerta de los Apóstoles es seguro que se cerraba con una verja de
hierro y es lógico que también se cerrara el paso por las escaleras.” (Marquès, 1978, 19).
No queda clar si, a més de proposar l’existència d’una reixa al peu de les escales,
Marquès es refereix també a la forma de la plaça en planta. Aquesta era l’única explica-
ció proposada fins ara per a aquest topònim.

Però avui coneixem un altre ús del mateix mot, més antic i que, com veurem, es refe-
reix al mateix lloc. Vegem-lo. En el sagramental del testament d’una tal Adelaidis, del 17
de juny de 1117 (ACSG, perg. 171), els testimonis juraven davant de l’altar de Santa
Anastàsia de la seu haver-la sentit dictar el document “...jacens in domo sua que est secus
scalam Sancte Marie apud Forellum”. Sembla, doncs, que la casa on va testar Adelaidis
era la mateixa que seixanta-dos anys després van empenyorar Arnaleta i Berenguera i
que afrontava (sabem que a nord) amb un espai tan gran, com a mínim, a la façana sep-
tentrional de la casa que s’anomenava Forell. En un document i en l’altre, tots dos del
segle XII, es parla del Forell amb tota naturalitat, sense, però, donar-nos indicis precisos
per saber què era. Això és important perquè potser no calia si el topònim batejava
només un espai convencional i no una altra cosa.

Fig. 196. Al costat de migdia l’actual esplanada de la plaça de la Catedral s’hi localitzava l’esglesiola de
Sant Genís.
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Quan s’arriba a aquest punt, cal presentar la nostra opinió per intentar resoldre el sig-
nificat d’aquest topònim que sembla exclusiu del segle XII. Intentarem, a partir de totes
les dades que controlem i, sobretot, de l’aspecte físic d’aquell sector en els segles inicials
del segon mil·lenni de l’era, presentar alguna solució acceptable i que encaixi sense gri-
nyolar amb el que sabem del cert.

Com a mínim a partir del 1035 tenim ben definit aquest sector de l’antic fòrum i actual
plaça de la Catedral: les escales de la seu, romanes, amb sengles illes de cases adossades
al mur nord i al sud que s’havien cruspit una part significativa de l’antiga area foral.
Recordem que l’escalinata era més curta i més estreta que l’actual i que, per tant, comen-
çava més cap a llevant i deixava una esplanada considerable entre la perllongació de l’ac-
tual carrer de la Força i la porta nord de la ciutat (Sobreportes). La façana occidental d’a-
quest carrer coincidia des del 500 amb el mur perimetral d’un enorme edifici que hem
interpretat com la residència del comes ciuitatis, que va continuar existint compartimentat
i interiorment modificat al llarg de tota l’edat mitjana. Ja des dels primers moments (supra)
queda clar que, almenys al sector meridional, la casa més occidental del bloc no es recol-
zava a l’escala. És més que probable, ja ho hem dit, que al nord passés exactament el
mateix. Així doncs, es creava entre el carrer, les cases i l’escalinata una placeta molt ben
definida que s’anomena Mercadell, un topònim que, de vegades, pot referir-se també a tot
el que hi ha a la vora. És el mateix lloc que al segle XII s’anomena Forell, sense cap mena
de dubte. Ens trobaríem, doncs, en un espai anomenat de dues maneres, abans, durant i
després, com a Mercadell i, puntualment, al llarg del segle XII, Forell. Cal suposar que el
primer seria popular, arrelat, i que l’altre, usat puntualment, més erudit, no va acabar d’ar-
relar i va acabar per desaparèixer; o bé hem perdut tota altra traça del seu ús (fig. 183). 

Fins aquí sembla que el procés deductiu no planteja dubtes. Caldria, però, intentar
explicar el nou topònim, que, malgrat tot, no es va consolidar. Ja hem vist (supra) com
Marquès ho va intentar. La seva proposta, intel·ligent i, aparentment, ben fonamentada
en l’etimologia del mot, té, tanmateix, el sostre de vidre i, com veurem, no la podem
acceptar de cap manera. En primer lloc, cal recordar que es basa en una lectura força-
da d’un document de 1179; també el de 1117 empra el mot Forell i no Forrell, per aca-
bar-ho de reblar. Segonament, l’afrontació deixa prou clar que Forell és un espai d’una
certa magnitud. Hi afronta sencera la façana nord d’una casa. Els termes del document
desaconsellen pensar, doncs, en un forrellat o, per extensió, en una reixa de ferro. Sí
que podria ser el clos definit per una tanca, si es vol, però això ja ens sembla que és
suposar massa coses. I és que, en tercer lloc, en contra de la proposta de l’il·lustre canon-
ge, no creiem que s’hagi de situar una tanca en aquest espai que és ben diferent del que
anava a la porta dels Apòstols i al cementiri de la seu, lloc privat i protegit, que podia
ser tancat sense problemes. Cloure l’escalinata de Santa Maria era tancar un via de comu-
nicació pública que posava en contacte la part baixa de la ciutat amb l’alta i amb les
cases que s’adossaven a l’escala, algunes de les quals hi obrien, també, la porta. Per aca-
bar, i no és pas menys important, no disposem de cap referència física ni textual a una
tanca o a una reixa en aquest lloc, en cap dels documents que parlen d’aquest sector,
alguns dels quals són d’una precisió i d’un detall notables. A tall d’exemple: el Rituale
gironí (segle XIV) conservat a la Universitat de Barcelona, en la seva processó funerària
oposa les rexias subtus palacium (a la plaça dels Apòstols) al primum planiol quod est
in scala ecclesie, tot simplement (Sureda 2001); igualment, les processons descrites a la
consueta catedralícia del 1360 prenen com a referència el pas del portal de Sobreportes
o la visió del campanar de Santa Maria, mai la presència d’una reixa.

Ens toca, doncs, proposar una alternativa. Potser el mot Forell (no Forrell) s’hauria de
posar en relació amb el fòrum. En aquest cas seria un diminutiu de fòrum, tal com
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Mercadell ho era de mercat. Fóra, doncs, un sinònim volgudament erudit, fet que s’a-
diuria amb la circumstància cronològica del segle XII, durant el qual apareixen de cop
un seguit de topònims interessants mai documentats abans (Palestrina, per exemple), de
fort regust antiquitzant i que van desaparèixer sense deixar rastre. Durant un temps més
aviat curt, el Mercadell també s’hauria conegut, entre els lletraferits, com a Forell. Com
és natural, es va acabar imposant el nom de sempre, sorgit del poble12.

* * * * *

Fora murs, la ciutat començava a créixer perquè es van consolidar i es van crear els
primers burgs, el de Sant Feliu i el de Sant Pere de Galligants, a redós d’aquells centres
de culte i de les vies de penetració a la ciutat. Hauria estat en aquest context de pau i
certa prosperitat que les zones suburbials més properes es van començar a urbanitzar
paral·lelament al procés de privatització d’espais que arribaria a comportar l’ocupació de
la muralla per habitatges. 

El sector situat a ponent de l’eixample carolingi, fins llavors un desnivell ferotge i difí-
cilment accessible, es va regularitzar amb grans aportacions de terra per crear una super-
fície planera, sobretot a l’angle sud-est, que es va pavimentar amb un sòl de morter.
L’existència d’aquell paviment fa imprescindible també l’existència d’un mur de conten-
ció en algun indret proper13. La datació d’aquesta obra no ens resulta gaire clara, ja que
els materials localitzats per sota del terra assenyalarien una cronologia carolíngia de l’o-

Fig. 197. En època comtal s’inicià la urbanització al nord de les muralles de la ciutat. Estructures localitza-
des a l’excavació del Pati de l’Obra de la Seu.
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bra que no tindria gaire sentit, perquè  crearia una plataforma que debilitaria la defensa
d’aquest sector i facilitaria l’accés de l’enemic a la muralla. Creiem, més aviat, que cal pen-
sar en una situació similar a la que es va produir a l’interior de les defenses, on la majo-
ria de materials localitzats sota el paviment carolingi eren d’època romana, ja que es trac-
tava de terres d’aportació recollides en altres indrets propers. Sembla molt més assenyat
pensar que aquest terraplenament es va produir com a pas previ a la urbanització d’a-
quest sector, en un moment de pau i de relaxació de les mesures defensives de la ciutat.

D’aquell moment devien ser les restes d’edificacions localitzades a la terrassa inferior
del pati de l’obra i potser també, encara que no disposem de dades estratigràfiques fia-
bles, les primeres cases que ocupen la terrassa artificial, a redós de la nova muralla i que
oferien una superfície planera apta per edificar allà on uns segles enrere hi havia uns
desnivells pronunciats on devia ser difícil no ja construir-hi res, sinó tan sols circular-hi.
Aquesta ocupació de l’entorn de les defenses de la ciutat i, fins i tot, de les mateixes
muralles va tenir les seves conseqüències quan la història va fer un nou tomb i l’enemic
ja no van ser els llunyans regnes musulmans, sinó la monarquia francesa, tan propera, i
la ciutat de Girona va esdevenir, novament, clau i porta del regne o el que és el mateix,
la primera plaça forta que els invasors havien de conquerir per ocupar el territori. El 1285
la ciutat va viure la primera atzagaiada amb el setge per part de les tropes franceses. Va
caldre enderrocar les cases construïdes a l’entorn de les muralles i que feien nosa i refor-
çar-les a corre-cuita.

3.7. L’època baixmedieval

Els fets de l’any 1285 van suposar la plasmació d’un canvi de paper de la ciutat i un
canvi, també, en la seva dinàmica històrica. De ser una ciutat allunyada del centre de
poder va tornar a ser, com en època romana i carolíngia, una ciutat amb un gran valor
estratègic i aquesta funció va marcar, en gran manera, la seva història i el seu urbanis-
me al llarg dels segles següents.

El creixement fora murs no es va aturar, al contrari, es va desenvolupar amb gran
força no només pel costat oriental del riu Onyar sinó també per l’occidental i les planes
del Mercadal i de Cuguçacs. Tot aquest procés de creixement va finalitzar a mitjan o
durant la segona meitat del segle XIV, quan la ciutat va assolir la màxima extensió i es
va bastir un nou recinte murat que va definir el perímetre urbà fins a principis del segle
XX. Dins d’aquest context, la zona de la Força Vella va esdevenir na autèntica acròpolis,
un segon recinte dins les defenses urbanes. 

Originalment centre de poder de la ciutat des del punt de vista religiós, polític i
comercial, la Força va anar perdent dues d’aquestes funcions, desplaçades cap als nou
eixamples, especialment cap a la zona baixa de la ciutat, i es va anar convertint en el
barri eclesiàstic i solar de la comunitat jueva, ocupat per clergues, algunes famílies
benestants i pel call jueu, un gueto dins un altre gueto.

Els segles XIII i XIV van ser moments de creixement i de gran dinamisme que es fan
evidents en l’urbanisme, amb reformes abundants i noves construccions. Una bona
prova d’això la tenim a la zona de l’antic fòrum. 

La reforma més important de tot l’entorn, però no l’única, és l’inici de la construcció
de la nova seu catedralícia. Aquesta obra, iniciada a principis del segle XIV, va tenir una
llarga durada i, de fet, la façana principal no es va bastir fins al segle XVIII. La nova obra
es va construir embolcallant l’antiga i obsoleta seu romànica, enderrocant l’antic edifici
a mesura que es construïa el nou i aprofitant-lo com a bastida de l’obra nova. Aquest
sistema constructiu devia crear, durant segles, un efecte visual molt colpidor d’aquest
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sector de la ciutat, en el qual un edifici anava creixent lentament i engolint l’altre. Si l’o-
bra romànica aprofitava el perímetre de l’antic temple romà com a límits de la seva nau,
la seu gòtica, molt més gran, va emprar com a límits exteriors els de la plataforma de
l’antiga terrassa superior del fòrum, per tres dels costats, i per llevant es va estendre fins
i tot més enllà de la plataforma original (fig. 198).

Però les reformes van anar més enllà de la construcció d’aquest nou edifici i de les
dependències annexes (fig. 199). 

Començant per la zona exterior de la ciutat, es van urbanitzar molts espais fins lla-
vors desocupats o es van reformar completament. Així ho constatem a la zona del pati
de l’obra, on les antigues cases van ser colgades, potser destruïdes arran de les necessi-
tats defensives del setge de 1285, i ràpidament substituïdes per noves construccions que
van arribar fins a la terrassa superior, a tocar de l’angle de la muralla carolíngia, un espai
del qual fins aquest moment no disposem de proves de la seva ocupació.

A l’interior de la ciutat trobem reformes tant a la zona de migdia, al sector de la Pia
Almoina, on en els sondeigs es van detectar reformes d’aquest moment, sense que en
puguem conèixer l’abast per les reduïdes dimensions dels treballs, com també a la zona
occidental, a causa del progressiu desplaçament del centre vital de la ciutat cap a la zona
de la plana, especialment a l’Areny, i la conversió d’aquest sector en un barri eminent-
ment religiós. El Mercadell va anar perdent progressivament importància com a mercat,
substituït pel que s’anava desenvolupant a la llera de l’Onyar, a l’entorn de l’actual plaça
del Vi i, sobretot, de la Rambla (fig. 198 i 200).

L’espai anteriorment ocupat pel gran edifici públic va ser definitivament privatitzat i
dividit en diverses propietats, de les quals les excavacions arqueològiques van permetre
identificar-ne almenys dues. Una de les cases encara aprofitava l’antiga façana, mentre
que se’n van bastir dues de noves al centre i a llevant, de cara al carrer principal i a la
Catedral. Aquests nous murs són d’una amplada considerable, ja que l’oriental supera el
metre i mig de gruix, fet que indicaria l’existència de diversos pisos d’alçada, fet habi-
tual en un espai com el de la Força Vella, en el qual la manca de solars urbanitzables
obligava a l’ocupació d’antigues zones obertes i, sobretot, al creixement en alçada dels
edificis (fig. 198 i 200).

De l’espai urbà que avui ocupa la seu de la demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i que en època romana configurava el pòrtic meridional del
fòrum i algunes illes adjacents, fora ja del recinte foral, en podríem remarcar dues fases
molt clares. De l’ocupació d’aquest espai fins al segle XV disposem de tot un seguit de
dades arqueològiques disperses i que no ofereixen una clara visió de conjunt, ja que
provenen de sondejos i excavacions d’escasses dimensions. Afortunadament, el creua-
ment d’aquestes dades amb la documentació arxivística permet reconstruir com era
aquest espai, almenys en els segles immediatament anteriors al segle XV (fig. 200 i 201).
A partir d’aquell moment, el volum de dades augmenta considerablement ja que s’hi va
construir la nova seu de la Pia Almoina, edifici que amb diverses reformes existeix enca-
ra a l’actualitat, usat com a seu del Col·legi d’Arquitectes.

Aquest espai es trobaria al límit meridional de l’antiga plaça foral i correspondria, en
època antiga, a les primeres illes de cases al sud d’aquesta plaça. La seva funció d’espai
de transició va continuar fins a l’època medieval, en què va ser el límit nord del call jueu.

Segons les dades, sobretot documentals, aquest espai va conformar, fins al segle XV,
un conjunt de quatre illes de cases delimitades per uns carrerons ben coneguts arqueo-
lògicament i documentalment (Burch et al., 2000, 67). Les notícies són prou abundants
per a les dues que es trobaven cap a tramuntana. El forn de pa de la seu, més conegut
com la Ruca, se situava al nord-est. Ja s’esmenta en el segle XII (ACSG. Sagristia sego-
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Fig. 198. Planta de l’antic sector foral a finals segle XIV. 

1) Capçalera gòtica de la catedral que es va consagrar el 1347.

2) El claustre actual de la catedral va adquirir el seu aspecte definitiu en el segle XII.

3) Campanar que va construir Pere Sacoma sobre el cos occidental de la fàbrica romànica.

4) La porta de Bellull es va obrir per donar accés directe al claustre.

5) Refetor de la canònica.

6) Torre Cornèlia (núm. 19). Va ser construïda en el tercer quart del segle XIV.

7) Capelles laterals i porta dels apòstols de la catedral. En anys anteriors s’hi havia treballat intensament.

8) Cases construïdes fora la muralla. L’abat de Sant Feliu hi tenia la residència.

9) Portal de Sobreportes (tores núm. 16 i 17). Aleshores, feia pocs anys que s’havien aixecat les dues torres
cilíndriques que avui encara flanquegen el portal.

10) El Mercadell (o Forell).

11) Forn de pa de la Ruca. El 1372 la Seu en donava drets a l’Almoina del pa de la Seu, institució benèfi-
ca lligada a la Catedral.

12) A finals del segle XIII hi havia el casal dels Escala, fundadors de l’Almoina de Girona. En el segle XIV
passà a integrar-se al call jueu.

13) Antic carreró que aleshores s’havia privatitzat i convertit en un hort que depenia de l’Almoina de
Girona.

14) Carrer d’origen romà que anava al forn de la Ruca. Per aquells anys s’havia convertit en un carreró
sense sortida.

15 i 17) Illes de cases veïnes al castell de Sobreportes.

16) Santa Maria de les Puelles.

18) Carrer avui desaparegut que anava a Sant Genís i al forn de Sobreportes.

19) Sant Genís.

20) Forn de pa del castell de Sobreportes.

21) Carrer Ample.

22) Placeta que es formava entre el portal sobirà del call i el Mercadell. 

23) Castell de Sobreportes.

24) Portal sobirà del call. Era una de les portes de carrer que permetien tancar el call jueu.

25) Carrer major del call. Avui és el carrer de la Força.

26) Palau episcopal.   

27) Placeta que s’obria vora el forn de la Ruca. Surt esmentat ja a princips del segle XIV.
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na, Llibre d’Arxivacions núm. 5, doc. 123). A migdia s’obria el carrer que sovint, en els
segles XII i XIII, es descriu com el que passa davant del forn (AHG. Hospici, Llibre
d’Arxivacions, núm. 36). Més enllà, en la mateixa direcció, hi havia una illa urbana sobre
la qual la milícia d’Aiguaviva (els templers) va dirimir drets alodials ben bé fins a comen-
çament del segle XV. L’abundant documentació recollida permet assegurar que fins a la
darreria del segle XIII va romandre fora del recinte del call i, de fet, l’extrem de cases
més septentrionals no s’hi va afegir mai. En aquest àmbit es bastien unes cases i horts o
eixides lligats al forn de la Ruca. Part d’aquestes propietats van ser llegades a la Pia
Almoina a mitjan segle XIII i des de llavors aquest espai sempre més va restar lligat a
aquesta institució. (AHG. Hospici, Llibre d’Arxivacions, núm. 49). A migdia afrontava
amb dues cases que fins a la fi del segon terç del segle XIII van pertànyer a cristians.
El 1271, però, s’hi constata un titular jueu, Issac Navarra, segons consta a la venda que
feia Jaume d’Olives a Ferrer de Coc de la seva casa. L’afrontació cap a migdia era la casa
de l’Almoina judaica. El límit nord del call per aquesta banda devia ser aquesta finca.
Tanmateix, les notícies indiquen que la partió era recent en un avenç del barri jueu en
aquesta direcció, consolidat durant la primera meitat del segle XIII (ADG. Pia Almoina,
Girona, núm. 10) (fig. 200 i 201)

Cap a ponent de les dues illes de cases ara analitzades se n’estenien dues més
pràcticament simètriques, mitjançant un carrer esmentat ja en el segle XII (doc. 1197).
No sabem la filiació dels habitants del sector. Si bé el 1197 ens hi apareix un cristià,
en una venda del 1222 s’especifica que a l’oest del carrer s’estenia el mur del call
(ADG. Pia Almoina, Girona, núm. 10 i 24). Per tant, podem constatar un avenç signi-
ficatiu del call cap al nord a principis del segle XIII. No obstant això, l’illa més sep-
tentrional a finals del segle XIII encara restava en zona cristiana, si més no parcial-
ment perquè ja en el segle XII hi figuren residents pels entorns (ACSG. Llibre Gran
de la Sagristia Major, fol. 50). Era el lloc on els Escala, fundadors de l’Almoina cris-
tiana, tenien fixada la residència. La sensació que es desprèn dels textos dels segles
XII i XIII és la d’uns límits del call poc perfilats i canviants, la qual cosa indica que
la separació entre cristians i jueus a les zones de “frontera” devia ser una qüestió més
conjuntural que no pas planificada i sistemàtica. En el segle XIV, les dues illes de
cases van incorporar-se plenament al barri jueu. Tant és així que el 1322 ja s’esmen-
ta el portal del call que tancava el capdamunt del carrer de la Força (Major del Call),
circumstància que obligava al domini hebreu de les dues bandes del carrer (AHG.
Not. 65, vol II. Pere Massanet, fol. 65r). La venda que feia la sagristia segona de la
seu al prepòsit de l’Almoina, el 1322, del ja conegut forn de la Ruca encara és mes
clarificador, ja que a les afrontacions de migdia i de ponent hi situa directament el
call jueu; és a dir, el barri jueu havia arribat fins a l’actual pujada de la Catedral i ocu-
pava tot l’espai que avui domina  la delegació gironina del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, tret, és clar, del petit racó del forn de la Ruca (ACSG. Sagristia Mitjana,
Llibre d’Arxivacions, 5, doc. núm. 171) (fig. 200 i 201).

Les excavacions arqueològiques a l’interior del pati de l’actual seu del col·legi
d’arquitectes van posar al descobert les restes de part d’una de les cases d’aquest
sector i ens donen algunes informacions sobre la seva configuració (fig. 202). Per
la seva localització és un dels edificis que es trobaven al límit de tramuntana del
call i que inicialment devien pertànyer a un cristià, però que van acabar formant
part del call. La part excavada correspon essencialment al pati d’entrada, que pre-
sentava un empedrat de lloses com a paviment i en el qual destacava una escala de
pedra que permetia l’accés, des del pati interior, als pisos superiors de l’habitatge.
Aquesta configuració és la mateixa que es podia observar a l’època a moltes de les
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Fig. 199. La construcció de la nova catedral significà el progressiu enderroc de l’edifici anterior (dibuix J. Sagrera).
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Fig. 200. El sector de la seu i el Mercadell en el segle XV:

1) La nau única ja s’havia enllestit en les dues primeres crugies.

2) Claustre de la Catedral.

3) Cos occidental de la seu romànica sobre el qual Pere Sacoma, en el segle XIV hi afegí un campanar.

4) La galeria dels claustres era una mena de placeta que connectava la porta, encara romànica, de Sant
Miquel amb el refetor i el claustre de la catedral.

5) Refetor de la canònica.

6) Torre Cornèlia (núm. 19).

7) Escales de Santa Maria i cases que la flanquejaven. 

8) Cases fora muralles entre les que hi havia el palau de l’abat de Sant Feliu.

9) Portal de Sobreportes. Aleshores tenia el mateix aspecte que ara.

10) El Mercadell havia guanyat espai respecte als segles anteriors mercès a l’enderroc d’una casa que va
endegar l’Almoina de la seu per tal de millorar els accessos i la vista de la casa de la Pia Almoina.

11) Casa de la Pia Almoina. Va ser construïda entre 1415 i 1427. Avui és la seu de la delegació gironina del
col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

12) Illa de cases que no va ser enderrocada fins a la construcció del casal dels Pastors.

13) Església de Santa Maria de les Puelles.

14) Església de Sant Genís.

15) Forn de pa del castell de Sobreportes.

16) Carrer desaparegut que era cobert parcialment amb voltes i arcs.

17) Castell de Sobreportes.

18) Carrer Ample.

19) Palau episcopal.
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Fig. 201. Planta del sector de la Pia Almoina a la fi del segle XIV i inici del XV. 1.- Illa de cases recolzada
sobre la galta meridional de les escales de la seu. 2.- Actual pujada de la Catedral, aleshores carrer de la
Ruca. 3.- Placeta que s’obria davant del forn de la Ruca. 4.- Antiga casa canonical que tenia Bernat Güell.
A principis del segle XV era inclosa entre les propietats de l’Almoina. 5.- Forn de pa de la Ruca. El 1322
fou adquirit per l’Almoina. 6.- Cases que a principis del segle XV pertanyien a l’Almoina. 7.- Antic carreró.
Era un hort el 1372. 8.- Casa de l’Almoina des de 1250. 9.- Casa d’Abraham Isaac i de la seva muller ven-
guda el 1372 a l’Almoina. 10.- El 1372 era una casa que tenia el prevere Jaume Albert. El 1412 ja formava
part de les instal·lacions del forn de la Ruca. 11.- Hort propietat, el 1372, del jueu Abraham Isaac. El 1409
ho era de Pere Bonet. El 1412 era la casa del benefici de l’altar de Sant Iu. 12.- Carrer fundacional que surt
esmentat diverses vegades durant els segles  XII i XIII. El 1409 se’l descriu com un carreró sense sortida.
13.- Galeria porticada que en origen tancava l’area foral pel costat de migdia. Ben descrita en una venda
de 1276, podem suposar que romangué parcialment dempeus fins que el 1416 desaparegué per poder edi-
ficar l’actual edifici de l’Almoina. 14.- L’espai davant de  les escales de la catedral fou conegut a l’edat mit-
jana, com el Mercadell o el Forell. 15.- Situació del portal sobirà del call. 16.- Carrer Major del Call, actual
carrer de la Força. 17.- Casa venuda el 1416 per Bonastruc des Mestre a l’Almoina. 18 i 19.- Antiga casa i
pati de Salomó de Foix, venuts a l’Almoina el 1416 pel seu darrer propietari Bonastruc des Mestre. 20.-
Casa adquirida a Samuel Salomó de Foix per Dolça, esposa de Mosse Estruc. El 1415 fou adquirida per
l’Aljama. 21.- Casa venuda per Estruc Savarra el 1416  a l’Aljama. 22.- El 1417 Mosse Estruc vengué aques-
ta casa. Aquell mateix any l’Almoina rebia permís del bisbe per bastir en el mateix lloc la capella de Sant
Mateu. 23 i 25.- Pati i casa de la família dels Adai. El 1427 fou comprada per l’Almoina. 24.- Casa d’Estruc
Savarra. Vers el 1416 passà a mans de l’Almoina. 26.- Casa adquirida el 1409 per Estruc Savarra. 27.- El 1409
era la casa amb pati de Vidal Benet. 28.- Casal de Mosse Bellshom de Blanes el 1427. 29.- Carrer de
l’Ardiaca, avui de Cúndaro.

Fig. 202. Fonaments d’un mur recuperat en l’excavació del pati de l’antiga Pia Almoina (seu de la delegació
gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).
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cases de la Força Vella i que encara es conserva als casals del carrer de la Força, en
les quals la casa està presidida per una portalada que dóna accés a un pati interior
que actua de distribuïdor i on hi ha l’escala que permet accedir als pisos superiors.
Aquest edifici es va abandonar a mitjan segle XIV, moment en què la comunitat
jueva de Girona ja es trobava en una situació crítica amb els seus veïns cristians i
en el qual el call havia iniciat una contracció i havia perdut les cases situades als
límits exterior (fig. 200 i 201). 

La particular història d’expansió física de l’Almoina va començar el 1322, quan en una
permuta aquesta institució va adquirir el forn de la Ruca. L’interès venia probablement
per la mateixa producció de pa, que era una activitat bàsica per a la beneficència.
Tanmateix, no sabem per aquesta època l’emplaçament físic de les instal·lacions de
l’Almoina a la ciutat. Van haver de passar 50 anys més perquè es comencés a palesar la

Fig. 203. Restes de la façana de la capella de Sant Mateu construïda i consagrada en la segona dècada
del segle XV, encastades en el mur occidental de l’edifici de la Pia Almoina (seu actual de la delegació
gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).
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voluntat dels dirigents de la institució per establir-se pels entorns de la Ruca, que va aca-
bar esdevenint el centre operatiu des d’on l’entitat es va anar expandint amb la compra
dels immobles veïns (fig. 200 i 201).

A partir del 1415, les compres es van fer sistemàticament seguint un protocol regulat.
Els jueus afectats venien particularment les finques a la comissió rectora de l’Aljama, que
ho traspassava a l’Almoina cristiana amb un preu taxat i pactat per ambdues institucions.
Els testimonis d’aquestes múltiples operacions són abundants en la documentació dels
anys 1415 i 1416, moment en el qual es tanca una primera fase (Escribà i Frago, 1992,
doc. núm. 858, 859, 860, 886, 889). L’objectiu que perseguia la institució piadosa es va fer
públic el 1416, quan els jurats reunits a la llotja nova amb Pere Bergadà van fer la lectu-
ra de l’autorització reial per a la construcció del nou edifici de l’Almoina a la zona que
ens ocupa. La veritat és que la casa d’aquest jueu ja havia estat adquirida poc abans amb
aquesta intenció (Escribà i Frago, 1992, doc. núm. 889). La dinàmica era ja imparable.
Així, el 1417 el bisbe de Girona autoritzava la construcció d’una capella dedicada a sant
Mateu a la nova Almoina (ADG. Pia Almoina, núm. 46) (fig. 203) i el 1427 es tancava el
periple ja que es va comprar la casa amb pati que tenia Pere Bosc, convers, antigament
de nom Bonet Asdai (Escribà i Frago, 1992, doc. núm. 961) (fig. 198 i 201) (fig. 200 i 201).

Notes

1. No es va poder comprovar durant l’excavació ja que el sector era ocupat per un conjunt de canonades
i desguassos encara en ús que obliteraven les restes.

2. Creiem que aquest es devia situar davant per davant del final de la volta romànica. El seu paredat expli-
caria la modificació del parament del mur est i l’eliminació o emmascarament de l’arrencament de l’arc de
tanca de la volta.

3. Actualment això és solament una hipòtesi de treball, ja que el parament amb l’arcada podria pertànyer
a una construcció anterior sense relació amb la capella i que fos aprofitada.

4. L’existència d’aquesta escala va ser documentada arqueològicament arran del projecte Progress (Freixas
et al., 2000, 62-64).

5. De forma anàloga a la que es documenta a l’interior de l’eixample carolingi  gràcies a les excavacions
als soterranis de la Catedral (supra). 

6. La casa que limita amb el nostre espai al carrer de Cúndaro.

7. Aquesta plaça apareix documentada a la documentació medieval com un espai que ocupava la part
baixa de l’actual plaça de la Catedral i era emprada com a mercat diari de la ciutat.

8. Malauradament aquestes restes no es van documentar adequadament i la informació que proporcionen
és relativa i sovint mancada d’una datació ni tan sols aproximada.

9. Tot i que no hi ha proves fefaents de l’existència d’aquesta escala en època romana o tardoantiga, no
es pot descartar que l’estructura medieval sigui una pervivència d’una comunicació ja existent.

10. Tot i que no deixa de ser irònic que el Palau de Justícia actual se situï pràcticament al mateix emplaça-
ment on en època antiga existia el centre judicial romà.

11. Cal tenir present que la majoria de documentació de l’època per a aquest sector correspon al moment
d’adquisició per part dels clergues de moltes de les propietats del sector, i no és fins llavors que molts
dels edificis hi apareixen esmentats.

12. Cal donar al cèsar el que és del cèsar. Jaume Marquès, l’any 1984, corregí la seva opinió sobre el significat
de Forell tot fent-lo diminutiu de fòrum (J. Marquès Casanovas, Casals de Girona (IV), Girona, 1984, 21).
Deixem-ne, doncs, constància.

13. La mateixa excavació del pati de l’obra va permetre determinar que, a la zona occidental de l’actual solar,
les restes arqueològiques d’habitatges medievals apareixien a una cota d’uns dos metres per sota del
paviment ara esmentat, cosa que demostra l’existència del desnivell i, per tant, també del mur de con-
tenció, ja que havia de marcar el límit del paviment.
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Resumen

En este trabajo se analiza con todo detalle el sector septentrional de la antigua ciu-
dad de Gerona donde, desde el origen tardorepublicano (tercera década del siglo I aC
hasta los albores de la época moderna (finales del siglo XV o inicios del XVI), se con-
centraron los símbolos del poder y de la actividad política y religiosa de la comunidad. 

Es un estudio de detalle a partir de una extensa documentación escrita conservada en
los numerosos y ricos archivos de la ciudad, de los resultados interesantísimos de inves-
tigación en historia urbana y de los trabajos arqueológicos antiguos y recientes que han
afectado solares de esta área urbana. 

El trabajo se estructura en tres grandes capítulos. En el primero se presentan los datos
de todo tipo relativos a este sector de la ciudad reunidos hasta el 2001 a modo de punto
de partida. En la segunda parte se presentan en detalle los resultados de una serie de
importantes excavaciones recientes que han afectado grandes espacios urbanos de esta
zona (sector oriental del Palacio Episcopal, interior de la nave única de la Catedral, bóve-
das de sustentación del claustro, patio del edifició del Col·legio de Arquitectos (Pia
Almoina) y plaza de Catedral) que permiten, por primera vez documentar la evolución
urbana de diversos sectores a partir de secuencias estratigráficas notablemente conser-
vadas. En la tercera, a partir de todos los datos se presenta al lector diacrónicamente la
evolución de este sector de la ciudad –área foral y aledaños– a partir de datos contras-
tados o de hipótesis bien sustentadas en la documentación recogida. 

Para las épocas más remotas tan sólo es posible trabajar con los datos arqueológicos
y  la aplicación de los modelos urbanísticos antiguos. En este aspecto, la identificación
de la forma urbis fundacional ha sido un gran éxito y una herramienta de trabajo de gran
utilidad  que permite observar la evolución de los diversos sectores a partir de la forma
teòrica inicial. Para época romana el aspecto más novedoso se centra en la identifica-
ción y la definición de la plaza foral que aprovechó una orografía compleja para dispo-
ner el sector sagrado en posición elevada y el área civicopolítica en la parte baja, comu-
nicados a través de una escalinata monumental identificada arqueológicamente. Todo
ello comportó grandes obras de aterrazamiento y la construcción de muros de conten-
ción y bóvedas de opus caementicium con la finalidad de ordenar y domesticar el espa-
ció. Así mismo, se ha identificado la existencia de una nueva puerta urbana, la puerta o
poterna del foro, que comunicava la ciudad con el sector nororiental del suburbio a tra-
vés de un camino convertido desde muy pronto en importante via funeraria. Es intere-
sante destacar unas importantes reformas militares que afectaron hacia el 400 las pode-
rosas murallas edificadas en época tetrárquica, al reforzar especialmente la llamada
puerta foral.

Es posible seguir la evolución de la plaza pública romana y la evolución de un sec-
tor que perdió con el paso de los años el papel que había asumido. La construcción, en
el siglo VI, de un enorme edificio que ocupó casi completamente el sector occidental
del área foral, más allá del Cardo Maximus, que con buenas razones se identifica con el
palacio del comes ciuitatis de época del dominio visigodo, el representate del rey y jefe
militar. Como en Barcelona, esta poderosa construcción conservó el centro del poder
político a lo largo del dominio árabe (siglo VIII) y de toda la etapa carolingia (IX-X) y
acabó, más tarde, en manos de la Iglesia. La ocupación de espacio público en desuso
pone de manifiesto los cambios importantes que a lo largo de la Antigüedad Tardía afec-
taron la trama urbana de las antiguas ciudades.

La ciudad que ha mantenido viva la imagen del emperador Carlomagno fue “refun-
dada” durante los últimos años del siglo VIII y primeros del IX. El papel de ciudad fron-
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teriza con la potencia emiral obligó no tan sólo a reconstruir a conciencia sus dañadas
murallas sino que significó la primera ampliación del perímetro urbano que afectó las
inmediaciones de la Catedral y la construcción de la acrópolis de Gironella, una sólida
fortaleza urbana situada en el vértice de levante. Fueron unos 5000 metros cuadrados
que han podido ser estudiados con detalle gracias a les excavaciones recientes efectua-
das en los subterráneos del ala occidental del claustro. En este sector, llamado en el siglo
XII Palestrina, se localizó el cellarium episcopal con decenas de grandes silos para guar-
dar cereales del mismo modo que el piso inferior del palacio del comes, a poca distan-
cia, se convertia en el depósito de grano ligado al poder político gerundense.

El siglo XI significó los grandes cambios que sucedieron a la entrada del episcopium
dentro de los muros urbanos con la construcción del palacio del prelado, de un xeno-
dochium, de una nueva iglesia catedral consagrada el 1038 y de la canónica asociada
que modificó substancialmente el lugar de Palestrina. Paralelamente se documenta la
presencia de casas adosadas a la gran escalinata que ponía en relación la Catedral con
la parte baja de la antigua plaza foral llamada en esta época el Mercadell o el Forell nom-
bres que hacen referencia a su función o a su origen. 

A través de los datos arqueológicos y documentales podemos seguir con gran preci-
sión la evolución de todo este sector septentrional de la ciudad hasta el 1500 cuando la
construcción del gran edifició de la Pia Almoina, sede actualmente de la demarcación
provincial del Colegio de Arquitectos, consolidó el aspecto meridional de la vieja plaza.



265

Résumé

Ce travail analyse de manière détaillée le secteur septentrional de l’ancienne ville de
Gérone où, depuis le début de l’époque républicaine tardive (troisième décennie du Ier
siècle av. J.-C.) jusqu’à l’aube de l’époque moderne (fin du XVe siècle ou début du
XVIe), se sont concentrés les symboles du pouvoir et de l’activité politique et religieuse
de la communauté. 

Il s’agit d’une étude détaillée, à partir d’une abondante documentation écrite conser-
vée dans les nombreuses et riches archives de la ville, des résultats très intéressants de
recherche en histoire urbaine et des travaux archéologiques anciens et récents qui ont
concerné des terrains à bâtir de cette zone urbaine. 

Le travail est divisé en trois grands chapitres. Le premier présente comme point de
départ les données de tous genres réunies jusqu’en 2001 sur ce secteur de la ville. Le
deuxième expose de manière détaillée les résultats d’une série d’importantes fouilles
récentes qui ont été effectuées dans de vastes espaces urbains de cette zone (le secteur
oriental du palais épiscopal, l’intérieur de l’unique nef de la cathédrale, les voûtes de
soutien du cloître, la cour du bâtiment de l’Ordre des Architectes [Pia Almoina] et la place
de la cathédrale) qui permettent, pour la première fois, de documenter l’évolution urbai-
ne de différents secteurs à partir de séquences stratigraphiques particulièrement bien
conservées. Dans la troisième partie, en partant de toutes ces données, nous proposons
au lecteur l’évolution diachronique de ce secteur de la ville – zone relative au fòrum et
limitrophes – à partir de données vérifiées ou d’hypothèses bien étayées dans la docu-
mentation recueillie.

Quant aux époques plus lointaines, on ne peut travailler qu’avec les données arché-
ologiques et en appliquant des modèles urbains anciens. Sous cet aspect, l’identification
de la forma urbis constitutive a été un important succès et un instrument de travail de
grande utilité qui permet d’observer l’évolution des différents secteurs à partir de la
forme théorique initiale. Pour l’époque romaine, l’aspect le plus nouveau est l’identifi-
cation et la définition de la place du fòrum qui a tiré parti d’une orographie complexe
afin de placer le secteur sacré sur une position élevée et la zone civile et politique dans
la partie basse, les deux zones communiquant entre elles par un escalier monumental
signalisé sur le plan archéologique. Tout cela impliqua de vastes travaux de terrassement
et la construction de murs de contention et de voûtes d’opus cæmenticium afin d’agen-
cer et de domestiquer l’espace. C’est ainsi que l’on a identifié l’existence d’une nouvelle
porte urbaine, la porte ou poterne du forum qui permettait la communication entre la
ville et le secteur nord oriental du faubourg par un chemin très rapidement transformé
en voie funéraire. Il est intéressant de souligner d’importantes réformes militaires qui,
vers l’an 400, touchèrent les puissants remparts construits à l’époque tétrarchique et qui
renforçaient tout spécialement la porte dite du fòrum.

Il est possible de suivre l’évolution de la place publique romaine et l’évolution d’un
secteur qui, au fil des temps, perdit le rôle qu’il avait joué. La construction, au VIe siè-
cle, d’un énorme bâtiment qui occupa presque complètement le secteur occidental de la
zone forale, au-delà du Cardo Maximus, et que l’on identifie comme étant le palais du
comes ciuitatis datant de l’époque wisigothe, le représentant du roi et chef militaire. De
même qu’à Barcelone, cette impressionnante construction a conservé le centre du pou-
voir politique pendant toute la période de domination arabe (VIIIe siècle) et toute l’éta-
pe carolingienne (IXe et Xe siècles) pour tomber plus tard entre les mains de l’Église.
L’occupation de l’espace public non-utilisé rend évidents les importants changements
qui, tout au long de la Basse Antiquité, ont touché la trame urbaine des villes anciennes.
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La ville, qui a maintenu vivante l’image de l’empereur Charlemagne, a été « refondée
» au cours des dernières années du VIIIe siècle et des premières du IXe. Le rôle de ville
frontière et la puissance de l’émirat obligea non seulement à reconstruire consciencieu-
sement ses remparts abîmés mais a marqué aussi la première extension du périmètre
urbain qui affecta les abords de la cathédrale et la construction de l’acropole de
Gironella, une solide forteresse urbaine située à l’est. Environ 5 000 mètres carrés ont
ainsi pu être étudiés de manière détaillée grâce aux fouilles récentes effectuées dans les
souterrains de l’aile occidentale du cloître. Dans ce secteur, que l’on appelait au XIIe siè-
cle Palestrina, on a localisé le cellarium épiscopal contenant des dizaines de silos dans
lesquels on conservait les céréales, en même temps que l’étage inférieur du palais du
comes, situé tout près, devenait le dépôt de grain lié au pouvoir politique de Gérone.

Au XIe siècle apparurent de grands changements à l’entrée de l’episcopium, à l’inté-
rieur des murs de la ville, lorsque l’on construisit le palais du prélat, un xenodochium,
une nouvelle église cathédrale consacrée en 1038 et une église canonique associée, ce
qui modifia considérablement le lieu dit Palestrina. Parallèlement, on trouve des docu-
ments concernant la présence de maisons jumelles à côté de l’escalier monumental qui
reliait la Cathédrale à la partie basse de l’ancienne place forale appelée à cette époque
le Mercadell ou le Forell, noms qui font référence à leur fonction ou à leur origine.

À travers les données archéologiques et les documents nous pouvons suivre de
manière très précise l’évolution de tout ce secteur septentrional de la ville jusqu’en 1500,
date à laquelle la construction du grand bâtiment de la Pia Almoina, siège actuel de la
démarcation provinciale de l’Ordre des architectes, consolida l’aspect méridional de la
vieille place.
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Summary

In this paper a detailed analysis is made of the northern sector of the old city of
Girona, where, from its Late Republican beginnings (3rd decade of the 1st century BC)
until the dawning of the modern age (late 15th – early 16th century), the symbols of the
community’s power and its political and religious activity were concentrated.

It is a detailed study based on the extensive written documentation conserved in the
city’s many rich archives, the very interesting results of research into the city’s history,
and the old and recent archaeological work that has been carried out on sites in this part
of the city.

The paper is divided into three main parts. In the first, as a point of departure, all
types of data gathered up to 2001 relating to this sector of the city is presented. In the
second part, the results of a series of important recent excavations are presented in
detail. These have been carried out on large urban sites in this zone (eastern sector of
the Episcopal Palace, inside the single nave of the Cathedral, supporting vaults of the
cloister, courtyard of the Association of Architects [Pia Almoina] building and Plaça de la
Catedral). These allow us, for the first time, to document the urban development of dif-
ferent sectors based on remarkably well-conserved stratigraphic sequences. In the third
part, based on all the data, the development of this part of the city –the forum and its
surrounding area– is presented to the reader diachronically, based on comparative data
or hypotheses that are supported by the documentation that has been collected.

For the more distant periods it is only possible to work with archaeological data and
the application of ancient models of the urban layout. In this respect, the identification
of the original forma urbis has been very successful and a very useful work tool that
makes it possible to observe the evolution of different sectors based on the theoretical
initial layout. For the Roman period, the most novel aspect is centred on the identifica-
tion and definition of the forum, which made use of the complex relief to lay out the
sacred area up above and the civic-political area down below, connected to each other
via a monumental flight of steps, which have been identified archaeologically. All this
entailed a huge amount of terracing work and the construction of retaining walls and
vaults of opus caementicium with the aim of organizing and domesticating the space.
Moreover, the existence of a new city gate has been identified, the entrance or sally port
of the forum, which connected the city with the north-eastern part of the outskirts via a
highway that very soon became an important funerary road. It is interesting to point out
some important military alterations that around 400 AD affected the powerful walls built
in the time of the Tetrarchy, by reinforcing the entrance to the forum in particular.

It is possible to follow the development of the Roman public square and the evolu-
tion of a sector that over the years lost the role it had once had. In the 6th century, an
enormous building was constructed that took up almost the whole of the western part
of the forum, beyond the Cardo Maximus. There is clear evidence to suggest it was the
palace of the comes ciuitatis, the king’s representative and military commander, in the
period of Visigothic rule. As in Barcelona, this mighty construction remained the centre
of political power throughout the period of Moorish rule (8th century) and the entire
Carolingian period (9th-10th centuries), and later ended up in the hands of the Church.
The occupation of this disused public space clearly shows the important changes that
affected the urban layout of ancient cities throughout Late Antiquity.

The city that has kept alive the image of the Emperor Charlemagne was “refounded”
during the late 8th and early 9th centuries. Its role as a city on the frontier with the lands
of the emirs made it necessary not only to conscientiously rebuild its damaged walls, but
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it also entailed the first enlargement of the urban perimeter, which affected the vicinity
of the cathedral and the construction of the Gironella elevation, a solid urban fortress set
at the eastern corner. It covered about 5,000 square metres that it has been possible to
study in detail thanks to the recent excavations carried out beneath the west wing of the
cloister. In this sector, known as Palestrina in the 12th century, the episcopal cellarium
was found, with dozens of large silos for keeping cereals in, just as the lower floor of
the palace of the comes, a short distance away, became the grain storehouse linked to
political power in Girona.

The 11th century brought with it the huge changes that took place at the entrance of
the episcopium, inside the city walls, with the construction of the prelate’s palace, a
xenodochium, a new cathedral church consecrated in 1038, and the associated canoni-
cal church that substantially altered the site of Palestrina. At the same time there is evi-
dence of the presence of houses built onto the huge flight of steps that connected the
Cathedral with the bottom of the old forum square, called at this time the Mercadell or
the Forell, names alluding to its function or its origin.

Through the archaeological and documentary data we can follow very precisely the
development of the entire northern sector of the city until 1500, when the construction
of the huge Pia Almoina building, the present headquarters of the provincial chapter of
the Association of Architects, consolidated the appearance of the south side of the old
square.
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Galligants, riu 157

Gavarres, muntanya de les 9

Gerunda 8, 15, 24, 62, 114, 116, 117, 119, 128, 154, 158-161, 176, 183, 200-202, 205, 209

Gironella, castell 183, 201, 202, 204, 235

Gironella, torre 9, 154

Hèracles, camí 8, 9, 119, 153, 155, 159

impluvium 27

insulae 10, 32, 116, 155, 159, 162

Júlia, torre 191, 230, 235

Júpiter Anxur, temple 171

Kerunta 8, 9

Lledoners, plaça 9
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Lugdunum Conuenarum 167

Major del Call, carrer 240, 247, 248, 253

Manaies, carrer 52, 158

Mare de Déu de la Pera, font 15

Mediterrani 201

Mercadell 34, 120, 130, 133, 169,191, 227, 235, 238-240, 242, 243, 245, 247, 251, 253

Mehun-sur-Loire 195

Montjuïc 153

Monuments funeraris 39, 57, 106, 164, 165, 166

Muralla carolíngia 41, 43, 49, 50, 52-55, 61, 72, 90, 93, 98, 99, 103, 104, 105, 107, 188,  191, 192, 245

romana 43, 61, 66, 98, 99, 104, 184, 191

Museu d’Art 10, 38, 146, 232

Narbona 201

Nimes, casa quadrada 198

Nyon 167

Onyar, riu 37, 153, 154, 155, 156, 163, 196, 240, 244, 245

Oppidum 8, 9, 153, 154, 158

Opus caementicium 25, 163, 175, 183, 184

Opus quadratum 25, 130, 174, 175

Opus signinum 23, 24, 25, 26, 27, 28, 115, 116, 117, 123, 130, 134, 148, 149, 170, 171, 174, 180, 196, 233

Opus vittatum 30

Osca 201

Palau de Justícia 12, 23, 158, 168, 169, 240, 255

Palau Episcopal 10, 16, 17, 35, 38, 112, 146, 147, 172, 182, 191, 204, 225, 227, 232, 233, 235, 247, 251

Palau-sacosta 196

Palestrina 32, 37, 64, 80, 83, 90, 97, 103, 106, 107

Parietes Rufini 195

Passeig Arqueològic 14

Pedró 110, 170

Pia Almoina 10, 12, 17-21, 35, 37, 141, 146, 160, 168, 183, 191, 241, 244, 245, 247, 248, 251, 253, 254, 255

Praeneste 172

Puig Aguilar 37, 154

Rambla 245

Rufí, portal 9

Santa Anastàsia, altar 241

Sant Daniel, vall 37, 176

Sant Cristòfol, portal 17, 204

Sant Feliu

palau de l’abat 247, 251

burg 102, 227, 243

cementiri 163, 174

església, 163, 180, 197, 202

Sant Narcís, capella 164

pujada 117

Sant Genís 23, 120, 169, 182, 191, 239, 241, 247, 251
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Sant Julià de Ramis 8, 153, 154, 158, 180, 206, 208, 209, 217, 220

Sant Mateu, capella 253, 254, 255

Sant Miquel, capella 108

Sant Pere de Galligants 21, 22, 243

Sant Pere de Roda 112

Santa Maria de les Puelles 120, 168, 169, 180, 182, 191, 237, 240, 247, 251

Santa Maria sopra Minerva, església de 199

Sarracines, carrer 39, 158

Sobreportes, castell 133, 235, 238, 247

Sobreportes, portal 10, 23, 30, 37, 39, 52, 61, 104, 106, 119, 120, 130, 132, 154, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165,

166, 168, 175, 176, 180, 184, 191, 196, 199, 227, 236, 237, 239-242, 247, 251

tabernae 162, 168, 191

temenos 170

Ter, riu 7, 153

Terracina 171, 172

Tivoli 172

Tolosa 201

Tortosa 200, 201

Vall del Segre 201

Velleia 167

Vi, plaça del 245

Via Augusta 8, 9, 119, 128, 153, 155, 159, 163, 164, 202, 240

Viena, temple de Lívia 198

Vila-roja 37

Xenodochium 235
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