
\

f

f

El sector nord

de la ciutat de

GlRONA

De l'inici

al segle xiv

á*

AjuntamentN ^deGirona





El sector nord de la ciutat de Girona.

De l'inici al segle XIV

per Josep Canal, Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera



Agraüments

És de justicia reconéixer que aquest treball hauria estat molt mes pobre
sense Tajuela, sempre generosa i desinteressada, d'uns quants
col-legues que ens han proporcionar informado inédita o han col-labo-
rat amb transcripcions de textos i documents. Donem, dones, les gra
des de tot cor al Dr. Josep M. Marqués, a Narcís M. Amich, a M. Mercé
Homs, a Elvis Mallorquí, a Marc Sureda, al Dr. Gabriel Roura, a Joan
Vilar, a Joan Boadas i a Josep Matas. També al Dr. Joaquim Nadal que,
mes que ningú, ens ha encoratjat a continuar resseguint aquest camí.
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Introducció

Aquest nou treball que presentem sobre el procés urbá de la ciutat de Girona es refe-
reix a la zona situada al nord, mes enllá de les muralles, i ais burgs que varen sorgir -hi
a la darreria del segle XI, especialment, i que ara coneixem amb els noms de Sant Feliu
de Girona, de Sant Pere de Galligants i de Santa Eulalia. Com veurá el lector per les notes
que acompanyen aquest treball, s'han fet servir fonts de tota mena -arqueológiques,
literáries, cartografiques i, sobretot, documentáis, en aquest cas procedents deis arxius
gironins i de l'Arxiu de la Corona d'Aragó-, amb la intenció d'explicar amb rigor i pro-
funditat el complex procés urbá d'un sector determinat de la ciutat que passá de ser una
área suburbana, marginal i funeraria a teñir un gran dinamisme i una importancia cab
dal en el context global de la historia de la ciutat.

Hem fet servir, grácies a la seva generositat, el treball encara inédit de Narcís M.
Amich "El nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'época tardoantiga (segles IV-VID",
on s'apleguen totes les referéncies antigües d'aquells quatre-cents anys, que significaren
per al sector de Sant Feliu un canvi radical d'usos que marca profundament el seu futur.
Esmentarem, també, el Cartoral dit de Carlemany del bisbe de Girona, editat en dos
volums per Josep M. Marqués (Barcelona, 1993), que ens ha proporcionat trenta-dos
valuosos documents deis segles XI, XII i XIII referents exclusivament a aquests burgs i
que permeten observar amb forca precisió Lorigen del de Sant Feliu i moltes altres dades
d'interés. L'edició d'aquest cartulari ha estat per a nosaltres d'importáncia extraordinaria,
ja que posa a l'abast un material delicat i de difícil consulta. Hem d'agrair també al Dr.
Marqués la gentilesa que ha tingut en subministrar-nos seixanta-cinc informacions d'a-
frontacions de cases i patis de Girona entre 1197 i 1294, de les quals vint-i-quatre pro-
cedien deis Pergamins del burg de Sant Feliu. Per ais segles X i XI ha estat imprescindi
ble la consulta de la Coilecció diplomática de la Seu de Girona (817-1100), a cura de
Ramón Martí (Barcelona, 1996).

Per ais segles XII i XIII, l'Arxiu Capitular de la Seu de Girona ens ha proveít de quin-
ze fitxes útils localitzades dins de la coilecció que anomenarem, provisionalrnent,
Pergamins segles XII-XIH. Hem consultat, també, el Llibre de la Pahordia de Desembre de
la Seu de Girona-Ya qual posseí propietats prop de la riba del Galligants- i la Coilecció
diplomática del monestir de Sant Daniel de Girona, editada també per J. M. Marqués
(Barcelona, 199). El Llibre dArxivacions de la Pia Almoina, de l'Arxiu Historie de
Girona, ha proporcionat dades sobre la batllia del monestir de Sant Pere de Galligants.

Si bé el patrimoni reial a la ciutat de Girona havia quedat molt reduit com a conse-
qüéncia de la revolta feudal, el Caphreu reial de 1350-1353, ordenat per la batllia reial
i conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, registrava catorze finques solament en l'área
de Sant Feliu, i pels mateixos anys el Caphreu del bisbe Berenguer de Cruilles, transcrit
per M. Mercé Homs, recollia tretze documents amb informado sobre finques deis burgs
de Sant Pere i de Sant Feliu.

Recentment J. M. Marqués ha publicat la Guia de l'Arxiu Diocesá de Girona (Girona,
1999), que ha perinés incorporar en aquest treball dades inédites del mes gran interés.
Ens referim al Caphreu de la Pahordia deJuny de Sant Feliu de Girona de 1380x amb
registres de finques de la ciutat de Girona, llocs o barris de Vallnegra. Vilanova,
Rossinyol, Tallada, Draperia, Mercadal, Horta d'Algivira i burg de Sant Feliu. D'aquest
capbreu, el nostre treball incorpora informado referent a seixanta-cinc finques del burg
corresponents a 1380, i quaranta-nou d'anys anteriors.

Per a Sant Pere de Galligants, Elvis Mallorquí ha tingut l'amabilitat de transcriure
catorze pergamins del Rotlle núm. 4 conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó que fan



referencia al burg de Sant Pere i al de Santa Eulalia Sacosta. És de justicia constatar que
hem tingut accés, grácies a l'amabilitat del Dr. Marqués, a les dades conservad.es ais mes
de tres mil documents deis segles XI al XIV continguts en els Pergamins de Sant Feliu
de Girona, i hem tret dades interessants d'un catáleg aparegut ara fa poc, Pergamins de
l'Arxiu delMarqués de Camps, amb documentado referent a les possessions de Sant Pere
de Galligants i pabordies de Mieres i Tordera de l'església de Sant Feliu de Girona del
període entre 1142 i 1707.

És evident que també han estat de gran utilitat els llibres de Jaume Marqués i
Casanovas i el treball de Josep Calzada i Oliveres sobre Sant Pere, i molts altres els noms
deis quals s'aniran trobant convenientment al llarg de l'obra.

La tasca directa sobre els documents d'arxiu, inédits o publicáis, ens ha permés
avancar sobre el coneixement deis establiments d'aquests burgs, pero encara queda molt
per fer. Larea geográfica que pretenem estudiar té una extensió reduída i, malgrat aixó,
hi trobem establertes cinc senyories dominicals: el burg de Sant Pere de Galligants, a
redós del monestir, tenia l'abat com a senyor eminent; l'alou de Santa Maria de la Seu de
Girona ocupava una pan important del burg de Sant Feliu, sota el domini del bisbe; l'a
bat i canónica de Sant Feliu possei'en un petit sector en alou a l'entorn del temple del sant
mártir; el patrimoni reial, molt espoliat per la revolta feudal, tenia terres a la riba de
l'Onyar i una parcella a l'interior del burg de Sant Feliu; finalment, l'Hospital de Capellans
de la seu gironina, situat al burg de Sant Pere, estava sota el domini senyorial del seu rec
tor. Aquests dominis feudals queden ben definits en un deis plánols que acompanyen
aquest treball.

Si l'origen del burg de Sant Pere de Galligants és ciar -cases, horts i patis establerts
sota la protecció del monestir benedictí-, contráriament coneixem l'inici urbá del burg
de Sant Feliu i no en sabem, en canvi, els motius. Es podría creure que l'ocupació urba
na de la porció de terreny entre el mur nord de la ciutat i el riu Galligants fou decidida
per evitar una expansió no controlada del burg de Sant Pere que podia perjudicar els
interessos de l'Església gironina, cosa poc probable, o simplement que no fou altra cosa
que posar en activitat béns temporals que el bisbat tenia inactius, en un moment de crei-
xement demográfic intens i quan larea episcopal s'havia traslladat definitivament infra
muros. En tot cas, l'aparició del burg té poc a veure amb els intents de desenvolupar
una zona dedicada a mercat, com succeí, de fet, en molts burgs europeus al segle XI.
Les evidencies, d'una claredat meridiana, sitúen el gran mercat urbá, al sud de la ciutat,
a la zona de l'Areny que el comte Ramón Berenguer IV ordena i reglamenta a mitjan
segle XII.

El que sí que reflecteixen els burgs és un profund canvi social provocat per la revol
ta i posterior domini deis senyors feudals. La ciutat de Girona al segle XI no té res a
veure amb la del segle X, ancorada encara en una societat antiga tardana. Molta gent
benestant del camp es traslladá a Girona, on una activitat frenética en obra tant pública
com privada estava crcant molta riquesa. Molts seividors deis grans senyors feudals es
convertiren en petits senyors grácies a les infeudacions própies del nou sistema. La ciu
tat de Girona queda dominada per quatre poderosos senyors: la familia Cardona tenia
en feu el castell de Gironella, els Monteada eren senyors de Sobrepones, els Cabrera ho
eren del castell de Girona -anomenat també de Cabrera i mes tard de Requesens- i el
bisbe completava el panorama. Durant dos segles governaren inexorablement fins que,
a la darrería del segle XII, el comte-rei Alfons I es decidí a intervenir; n es prova evident
l'enfranquiment concedit ais habitants de Girona deis mals usos de la intéstia i eixórquia,
amb l'exclusió deis habitants del burg de Sant Pere. en ser l'abat el possei'dor de la juris-
dicció civil i criminal d'aquells que vivien en el seu domini. Recordem, tanmateix, que



aquesta jurisdicció s'aturava al burg de Santa Eulalia, on la seu de Girona instituí una
parroquia que en depenia directament. L'abat també tenia propietats sota el seu domini
al pía de Fontajau, a Sarria de Ter, al terme i castell de Montagut, a Vilablareix, a
Montfullá i en molts altres llocs.

Les possessions de l'abat i la canónica de Sant Feliu, reglamentades en el segle X3I per
l'establiment de pabordies, eren importantíssimes. La Pabordia de Juny o de Girona pos-
se'ia béns al mateix burg, a la Draperia, al Rossinyol, a la Vilanova, a la Tallada i al
Mercadal, i fora de la ciutat, a Aiguaviva, Campdorá, Celrá, Sant Daniel i Palau Sacosta. La
Pabordia de Setembre o de Xungla tenia béns a Girona, Domeny, Salt, Sant Gregori,
Vilablareix, Juiá i Taialá. L'anomenada de Desembre, o de Mieres, també en tenia a Girona,
Quart, Canet d'Adri, Montcal, Sant Iscle de Colltort i Madremanya. La de Marc o de Tordera,
amb interessos a Girona, Salt, Montfullá, Vilablareix, Estanyol, Domeny, Cartellá, Caldes,
Tordera, Blanes i Macanet, completava el riquíssim patrimoni de l'abat i l'església.

El bisbe de Girona era senyor de cases i horts en la costa de Santa Eulalia, al burg de
Sant Pere, i de gran part del burg de Sant Feliu, l'espai entre les muralles de tramunta-
na i el riu Galligants, conegut amb el nom d'alou de Santa Maria de la Seu. El comte-rei
conservava un sector de la ribera de l'Onyar i una petita porció de térra vora murs, admi
nistráis per la batllia reial.

Cada senyor, en la seva jurisdiccció, exercia durant els segles XI i XII un total domi
ni sobre persones i béns. Tant els dos abats, de Sant Pere i de Sant Feliu, com el bisbe
solien donar en feu els béns ais seus vassalls, els quals a canvi els devien fidelitat i pres
tado de servéis, segons l'ordre feudal. Els habitants de Girona no s'escapaven deis mals
usos de la intéstia i de l'eixórquia.

Res no sabem de la vida de l'anomenat poblé menut, nombrós a Girona, atret per les
grans obres publiques. Els documents de l'época no ens parlen deis treballs de bastaix,
traginer, aiguader, manobre i altres oficis menors. La societat d'aquell temps fou molt
dura amb ells, tant al camp com a la ciutat. La desaparició de la justicia comtal els deixá
desemparats i a mans del nou sistema, el feudal, especialment dur i implacable amb el
grup mes débil de la societat.

Advertiment

Cal deixar ciar que aquesta monografía pretén abastar la llarga etapa histórica que va
de l'origen, sovint emboirat, d'aquest sector de la ciutat fins a 1360. S'ha decidit així per
varíes raons. En primer lloc, perqué la data final proposada coincideix amb el punt mes
alt del desenvolupament urbá abans que la crisi iniciada el 1348 amb la fuetada brutal
de la pesta negra es fes sentir de pie. En segon lloc, perqué a partir de 1362 i fins al pri
mer decenni del segle XV la ciutat es dota d'un recinte fortificat nou, espléndid i d'ex-
cel-lent factura, que protegí i fossilitzá prácticament tota Parea urbana assolida en Ye-
norme expansió del segle XIII i bona part del XIV. Des d'aquell moment i fins al segle
XX, Girona queda encotillada dins d'uns murs que semblaven prefigurar que, de bell
nou, la ciutat tornava a ser fortalesa i "clau del regne". Ens aturem, dones, immediata-
ment abans d'aquest fet tan significatiu. La tercera consideració que aconsellá finalitzar
l'estudi a mitjan segle XIV era la manca de dades documentáis directes relatives a aques
ta centuria, i el fet que ja havíem treballat, a partir de l'Estima de 1535, l'aspecte d'a-
quests barris a Pinici del segon tere del segle XVI, on vam poder constatar la gran sem
blanza de l'espai urbá amb aquell que várem conéixer abans de les grans intervencions
urbanístiques d'aquests darrers anys, encara en curs.



Recordem, per estalviar-nos repeticions innecessáries, que al llarg d'aquest treball
emprarem les sigles següents:

ACÁ = Arxiu de la Corona d'Aragó
ACSG = Arxiu Capitular de la Seu de Girona
ADG = Arxiu Diocesá de Girona

AHCG = Arxiu Historie de la Ciutat de Girona

AHG = Arxiu Historie de Girona
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Fig.l. Situado de Girona en el mapa.





1. De l'origen a l'any 1000

1.1. Primers temps

Aquesta zona de mes enllá de la ciutat cap a tramuntana, delimitada meridionalment
per les muralles antigües i septentríonalment peí Pont Major, deu la seva existencia i la
seva articulado a un vell camí d'importáncia extraordinaria, una via que determina la
situado de la ciutat quan aquesta fou fundada vers la tercera década del segle I aC.

En efecte, podría semblar, a partir d'una aproximado rápida i poc perspicac, que la
ciutat antiga de Girona es localitza en un lloc poc assenyat, pie d'incomoditats, amb
desnivells considerables (una seixantena de metres en una distancia de 320 m lineáis,

entre Torre Gironeila i el carrer de les Ballesteries), a la falda deis darrers contraforts

de les Gavarres que s'aboquen damunt de la llera de l'Onyar i Pamplíssim pía de Girona
regat per aquest riu, peí Marroc i el Güell i, sobretot, peí Ter. Mes valor semblaría teñir
aquesta opinió, precipitada, si es recorda que es tracta d'una fundado romana ex novo,

tal com s'ha pogut provar fefaent-
ment (1). Semblaría contrari a l'opi-
nió tradicionalment acceptada de
suposar una fundado de nova plan
ta en un lloc tan -aparentment- poc
adequat si a mes tenim en compte
que a menys d'un centenar de
metres mes enllá del lloc triat podía
alcar-se la ciutat en el pía -ribera
esquerra de l'Onyar, a la zona del
Mercadal- sense perdre, suposada-
ment, avantatges i, en canvi, assolint
notables beneficis.

I malgrat tot, com intentarem
explicar seguidament, la tria del lloc
fou perfecta en fundó de l'objectiu
primordial que determina endegar
aquest procés. Les consideracions
complementáries que acompanyen
sempre una acció d'aquesta mena
havien de quedar sotmeses, evident-
ment, al paper que hom pretengué
que, des de l'origen, interpretes
aquesta ciutat, i que representa alti-
vament al llarg de tota la seva histo
ria. La fundado de la ciutat en el lloc

just on s'eleva només s'explica per la
voluntat de dotar-se d'una porta,
duna clau sobre el camí nord-sud, i

aquesta fundó tan precisa només era
factible i eficac en uns pocs punts
d'aquest territori, deis quals el millor

Fig. 2. Mapa de les principáis vies i camins antics a Vea- de tOtS era, no cal dir-ho, el que es
torn de Girona. tria.



Aquest camí al qual ens referíem, la futura Via Augusta (fig. 2), és un vell vial
prehistóric que circuíava de nord a sud aprofitant la depressió prelitoral catalana. És un
camí natural que no ofereix excessives dificultats orográfiques i que ja era fressat del
paleolític inferior. Ens és esmentat com a camí en ús per alguns autors hel-lens amb el
nom de "camí d'Héracles" (2), en considerar que aquest heroi l'hauria fet servir i en part
també 1'hauria obert i humanitzat quan retornava a Micenes després d'acomplir el dése
deis treballs encomanats peí seu cosí Euristeu, portant cap al Peloponés l'espléndid
ramat de bous del monstruos Geríon. Hauria estat el camí disputat per romans i cartagi
neses durant les operacions de la Segona Guerra Púnica ocorregudes a Hispánia, i, final-
ment, via militar romana que quan el gran Polibi visita la península Ibérica en ocasió del
setge de Numáncia (134-133 aC) es trobava acuradament conservada i millorada (3)-

Peí que ara ens interessa i en relació amb el pas puntual per l'entorn d'aquest terri-
tori, cal assenyalar que és precisament en aqüestes contrades que aquest camí queda
condicionat per un seguit d'accidents geográfics que determinen completament el seu
recorregut. Justament en aquest indret, els contraforts de la gran muntanya de les
Gavarres (serralada Litoral) i les muntanyes de la serralada Prelitoral, les darreres eleva-
cions de les Guilleries, s'afronten separats peí Congost, un pas estret obert per les aigües
del riu Ter. Aquest és l'únic punt per on pot passar el camí. Si mirem amb mes detall
aquest territori, ens adonarem que a les dificultats orográfiques hi hem d'afegir la barre
ra que representa l'antic Ticer, un deis cursos fluvials mes importants del Principat i,
durant una part prou llarga de l'any, una barrera de consideració. El punt just on fos pos-
sible passar d'una ribera a l'altra amb certa facilitat definiría indefectiblement el tracat del
camí.

Aquest lloc degué situar-se de manera natural en l'indret que ocupa avui el Pont de
l'Aigua, que substituí l'antic, dinamitat per l'exércit república durant la retirada, el mes
de febrer de 1939. Era el punt mes estret del curs del riu en aquest territori i facilitava,
des de la ribera esquerra, un accés rápid i directe cap a la Costa Roja per salvar la dis
creta barrera de la muntanya de Sant Julia i estalviar-se de resseguir el curs fluvial peí
marge de la muntanya, molt estret, incomode i exposat constantment a ser inundat per
les crescudes estacionáis. El lloc era ideal per bastir-hi un pont i cal su posar que abans,
en la mateixa zona, hi devia existir un gual que hauria fixat, de sempre, el recorregut
del vell vial (fig. 4).)

Aquest punt de pas, dones, determinava el recorregut meridional de la via, que, situat
ja a la dreta del Ter, hauria cercat una cota adequada, a redós de la muntanya de
Montjuí'c, lluny de l'aigua, salvant com a mínim dues rieres que davallaven de les alca-
des (4) i resseguint Tactual Pedret i el planiol de Sant Pere per travessar immediatament
la llera del Galligants i iniciar una pujada sobtada peí futur carrer del Llop en direcció a
Sobrepones. En aquest indret el camí s'estabilitzava uns quants metres per iniciar, nova-
ment, una davallada (actual carrer de la Forca, placeta del Correu Vell, carrer de Carreras
Peralta, placa de l'Oli, carrer de Ciutadans, placa del Vi i carrer d'Albereda) entre la mun
tanya, que sovint s'enlaira orgullosa. i l'areny de l'Onyar (fig. 2). Davant de la rambla
Verdaguer es disposá durant segles el pas a gual i passera del riu, cosa que ens havia fet
pensar que aquest devia haver estat, de sempre, el vell camí. I és ben possible. Pero és
cert també que durant un temps, potser des de la sistematizado per part d'Octavi August
de la Via Augusta, el vial principal i mes cómode resseguia Tactual carrer del Carme fins
a Tindret en qué el riu gira en angle recte en direcció a llevant. És un lloc indicaclíssim
per bastir-hi un pont (5). Des d'allí el camí, unint-se amb el que venia de la Rutila, ini-
ciava la pujada de Palau sacosta (6). A l'altre costat, vorejant el riu, un ramal continua-
va cap a Quart (7), Cassá, Llagostera, la valí d'Aro i el mar.



Amb aquest recorregut obligat per la geografía, situar una ciutat on es va aixecar
Gerunda era un encert si es volia controlar completament el camí. A canvi, calia accep-
tar les incomoditats de la tria.

D'aquests primers anys, a partir de la fundació de la ciutat (tercera década del segle
I aC, aproximadament), no tenim altres dades sobre aquest territori tret de Texisténcia
de cases de camp suburbanes, villae, que aparegueren simultániament en Xager de la
ciuitas. En son un bon exemple els nivells fundacionals de la villa del Pía de l'Horta, a
Sarria de Ter, que es consolida en una espléndida residencia suburbana a partir de la
darreria del segle segon (8). L'existéncia i recorregut del camí tal com l'hem esbossat
s'han de deduir de la realitat de la mateixa ciutat i de la seva excepcional situado.

1.2. La Via Augusta

La tasca, ingent, d'Octavi August a Hispánia es féu sentir en tots els aspectes de la
vida diaria. Podríem ben bé dir que Tinici del principat assenyala, a les nostres terres, la
fi de "la gran romanització" (9) i Tinici d'una etapa nova en la qual aqüestes contrades
eren provincia romana, una part molt important deis seus habitants ciutadans romans de
pie dret o de dret llatí i les civitates estipendiarles cada vegada mes "romanes" i menys
indígenes. En un deis molts camps on la capacitat organizadora deis princeps es féu sen
tir fou en la reorganizado i modernització de la xarxa viária. D'aleshores encá -darre
ria del segle I aC, entre el 16 i el 6 aC-, el vell camí d'Hércules, la important via roma
na republicana, esdevingué, notablement millorada, la Via Augusta, tal com recorden uns
quants milliaris trobats al llarg del seu recorregut (10). Si ens centrem en el territori que
ens interessa, l'immediat a la ciutat de Gerunda, veurem a partir d'uns indicis ben ferms
que el tracat del camí no fou modificat, peí que sembla, en relació amb Tetapa interior
(11) (fig. 2). Si venim de sud a nord, aquest camí coincidiría amb l'antic de Fornells, que
circula per una cota suaument enlairada que deixa a ponent Tactual carretera de
Barcelona, d'origen medieval. Passava per Palau Sacosta, un topónim doble extraordi-
nari que ens recorda Texisténcia d'una gran villa (el Palau), de la qual només coneixem
alguns indicis, i d'una dificultat topográfica relacionada amb el camí, una pujada curta
pero prou dura (ipsa costa deis documents medievals) venint, no cal dir-ho, de Girona.
Aquest topónim, tan ciar, seria suficient per reconéixer el tracat del vial, pero en aques
ta ocasió altres evidencies molt mes contundents reblen el clau. En efecte, el 1931, en

les argileres de la gran bóbila de Palau, al costat del camí, es localitzaren dos milliaris
en molt bon estat de conservado, molt a prop Tun de Taltre (12). En el primer s'hi poden
observar tres inscripcions sobreposades: una reprodueix el nom de Tiberi i el nom del
camí, Via Augusta; les altres recorden els noms de Constantí i Valeri Liciniá Licini. El
segon conserva una doble inscripció dedicada a Constantí, la mes antiga, i a Tempera -
dor Teodosi, la mes moderna (fig. 3). Altres descobertes, menys conegudes pero d'un
gran significat, acabaven de donar eos al descobriment i a la confirmado del pas de la
via: uns desguassos, a manera de cuñetes, definint perfectament el vial, i la troballa d'una
tomba prou notable, que relacionem amb la villa de Palau, situada com escau a la vista
deis viatgers, que podien llegir el titulus de la facana tot recordant i fent reviure el difunt
o els difunts (13).

Des de Palau el camí devia davallar per la costa ben coneguda en direcció a la llera
del riu Onyar. Sempre havíem suposat que devia resseguir la seva ribera esquerra -actual
carrer de la Rutila- fins al gual que es localitza, si fa no fa, a Talcada de Tactual placa
de Catalunya. Allí es podia passar a l'altra banda sense dificultat la major part deis dies
de l'any. Tal com s'ha vist, alguns indicis prou solvents ens fan imaginar que, a mes d'a-
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Fig. 3. Els milliaris de Girona. A/ A l'esquerra. el milliari petit de Palau. a la dreta el de Sarria. B Foto del
milliari sencer de Palau.

quest ramal, que hauria estat durant molt de temps secundari, el principal hauria anat a
parar al gran meandre de l'Onyar, allí on canvia de direcció 90°, on hi hauria hagut un
pont -ponsfretus de la documentado medieval- per facilitar cómodament el camí res-
seguint els contraforts de la muntanya de les Pedreres per Tactual carrer del Carme.

Deixant els arenys del riu a ponent, el camí hauria resseguit els actuáis carrers i pla
ces cl'Albereda, del Vi, de Ciutadans, de l'Oli i Carreras Peralta, i justament en arribar a
la placeta del Correu Vell hauria penetrat dins de la ciutat peí portal sud, Porta Onnaris
a l'época medieval.

Després de travessar-la sencera -carrer de la Forca i placa de la Catedral-, hauria eixit
per Sobrepones, el portal septentrional i carrer del Llop avall. hauria passat el riu
Galligants (14), el planiol de Sant Pere i a redós de la muntanya de Montjuíc (fig. 18),
per Pedret, deixant ara el riu Ter a occident, fins al Pont Major. Allí es passava aquesta
gran barrera, tal com palesen la situació del pont i, sobretot, un altre milliari trobat a
Sarria de Ter, a tocar l'estrep de ponent d'aquesta obra d'enginyeria (15) (fig. 3 i 4). Des
d'allí el camí seguía el carrer principal de Sarria (16) en direcció a la Costa Roja, per on
travessava la muntanya de Sant Julia i el Congost en direcció a Medinyá i al nord. És pos-
sible que un ramal subsidiad resseguís la Muntanya a tocar el riu.

Ja hem indicat mes amunt (supra) que aquest recorregut estava condicionat peí curs
del Ter, la gran barrera. Hem suposat Texisténcia d'un gual entre el Pont Major i Sarria
de Ter que explicaría la situació de Girona. Tanmateix, per época imperial, d'encá de les
reformes d'Octavi August, seria impensable no suposar Texisténcia d'un pont, absoluta-
ment necessari, tal com sabem que es féu per travessar el Llobregat a Martorell. En la



construcció d'aquesta obra pública hi participaren les legions IV, VI i X, amb una cro
nología que se sitúa entre el 16-13 i el 8 aC (17). A diferencia de Martorell, on es con
serven els punts d'arrencada del vell pont roma destrui't per una forta riada el segle XI,
el del Pont Major, castigat durament per les crescudes sovintejades del Ter, fou dinami-
tat a consciéncia per l'exércit república el mes de febrer de 1939 i reconstruir immedia-
tament (fig. 4). El pont antic desaparegué completament i no és possible, de moment,
una análisi arqueológica deis seus elements. L'única aproximació possible és a través
deis documents, pocs pero significatius, i de les escasses representacions fotográfiques
conservades, que fan possible treure'n alguna conclusió.

Peí que fa a dades textuals, recordem el text gravat damunt el milliari de Sarria de
Ter (18), on es recorda que "vias etpontes tempore vetustatis conlapsos restituerunf'; mal-
grat que es tracta d'una fórmula convencional, en aquest cas i trobant-se on es trobá el
mil-lian podría referir-se a alguna obra relacionada amb el manteniment del pont. Cal
esperar a la darreria del segle X per trobar, que en tinguem constancia, el primer esment
documental, ferm i segur, de Texisténcia del pont. Es tracta d'una venda efectuada el 21
d'agost del 980 peí comte i marqués Borrell i per la comtessa Leclgarda d'un alou a la
vora del riu Ter en el terme d'Horta (19), que per les afrontacions situem entre Pedret i
el Pont Major -mes endavant tindrem ocasió de parlar-ne-, i on aquesta obra imponent
surt clarament esmentada: "etperuenit de ponte ad ipsasfurcas et ipsos molinos qui sunt
in flumen Tezer". No hi va haver cap altre pont sobre el Ter que el de la Via Augusta
fins molts segles després, cosa que serveix, amb altres dades, per fixar amb seguretat el
lloc. No sembla probable una obra postromana per a aquesta infraestructura d'un cost i
duna complexitat técnica notable. Peí que fa a Taparenca del pont anterior al seu eixam-
plament al principi d'aquest segle, i a la voladura de 1939, la imatge conservada per algu
na fotografía ens mostra una obra imponent d'onze ulls alterosos, feta de grans carreus
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Fig. 4. El pont Major abans de la voladura del 1939.



i amb grans obertures en are sobre els trencaaigües i a forca aleada per, tot assegurant-
ne Testabilitat, oferir menys resistencia a un aiguat que arribes a aquella aleada. S'hi
observen, no cal dir-ho, imponents marques deixades per reformes i modifícacions,
algunes de les quals es daten de la baixa edat mitjana i períodes posteriors. El pont
recorda extraordináriament el de Salamanca sobre el Tormes o el á'Emerita Augusta
(Mérida) sobre el Guadiana, obres romanes -i augustal en el segon cas- relacionades
amb la gran Via de la Plata (fig. 4). Aquests fets son suficients per acceptar Texisténcia
des de la recreació de la Via Augusta d'un pont que primerament i durant molt de temps
fou el pons, el pont, i, mes endavant, el pont Major, nom que queda fossilitzat en el
topónim de la petita barriada que nasqué a redós d'aquesta construcció, sobre la riba
dreta del riu Ter.

Fig. 5. Planta de la ciutat de Girona en época romana.



1.3. Les necrópolis antigües a redós de la Via Augusta i camins subsidiaris

Aquesta zona es localitza immediatament al nord de Sobrepones, la porta de tra-
muntana d'época romana i el castell feudal medieval bastit al seu damunt (20), definida
per la Via Augusta, Tactual carrer del Llop o del rei Martí, d'un vial perpendicular que
des del sector de la porta es dirigía vorejant la muralla cap a Test, cap al castell de
Gironeila, Puig Aguilar i Vilaroja i, també, cap a la valí de Sant Daniel {Valle Profunda,
en els documents antics) i mes enllá. A l'altre costat del riu Galligants -de fet un rierol
poc important, pero, en canvi, un accident geográfic notable que determina Texisténcia
d'un pont que ens és conegut d'encá de la primera meitat del segle XIII (21)-, la via res-
seguia la muntanya de Barrufa, el Montju'íc actual (22), des d'una cota suficientment
enlairada per quedar, la major part del temps, allunyada de les sortides de mare deis rius
Ter, Galligants i Onyar, i també del camí que penetrava cap a la valí de Sant Daniel. Son
diferents sectors que analitzarem separadament, pero abans de fer referencia al seu ús
funerari cal que ressenyem la troballa, durant els treballs d'arranjament del sector nord
de la Forca Vella per bastir-hi el passeig Arqueológic, concretament l'any 1959, d'unes
sitges -dues de segures- en l'espai que quedava entre la torre Cornelia i el caminet d'ac-
cés a aquesta zona des de la placeta de Sarracines, davant de l'edifici deis Banys Árabs.
L'exploració no va permetre aconseguir dades estratigráfiques fiables (23). Tanmateix, la
historia del lloc i les característiques d'aquests dipósits de gra fan raonable proposar una
cronología alta. Una possibilitat seria considerar les sitges d'época fundacional, ocupant
un espai suburbá adequadíssim davant de la muralla i al costat de la porta nord (i pos-
siblement d'una altra, mes cap a llevant, que situem ben a la vora) i del camí, complint
la funció que, fins a la fundació de Gerunda, hauria exercit el camp de sitges del Bosc
del Congost, que cal relacionar directament amb Yoppidum de Sant Julia de Ramis; aixó
hauria significat no solament un canvi d'ubicació de Testabliment indiget i deis seus esta-
dants, sino també de les seves funcions, sens dubte potenciades a partir d'aquell moment
(24). Contra aquesta opinió podría adduir-se el nombre migrat de dipósits tallats a la
roca, cosa que no pot ser determinant, puix que cal considerar, en primer lloc, l'aleato-
rietat deis sondeigs, no pas extensius, i en segon lloc, les modificacions intenses que ha
experimental aquest sector d'encá de les edats mitjana i moderna, i que Than afectat
substancialment. A favor, en canvi, hi ha el fet que les sitges solen aparéixer agrupades
i mai, si no és en relació amb un establiment rural, sen traben només una o dues; i
sobretot, el topónim cigar, 'sitjar', que cal relacionar sense discussions amb el burg de
Sant Feliu i que acaba donant el nom a una il-lustre familia l'origen de la qual es Higa
intensament amb aquest sector de la ciutat (25).

1.3.1. El cementiri de Sant Feliu

L'església romanicogótica de Sant Feliu ocupa actualment una zona preeminent
immediata al carrer del Llop, la Via Augusta, peí costat de ponent i quasi a tocar el por
tal septentrional de la ciutat. És un edifici extraordinarí i el temple cristiá mes antic de
Girona, si ens hem de fiar de dades textuals ben establertes i de les quals ja tindrem oca
sió de parlar. En els darrers anys del segle XI o molt a comencament del segle XII, s'hau-
rien iniciat les obres del temple nou, que no haurien finalitzat del tot fins al segle XVI,
amb Tacabament de Tesvelt campanar gótic que n'ha fixat la imatge actual. Aquest tem
ple, des del primer moment, estigué sota Tadvocació de sant Feliu, mártir gironí, en ser
alcat en un lloc que pot relacionar-se raonablement amb la seva mort, amb la seva sepul
tura o amb les dues coses (26). A partir d'aquestes dades, dones, podríem deduir Te
xisténcia d'un cementiri des del segle IV en endavant, ja que és ben coneguda la influén-



Fig. 6. Plánol deis entorns de l'església de Sant Feliu.
1. Església. 5. Portal de Sobrepones.
2. Carrer del Llop. 6. Església de Sant Lluc.
3. Campanar de Pere Sacoma. 7. Escales de Sant Feliu.
4. Área excavada el 1986

cia enorme que exercia sobre la comunitat de creients la tomba d'un mártir, a Tentorn
de la qual es creava, de seguida, el cementiri mes important de la zona, peí fet de con-
siderar-lo "santificar" i "protegit"' per la sepultura del sant i les restes tangibles del seu
eos. Aquesta necrópolis está provada, indirectament, per Texisténcia de vuit sarcófags
esculturats de taller roma, un deis quals clarament paga, obrat en un bloc de marbre de
Paros i on se'ns mostra un tema propi de la decoració simbólica del món funerari alt-
imperial, el rapte de Prosérpina per part de Plutó. Aquesta peca, que ben estudiada es
dataria sense gaire dificultats de vers la fi del primer tere del segle III (27), i hauria estat
reutilitzada uns quants anys mes tard, és un primer document a favor de Texisténcia
duna necrópoli antiga, a redós del camí i immediatament al costat del portal nord de la
ciutat.

Pels anys anteriors a Tinici del segle IV, son escasses les dades que possei'm a favor
de Texisténcia d'una necrópoli en aquest sector i, tanmateix, no és possible dubtar de la



seva existencia. En primer lloc, per Tevidéncia del sarcófag del rapte de Prosérpina, que
hem datat de vers el 230 i que suposem que fou aprofitat uns quants anys mes tard per
afavorir una tumulatio ad sanctum. És mes fácil suposar la recuperació, potser per part
d'una mateixa familia, d'un sarcófag d'aquesta mena en una mateixa necrópoli que no
pas explicar-lo com de procedencia forana, adquirit en un altre lloc producte del saqueig
d'un cementiri mes antic. No oblidem, pero, que estem especulant a partir de noticies
molt subtils i molt poc determinants. En segon lloc, i en aquest cas amb forca extraor
dinaria, per la situació d'aquell solar, al costat mateix de la Via Augusta i immediatament
a Texterior de la porta septentrional de la ciutat, a redós de les muralles, trets privilegiats
per ubicar-hi, segons la mentalitat romana, la "ciutat deis difunts" (28). En tercer lloc, pel
la descoberta en la periferia immediata d'aquest indret d'unes quantes tombes d'inhu-
mació i d'altres troballes mes malmeses -i, per tant, mes discutibles- que caldria rela
cionar amb el món deis morts. Vegem-ne, en detall, les evidencies. Els anys 1984 i 1986,
unes excavacions de salvament, molt puntual la primera (29) i de molta mes volada la
segona (30), afectaren l'espai situat ben bé al costat del campanar de Sant Feliu, al nord
de Tescalinata monumental (fig. 6 i 8). En aqüestes exploracions arqueológiques es posa
ren al descobert importants estructures de les époques moderna i medieval i, sobre els
nivells geológics, una ocupado romana que podríem considerar especialitzada. En efec-
te, damunt del sol natural -la roca calcaría nummulítica allí on aflorava o els llims, els

rierencs, les graves i les sorres dipositats peí riu Onyar en diferents crescudes- fou loca
lizada una claveguera o un desguás que venia de Test i es dirigia cap a Toest, cap ais
espais no ocupats i margináis prop deis arenys del riu. Aquest element estava format per
dos murets parallels, ben sólids, de pedruscall i morter de cale, cadascun deis quals feia
d'amplada un peu roma (0,30 cm), i l'espai intermedi era ocupat per un specus ú'opus
signinum de secció en U. El fonament del campanar, obra de Pere Sacoma, en destruía
la continuació cap a llevant, i cap a ponent també s'acabava de cop, pero possiblement
perqué era en aquell lloc, periféric, on havia desguassat. Aquesta conducció, clarament
romana, com palesaven les unitats estratigráfiques que s'hi relacionaven o que Tamortit-
zaven, la interpretaríem com un deis desguassos de la Via Augusta i, potser, també del
cementiri occidental situat al seu redós, i hauria servit per drenar les aigües pluvials apro
fitant el fort pendent i la proximitat del riu. La urbanització antiga tardana del lloc, com
veurem tot seguit, significa la seva obliteració o, mes probablement, el seu desviament
cap a espais no edificats (fig. 7).

A redós del desguás i en aquesta área marginal, foren detectats sobre el nivell geoló-
gic uns focs, una mena de llars, almenys tres deis quals, segons dedui'm de les publica-
cions (F 62, F 69 i F 71) eren de dimensions considerables -mes d'1,5 m de diámetre- i
no s'associaven amb res si no era amb les tombes identificades amb claredat i amb les

altres evidencies que vinculen!, també, amb el món deis morts. La lectura proposada pels
excavadors ens sembla correcta: es tractaria de les restes d'uns ustrina, els indrets on
s'haurien efectuat algunes cremacions. El lloc era ideal per fer-ho: proper pero alhora
ben separat de la ciutat i del nucli central de la necrópoli, un espai periféric i gens peri
llos, a tocar l'Onyar (31) (fig. 7).

L'excavació va permetre recuperar la fonamentació -i part de l'alcat, en un cas- de
dos elements prou interessants que estratigráficament es relacionen, amb tota seguretat,
amb aquesta fase, situats molt a prop Tun de l'altre. L'anomenat B 57, si seguim la ter
minología deis seus excavadors, consistía en un basament, disposat directament sobre el
sol verge, de rierencs i morter de cale, d'1,20 m de diámetre. Aquesta estructura era afec
tada peí mur M 52, roma tarda, que s'hi sobreposava parcialment. Una mica mes cap a
Toest fou explorat l'altre element, molt semblant pero que conservava part de Tobra



Fig. 7. Planta del sector explorat el
1986. S'assenyalen només les estructu
res romanes i de l'antiguitat tardana
(Nolla i Sureda. 1999. p. 57).
1) Desguás M 53.
2) Ustrinutn,

3) Basament d'obra d'una tomba antiga
B 56.

4) Basament d'obra d'una tomba antiga
B 57.

5) Inhumado alt imperial SP 60.
6) Mur de delimitado baix imperial M

52 M 55.

vista, a base d'un parament de carreus ben escairats que configuraven una estructura
quadrangular regular de 0,90 m de costat. Per la ubicado topoestratigráfica els interpre-
tem com a restes de petits monuments funeraris d'incineració, probablement en forma
d'altar, dins deis quals s'hi hauria encabit Turna amb les cendres i les ofrenes que acom-
panyaven el difunt (32). El fet que sobresortissin del nivell de circulado explica que fos-
sin capoláis i arrasats, i que se n'aprofitessin els millors blocs quan Tarea esdevingué
zona d'habitació. Cap altra explicado és tan coherent amb les evidencies que tenim a
Tabast (fig. 7).

L'ús funerari del lloc queda confirmat peí descobriment de tres tombes d'inhumació,
dues amb una cronología idéntica i mes moderna la tercera. En efecte, al costat d'un d'a-
quells suposats astriña (F 62), fou explorada una sepultura oberta en el nivell geológic
(SP 60). Es tractava d'una fossa dins de la qual fou sebollit el difunt decúbit supí, amb
el cap collocat damunt d'un imhrex que feia de coixí i Tenlairava, Tavantbrac i la má
dreta flexionats damunt la cama i el brac esquerre paral-leí, amb la má esquerra sota la
cama. El crani prácticament havia desaparegut, així com la coberta o protecció de les
despulles, si mai n'hi hagué. Fl cadáver estava posat mirant cap a occident, amb el cap
a Test i els peus a Toest. Al seu costat, dins de la fossa, a tocar la cama dreta i a Talca-
da del genoll, hom hi havia dipositat tres gerrets, un tupí d'origen áfrica i dues copes
esveltes de cerámica comuna que hem estudiat en un altre lloc (33). És interessant refe-
rir-se a Tus d'una mortalla en sebollir el difunt, tal com palesa la bona disposició anató
mica de l'esquelet (fig. 7).

Una mica mes enllá, al costat nord de Tescalinata del temple, s'explorá una altra
sepultura, SP 73, mes malmesa -com de fet ho estava tot aquell sector per les obres pos-



teriors—. Es tractava d'una fossa oberta dins d'un nivell on el material mes modern era

de final del segle I, directament sobre la roca, i ben a prop, pero sense relació directa,
foren recuperats un tupí de cerámica de cuina africana i un plat d'africana A2, sencers,
els quals, malgrat tot, no dubtem a relacionar amb Tenterrament, en ser Túnica explica
do possible. Com en el cas anterior, el cadáver estava disposat de llevant a ponent (cap
a sol ixent). Conservava les costelles i el brac esquerre, la pelvis i Tinici del fémur dret,
i la má d'aquest costat al seu damunt. Malgrat el grau de degradació en qué fou troba-
da, podia equiparar-se en tot a la descrita anteriorment (SP 60). Els modests conjunts
funeraris que acompanyaven les despulles deis difunts eren, en totes dues ocasions, reci-
pients cerámics que possibiliten una aproximado cronológica a la deposició i que, per
tant, proporcionen una dada ferma a Thora de plantejar l'ocupació d'aquell espai perifé
ric com a zona d'enterrament. En les publicacions especifiques, sempre massa generáis,
o en estudis de síntesi sobre la ciutat (34), a partir del material procedent de SP 60 s'ha-
via datat Tenterrament durant el principat d'August. Es tracta d'un error. Una i altra sepul-
tures es poden datar amb seguretat de la segona meitat avancada del segle II o poc des-
prés (35).

Així dones, molt mes coherentment podríem datar les dues tombes amb conjunt fune-
rari en un mateix moment. Aquest fet denotaría, com en tants altres llocs de la medi-
terránia occidental, una substitució de la incineració per la inhumado a partir de la sego
na meitat de la segona centuria. En efecte, les evidencies de probables ustnna i de basa-
ments de tombes d'una certa prestancia pero, per les mides i la part conservada, monu-
ments que conservaven Turna (o equivalent) amb les cendres demostrarien l'ocupació
d'aquest sector des d'abans de mitjan/final segle II i la prolongació d'aquest ús, a tot esti
rar, no mes enllá de les primeres décades del segle III.

La darrera inhumado coneguda d'aquest sector fou explorada l'any 1984 en tina
excavado de salvament dirigida per J.I. Padilla. Es tracta d'una tomba de tegulae de sec-
ció quadrangular orientada, amb el cap del difunt lleugerament al sud-oest i coTlocat
decúbit supí i sense cap mena d'ofrena. Fou trobada al costat mateix del campanar i de
les escales (36), i pertany a un moment cronológic mes avancat.

Aquesta zona fou objecte d'una intervenció significativa en una data imprecisa que
les dades procedents de Texcavació (relacions estratigráfiques i material recuperat) per-
meten situar en la baixa antiguitat, en un moment entre els segles IV i VI. Consistí en la
construcció d'uns murs que s'unien formant angle recte, de dos peus d'amplada (0,60
cm), deis quals només conservem una filada, de rierencs i morter de cale, i que defi-
neixen un espai fora del qual es trobarien els suposats ustiina, les dues tombes en fossa
i els basaments deis hipotétics sepulcres-altar, mentre que la caixa de tegulae quedaría
per dins. Recordem que aquesta estructura passa, parcialment, per sobre d'un basament-
tomba (B 57) i que destruí el desguás (M 53). Manquen dades, és cert, per poder fer pro
postes solides. Tanmateix, tot fa pensar en una intervenció en aquell sector durant l'an-
tiguitat tardana per definir l'espai funerari relacionat, ara sí, amb el martyrium de Félix,
tot defensant-lo de les continuades crescudes del riu Onyar. ¿No podría ser el mur peri-
metral del cementiri en aquell sector, o si mes no -pero ens sembla menys probable- el
basament de la tanca d'una área funeraria familiar o collegial? Les construccions medie-
vals que pretengueren amb éxit convertir aquesta zona periférica en espai plenament
urbá acabaren afectant el sector. La construcció de Timponent campanar, que ana a anco
rar els fonaments a la roca nummulítica, fan impossible anar mes enllá (37).

La tomba de tegulae és indubtablement mes moderna i, segons pensem, disposada
dins deis límits, antics tardans, fixats pels murs ben documentáis que definien, per aquest
costat, el cementiri o una área. En efecte, tombes d'aquesta forma no sovintegen en



Fig. 8. Vista general de les exeavaeions el juliol de 1986.

aquest territori. A Girona mateix en tenim documentat Tus en el cementiri del Mercadal,
a la ribera esquerra del riu Onyar, en un context clarament antic tarda difícil de precisar
(segles IV/V-V7/VII), fent servir, de vegades, grans rajols i no tegulae (38). Recordem-ne
Tus, restringit, a la fase antiga de la necrópolis de Mas Castell de Porqueres, en dues d'un
total de 66 tombes identificades (3,03%) (39), o al cementiri neapolitá d'Empúries, on és
només testimonial: un sol cas entre 500 (40). Aqüestes evidencies i altres posades de
manifest en diversos cementiris antics tardans de Catalunya i del sud-est de Tactual Estat
francés (41) servirien per posar de manifest que es tracta d'un model de sepultura rar i
que sempre que és possible s'associa amb la fase antiga d'un cementiri roma tarda.
Aquesta tomba podría datar-se, a grosso modo, d'entre els segles IV i V, plenament d'a-
cord amb la datació atorgada pels excavadors ais murs que haurien definit el perímetre
cementirial o una área funeraria determinada.

Una altra dada significativa que fins ara no havíem valorat adequadament ha de ser
tinguda en consideració malgrat la distancia des don ens arriba i la imprecisió desmo-
ralitzadora en qué se'ns presenta. Dorca, en el seu treball memorable, recordava que
quan sefectuaren les obres de la imponent capella dedicada a Sant Narcís, bastida imme
diatament al nord del temple de Sant Feliu -obra iniciada el 14 d'abril de 1782 sota el
patrocini del bisbe Lorenzana-, s'efectuaren troballes sorprenents: "porque en lo más
hondo de la excavación se hallaron algunos vestigios de trozos de bóveda de hormigón
que daba muestra de ser obra romana, según lo oí a un caballero de Gerona, no menos
fidedigno que inteligente Q. de Font i Camprodon]. Se hallaron, además, en aquella hon
dura, unos como nichos en la pared según le he oido a dos canónigos de la santa igle
sia de dicha ciudad [F. Raval i J. Brandia]. Y el uno de ellos me añadió que la pared
donde estaban los vestigios de los nichos, era de una masa tan dura y sólida, que fue
ron menester almádanas y cuñas de hierro para romperla" (42). En la distancia, no és



fácil interpretar aqüestes restes que no queda ciar si son dues, el mes possible, o una.
Podría tractar-se de vestigis d'algun monument funerari roma á'opus caementicium, com
ja s'ha pensat (43), i potser el que mostrava unes fornícules en el mur intern podría
correspondre a les restes d'un columhahum, una tomba col-lectiva a bastament present
en els cementiris romans d'arreu entre la segona meitat del segle I aC i el segle II dC,
construccions sovint semisubterránies. L'indret on foren localitzades aqüestes restes -a
tocar la via romana i a molt poca distancia de la porta nord de la ciutat-, la fondária on
es trobaren, la técnica usada en la seva construcció i la presencia de fornícules per la
part de dins de les parets semblen elements valuosos de cara a la possibilitat, versem-
blant, de trobar-nos davants d'uns mausoleus de certa importancia, un deis quals, com
a mínim, seria d'ús col-lectiu, d'una familia o d'un collegium.

Sintetitzant, pensem que queda clara Texisténcia en aquesta zona d'un important
cementiri, del qual tenim constancia ferma a partir de l'alt imperi (segles I i II), sobre la
base de les solides evidencies posades al descobert en el sector mes occidental -una
área marginal pero que hagué de ser ocupada a causa de la proximitat de la ciutat i de
l'espai central del cementiri-. La seva continui'tat durant Tantiguitat tardana, l'época d'or
de la necrópoli grácies a Texisténcia de la tomba del mártir Feliu, ens és confirmada per
la construcció d'un mur perimetral i de protecció del sector mes occidental de la necró
poli, per Texisténcia d'una tomba de tegulae i pels sarcófags decorats.

Tots els estudiosos que han tractat de l'edifici de Sant Feliu amb rigor han suposat
que la génesi de Tactual basílica s'hauria de cercar en el lloc on hi hauria hagut la tomba
de Feliu occit durant la persecució decretada per Diocleciá i Maximiá el 303 (44). Ben
aviat el lloc hauria esdevingut un espai privilegiar del primer cristianisme gironí i la
sepultura hauria evolucionat cap a martyrium i església martirial (45).

Set deis vuit sarcófags encastáis en el mur del presbiteri del temple -de l'altre ja n'hem
parlat-, sis de tema clarament cristiá i un amb una dinámica cacera de lleons, avalen una
datado no discutida, corresponent al primer tere del segle IV, amb dos grups identifi
cáis: un de mes antic, dins de la primera década de la centuria, i l'altre una mica mes
modern (46). No en sabem el lloc de procedencia real (47), pero tothom que ha apro-
fundit en I'estudi d'aquest conjunt excepcional ha arribat a la conclusió, raonable, que
procedirien d'aquell mateix lloc i que, localitzats durant les obres de construcció del tem
ple actual -les quals haurien afectat pregonament aquell solar i la necrópoli antiga-, hau-
rien estat recuperats i incorporáis a la fabrica del presbiteri, llevat d'un, que segons la
tradició pietosa hauria conservat les despulles del sant mártir, hauria ocupat diversos
espais preeminents dins del temple, preferentment damunt l'altar major, i fins l'any 1943
no hauria estat encastat en els murs presbiterials amb els altres, consolidant l'esquema
simétric de quatre al costat de l'Evangeli i quatre mes al costat de TEpístola (48). En rela-
ció amb aquesta qüestió no hi ha dades noves. Tanmateix, nosaltres proposem una
explicació diferent en els detalls i idéntica en el resultat, pero que ens sembla forca mes
raonable i mes d'acord amb el que sabem de la historia del lloc. En efecte, opinem que
un d'aquests sarcófags fou, molt probablement, el sepiliere real on s'haurien conservat
les despulles de Feliu (49), adquirit per la comunitat cristiana de Gerunda després de la
Pau de PEsglésia (50), i que els altres haurien estat enterraments privilegiats de perso-
natges significatius d'aquest primer cristianisme, prou ríes com per adquirir objectes de
luxe d'importació de la mes alta qualitat estética (51). Almenys en un cas -sepiliere del
rapte de Prosérpina- el sarcófag hauria estat objecte d'una reutilització, dues generacions
després del seu ús inicial, un fet ben documentat en altres llocs (52). Aqüestes sepultu-
res privilegiades immediates al sepulcre del sant haurien estat visibles sempre, i en tot
moment haurien acompanyat el sarcófag amb les relíquies del sant fins a ser incorpora-



des a Tobra de fabrica, llevat de la tomba considerada del mártir, la que conservava les
seves despulles, que hauria merescut un tractament especial fins que -com a resultat deis
fets ocorreguts a partir del cop d'estat militar del 18 de juliol de 1936- el contingut del
sepiliere fou violat i destruít, fet que hauria aconsellat la conveniencia de la seva incor
porado al parament de l'absis pocs anys després (53).

La continuitat del cementiri, que només coneixem a partir de documents d'encá del
segle XIII (54), ens seria confirmada per la lógica i, sobretot, per Texisténcia de la lápi
da sepulcral del bisbe de Girona Servusdei (mort el 906), encastada en els murs del pres
biteri de Texcol-legiata (fig. 17) i, indubtablement, procedent del lloc (55).

1.3.2. El cementiri del camí de llevant. Les troballes del subsol deis Banys Árabs
L'existéncia d'un vial que, resseguint per fora el mur nord de les fortificacions de la

ciutat, anava cap a Puig Aguilar, Sant Daniel, Vila-roja, la muntanya de Girona, és un fet
actualment ben definit a partir d'un seguit d'importants evidencies documentáis d'época
medieval, pero podem considerar fixada la seva presencia ja en época romana, molt pro-
bablement des d'época fundacional, tal com assenyalaria la seguretat que hi havia una
porta en el mur septentrional, en el sector mes oriental (56), i una altra porta o portella
en l'espai que ocupen les dependéncies claustráis de la Seu, obertura que hem rastrejat
fins a l'época romana i que encara avui perdura. Aquest camí facilitava l'accés a l'inte-
rior del recinte urbá des de punts ben diferents, en funció de diverses necessitats, anava
a morir -o s'originava- a la Via Augusta, davant de la porta nord (Sobrepones), i conti
nuava mes enllá, en direcció a Tactual placa de Sant Feliu i el riu Onyar (Porta Onnaris),
des d'on, a gual i potser a través d'una passarella, podia passar-se a la riba esquerra del
riu, terreny d'horts i de conreus (57).

A tocar aquest camí, definint-ne concretament el costat nord, hi ha indicis ferms de
Texisténcia d'enterraments que consiclerem preferentment romans pero que semblen
dibuixar un are cronológic prou llarg i que ens defineixen una altra necrópolis antiga,
ben connectada amb el gran cementiri del sector nord de la Via Augusta pero diferent,
en tractar-se d'un ramal perpendicular i, per tant, amb una altra organització de l'espai.

El coneixement detallat del que queda de l'antic cementiri no és possible (58); en
conseqüéncia, les dades que possei'm per fer-ne una aproximado ferma son insuficients.
Tanmateix intentarem analitzar-les i veure qué ens diuen (59).

El que queda absolutament ciar és que les evidencies de tipus funerari es localiza
ren, sempre, en el sector meridional del conjunt termal, a tocar la paret de tanca que
delimita per migdia el conjunt monumental i sempre relacionades amb l'estrat inferior
-on sovinteja el material cerámic roma-, i que damunt d'aquestes sepultures es dispo
saren les primeres estructures medievals sense solució de continuitat.

Es parla de tombes en ámfora (60) i de tegulae que foren datades, pensem que erró-
niament, deis volts del canvi d'era (6l), parcialment explorades en Tarea central del sec
tor de migdia de la propietat, i una mica mes cap a Toest, de tres inhumacions en fossa,
senzilles, afectades per les construccions de Tedifici termal: una, una mica mes separa
da, orientada de ponent a llevant i disposat el cadáver decúbit supí, i les altres dues,
arrenglerades, amb les despulles collocades semblantment i Torientació lleugerament
modificada, amb la testa mes cap al nord-oest, petita variado sense importancia dins del
costum antic tarda i altmedieval d'aquest territori de sebollir els morts mirant cap a la
"Jerusalem Celestial" d'on havia d'arribar la segona, i definitiva, vinguda del Crist (62).
Les fosses, senzilles, eren obertes en l'argila del subsol (63) (fig. 9).

En aquest mateix sector pero continuant cap a migdia, en cotes profundes, s'explorá
una estructura orientada de llevant a ponent i molt arruinada, bastida a nivell de fona-



Fig. 9. Planta actual deis Banys on es marca la situació
de diferents estructures funeráiies (Nolla i Sureda. 1999.

p. 60).
D) Emplacament aproximat de les restes d'una

tomba monumental.

E) Una estructura antiga descoberta el 1991. de ben
segur una altra tomba notable.

F) Situació de la tomba de tegulae.
G) Tomba en ámfora de la forma Drcssel 20, clava

da dreta a térra.

K) Fossat cobert de códols rierencs i fragmente grans
d'ámfora.

mentació amb rierencs i morter de cale de com a mínim 1,70 m d'amplada, amb la cara
que donava al sud ben acabada i com a mínim d'uns 3,50 m de llarg (zona conservada).
Havia estat descoberta parcialment durant els treballs d'excavació i restaurado propiciáis
per la Diputado de Girona entre 1929 i 1936, i havia estat interpretada com les restes
d'una torre romana. Se n'insinuava una cronología antiga tardana (64) (fig. 9).

Davant d'aquesta situació, amb dades importants pero que no sabíem com valorar,
várem pensar que seria convenient consultar amb el responsable de Texcavació per
intentar confirmar algunes de les noticies i mirar de fer-les lligar fins on fos possible (65).
En primer lloc cal dir que, en efecte, es localitzá una ámfora Dressel 20 clavada verti-
calment al sol de la qual havia estat serrat el tere superior (coll i nanses). L'interior, que
no pogué ser analitzat, era pie de térra amb un alt component orgánic i s'hi observava
a simple vista Tabundáncia de llavors. Aquest recipient fou trobat just on comencava Tes-
caleta que comunicava amb el sector mes occidental del pati. Molt a la vora d'aquesta
ámfora, cap a migdia, s'identificá una petita fossa coberta de grans fragments d'ámfora
que per la descripció feta podría ser del país, d'argila taronja viva i desgrixant sorrós, i
rierencs, dins de la qual no s'hi trobá res. Mes enllá, sota el mur de sosteniment de Tare
de Péscala, s'explorá una tomba de tegulae de secció triangular, orientada (cap del difunt
a Toest), afectada parcialment per les estructures mes modernes; a dins, acompanyant
les despulles del difunt, s'hi havia disposat una gerreta que, involuntáriament, serví per
proposar una cronología inadmissible per a Tenterrament. A part de Testructura de mor
ter i pedra que ja hem descrit, tan próxima a la tomba de tegulae, a la fossa coberta i a
Támfora, s'identificá a Tangle sud-est de la propietat, per sota deis murs mes moderns i
en relació amb Testrat preexistent, part d'una construcció de pedra i morter que es per-



dia mes enllá de Tedifici deis Banys. A partir d'aquesta informado sembla prou evident
considerar que el primer ús d'aquesta zona fou funerari, tal com palesen la tomba de
tegulae, Támfora disposada verticalment i la petita fossa coberta. En aquest context Tám
fora no té cap altra explicado versemblant, i no ha de ser una dada en contra el fet que
no s'hagin trobat restes óssies, ja que moltes vegades desapareixen en contacte amb
determinats tipus de sol, sobretot si es tracta d'enterraments d'infants o de nadons.
Aquest seria el cas de Támfora i de la fossa coberta. Recordem també que els grans reci-
pients verticals clavats a térra servien de vegades només per assenyalar Texisténcia en el
subsol immediat de les despulles veritables del difunt i per rebre les ofrenes i libacions
(no podrien ser-ho les granes identificades?) (66). Altres vegades, com en el cementiri
altimperial de la porta sud de la Neápolis, a Empuñes, Támfora, escapeada, servia de
sepiliere infantil amb térra a dins i excel-lent receptacle d'ofrenes i libacions (67). A par
tir d'aquestes dades -ámfora Dressel 20, ámfores del país própies deis segles I i II- sem
bla que, ara mateix, hauríem de proposar una cronología altimperial -segle II, prefe-
rentment- per a Tinici de Tus funerari d'aquest espai. No seria absurd pensar en una ocu
pado d'oest a est, des de la Via Augusta cap a llevant, des deis sectors mes valorats, al
costat de la porta de la ciutat i del gran eix viari.

Peí que fa a les restes estructuráis d'una certa monumentalitat, Túnica interpretació
raonable és atribuir-Íes a sengles monuments funeraris d'una certa entitat. Segons les úni-
ques evidencies que possei'm. en un deis casos podrien ser perfectament romans tardans.
Si aixó es pogués confirmar, agafaria mes volada la hipótesi d'una continuitat de Tus
cementirial d'aquesta zona (fig. 9).

Els pocs autors que s'han referit a aquest cementiri han suposat sempre aquesta con
tinuitat durant Taita edat mitjana (segles VIII, potser, i, segur, IX i X) (68), cosa que no
creiem gaire probable, almenys peí que fa ais segles IX i X. En efecte, a partir del lliu-
rament de la ciutat ais franes, el 785, es consolida un procés que venia d'abans, de sebo-
llir els difunts a redós d'una església funeraria i/o parroquial, element inexistent en
aquest sector i que explicaría el seu abandonament com a área funeraria. Adduir la pro-
ximitat de Sant Feliu, o fins i tot de la capella de Sant Just, documentada molt mes tard,
no serveix: en el primer cas, perqué el cementiri que consolida es polaritzá a redós del
temple, mai mes enllá de la barrera simbólica de la Via, i en el segon, perqué no sem
bla teñir entitat ni la cronología coneguda de funcionament ens és útil. Altres esglésies,
dins i fora muralles, generaren en els segles IX i X els seus propis cementáis.

1.3.3- La vil-la suburbana i el cementiri antic de Sant Nicolau
Aquest temple románic que es localitza davant del monestir de Sant Pere, a la ribera

dreta del riu Galligants i ben a prop d'on la Via Augusta el ereuava -cal suposar que per
damunt d'un pont, conegut documentalment almenys des de Tedat mitjana-, sembla
obra del segle XII i sempre ha estat posat en relació amb el monestir benedictí suara
esmentat, i amb Thospital deis Capellans. que existí des d'época indeterminada (69).

Com palesaren les excavacions de 1975-1977, Tedifici fou en origen de planta central,
amb quatre absis semicirculars i coberta amb cúpula central sobre trompes. Mes enda
vant, potser al segle XIII, nom elimina l'absis occidental substituint-lo per una ñau cober
ta amb volta de cañó (70) (fig. 10).

Aqüestes exploracions arqueológiques efectuades durant Tobra de reforma i rehabili
tado i, en algún cas, anys abans, feren possible el descobriment d'unes restes estructu
ráis preexistents, que no havien condicionat en absolut Tobra románica posterior, i un
conjunt notable de tombes que documenten Texisténcia d'un cementiri, l'origen del qual
és amb tota seguretat anterior a l'any 1000 (fig. 10 a 12). Tanmateix, no queda gens clara



Fig. 10. Planta de l'església de Sant Nicolau en qué destaquen les restes arquitectóniques descobertes en el
seu interior. Les tombes medievals shan indicat en trama ratllada. La trama negra marca les restes de murs
i estructures d'época romana. La zona puntejada fa referencia a les restes d'un paviment roma d'opus signi-
nuin relaciona! amb les estructures mes antigües.

ni la seva génesi ni la datació inicial ni l'abast. Vegem-ne, críticament, les dades de qué
disposem:

L'any 1969 (71) s'efectuá un seguiment arqueológic relacionat amb la installació
duna claveguera en Tantiga sagristia de la capella, situada al nord. Allá s'obrí una cala
que tenia com a límits meridionals Tabsis nord i el mur septentrional de la ñau del tem
ple. Per sota de la banqueta de fonamentació, de mes ampiada que la paret vista de Te
difici, fou explorada una tomba de lloses recolzada al mur. Es tractava d'una fossa amb
folre de pedrés i coberta amb lloses planes amb el cadáver decúbit supí, orientat -amb
la testa a occident- i amb els bracos plegats damunt 1'abdomen. A 0,68 m per sota es
trobá una altra tomba, mes senzilla, en una fossa oberta al subsol, on el eos també apa-
regué orientat, amb els bracos parallels al eos i collocat panxa enlaire. En aquest cas,
el cap reposava parcialment en un mur anterior al temple i disposat transversalment, que
fou adequat per fer-li de coixí. Davant d'aquest mur, a 0,90 m, se'n localitzá un altre de
paral-Iel; ambdós delimitaven un passadís que no pogué ser seguit ni mes al nord -on
es perdía sense deixar rastre- ni mes al sud -on fou destruir pels fonaments de Sant
Nicolau-. Aqüestes parets eren de pedra seca, de rierencs, i tenien una ampiada d'uns
0,60 m. De la seva fonamentació no en sabem gaire res. Sembla que descansaven en un
estrat de térra estéril (fig. 11).

L'any 1975 (72), aprofitant les obres de coTlocació d'un nou paviment de l'església,
s'efectuá un sondeig a Tinterior de la ñau de la capella, davant de la porta, amb resul
táis engrescadors: uns murs antics orientats segons els punts cardinals, que en part
havien estat destruíts per obres modernes o talláis per la fabrica románica. Dos d'aquests
murs eren perpendiculars i lligats, i configuraven Tangle d'una dependencia, i el tercer,
mes a ponent i paral-lel, delimitava l'espai per aquella banda. Eren parets de pedra i mor
ter de cale, fermes, i es fonamentaven en térra estéril. S'hi relacionava un sol de morter
hidráulic (opus signinum), molt fragmentat i en part perdut. Al damunt d'aquest pavi
ment i en alguns casos malmetent els murs, foren localitzades cinc tombes, orientades
d'oest a est, amb petites variacions, amb les despulles decúbit supí i bracos paral-lels al



Fig. 11. Planta del sector de la capcalera de Sant Nicolau. Cal destacar la presencia ele diverses tombes baix
medievals que malmeten estructures anteriors que es remunten a Taita edat mitjana.

cos. Una presentava una estructura antropomorfa definida peí folre de pedra que envol-
tava el cadáver, amb lloses planes formant la solera i la coberta. Les altres eren fosses
senzilles obertes a térra. La fonamentació del quart absis afectava considerablement
aquest sector i n'impossibilitá Texploració amb extensió. Queda perfectament ciar que
era posterior al cementiri i a les restes estructuráis descobertes (fig. 11).

L'excavació afecta també l'espai sota la cúpula i els sectors deis absis oriental i sep
tentrional. Aquí es trobaren nou tombes arrenglerades en tres hieres i orientades de
ponent a llevant. Eren, preferentment, fosses excavades a térra, pero n'hi havia una
que conservava restes d'una coberta de lloses planes, les quals configuraven a Talca-
da del crani una mena de protecció especial d'aquesta part del cos. Les despulles es
disposaren de panxa enlaire, amb els bracos creuats damunt del pit o parallels al cos
(fig. 12).

Aquests enterraments havien malmés els sócols d'una estructura anterior, amb una
orientació propia, diferent del temple románic i d'aquelles altres estructures que acabem
de veure. Eren dos murs que formaven angle recte, ferms i ben construi'ts, pero molt
reduits en l'espai i molt arrasats, fet que en dificultava la interpretació. També es trobá
un element d'obra en forma de banyera, interpretat com un ossari i que mostrava una
orientació similar a la de les estructures acabades de descriure, i evidencies d'un possi
ble enllosat de pedrés planes a relacionar amb aqüestes troballes (fig. 12).

No és gens fácil ordenar cronoculturalment totes aqüestes troballes, peí fet que la
informado és parcial i insuficient. Tanmateix, hi ha unes quantes coses que semblen



Fig. 12. Planta detallada de la zona central de la ñau de Sant Nicolau. S'observa com les tombes medievals
amortitzen les estructures d'una antiga villa romana. Un deis enterraments es troba emplacat damunt de les
restes del quart absis de Sant Nicolau, que fou enderrocat en afegir-s'hi la ñau actual.

prou evidents i que poden servir de fil conductor per dibuixar l'ocupació de l'espai fins
a época románica.

Queda ciar que totes les restes estructuráis localitzades per sota de la capella romá
nica son anteriors, i que hi ha com a mínim dos edificis o monuments diferents, un deis
quals mantindria una orientació segons els punts cardinals mentre que Taltre -localitzat
sota la cúpula- es trobaria lleugerament desplacat cap al nord-est. Les relacions entre un
i altre son inexistents, la qual cosa impossibilita saber si son coetanis, tot i que no sem
bla probable.

Ja abandonats. tots dos edificis foren afectats per sengles inhumacions, i no queda gens
ciar que unes i altres siguin d'una mateixa época, en ser la tipología massa imprecisa.

Segons aqüestes dades podríem resumir la seqüéncia de la manera següent: sobre el
sol estéril d'aquest lloc, molt ben situat al costat mateix de la Via Augusta i de dos camins
secundaris que van l'un a Sant Daniel (Valle Profunda) i Taltre a Montju'ic i Campdorá,
a poc mes de dos-cents metres de la porta nord de la ciutat, s'hi bastí un edifici regular
i orientat, del qual conserven!, com a mínim, evidencies de cinc murs amb característi-
ques técniques diferents i la mateixa ampiada -que podrien documentar fases diferents-
i de quatre espais o ámbits, un deis quals, com a mínim, era pavimentat amb opus sig-
ninum. No hi ha dades estratigráfiques que permetin datar aqüestes restes, que aleató-
riament s'han considerat sempre antigües tardanes, per la troballa de material roma bai-



ximperial, i que s'han interpretat gratuitament com les restes d'un martyrium o d'un edi
fici de cuite paleocristiá (73'. Segons opinem, és mes raonable considerar-Íes com Te-
vidéncia d'una villa suburbana de cronologia fundacional indeterminada que degué
abandonar-se a la baixa antiguitat, en un moment imprecís que -si tenim en compte el
material recuperat en Texcavació, escás i molt rodat- podría situar-se entorn del segle V
(74). És ciar que el lloc era abandonat i colgat de térra a nivell de sócols de fonamen
tació quan esdevingué cementiri, puix que les tombes malmeteren de vegades els murs
—cosa que fa pensar que aquests no es veien- i no van mai per sota del sol de signi-
num. Aquest primer cementiri, anterior al 1000, té una data inicial indeterminada que no
podem precisar. En formen part les cinc tombes localitzades a la ñau i aquella que fou
explorada l'any 1969, immediatament al nord del temple. Una és clarament olerdolana,
per la qual cosa pot ser defensada una cronologia de segona meitat del segle X.
Nosaltres hi relacionaríem Tedifici localitzat sota la capcalera, amb un suposat ossari al
cantó difícil de definir, que podría ser una tomba monumental antiga tardana, lligada o
no a la villa del costat, o una capella funeraria que hauria estat la génesi de Sant Nicolau;
o, segons una explicado mes complexa, hauria passat per diverses fases: de tomba
important a capella funeraria i mes endavant a església, tal com veiem en molts llocs d'a
quest territori (75). De Texisténcia d'aquest cementiri i de la seva antigor en podría ser
una altra prova la localització, durant les obres de 1957 a la placeta al nord del mur sep
tentrional de l'església de Sant Pere, d'un conjunt dispers i numéricament significatiu de
tegulae romanes, que no es relacionaven amb cap resta estructural i que podrien corres-
pondre, tal com ja fou suposat (76), a la coberta de modestes sepultures de secció trian
gular tan característiques de Tantiguitat tardana d'aquestes contrades (77). El monument
hauria estat aterrat quan es decidí construir-ne un de nou; el fet que aquest fos de plan
ta central -un model estrany a casa nostra en context románic- es podría explicar si Ten-
tenem com la continuitat d'un edifici anterior de funció similar. En aquest cas les tom
bes d'aquest sector serien posteriors a Tedifici románic (78) (fig. 10 a 12).

Aquesta interpretació -discutible, no cal dir-ho- té Tavantatge de deslligar de Te
xisténcia i funcionament de Sant Pere de Galligants la historia d'aquest cementiri, el qual,
d'altra banda, en trobar-se excessivament lluny i separat de les dependéncies cenobíti-
ques, és difícil defensar com a necrópoli conventual. Es tractaria, dones, d'un cementiri
autónom usat deis segles VII/VIII encá, preferentment per la poblado dispersa deis pos
teriors nuclis de Pedret, el burgs de Sant Pere de Galligants i Santa Eulalia Sacosta, Sant
Daniel, Montjuic i Campdorá, i nascut a redós d'una tomba monumental esdevinguda
capella.

1.4. El sector nord de la ciutat a Tantiguitat tardana

Les dades arqueológiques, escasses, no ens permeten ni de bon tros restituir amb
algún detall Tevolució i les característiques d'aquesta zona fora murs, definida a migdia
per les imponents muralles i a tramuntana peí gran pont, i vertebrada per la Via Augusta,
que durant el domini visigot s'anomená Via Publica (79) (fig- 13). Caldrá fer servir tota
mena de fonts escrites i documentáis, sovint de valor desigual i d'ampli ventall cronoló-
gic, per intentar refer des de la imprecisió desmoralitzant Taspecte d'aquest espai, el qual
-s'intueix amb perfecta claredat- esdevingué crucial en la llarga etapa marcada históri-
cament peí triomf i posterior arrelament, consolidado i poder de TEsglésia, que trans
forma profundament la societat i, de retop, el marc urbá.

Des d'un punt de vista arqueológic, recordem Texisténcia deis vuit sarcófags escultu-
rats obrats a Roma, deis quals sis son de temática cristiana, un altre, amb la mateixa ero-



Fig. 13- Plánol de la ciutat de Girona en época antiga tardana.
DVilla i cementiri de Sant Nicolau 5) Riu Onyar.
2) Camí de Sant Daniel (Valí Bascona). ó) Riu Güell.

3) Temple i cementiri de Sant Feliu. 7) Cementiri del Mercada!.
4) Cementiri sota l'antic hotel del Italians. 8) Antiga via Augusta.

nologia, de temática convencional —la cacera de lleons-, i el darrer clarament paga i mes
antic, que hem suposat que fou reutilitzat quan l'antic cementiri comencá a cristianitzar-
se. No sabem d'on venen ni des de quan son coneguts, pero ja n'hem expressat la nos-
tra opinió, segons la qual aquests sepulcres han format un conjunt sempre visible i cone-
gut que hauria acompanyat el sarcófag que contenia, efectivament, les despulles del sant
mártir (supra).

L'ús com a necrópoli d'aquest sector, amb obres de delimitació de les árees mes
perifériques i mes exposades a les crescudes del riu Onyar, ha estat plenament confir-
mat pels descobriments arqueológics ja ressenyats (supra). Des d'aquesta óptica cal dir
que ens trobem davant d'un deis cementiris urbans mes importants de Gerunda grácies
a una topografía ben favorable, en ús com a mínim des d'época altimperial i a basta-



ment utilitzat durant la baixa romanitat. El sector occidental d'aquesta necrópoli, que cal
suposar disposat a un costat i altre de la Via, en la part mes próxima a la porta nord de
la ciutat, és ara ocupat per un temple romanicogótic que constitueix un deis monuments
emblemátics de la ciutat i que és dedicat al mártir Feliu. Tothom ha suposat que Tactual
edifici en substitueix un de mes antic que hauria ocupat aproximadament aquell mateix
lloc. No manquen les dades históriques que ho confirmen (infra). Aquest temple mes
antic no hauria estat altra cosa, en origen, que el martyrium del sant bastit directament
sobre la seva tomba (i/o lloc de la mort). Les referéncies históriques mes fermes no ens
permeten anar mes enrere de la darreria del segle VI, pero la tradició i un conjunt de
paral-lels rigorosament histories permeten observar que alió que succeí a Girona és para-
digmátic.

L'existéncia histórica del mártir Feliu (o Félix) ens és confirmada per un text hagiográ-
fic relativament próxim i molt ben documentat, el Peristephanon d'Aureli Prudenci (80).
Feliu, segons la seva passio, era d'origen áfrica i va predicar a Empuñes i a Girona, on,
en aplicado del decret de persecució promulgat a Nicomédia el febrer del 303 (81), fou
detingut, processat i mort per obra i gracia de Rufí, Uoctinent del pérfid Daciá, prefecte,
antagonista de totes les passiones hispanes de la persecució de Diocleciá. Aquest subal-
tern, Rufí, només apareix, curiosament (o no tant) a la passio de Feliu i a la de Cugat,
mártir de Barcino, els dos mártirs histories del nord-est de la península Ibérica, estreta-
ment lligats, i africans i "germans" ambdós. I no oblidéssim pas que la passio de Cugat
és clarament dependent de la de Feliu (82). L'execució de Feliu hauria tingut lloc el dia
de les calendes del mes d'agost potser del 304 o 305, tal com recorda Pesmentat text i,
com veurem tot seguit, altres documents mes antics i mes fiables.

D'aquests fets que la passio narra hagiográficament -i sovint seguint la de Vicenc, i
potser també Panomenada passio de comunis, amb multitud d'escenes edificants pero de
cap valor historie-, només podem acceptar Tevidéncia del decret sobre una comunitat
cristiana ja existent, la figura principal de Feliu enmig d'un grup indeterminat que hau
ria estat castigat amb la mort en la data ja esmentada. I aixó ho podem acceptar perqué
és precisament el que recorda -llevat del dies natalis- el gran poeta cristiá d'origen
hispánic Aureli Prudenci, en el llibre IV, versos 29 i 30, del Llibre de les corones
(Peristephanon), on podem llegir:

parva Felicis decus exhibehit
añubus sanctis locuples Gerunda

En aquest llibre dedicat a enaltir els mártirs de Caesaraugusta, Prudenci passa revis
ta ais sants mes significatius d'altres ciutats, preferentment victimes de la persecució de
Diocleciá i Maximiá, entre els quals hi ha Cugat a Barcino i Feliu a Gerunda, un record
present i prou viu d'uns fets esdevinguts a poc menys de cent anys de distancia. La infor
mado que dona el poeta és sempre precisa en referir-se a fets prou coneguts que feien
impossibles i innecessáries les distorsions.

La brevetat del text referit a Feliu recorda la seva figura enmig d'altres mártirs i/o con-
fessors desconeguts, amb una indicado de tipus topográfic real que li serveix com a figu
ra literaria, en contraposar la petitesa de la ciutat -"parva Gerunda" que, efectivament,
no ultrapassava de gaire les quatre hectárees i mitja de superficie- amb la grandiositat
del mártir.

Peí que fa a la data del natalici assenyalada, no cal dir-ho, a la passio, la trobem con
firmada per un document de gran valor, el Martyrologium Hyeronymianum, un deis
martirologis mes antics i mes rigorosos, barreja de textos orientáis i occidentals, la redac-



ció original del qual degué ser feta vers el 431-450 i on, entre uns quants -pocs- sants
hispánics, s'estableix el dies natalis de Feliu en el primer dia del mes d'agost:

in spaniis Gerunda civitate natalis Sancti Felicis martyris (83)

Aquests son els dos documents mes antics i mes valuosos referents a Feliu, que si bé
en donen poques noticies, permeten assegurar la historicitat del sant i confirmar la data
de la seva mort.

No creiem, per altra banda, que sigui casualitat Texisténcia deis sis sarcófags de taller
roma esculturats que es conserven en el temple actual i que es daten d'entre el 305 i el
335, és a dir deis anys del martiri o poc temps després, peí que fa ais mes antics, i no
mes enllá d'una generació els mes moderns. Recordem que un d aquests sepilieres, el
que reprodueix entre altres Tescena neotestamentária de la resurrecció de Llátzer, ha
estat considerat com a mínim del 1290 enea (supra) el contenidor real de les despulles
del sant. Finalment, en favor no solament de la veracitat d'aquestes fonts sino també del
prestigi extraordinarí que Texemple de Feliu assolí entre comunitats cristianes de mes
enllá del bisbat, hauríem de referir-nos a la consagració d'una església edificada ex novo
a Narbona peí bisbe Rústic el 455 i dedicada al mártir (84), prova fefaent del prestigi i
de Texpansió d'un cuite que arriba a ser molt important i que traspassá amb escreix els
límits de la provincia (85). Com veurem tot seguit, aquest temple narbonés -que priva-
va el rei Alaric, visigot i arria, de gaudir d'unes vistes excepcionals- fou objecte d'un cás-
tig exemplar que palesava, mes que cap altra cosa, el prestigi del sant gironí.

Com veiem, dones, ben poca cosa de cara a reconstruir detalladament un procés
historie i urbanístic. Amb tot, sí que hi ha suficients indicis per proposar un esbós que
sembla prou acceptable a partir de les dades ben establertes.

Feliu, un deis primers personatges -si no el primer- del cristianisme gironí, potser
d'origen áfrica, hauria estat occit a Gerunda, en un lloc indeterminat, un primer d'agost
entre el 303 i el 305, i el seu cos sebollit en un deis cementiris urbans, en aquesta oca
sió a la necrópoli principal, situada immediatament a tramuntana de les fortificacions
urbanes i a occident de la Via. No sabem si el lloc de la mort i el de Tenterrament foren

els mateixos. No hi ha en la tradició un record relatiu al lloc del martiri si no és el poblé
de Sant Feliu de Guíxols, sense valor historie, i conseqüéncia del text. poc fiable en
aquest punt, d'una passio tardana i molt influida per la de Vicenc (86). Tampoc sabem
si Tenterrament al lloc on s'ha dit fou immediat o no. La tradició en aquest cas no en
recorda res.

La tomba venerable hauria esdevingut de seguida el punt de referencia del cristianis
me gironí, fet que hauria propiciat la monumentalització del lloc amb la construcció
d'una memoria entorn de la qual s'hauria generat el cementiri cristiá mes important de
la ciutat, a redós i sota la protecció del sant mártir. És just en aquest moment que cal
suposar Padquisició, per part de la comunitat, d'un bell sarcófag obrat a Roma per con
servar les relíquies valuoses del cos de Feliu (fig. 16). Els altres sepilieres esculturats
serien les tombes de personatges significatius d'aquest primer cristianisme, membres de
1'aristocracia urbana civil -i probablement eclesial- cristianitzada i delitosa de trobar pro
tecció i descans al costat de les despulles del sant (tumulatio ad sanctum) (87).

D'aquest edifici no en sabem res, i no sortirem de la ignorancia fins que sigui possi
ble explorar arqueológicament el subsol de l'església actual, confiant que Tevolució pos
terior del lloc no hagi fet desaparéixer, sense deixar rastre, les velles estructures.

Aquest martyrium, bé des del moment inicial o en una segona etapa, esdevingué una
basílica martirial, tal com caldria deduir de la importancia extraordinaria del cuite d'a-



quest sant en els segles VI i sobretot VII, en qué la figura de Feliu esdevingué imponent
-només superada i de bon tros per la de Vicenc, el mártir hispa mes ecuménic- i una
de les mes venerades del santoral peninsular (88). Tot indicaría que el martyrium es va
convertir en centre de pelegrinatge i que fou necessari adaptar-se a les noves cir-
cumstáncies.

Sobre aquest fet tenim algunes noticies esparses i de poc gruix que, si mes no, con
firmen Texisténcia d'un edifici d'una certa dignitat i amplitud que en alguna ocasió és
anomenat "basílica". N'és font principal Gregori de Tours, bisbe de la ciutat de Martí i
una de les grans figures intellectuals del regne merovingi que visque durant la segona
meitat del segle VI. En el capítol 91 de De gloria martyrum (89), explica un miracle obrat
peí nostre sant. Es tracta d'una llegenda hagiográfica a bastament coneguda i aplicada a
sants ben diferents. Diu així:

En cert tempsfou violada la basílica del mártirFeliuper uns lladres. Aquestsant havia
patit martiri a Girona, ciutat d'Hispánia. Un deis lladres, després d'haver agafat capes de
seda teixides ambfil d'or i amb pedrés precioses. i també altres ornaments, vafugir. Tot
fent camíse li afegí un borne desconegut que lipregunta on anava. Eli li va respondre: "Si
no m haguessis de descobriret mostraria un gran tresor". 'Ensenya 'm el que vulguis", féu
l'altre, "m esforcaré a mantenir-ho en secret". El lladre li mostrá totes aquelles preciositats
i li digué: "Sipoguéssim vendré tot aixó en d'altres terres, cadascú de nosaltres en trauria
un guany considerable". El desconegut respongué: "Jo sóc un borne que Une molts amics
en diverses regions i, a mes. Une una casa gran i amagada. Si hi portes tot aixó, després,
quan vulguis, t'bo podrás vendré". Passá davant, i el lladre el seguía amb la cárrega
creient que s'encaminava cap a una altra ciutat. Déu li havia tapat els ulls i no s'adona-
va quefeia camí cap al mateix lloc d'on havia vingut. Van arribar a la basílica del sant
i el desconegut va dir al lladre: "Vet aquí la casa de qué Ihe parlat. Entra i desearrega't".
Entra i deixá elfarcell a térra. Pero així que ho baguéfet, va comengar a mirar, tornant
en si. i va reconéixer la basílica del sant d'on havia robat aquelles coses. El desconegut ja
s havia fet fonedís. L/avors el lladre contá al poblé tot el que li havia passat amb aquell
borne i tothom va creure que era el mateix mártir que se li havia aparegut.

Relíquies d'aquest sant es guarden a la ja esmentada basílica de Narbona. Segons la
llegenda que hem apuntat abans, ¡aleada d'aquest temple privava de veure, des del
palau reial, elpaisatge delicias de Liguria, el reiAlaric va consultar el cas amb el seu con
seller Lleó, i aquest va dir. "Que rebaixin una part de l'edifici i així el rei podrá contem
plar tot el que vulgui". El mateix conseller crida tot seguit elspaletes i va rebaixar la basí
lica del sant ho i reduint-la a proporcions esquifides. Pero instantániament queda cec.
Queda prou ciar, a partir del context, que la historia succeí al martyrium del sant, a
Girona, que en aquells anys devia ser una basílica prou notable, on s'aplegaven les ofre
nes i els exvots, alguns de gran valor i amb el prestigi d'un sant que ultrapassava de llarg
els límitspurament locáis o regionals (90).

Menys precisa pero igual cTimportant és la noticia conservada per Julia de Toledo
(9D, on es recorda que entre el tresor del rebel Paulas -que li fou intervingut després
de la conquesta de Nemausus- hi havia la corona d'or que el rei Recared (586-601) havia
obsequiat al cos del beatíssim Feliu. Cal deduir que el sepiliere del sant devia ser visita-
ble en un edifici ad hoc on es conservaven ofrenes i obsequis, inclosa la corona reial.

Finalment, disposem de la breu biografía del bisbe Nonnit, obra d'Ildefons de Toledo
(92) on es recorden les visites sovintejades del prelat al sepiliere del sant durant els anys
d'episcopat.

Son poques noticies, pero suficients per confirmar Texisténcia d'un edifici, una basí
lica versemblantment, on es trobava ben a la vista el sepiliere del sant, sobre l'antic



cementiri immediatament al nord de la porta septentrional de la ciutat. Que aquest lloc
coincideix amb l'església actual ens ho confirma plenament la continuitat documental,
com tindrem ocasió de comprovar.

L'existéncia d'aquest edifici fora murs esdevingué un element determinant en el
desenvolupament posterior de la zona. D'aquests anys que s'escolen de Tinici del segle
IV al segle IX, només coneixem Texisténcia de la basílica-mart\:riiim i del cementiri al
seu entorn, cosa que no significa, ni de bon tros, que no hi hagués altres construccions
complementáries. En parlarem mes endavant.

Mes enllá, a Taltre costat del riu Galligants i entre la Via Augusta i els camins de
Montju'íc i Valí Bascona, continua existint -almenys fins al segle V, com deduiríem del
material arqueológic recuperat- una villa suburbana, la qual s'hauria acabat abandonant
per causes desconegudes. A Pentorn immediat s'hauria edificat un mausoleu que acaba
generant una petita necrópolis que acabaría consolidant-se (93).

1.5. Sant Feliu a Pépoca carolíngia (fig. 14)

Obligáis per la manca de dades, cal fer un salt temporal enorme en Pintent de resse-
guir Pevolució de Tarea nord de la ciutat d'encá els seus orígens. Ja hem vist que la docu
mentado arqueológica -escassa- i textual -de notable pobresa- ens informen de la con
tinuitat funeraria de la zona i de l'aparició d'un element importantíssim com és el marty
rium de Feliu, que va acabar esdevenint, si no ho havia estat des de Tinici, una basíli
ca. Hi podría haver hagut altres construccions relacionades amb el cementiri o amb el
sant, pero no en sabem res de segur.

Peí que fa al segle VIII, en qué es produi'ren el collapse del regne visigot, l'ocupació
pels árabs de la ciutat, probablement com a resultat d'un pacte, i el lliurament per part
deis gerundenses a Pexércit franc que assetjava la ciutat, el 785, les noticies relatives al
sector de Sant Feliu son inexistents. No sabem com afecta el domini sarraí al funciona-

ment del cuite a sant Feliu ni a Tedifici que conservava les seves relíquies. Potser podrí
em cleduir alguna cosa de Pepitafi en vers del comte de Besalú i bisbe de Girona Miró,
redactat peí bisbe-abat Oliba, on es recorda que aquell "'inventa" (retroba) les despulles
de Feliu durant la seva prelatura (94). Si es referís, efectivament, al cos sencer del már
tir, potser amagat durant la invasió sarraina, aquesta seria una noticia de gran interés, en
part confirmada per altres dades complementáries (95). Tornem a teñir referéncies de
Sant Feliu, cada cop mes abundoses i ja sense interrupció, a partir del segle IX.

Que en tinguem constancia, la primera noticia procedeix d'un document datat del 22
de desembre del 817, on es fixen els termes de la vil-la de Bascara -que el comte pala-
tí Ragonfred dona a la Seu de Girona, aleshores regida peí bisbe Gualaric o Valaric-. en
el qual podem llegir: "...etsic reuestiuit Uualarico episcopode ipsa uilla suprascripta cum
términos ucl omnes fines suos a parte Sancti Felicis beatissimi martiris Christi sedis
Gerundensis..." (96). Queda ciar que l'església catedral, la seu gironina, és el temple
dedicat al sant mártir que, com hem vist, s'alcava una mica mes enllá de la porta sep
tentrional de la ciutat.

Només vint-i-cinc anys mes tard tornem a trobar esmentat el temple de Sant Feliu. en
una sentencia dictada en una causa entre el bisbe de Girona Gotmar i el comte Udalric,

el 21 d'agost del 842. Llegim en aquest text: "...tam de mare quam de terris terciampar-
tem ab omni integritate ad Sánete Marie seu ad Sanctum Felicem sedis Gerundensis epis-
chopatus Gondimari...", i una mica mes enllá, "...sicut i et fecerunt ad partes memórate
Sánete Marie et Sancti Felicis totum sicut sui testes testificauerunt..." (97). En aquest cas
la seu gironina és compartida per Santa Maria, que trobem esmentada per primera vega-



Fig. 14. Plánol de la ciutat de Girona en época carolíngia.
1) Torre Gironeila.

2) Cementiri i estructures funeráries situades en el subsol i en Tentorn de Tactual l'església de Sant
Nicolau.

3) Via cap a la Valí Bascona i cap a Campdora.
4) Edifici de Santa Eulalia Sacosta i via cap a la muntanya.
5) Principal via d'accés a la ciutat (antiga Via Augusta).
6) Kdificis i cementiri ele Sant Feliu.

7) Riu Onyar.
8) Muralla i eixampla de la ciutat d'época carolíngia (muralla del passeig Arqueológic).
9) Sant Martí Sacosta i cementiri adjacenl.
10) Riu Güell.
11) Mercadal i séquia Monar.

da, i per Sant Feliu. No es donen referéncies topográfíques, en ser innecessáries.
Tanmateix, la situació segura d'un i altre temple no ofereix problemes i, com veurem
mes endavant, s'especifica amb claredat en algún document mes tarda.



L'any 851, el 22 de gener, en un judici per causa presentada per Leo contra el bisbe
de Girona Gotmar, al qual acusava d'haver-li pres cases, terres i vinyes a la vil-la de
Fontsedictus, en el comtat de Girona, aquell reconeixia que les terres pertanyien a sant
Feliu mártir per precepte del rei Caries: ''...sed ueneratissimus Karlolus rex piissimus ob
amorem Dei eas contulit Sancto Felici martyri Christi per iustissimum suum preceptum
cuiego memoraui, et sic sumprofessus" (98). En aquest cas, la menció exclusiva de Sant
Feliu amb data posterior al 842 s'explica perfectament en fer-se referencia a un precep
te antic del rei Caries, que suposem que aldudeix a Carlemany, i no a Caries el Calb,
amb la qual cosa s'adduiria un document antic, anterior a Texisténcia de Santa Maria,
quan Sant Feliu encara era seu episcopal única. Aquest text corrobora, omplint-la de
valor, la referencia del 817.

Cal esperar al 881 per trobar, en dues ocasions, esment de Sant Feliu conjuntament
amb Santa Maria. El primer document és el resum d'un procés entre el bisbe Teuter (o
Teutari) sobre la possessió d'unes terres entre Ullá i Bellcaire, datat el 17 de maig, on
podem llegir: "...illas debent esse supradicto episcopopropartibus ipsa causa de sancta
Maria et Sancto Felice quod satis in Gerunda uel iusta ipsa ciuitate perpreceptum domp-
ni regís quod i/lifecerunt ad iam dicta Sancta Maria et Sancto Felici ad propio" (99). En
aquest cas, com de passada, se'ns ubiquen els dos temples: dins de les muralles el pri
mer ("in Gerunda") i a tocar la ciutat ("iusta ipsa ciuitate") el segon. L'altre text és un
precepte donat peí rei Carloman a Fosianum el 29 d'agost a precs del bisbe Teuter de
Girona, on es confirmaven les possessions d'aquella església. Hi llegim: "...libenti animo
condonamus Sánete Marie et Sancto Felici..." (100).

Novament en un precepte donat a París el dia primer de novembre del 886, on es
confirmaven a demanda del bisbe Teuter els béns de la seu gironina, trobem aquesta
fórmula: "Largitur etiam riostra clementia ad supradictam sedem Sánete Marie uel sanc
ti Felicis martirisChristipro remedium anime nostre..."-, i mes enllá: "Et adhuc eciam cel-
situdo atque magnificentia riostra concedit iam supradicte ecclesie beate Marie uirginis
atque Sancti Felicis martiris Christi..." (101).

Del 887 -o el 882, segons altres autors- caldria datar la donació efectuada peí bisbe
Teuter de décimes i oblacions de diverses esglésies de l'entom immediat de Girona en
benefici del clergat de les basíliques de Santa Maria i Sant Feliu de Girona: "...concedi
mus in honore sánete Dei genitricis Marie atque sancti Felicis martyris Christi...", i mes
enllá, "Ita et nos ahentes, largiente Dei misericordia, potestatem concedimus ad supras
dictas basílicas in honore beata Dei genitricis Marie atque sánete Felicis supra dictas
ecclesias..." (102). En aquesta ocasió el text deixa clara la duplicitat deis temples ano-
menats basilicae.

Mentre era bisbe Servus Dei, l'any 891, el 14 de juliol a Mehun-sur-Loire, el rei Odó
signa un precepte concedint la immunitat judicial i fiscal a la seu gironina. En aquest
document només s'esmenta, com a església episcopal, Santa Maria: "ut eandem eccle-
siam que est in honore Sánete Dei genitricis Marie..." (103). Tanmateix, en dues referén
cies de l'any 892 tornem a trobar, en un context d'alta precisió topográfica, Santa Maria
i Sant Feliu com a seu episcopal. En el primer, un reconeixement judicial a favor de la
seu gironina del 13 de novembre, llegim: "...qui eam tenuerat per preceptum regis a par
tibus Sánete Marie et Sancti Felicis qui sita est infra muros ciuitatis Gerunde", i mes enllá.
"...in terram de Sánete Marie et Sancto Felici" (104). El 27 d'aquell mateix mes, Revell,
en presencia del bisbe Servus Dei, reconeixia judicialment posseir illegalment una térra
que pertanyia a Santa Maria i Sant Feliu de Girona per preceptes reíais. El text, mes pre-
cís encara que l'anterior, diu: "et hodie debent esse ista omnia superius scripta de Sancta
Maria quod est infra muros Gerunda ciuitate et Sancto Felice qui est Jundatus ante



Gerunda ciuitate uel de isto episcopo, ciiius iste Odilanuspresbiter mandatariuspotesta-
te de Sancta Maria et Sancto Felice..." (105). En una altra exvacuació judicial del dia pri
mer de desembre d'aquell mateix any, a través de la qual Guadamir reconeixia que una
sisena part d'una vinya situada al terme de Bascara era del bisbe, de bell nou trobem la
fórmula ben especificada: "...pro receptione regis quod resonat in nomine Sánete Marie
matris Christi que est sita infra muros ciuitatis Gerunda et in nomine Sancto Felice mar-
tire Christi qui est iuxta iam dictam ciuitatem" (106). I dins d'aquesta serie, una altra
exvacuació, de Revell a favor del bisbe de Girona i referent a diverses propietats loca-
litzades en el terme de Bascara, diu: "...unde Leodouicusgloriosus imperatorfecit scrip-
tura donationis ad Sanctam Mariam uirginis et Sancto Felice martire Christi cu mfines
et términos suos...", i mes avall, "...et tenuit hoc Gondemarus episcopusper uocern Sánete
Marie uirginis que est sita infra muros Gerunde ciuitate et Sancti Felicis martiris Christi
qui estJundatus ante portas Gerunda ciuitate, et postea tenuit hoc Helias condam epis
copus similiterper ipsa uoce. Deinde tenuit hoc similiter tenuit condam Teotarius episco
pus per ipsa noce. Et quando eonquesiuit Seruus Dei ipsum episcopatum et conquisiuit
ipsa iam dicta uilla...", passant revista ais bisbes de Girona que posseíren els drets sobre
aqüestes propietats fins a ServusDei, el prelat que governava, aleshores, la diócesi (107).
Del dia 1 de desembre del 893, conservem un reconeixement judicial de Revell a favor
del bisbe Servus Dei en el terme de Bascara, on podem llegir: "...quod iam dictas epis
copus tenehat in sua potestateper preceptum regis et uoce Sánete Marie uirginis que est
fúndala in Gerunda ciuitate et Sancto Felice martire Christi..." (108).

Ben diferent és la noticia que es data de l'any 891 (o 892). Es tracta duna burila papal
-l'original de la qual, conservat, és escrit sobre papir- que confirma les possessions de
la seu gironina, feta peí papa Formós a precs del bisbe Servus Dei. El text, interessant
des de molts aspectes (109), diu en referir-se a la seu: "...priuilegio confirmare dignare-
mus omnes res mobiles eiusdem Gerundensis Ecclesiae in honorem Sanctae Dei genitri
cis et semper Virginis Mariae Dominae nostrae ubi beatas Félix Christi mártir corpore
requiescit..." (110). En aquest cas l'autor, secretan de la curia romana, simplifica, fusio-
nant-la en un sol temple, una realitat dual que potser no entengué o que no li fou prou
ben referida. En fer-ne de dos un, sitúa les despulles del sant mártir a Santa Maria. No
pensem que calgui donar-hi mes voltes. Per a nosaltres és una prova mes, de gran valor,
de la cocatedralitat deis dos temples gironins en aquell segle. Altrament, la referencia a
les despulles de Feliu. ben clara -si bé equivocada topográficament-, fa pensar que en
aquell moment a Roma es donava per segura la localització de la tomba del mártir, noti
cia que podrien haver confrontat amb el mateix bisbe gironí quan visita la seu apostóli
ca. Aixó és un element a teñir en comte per a mes endavant. L'octubre del 897, Servus
Dei aconseguí una altra butlla, ara del papa Roma, prácticament idéntica pero amb algu
na dada nova com el nom de Ermemir, bisbe intrús. Hi llegim, referent al que ens inte-
ressa: "...priuilegio confirmare deberemus omnes res immobiles eiusdem sánele Dei eccle-
sie Gerundensis, in honore Sánete Dei genitricis semper uirginis Marie domine nos/re. ubi
beatas Félix Christi martiris corpore reciescit..." (111).

Del 29 de maig del 899, cal recordar el precepte d'immunitat a la Seu de Girona donat
a Tours-sur-Marne peí rei Caries: "Largituretiam riostra c/emeutía ad sujwadictam sedem
Sánete Marie vel Sancti Felicis martiris Christipro remedio anime nostre... ". / mes avall:
"Concedimus etiam munificeutie nostre largitate prephate ecc/esie Sánete Marie atque
Sancti Felicis martiris Christi pro amore Dei..." (112). És lultima vegada que trobarem
aquesta fórmula.

Del darrer any del segle IX, el 10 de setembre, tenim una exvacuació d'una vinya en
el terme d'Ullá a favor del bisbe, on es recorda només: "...ipsa uinea de Servo Dei epis-



copo per uocem Sancta Maria...'' (113). Semblant és el document datat del 31 de gener
del 903, referent també a una vinya en el terme d'Ullá, que diu: "...debe esse ipsa uinea
de domum Sancta Maria cui Seruus Dei..." (114).

L'església de Sant Feliu torna a ser esmentada en un text tipológicament ben diferent
deis que estem analitzat, l'any 908. En efecte, es tracta de l'acta de confirmado i pro
clamado de Guiu com a bisbe de Girona en una assemblea que tingué lloc a Girona, a
l'església del gloriós mártir, presidida per l'arquebisbe de Narbona i metropolita, Arnust,
i amb la presencia deis bisbes Nantingís d'Urgell i Teuderic de Barcelona, del comte
Guifré Borrell i d'un gran nombre de clergues, nobles i fidels laics de Girona. El text, de
gran importancia, diu peí que fa a la Seu: "Dominicae Lncarnationis anno DCCCCVL11,
annuente atque inspirante eodem Domino nostro Lesuchristo, conuentus clericorum
atque plehegium factus est citra portam Gerundae ciuitatis in ecclesiam Sanctissimi
Felicis Christi martyris..." (115). Aquest fet no és únic en la historia eclesiástica de
Girona, car es conserva una copia de la carta adrecada a larquebisbe Teudard de
Narbona per demanar-li que promogués Servus Dei al carree de bisbe de Girona després
de la mort de Teuter, segons decisió presa pels "ómnibus canonicis Sanctae Dei geni-
tries Mariae, cum archipresbiteris necnon et arebidiaconis seu omnium ruralium sacer-
dotum, siue clericorum maioresque nobilium laicorum tam comités ibidem commanen-
tes quam cetera omnisplebs..." (116). No hi ha indicado, en aquest cas, del lloc cl'elec-
ció, pero és significatiu que s'esmentin els canonicis de Santa Maria.

L'any 921, 25 de febrer, mentre era bisbe Guiu, en un document referent a unes cons
truccions efectuades en térra episcopal, en el terme de Bascara, trobem de bell nou l'es-
ment conjunt de Santa Maria i Sant Feliu: "...de sua uilla Baschara quam Ulepetiuit per
uocem Sánete Marie semper uirginis et Sancti Felicis martiris Christi quod Ule retinet
more episcopali ad regendum..." (117). Tanmateix, no és el retorn a la vella fórmula -que
desaparegué al tombant del segle IX, durant la prelatura de Servus Dei-, sino una
referencia a fets anteriors, reproduint-hi l'antiga manera oficial de referir-se a la Sen de
Girona: "Santa Maria i Sant Feliu".

Si continuem la nostra enquesta en documents similars observaren! com, a partir d'a
quest moment, la seu és només Santa Maria, de la qual en ocasions es dona amb claredat
la referencia topográfica. Vegem-ho. Trobem referéncies a la seu episcopal els anys 923
(118), 929 (119), 930 (120), 931 -en dos documents- (121), el 934 (122), 936 (123), 938
(124) , 939 (125), 945 (126), 947 (127), 950 (128), 956 (129), 958 (130), 968 (131), 970 ^n
dos documents- (132), 978 (133). 985 (134), 986 (135), 992 (136), 993 (137), 994 (138), 995
(139) i 996 (140). Acabaren! aquest recorregut -demostratiu, pero sens dubte no pas
exhaustiu- amb la butlla del papa Silvestre datada del mes de desembre del 1002, poc des
prés del canvi de segle. En aquest document apostólic, en el qual es confirmen al bisbe
Odó unes possessions ais comtats de Girona, Besalíi, Empúries i Peralada, podem llegir:
"Et ideo, quia postulastis a nobis ut prefatum episcopatum Sanctae Mariae Gerundensis
ecclesiae apostolicorum auctoritatisproproe muniremus et omnia eispertinencia perenni
iure ibidem inuio/ahiliterpermauendo confirmaremus uidelicet, quantum hahere uidetur
infra muros ciuitatis Gerundensis uel in eitts comitatu una cum ecclesia Sancti Felicis mar
tiris et Sancti Narcissi qui est iuxtaportan/ ciuitatis Genindae cum ómnibus eonim perti-
nenciis et ecclesiam sánete Mariae quam dicunt Episcopale...". Mes avall s'escriu: "...omnia
et in ómnibus quantum predicta sedes Sánete Marie in predictos comitatos hodie hahet uel-
habere debet..." (141). Com veiem, s'esmenta l'església de Sant Feliu i, ara, per primera
vegada, de Sant Narcís, situada a tocar la porta de la ciutat. La referencia a Narcís, valuo-
sa, s'ha entendre en el context en qué va fer la seva aparició aquest personatge, que acaba
usurpant el protagonisme religiós de Feliu a la ciutat i a la diócesi. No oblidéssim pas les-



tada de Gerbert, després papa Silvestre II, a Ripoll i en aqüestes terres quan es gestava i
prenia cos la figura del bisbe Narcís. Tal com s'ha insinuat agudament, és molt probable
que darrere d'aquesta substitució no hi hagués altra cosa que la intenció de propiciar, per
part deis bisbes, el cuite deis seus predecessors i iguals (142).

D'aquestes informacions, dispars pero continúes i fermes d'encá del 817, trenta-dos
anys després del lliurament de la ciutat ais francs, en podem extreure unes quantes con-
clusions que podem considerar, malgrat tot, prou segures. En primer lloc, Texisténcia a
principi del segle IX d'una única seu episcopal -en el sentit d'església catedral o temple-
mare- a Sant Feliu, que no pot ser altra que la basílica fora murs, com especifiquen,
sovint, els documents posteriors. Aquesta prioritat, indiscutida, és confirmada en el judi-
ci de Lió del 851, que fa esment d'époques molt anteriors.

Vint-i-cinc anys després, el 842, trobem per primera vegada referencia clara a una
cotitularitat i cocatedralitat, amb la menció en primer lloc de Santa Maria i a continuado
de Sant Feliu. D'aleshores encá, i al llarg de tot el segle IX, aquesta dualitat es mamé
sovint amb precisions topográfíques clares, situant Santa Maria infra muros i Sant Feliu
ante portas o iuxta iam dictam ciuitatem o defínicions similars. El darrer esment dual
que coneixem és del 921, pero -com s'ha vist- reproduint formularis del segle anterior.
A partir del 900 només s'esmenta Santa Maria com a seu episcopal, normalment amb la
fórmula "per uocem" o "ad domum". Tot fa suposar, dones, que Santa Maria no hauria
existit en un primer moment, que seria una fundado plenament carolíngia, de la prime
ra meitat avancada del segle IX.

També queda ciar el paper de Santa Maria, que esdevingué principal a partir del 900,
tot i que ens sembla que la cocatedralitat o els lligams existents entre Santa Maria i Sant
Feliu haurien continuat encara fins a la darreria del segle (143). A partir d'aquell moment
tot sembla indicar que hi hagué la voluntat de consolidar un gran centre episcopal, dins
deis murs, com denoten l'adquisició del palau del comte Borrell peí bisbe Gormar II
(144), la donado de l'arxilevita Guitart, en la mateixa direcció (145), Texisténcia d'un
xenodochum, manat fer per Llobató, en Tarea episcopal urbana (146), i sobretot la deci-
sió, a partir del 1015, de bastir una nova església catedral digna de la preeminencia que
es volia per a aquell edifici.

1.5.1. La ubicació de 1'antiga Seu gironina. Algunes consideracions
No és un apartat superflu, puix que una opinió o altra, en aquesta antiga discussió

no resolta definitivament, pot fer canviar substancialment la idea que ens fem de l'espai
extra muros, al nord de la ciutat.

Aquest tema ha interessat sobretot els historiadors eclesiástics a partir de Roig i Jalpí,
els quals sovint han usat els mateixos arguments i han estat sempre molt condicionats
per factors extrahistories (147). I tanmateix, ara com ara, amb les dades a la má, docu
mentáis i arqueológiques, tot indica la prioritat de Sant Feliu com a església catedral, la
voluntat "carolíngia" de bastir un edifici nou dins deis murs de la ciutat -voluntat que,
en aquesta mateixa época, documenten! en moltes altres ciutats que tenien la seu epis
copal muralla enllá- i, com calia esperar de Tantigor i prestigi de Sant Feliu, una llarga
etapa de cocatedralitat -un fet ben documentat en moltes ciutats europees- que perdura
molt en el temps i que en alguns aspectes encara es manifesta, com en la celebració a
TexcoTlegiata d'algunes festes del calendan litúrgic diocesá.

Per Tantiguitat tardana, com s'ha vist, les úniques dades fermes ens remeten a Sant
Feliu, si bé és cert que enlloc se'ns especifica que fos seu episcopal. Entre els erudits i
historiadors costa d'acceptar Texisténcia d'una catedral fora murs, que pressuposa, a
mes, tot el conjunt de dependéncies episcopals, Yepiscopium, amb el baptisteri, potser



Fig. 15, Mura-
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un (o uns) xenodochium i el palau del bisbe com a edificis emblemátics i necessaris. És
ben cert que aquesta no era la norma, i que generalment era dins deis murs de la vila
que es localitzaven aquests edificis lligats al bisbe i que eren el centre espiritual i poli-
tic de la diócesi. Pero també ho és que hi havia excepeions i que, arreu, per causes dife
rents, de tant en tant hom documenta conjunts episcopals mes enllá deis límits murats
de les urbes (148).

Les dades arqueológiques, puntuáis i modestes amb relació a Sant Feliu indiquen una
pervivencia funeraria del lloc que no está renyida amb altres funcions. Des d'aquí no
tenim ajuda per rastrejar Tevolució estructural del lloc. Tampoc és gaire el que sabem
sobre Iurbanisme de Gerunda. pero hem comencat a fer-nos una idea de Testructura de
la ciutat i de la seva evolució grácies a un llarg treball sobre historia urbana que ha
permés aprofundir en Taspecte físic de la ciutat i els canvis al llarg deis anys, i a explo-
racions arqueológiques de llarg abast que han afectat l'espai de la Seu de Santa Maria
(149). Aquests estudis han permés descolorir Texisténcia d'importants obres d'infraes-



tructura romanes per donar forma a Tespai foral dividit en dos sectors. un d'enlairat de
tipus sagrat. amb evidencies fermes d'un edifici de cuite decorat -el temple del cuite
imperial, versemblantment-, i un a baix. travessat peí Cardo Máximas o tram intern de
la Via Augusta, d'accés fácil i cómode. al davant (ISO), units un i altre per una escala
monumental que aprofitá la seu románica i que es troba sota Tescalinata actual (fig. 5,
13 i 14).

És curios constatar que ni les exploracions arqueológiques ni el material monumen
tal conservat han proporcionat dades sobre l'església prerománica. Sembla com si del
temple roma s'hagués passat a la catedral de Pere Roger. On és. dones, l'església dedi
cada a Santa Maria documentada, com a mínim. del 842 i substituida a partir del 1015
per una obra nova que comencem a conéixer bé? No ho sabem del cert, pero podríem
deduir-ne unes dimensions modestes i una obra senzilla i esquifida. Els laments del bisbe
Roger en la venda de Sant Daniel ais comtes Ramón i Ermessenda potser no eren con
vencional sino fruit duna situació indigna de l'església catedral (151). I no és conve
nient cercar en un altre lloc una església intra muros. Recordem que fins a época moder
na dins de les muralles només hi bagué tres temples: la catedral de Santa Maria i les
esglesioles bessones i simétríques de Santa Maria de les Fuelles i de Sant Genis, a la part
baixa de l'antic fórum. el Mercadell, que semblen clarament carolíngies (152).

En altres ciutats mes grans. segons está documental, durant Tantiguitat tardana no hi
va haver un sino diversos temples, tant a dins com fora muralla, un (o uns. si hi havia
cocatedral) deis quals era la seu. l'església catedral. Girona. per les seves dimensions
(153) i peí pes enorme i antic del mártir Feliu, no necessita cap altra església: la vella
memoria feia funcions episcopals i funeráries, i la situació suburbial no fou cap proble
ma fins al segle VIII, amb Tenfonsament del regne visigot.

Res sabem del bisbat de Girona ni de la seva catedral durant el domini sarraí, pero
immediatament després ens apareix Sant Feliu com a seu episcopal, i fins al 842 no s'hi
afegeix Santa Maria. Davant d'aquest fet. els historiadors partidaris de la primada de
Santa Maria han adduít que aixó no taiia altra cosa que documentar el trasllat de la cate
dral a Sant Feliu durant el domini deis árabs. els quals haurien convertit Santa Maria en
mesquita. tal com passá en altres llocs. L'argument és bo. pero per ara inutilitzable, en
no basar-se en cap document escrit o arqueológic.

Amb les dades a la má -i amb el benentés que encara queda marge per al dubte, pero
cada cop menys- sembla que a Gerunda l'església catedral i Tarea episcopal s'haurien
situat damunt i a redós de la tomba del mártir, i que no hauria estat sino després del lliu-
rament de la ciutat al representat del rei Caries, el 785. que hauria semblat oportú bas
tir una seu infra muros, amb tot el que aixó comportava. Durant un llarg període. la
vella església -prestigiada per conservar les despulles del mártir- hauria continuat tent
de cocatedral. D'encá del segon quart del segle X. els documents oficiáis només esmen-
ten Santa Maria, pero no creiem que aixó signifiques, encara, la pérdua completa del
paper de •segona catedral" de Sant Feliu, que podem rastrejar fins a principi del segle
XI. L'aposta per edificar un gran palau episcopal dins de la muralla, i poc després un
gran temple, marca el pas de Sant Feliu a una situació diferent, de primera -i durant molt
temps única- parroquia de la ciutat mes enllá de les fortificacions. La catedral i el bisbat
van passar a exercir un paper preeminent i simbólic gens menyspreable dins del nou
ordre feudal inaugural, on la situació dominant i fortament defensada, té un paper con
siderable que no podem menystenir.

És interessant constatar que en un document de veis el 886, que recull l'acta de con
sagració de bisbe Servus Dei, s'esmenta que hi participaren "couvenientibus ómnibus
canonicis Sanctae Dei Genitricis Mariae", la primera referencia al cos canonical, únic per



Fi». 16. Sarcófag de Sant Feliu abans de 1943. S'observa l'emplacanient sobre Tallar major (Joaquín Pía y
Gárgol. Gerona Arqueología y Monumental, p. 89).

a la seu gironina, amb dues cocatedrals (154). De mes endavant, amb documentado
ferma a partir del 948, coneixem Texisténcia de la separado de les dues institucions
canonicals de Santa Maria i de Sant Feliu grácies al testament de comte d'Empúries
Sunifred, on aquest deixa dues eugues ais canonges de Santa Maria de Girona i una altra
ais de Sant Feliu. A mes de fer-nos conéixer la divisió del cos canonical en dues sec-

cions, aquest document ens confirma, indirectament, que continuaven formant un sola
instinició, bífida, reflex ciar de la cocatedralitat que cal considerar plenament vigent en
aquelles dates. En efecte, si repassem detalladament les deixes que féu el noble Sunifred,
veurem que a cada seu catedral catalana (Urgell, Vic i Barcelona) llega sempre tres
eugues: una a la seu i dues ais canonges; i també tres a Girona: en aquest cas, en haver-
bi un segon coTlegi canonical, dues a un, el mes important, i una a Taltre (155). Clara i
Marqués consideren que aquesta divisió hauria existit a partir d'un moment imprecís de
la primera meitat del segle X, potser en el segon quart. El primer abat conegut que hau
ria estat president és Teudesind, que signa documents el 949-951 (156). Tanmateix, tenim
dubtes per acceptar, així d'entrada i en data tan reculada, Texisténcia de la institució aba
cial puix que totes les altres dades ens la sitúen molt mes tard.

Peí que fa al lloc que ocupa Santa Maria, sabem de Texisténcia d'un temple paga ele
dimensions considerables, bona part del qual fou aprofítat en Tobra románica, i que per
raons topográfíques adopta indefectiblement una orientació est-oest que després seria
perfectament canónica. A nivell d'hipótesi -que de moment no entra en conflicte amb
les dades contrastades- podem considerar que continua existint, en desús o convertit en
església, durant el període antic tarda i la dominado sarraina (on la utilització com a
mesquíta hauria estat, també, perfectament factible). Aquest edifici, arranjat i consagrat,
podría haver estat l'església de Santa Maria (157), dedicació, per altra banda, de fortís-
sim regust carolingi i que és una dada mes en favor d'aquesta suposició. Som conscients
que aquesta possibilitat també s'ajustaria perfectament bé a la hipótesi que hagués estat
l'església catedral des de l'origen del bisbat fins al segle VIII.



Ens sembla una bona prova a favor d'aquestes hipótesis que defensem el text del
Crónico de Ripoll, tarda, si voleu, pero prou ben informat i redactat en un lloc próxim i
molt Iligat de sempre a Girona (158). Allí es diu clarament, referint-se erróniament a Tany
786 (peí 785): "Hic Karolus dictus magnas anno Domini DCCLXXXVL cepit civitatem
Gerundae, vicens in proelio Machometum, regem ipsius civitatis. Et dum cepit ipsam civi
tatem, multi viderunt sanguinem pluere, et apparuerunt acies in coelo, in vestímentís horni-
num et signa crucis. Et appamit crux ígnea in aere supra locum ubi nunc est altare bea-
tae Virginis. Etpropter hoc mutavit eadem, quae tune erat in ecclesia Sancti Felicis, in loco
ubi nunc esf" (159). Poc importa, pensem, que el que s'hi explica, a uns quants anys vista,
tingui poc a veure amb la realitat (presencia de Carlemany, combat dur amb Mahomet,
senyals miraculosos en el cel...); el que ens sembla significatiu és la voluntat d'explicar la
creació de Santa Maria i, mes tard, el canvi de lloc de l'església catedral d'una manera ele-
gant, que no fes traumátic un procés que, aleshores, era absolutament necessari. Qui podia
negar-se a un canvi que, d'alguna manera, havia estat indicat clarament peí Cel?

Aquest procés, potser inicialment no pretés pero de seguida imprescindible, s'ha de
situar, com ja hem vist, entre el 817 i el 842, durant el pontifícat de Valaric (816-834) o,
potser millor, en el del seu successor Guimar (834-843). i no és, en el context de la
Catalunya carolíngia, un fet extraordinarí. Recordem, si no, la consagració de la catedral
d'Urgell el 839 -una data, peí que sembla, próxima a la de Girona-, o la de Vic el 889,
només referint-nos a ciutats episcopals.

Una altra prova complementaria de la primacía de Sant Feliu i. potser, d'unes condi-
cions arquitectóniques millors la tindríem en el fet que Túnica elecció episcopal cone-
guda es localitzés a l'església fora murs. És una casualitat, o se seguía una tradició secu
lar que es remuntaria a Tépoca en qué la basílica del sant mártir era seu única? Pensem
que la segona possibilitat és molt mes factible.

1.5.2. El cos de Sant Feliu

Ja hem parlat de l'epitafi del comte-bisbe Miró Bonfill, sebollit al monestir de Ripoll,
on se'ns recorda, com a fet important, que aquest trobá les restes de Feliu ("...abdita
Felicisprodidit ossa pii...") (160), cosa que ha fet suposar la "invenció" o descobriment
de les despulles del mártir durant el seu episcopat. Aquest text és Túnica dada sobre

Fig. 17. Epitafi de Servus Dei (any 906) en el presbiteri de l'església de Sant Feliu.



aquesta qüestió, la qual, per altra banda, sembla que hauria d'haver estat fonamental en
la historia de la diócesi. Potser com a reflex pal-lid del fet tindríem la festa del trasllat,
que se celebrava el dia 19 de maig (data que podría recordar, també, la consagració de
la nova església i, per tant, el desplacament de les despulles del mártir, les mes preua-
des relíquies). Qué significa? Havia estat amagat el cos, sencer, del mártir i s'havia per-
dut la situació exacta on s'ocultava fins que fou -cal suposar que miraculosament— redes-
cobert per Miró? És la referencia, només, a la recuperado d'unes relíquies o d'una part
del cos, amagada i perduda? No ho sabem del cert, pero aquesta darrera suposició és la
que mes ens agrada i la que millor s'adiria amb els documents conservats. En efecte, Te-
pitafí és ciar, i la festa del trasllat de les relíquies també; tanmateix, tal com s'ha vist, en
molts textos del segle IX es pressuposa Texisténcia de la tomba i les despulles (almenys
una part significativa) del sant a l'església de Sant Feliu. La referencia mes clara, malgrat
Terror d'ubicació, la trobem a les butlles deis papes Formós i Roma, després de la visi
ta ad limina del bisbe Servus Dei, en les quals se'ns recorda que allí -erróniament Santa
Maria- "ubi beatus Félix Christi mártir corpore requiescif, un convenciment absolut que
en cas de no ser cert hauria estat corregit peí bisbe o algún deis seus acompanyants,
que, cal suposar, estaven ben informáis sobre aqüestes coses. També s'entén millor que
aquest prelat tries Sant Feliu com a lloc d'enterrament, prop del sant mártir (tu mu latió
ad sanctum) (fig. 17), com ho havien fet molts bisbes des de Tantiguitat tardana, quan
aixó era possible.

1.5-3. Conclusions provisionals
D'encá Tantiguitat tardana, probablement ja des del segle TV, Tespai nord mes enllá

de la porta septentrional de Gerunda queda marcat per Texisténcia duna memoria, un
martyrium, dedicat a Feliu que posteriorment -no sabem quan, pero cal suposar que
aviat- esdevingué una basílica no solament funeraria i de pelegrinatge sino també epis
copal. Aixó ens obliga a suposar, al seu redós, no només un espai funerari, puix que
aquell sector continua essent el principal lloc d'enterraments deis gironins durant molts
segles, sino també Texisténcia de diverses dependéncies episcopals (baptisteri, palau...).
No cal imaginar grans edificis ni grans construccions, llevat potser de la basílica. Aquesta
situació, puntualment afectada per circumstáncies polítiques, hauria continuat fins al
segle IX, en qué, ara sí, en ser lloc fronterer, afectat per rátzies i cops de má, es va fer
necessária -com en tants altres llocs- una ubicació nova d'acord amb els nous temps i
amb les noves necessitats, reals i simbóliques.

Peí que fa a Tarea ocupada per la basílica i les suposades dependéncies episcopals,
som de Topinió que haurien de cercar-se a la zona que ocupa actualment TexcoTlegia-
ta en tota la seva extensió, coincidint -com veurem mes endavant- amb Tespai que a
partir del segle XII i XIII fou própiament térra de Sant Feliu, contraposada a la de Santa
Maria o a la cornial en algunes zones de l'areny del riu. Per llevant el límit el fixaríem a
la Via Augusta, el futur carrer del Llop, la zona est del qual fou potser espai funerari fins
a un moment imprecís de Tantiguitat tardana. Mes enllá no ho sabem, pero els indicis
posteriors fan pensar que es tractava d'una zona de conreus i pastures fins que el crei-
xement demográfic de la ciutat, imparable i constant d'encá del segle XI, la convertí en
espai urbanitzable. D'aquest aspecte plenament rural en podrien ser un bon exemple les
terres que dona el preveré Sendred a la Seu, situades ante Gerundam, si es poguessin
localitzar sense cap dubte en aquest sector. És una possibilitat que sembla versemblant
pero que no podem assegurar completament. En el document s'esmenten terres de Bella,
coneguda com Bonadona, a llevant i a migdia, "in medio alueo Undaris", a ponent, i a
cerc, "in ida uel in uiridario Sánete Marie" (161).



1.6. Altres noticies relatives a aquest territori suburbá

En un moment desconegut que potser caldria situar dins de la primera meitat del
segle X, s'hauria fundat el monestir de Sant Pere de Galligants. La noticia mes antiga que
en tenim, de Tany 950, és una permuta efectuada peí bisbe Gotmar de Girona amb
Rainilda d'unes terres, una de les quals, situada en el terme de Domeny ("terminio de
Dominio") afrontava a llevant, migdia i nord "in térra Sancti Petri" (162). Tot i que no
s'hi especifica, deduim que es tracta del cenobi de Galligants, el qual va teñir una part
important de les seves propietats al nord del Ter, davant del pía de Girona. A partir d'a-
quella data, les noticies sobre aquest convent sovintegen.

Cal dones suposar Texisténcia, a partir d'aquesta primera meitat indeterminada del
segle X, d'unes estructures conventuals amb una església, probablement senzilles i no
excessivament extenses, que ocupaven un espai privilegiat i clarament suburbá. En efec
te, aquest cenobi benedictí, dedicat al príncep deis apóstols i que com a nom propi por-
tava el del riuet al costat del qual s'alcava, es localitzava i es localitza en una crui'lla de
camins privilegiada, molt antiga. Oblidem-nos de Testructura actual i refem-ne, a partir
de dades arqueológiques ja confrontades (163), Testructura originaria. A migdia, el riu
Galligants, de curs irregular pero definint una valí pronunciada; a ponent, la Via Augusta,
el camí de Franca, que travessava el curs fluvial per un pont ben documentat d'encá del
segle XIII pero que suposem que devia existir -aquell o un altre de mes antic- des d'é
poca remota; i a nord, un altre camí perpendicular a l'anterior que continuava valí
endins, resseguint el Galligants, el camí que posteriorment menava al convent de Sant
Daniel, a la Valí Profunda i, travessant les Gavarres, fins a Monells, un camí important
que, a mes de comunicar amb el Baix Empordá, posava en contacte la ciutat amb la
muntanya. Recordem la intensa explotado d'aquella zona durant l'edat mitjana (vinyes,
avellaners, fruiters...). Des d'aquest camí, un altre iniciava la pujada vers la muntanya de
Barrufa (Montju'íc) i les exceHents planes agrícoles de Campdorá. D'aquest vial, la topo
nimia n'ha deixat constancia clara (164). Cap a llevant el límit és menys precís: terres
situades entre el riu i el camí que a partir del segle XIII, com a mínim, s'anomenaren
burgo superiore i que eren propietat cenobial. Es tracta d'una zona gran, de forma vaga-
ment triangular, ben definida pels dos camins i peí Galligants. on a part de les estructu
res conventuals, hem de situar-bi. just a tocar el camí, el cementiri de Sant Nicolau. actiu
en aquells anys.

De vegades s'ha plantejat com un fet estrany, difícil d'explicar, la vocació urbana de
Sant Pere de Galligants, a diferencia de les grans fundacions d'aquest període, que cer
caren indrets allunyats o deshabitáis (Sant Esteve de Banyoles, Sant Quirze de Colera,
Sant Pere de Rodes, Sant Feliu de Guíxols, Santa Maria d'Amer...) i moltes de les quals
van acabar donant lloc amb el pas del temps a importants agrupacions urbanes (165).
Tanmateix, aquesta estranyesa no ha de ser tanta si fem un esforc per situar-nos en el
moment de la fundado que hem intentat descriure. La ubicado de Sant Pere és clara
ment suburbana, a una distancia significativa de les muralles de la ciutat -mes de 200
m- i fins i tot deis edificis de Sant Feliu, que malgrat localitzar-se extra muros formaven
un apéndix plenament urbá que no s'entén si no és en fundó de la ciutat ja des d'épo
ca fundacional, car s'ha de teñir en comte que les árees funeráries son afegitons inelu
dibles i necessaris, prolongacions de tota ciutat. Sant Pere, dones, estava lluny de la ciu
tat -en aquest cas 200 o 250 m, poc importa- i mes enllá de la primera barrera física
important que trobem camí del nord. I tot i que es trobava dins del terme de la ciutat
(166), van haver de passar mes de 250 anys perqué la urbanització del burg de Sant Feliu
convertís la zona de Sant Pere en área urbana.



Fig. 18. Pont trencat sobre l'antiga via Augusta a falcada de la riera del Bol. d'Or.

Finalment recordarem, per acabar de definir aquest aspecte suburbá deis entorns
immediats de Tarea nord de la ciutat de Girona, un document de Tany 980 que ja hem
fet servir (supra) i on es descriu un llene de térra, mes endavant conegut amb el nom
de Pía de Casáis, que quedaría entre els límits de Pedret, a migdia; el Pont Major, a tra-
muntana; la muntanya de Barrufa, a llevant; i el riu Ter, a Toest. Aquest alou que els
comtes Borrell i Ledgarda venien a Adelaida era situat en el terme d'Horta, en un lloc
anomenat presa de Teudard. En les afrontacions s'esmenten cap a Test uns marges i un
llac. a migdia "ipsa petra ficta quam vocant pausa" -que suposem que era la pedra
mil-liar que dona nom a Pedret- i un torrent, a occident amb un estanyol i en terres
ermes fins al pont, les forques i els molins que son en el riu Ter, amb la captado d'ai-
gua (caput aquis) i els recs (167).

La descripció ens assenyala, amb claredat, Texisténcia d'una resclosa per captar Pai-
gua, la bassa o estanyol que s'hi formava i un sistema complex de cañáis, que devien
servir per moure els molins i probablement també per regar algunes terres d'aquell sec
tor (recordem que el nom del terme és Horta). No ens trobarem davant de la reclosa i
del molí d'Ammenola i del rec que aquesta crea, que segueix paral-lel al Ter fins a Talca-
da del pont? Sembla ben probable.

Es una imatge deis entorns de la ciutat que potser defuig les idees preconcebudes
sobre Taita edat mitjana en aquest territori, pero que en canvi es complementa perfec
tament amb la que els documents deixen veure del Mercadal i del pía de Girona, que
fins i tot fan pensar en la possibilitat d'una xarxa hidráulica desenvolupada des d'época
romana (168).
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2. Els burgs en els segles XI i XII

2.1. La formació del burg de Sant Feliu

Inexistencia del burg de Sant Feliu es fa evident a partir de la segona meitat del segle
XI, quan els documents comencen a esmentar les propietats situades en "l'alou de Santa
Maria i burg de Sant Feliu", fent distinció entre el concepte 'burg* en sentit geográfic i el
terme 'alou' en el sentit jurídic de propietat, o millor de domini. La repetició sovinteja-
da d'aquesta doble formulado indica que bona part del burg de Sant Feliu (no tot, com
veurem mes endavant) era domini de la Seu de Santa Maria -en sentit mes estríete, del
bisbe- encara que en el segle XI i primera meitat del XII aquesta distinció encara era
poc rellevant. (figura 19).

El primer document que parla del burg de Sant Feliu pertany al 1063 i, com la majo-
ría deis que veurem tot seguit, el trobem al Cartoral de Cariemany del bisbe de Girona,
on hi ha la transcripció de gairebé tots els documents que relacionen el burg amb la Seu
i els bisbes, fins a comencament del segle XIII. Diu que el bisbe Berenguer dona ais
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Fig. 19. Planol ac
tual del sector de la

ciutat que correspon ais
antics burgs de Sant Feliu,
de Sant Pere de Galligants i
de Santa Eulalia Sacosta.

1) Església de Sant Pere de
Galligants.

2) Església de Sant Nicolau.
3) Claustre de la catedral.

4) Tram de la muralla del segle XIV.
5) Antiga església de Santa Liúda i encara

abans de Santa Eulalia Sacosta.

6) Emplaeament deis banys medievals.
7) Església de Sant Feliu.
8) Portal de Sobrepones.
9) Riu Onyar.

10) Placa de Sant Pere.
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canonges de la Seu el forn de pa, de domini episcopal, situat en el burg de Santa Maria,
i que se situava al costat de les cases d'Adals (que també n'era el propietari útil del forn)
i les de Martí Aule, sense especificar-ne les afrontacions (1). Sembla clara Texisténcia de
cases a banda i banda del forn (segurament a nord i sud), a mes de la seva situació a la
vora del vell camí roma, que entrava a la ciutat peí nord (com veurem mes endavant) i
també la seva proximitat a l'església de Sant Feliu, a l'altra banda del carrer. Tot sembla
parlar-nos d'un petit nucii consolidat, car d'altra manera no s'explica la presencia d'un
forn de pa, que implica una comunitat de ve'fns que vivien fora murs (un burg), encara
que no sabem des de quant de temps s'hauria format.

Mes aclaridor resulta el document de l'any 1078, on torna a esmentar-se Adals, enca
ra que aleshores ja era difunt. La seva vídua Fliardis definía -és a dir, confirmava- ais
seus filis Pere, Arnau, Ramón i Martí, les "domos, mansiones etfurrio" (cases i forn) que
sitúa fora deis murs de la ciutat -la Forca Vella- en el burg de Sant Feliu. El conjunt
afrontava a occident i orient amb carrers, i al sud amb una casa (2). Era el mateix con
junt d'edificis abans esmentat, potser amb algún mes, que ocupava la part occidental de
Tactual illa de cases entre la Pujada del rei Martí i Tespai on després s'hi varen aixecar
els Banys Arabs, encara que en aquell temps hi havia un carrer de separació.

L'any 1084 un document sitúa un altre alou molt proper a Tanterior. Guillem Sargul i
la seva esposa Gerberga van vendré a Ramón Odó i Bonadona una de les seves cases,
que afrontava a sud i orient amb altres cases deis compradors i a occident amb un carrer
(3). Per documents posteriors sabem que aquesta casa (i les vei'nes) se situaven al nord
deis futurs Banys, cap a la riera del Galligants, i també al nord de l'alou esmentat en els
documents anteriors.

A tocar totes aqüestes propietats esmentades hi trobem l'alou referit per un document
del 1085. Un preveré de la Seu dit Bonfill (Bofill) donava al monestir de monges de Sant
Daniel, totes les seves cases {"mansiones') que tenia prop de la muralla nord de la ciu
tat; la donació es feia amb el consentiment de la comtessa Mahalta (Mafalda), vídua de
Ramón Berenguer II, que n'era la propietaria eminent, car Talou era comtal. El document
aclareix que les cases eren sota la seu canonical (és a dir sota Tactual mur i torre
Cornelia) i afrontaven amb cases i terres propietat ele la Seu a orient (Tactual Passeig
Arqueológic), al sud amb una era comtal i una plaga {"platea') de la ciutat, un carrer a
occident i unes cases de la Seu de Santa Maria al nord (4), de fet aquesta darrera afron
tado no resulta gaire aclaridora, car sabem que gairebé totes les terres al sud del
Galligants eren domini de la Seu. En qualsevol cas hi ha prou elements per establir que
aquest alou comtal infeudat a un ciergue se situava aproximadament en el solar deis
futurs Banys Arabs i potser altres terrenys immediats. No hem d'oblidar que els Banys
s'aixecaren a final del segle XII (poc abans de 1194) en un alou comtal, per ordre del
comte-rei Alfons I, com tindrem ocasió de veure mes endavant.

Altres components d'aquest burg primerenc apareixen de forma mes escassa en la
documentado, com ara els esmentats en els testaments del cabiscol de la Seu Pone (cap
de les escoles) (5), de Guisla (6), i del canonge Guillem Guifré (7), membres de Taita
noblesa gironina. Els dos primers testaments son de Tany 1064, el segon de 1065, i van
ser autentificats pels testimonis sobre faltar de Sant Just que situs est ante portas civitate
Gerundae, és a dir, situat davant les portes de la ciutat, el portal de Sobrepones. Es trac
ta del mateix lloc on ara hi ha l'església de Sant Lluc, i era potser un oratori a Taire Mu
re o una petita capella.

Malauradament els documents i Tarqueologia encara no ens diuen gairebé res del que
es podia trobar al voltant immediat de l'església, per la banda nord, de ponent i sud. Era
un espai que potser ja pertanyia aleshores a la jurisdicció de Sant Feliu i que natural-



Fig. 20. Planol actual del
sector deis antics burgs de Sant
Feliu. Sant Pere de Galligants i Santa
Eulalia Sacosta. Amb trama mes fosca s'ha des-

tacat el nucli originan del burg de Saní Feliu, que
devia estar situat, a léngros, per damunt de la corba deis
70 m sobre el nivell del mar.

ment no surt esmentat en els documents episcopals referits mes amunt, que tracten del
domini compartit per la Seu i el Bisbe. Podem suposar Texisténcia d'alguns edificis de
la comunitat de clergues al nord del temple; potser un claustre (tot i que aquest el tenim
documentat a comencament del segle XII), el refectori i dormitori, i algunes cases de
canonges, a mes del cementiri situat on ara hi trobem la capella de Sant Narcís. Pero tot
plegat és una mica hipotétic i esperem que Tarqueologia ho aclareixi algún dia.

De totes maneres resulta significatiu que el conjunt de documents referits a la sego
na meitat del segle XI situ'f tots els alous urbanitzats sempre per damunt de la corba de
nivell deis 70 metres d'alcada (l'església esta a 75 metres) i deixa per sota, a uns 65-68
metres tota la plana fluvial (l'areny), que s'escampa cap a l'Onyar i el Galligants; un espai
on sempre els aiguats han fet molts danys. Sembla probable que el primer nucli del burg
de Sant Feliu s'anava formant, al llarg del segle XI, si no una mica abans, sobre la pri
mera terrassa fluvial, al nord i llevant de la vella i prestigiosa església de Sant Feliu, i a
les dues bandes de l'antiga via que sortia de Girona cap al nord, peí portal de
Sobrepones, (figura 20).



2.2. La primera expansió (1090-1130)

Fins a la darreria del segle XI els documents episcopals referits al burg de Sant Feliu
parlen del nucli consolidat, encara que petit i amb una activitat urbanitzadora poc sig
nificativa. Des de fináis del segle, pero, s'esdevingué una forta expansió urbana, revela
da per una vintena de documents escrits entre els anys 1094 i 1130, tres décades decisi-
ves en Tevolució del burg de Sant Feliu.

Hi ha un primer conjunt de documents, que podem anomenar de Constants i de
Mascardell, on aquests propietaris realitzaren, sempre sota el domini episcopal, una
important activitat promotora. El primer text és de Tany 1094, quan Maria i Bernat Arnust
vengueren a Guillem Constants i Ermengarda un gran alou que comprenia cases, horts,
arbres i cabanes que tenien Ermemir Fabre (és a dir Ferrer), Pere Rotger, Gausfred
Cuirater, Vidal Mir i Bonhome {"Bonus Homo"), que n'eren els propietaris útils i tinents
alhora. Tot Talou afrontava al nord amb el Galligants, a sud i oest amb carrers, i a orient
amb un altre alou deis compradors, que d'aquesta manera ampliaven considerablement
el seu alou (8). Es tractava de Tespai que podem situar actualment entre la placa deis
Jurats a Test, els carrers Sampsó i Portal de la Barca al sud, el Galligants al nord, i segu-
rament el carrer del Pou Rodó a Toest, cap a l'Onyar. L'alou presentava encara una urba-
nització molt esparsa, amb algunes construccions rudimentáries (s'esmenten cabanes)
que es barrejaven amb horts, fruiters, obradors i ferreries, com veurem tot seguit. En rela
ció al mateix alou podem esmentar un altre document de Tany 1100 on Ameli (Emili)
renunciava a pledejar amb 1'esmentat Constants per un hort que tenia, i que havia estat
del difunt Bernat Arnust (9). La resolució es va signar al cor de la nova Seu románica,
en presencia del bisbe i destacats clergues i nobles.

Va ser en aquest extens alou de Guillem Constants que Tany 1104 Pere Jozbert i la
seva esposa Maria permutaren amb Joan Mascardell la seva casa i hort que afrontaven a
orient amb una altra casa i hort deis mateixos venedors, a sud amb un carrer i a occi
dent i nord amb cases i horts de Pere Rotger i Ermemir Fabre, que ja hem esmentat abans
(10). Els mateixos Constants i Jozbert apareixen un altre cop junts Tany 1108, quan el
primer empenyorava -és a dir hipotecava- al segon les rendes que rebia de les seves
própies cases i les que tenien els seus vei'ns Pere Vendrell i, un altre cop, Pere Rotger
(11); el document aclareix que les cases eren a tocar el Galligants {"secus Gallicantus").

Joan Mascardell també surt documentat Tany 1110 quan va comprar a Maria, vídua de
Guillem Gausbert, un obrador ("' operatoriam") que afrontava a orient amb cases del
mateix comprador, a sud i occident amb carrers i a nord amb la casa d'un ferrer
{"Bernardi Ponciifabri") que veurem mes endavant (12), tot plegat en Talou del ja difunt
Guillem Constants. Resulta remarcable la presencia de tots aquests ferrers, relacionats
amb obradors que segurament aprofitaven les aigües del Galligants.

Un altre ferrer, l'Ermemir esmentat els anys 1094 i 1104, torna a documentar-se el
1115 quan dona a Bernat Vidal, un altre ferrer {"compan meo"), el seu hort a tocar el
Galligants i la paret mitgera del citat Mascardell (13). La donació es feia amb dret del
nou propietari útil a fer-hi cases si volia; aixó indica que el procés de densificació urba
na en aquest alou aleshores estava en plena execució, amb la concessió de permisos per
fer-hi nous establiments (és a dir petites urbanitzacions o ampliacions de les ja existents).

L'any 1120, el mateix comprador anterior, Bernat Vidal, va vendré a Bernat Gausbert
i Morella la mateixa peca de térra que afrontava amb Mascardell (14), sembla que enca
ra no s'hi havien fet les cases, tot i que es diu que el terreny estava envoltat de cases
d'en Joan Mascardell i Arnau Bernat, excepte al nord, que afrontava amb el Galligants
(figura 21).
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Fig. 21. Plánol del burg de sant Feliu a final del segle XI i comencament del XII.

1) Forn de coure pa de Sant Feliu.
2) Altar i capella de Sant Just.
3) Alou de Guillem Constans.

4) Alou comtal

5) Era comtal.

6) Pont vell.

7) Portal de Sobrepones.
8) Església de Sant Feliu.
9) Cementiri i claustre de Sant Feliu.

10 i 11) Alou de Joan Ramón a comencament
del segle XI.

12) Riu Galligants.
13) Riu Onyar.
14) Cementiri localitzat sota l'església de Sant

Nicolau.

15) Cementiri de Sant Pere de Galligants.
16) Possible ubicado del lloc anomenat Sitjar.



Tot aquest conjunt de set documents permeten fer un seguiment del procés d'urba-
nització, entre els anys 1094 i 1120, que va teñir lloc en el gran espai del burg de Sant
Feliu pertanyent a Talou de Santa Maria, i situat entre el riu Galligants al nord i la cota
deis 70 metres de desnivell al sud, que també senyalava el terme meridional d'aquest
alou amb el de Sant Feliu. El seu límit occidental era una mica mes imprecís: incluía cla
rament espais que quedaven a ponent de Tactual Pujada del rei Martí, segurament fins
al carrer del Pou Rodó i potser encara mes enllá, cap a l'areny de l'Onyar, on mes enda
vant hi hauria el carrer de la Barca.

L'activitat urbanitzadora d'aquells anys també afecta altres sectors edificats anterior
ment mes al sud de Talou de Santa Maria, que aleshores es densificaren. Un segon con
junt de documents ens explica el que va passar a Tilla on hi havia el forn d'Adals, que
conegué un dinamisme remarcable.

L'any 1104 el sagrista segon de la Seu, Sunyer Sisualli, va donar els seus casáis (que
tenia en feu del bisbe) a Trutgarda, vídua del ferrer Bernat Pone abans esmentat. Es trac
tava d'un grup de cases (15) que afrontaven a orient amb propietats d'Arquimbau, i a
occident i nord amb carrers. També el mateix 1104 el veí Arquimbau, amb el seu fill
Carbonell i la ñora Eliardis, establien (donaven en dret de tinenca) a Pere Guillem un

grup de cases amb cort "in suburbio Sti. Felicis Gerunde", una altra manera d'esmentar
el burg. Les afrontacions lliguen aquest document (16) amb Tanterior, car afrontava a
occident amb Trutgarda i a nord amb un carrer.

Una mica mes al sud, en la mateixa illa de cases, hi havia les possessions del forn i
les seves cases veínes, que continuaven en mans de la familia Adals. L'any 1105 Arnau
Adals va vendré a Joan Ramón i Ermengarda una casa amb cort situada en una part del
seu alou (17), car el venedor esmenta que afrontaven a occident i sud amb altres cases
seves i el seu hort, mentre que a orient ho feia amb la casa esmentada d'Arquimbau, que
tenia Pere Guillem. Al seu costat tornem a trobar Trutgarda Tany 1108, aleshores casada
amb Pere Ramón, que cedia la servitud (el dret d'ús) d'una paret mitgera (18) que sepa-
rava la seva casa de la den Pere Guillem, que acabem de veure. L'any 1120 torna a com-
paréixer Trutgarda venent a Joan Mascardell -que sempre actuava com a comprador- i
la seva esposa Guisla, les cases on vivia {"in quibus habito"), amb les conegudes afron
tacions de les cases d'Arquimbau i Pere Guillem ("Tiniosi", afegeix el document, és a dir
tenyidor o blanquer), al sud afrontaven amb les cases d'Arnau Adals, i a occident i nord
carrers (19).

El mateix any 1120, Arnau Adals i Garsenda, els amos del forn, van donar a Nadal els
seus casáis al costat del forn que afrontaven a orient i occident amb carrers i a sud amb
la parét del forn (20). La donació -en realitat establiment o venda de la tinenca- no sig-
nificava la pérdua de drets de propietat deis Adals. Aquests la mantenien, car Nadal es
comprometía a pagar un cens anual; tot plegat sense oblidar el superior domini episco
pal. Finalment els mateixos Adals i Nadal s'esmenten en un document del 1130 quan el
primer empenyora el forn a Arnau Joan (21), sagrista de la Seu. El document aclareix
que Adals té la propietat del forn sota la jurisdicció de la Seu i el bisbe (que Thavien
infeudat al sagrista); per la seva banda, Nadal actúa com a tinent sota la dependencia
d'Adals, una situació que ens explica la complexitat deis processos d'infeudacions i esta-
bliments que les senyories feudals mantingueren en els seus alous, especialment els
urbans, al llarg de tota Tépoca feudal.

Un tercer conjunt de documents ens permeten aclarir el que s'esdevenia en Tilla de
cases situada a llevant del forn, compartida entre els dominis comtal i episcopal i on mes
endavant s'hi aixecaren els Banys Árabs. Al nord ja hem vist la compra feta per Ramón
Odó Tany 1084, a tocar Tactual carrer Sampsó. L'any 1106 el mateix Ramón, ara casat



amb Remanga, comprava a Gaufred, cabiscol de Sant Feliu i feudatari del bisbe, un casal
(22) que afrontava a orient i sud amb altres cases deis compradors (que ampliaven la
propietat), a occident amb el carrer que els separava de les cases del forn i al nord amb
la casa d'una dona dita Em (sens dubte Emma). La mateixa Em empenyorava Tany 1111
aquesta casa, o bé una de propera, a Pere Sunyer i Esquiveta (23). Amb el cognom
Sunyer fa la seva aparició documental en el burg una de les famílies que tingueren un
paper important en el desenvolupament de la Girona medieval, i mes concretament en
el burg de Sant Feliu, quan esdevingueren mes endavant els propietaris del forn, les
seves cases annexes i altres propietats repartides peí burg. La casa empenyorada afron
tava al sud amb altres de Vaslinus o Vaslí. Aquest mateix Vaslí Tany 1127 va donar en
dot a Pere Ramón, el futur marit de la seva filia Garsenda, la meitat de les cases (cal

entendre la meitat de les rendes) que tenia al burg de Sant Feliu (24), les mateixes que
hem vist en el document anterior.

El conjunt remarcable de documents d'aquesta breu pero intensa etapa de la historia
del burg de Sant Feliu dona una bona idea de l'abast del creixement que s'hi havia pro-
duít. En poc temps un reduít conjunt de propietaris (Mascardell, Adals, Odó, Trutgarda,
Arquimbau) van donar activitat urbana a Textens alou de la Seu que arribava fins al
Galligants. Encara que la majoria de les vegades no coneixem la finalitat imtnediata de
les vendes -només una vegada es diu "per fer-hi cases"-, és cert que totes les escriptu-
res, després de fer la descripció de la propietat veñuda o establerta al comprador, afe-
geixen la fórmula "adfaceré quod volueritis" o altres de semblants; aixó volia dir que els
compradors rebien el dret a fer en la propietat les modificacions que volguessin, espe-
cialment quan es tractava d'aixecar noves cases, obradors i altres dependéncies en espais
encara poc urbanitzats. Aquesta és la principal explicado de Televat nombre d'inversions
immobiliáries realitzades a comencament del segle XII en Textens i cada vegada mes
urbanitzat alou episcopal, especialment en Tespai que havia estat infeudat a Guillem
Constants.

2.3. Els alous feudals, els clergues i els Sitjar

També son de principi del segle XII els documents que permeten aclarir el paper que
varen jugar les relacions feudals i els clergues de la Seu, Sant Feliu i Sant Pere de
Galligants en la urbanització de Talou de Santa Maria del burg de Sant Feliu.

De fet, Guillem Constants, el primer gran propietari que hem trobat documentat
diverses vegades des de Tany 1094, actuava com a feudatari del bisbe. Aixó quedava ciar
en el document del 1104 quan esmenta un cens episcopal que rep en Talou i "quod ego
babeo adfevum", és a dir, que té en feu del bisbe. Constants va morir entre els anys
1108 i 1110, i no sabem ben bé a qui va deixar el seu alou, pero Tany 1116 un clergue
anomenat Girbert va vendré al clergue Joan Ramón un extens alou (25) que comprenia
cases, corts, horts, arbres i vinyes i que afrontava amb carrers a occident, sud, orient i el
Galligants al nord: una descripció concordant amb Talou de Constants de Tany 1094 i
que inclou els mateixos components. De fet es tractava d'un canvi de feudatari, car els
drets episcopals hi romanien intactes (el bisbe continuava cobrant els seus censos). No
sabem de quina manera Girbert havia adquirit Talou d'en Constants -tal vegada per
herencia o per compra-, pero sí sabem que la venda incloía tot el que Girbert tenia dins
Talou (o sigui, els seus drets) i els que tenien els seus homes per ell (tots els que hi
vivien o tenien propietats dins Talou sota la jurisdicció de Girbert).

L'any 1117 el comprador Joan Ramón havia mort i deixá en testament aquest alou
a Pere Ramón, un afillat seu {"nutritus"). Aleshores el bisbe Berenguer va lloar (con-



firmar) la transmissió (26), car era el senyor eminent, aclarint que es tractava de
"totum ipsum senioraticum [...] excepta iustitia placitorum" ("tots els drets senyorials
excepte els drets judicials [...] i la part episcopal deis censos abans esmentada"); a
mes el bisbe també lloava els drets alodials del mateix clergue en el burg, i feia una
distinció, poc usual, entre els drets derivats de la propietat i els senyorials provinents
del feu episcopal. Una setmana després, el mateix 1117, trobem un altre document
relacionat amb els mateixos alou i testament acabats d'esmentar: el sagrista Bernat
Ramón de Sant Feliu, en nom del bisbe, lloava a Ramón Miró, clergue de Sant Pere
de Galligants, totes les possessions rebudes en el testament del dit Joan Ramón (27).
El document tornava a confirmar tots els drets senyorials testamentáis i n'exceptuava
els episcopals.

La relació de parentiu entre els esmentats Ramón Miró i Pere Ramón, els beneficiaris
del testament de Joan Ramón, es fa palesa en un document de Tany 1121. Aleshores
ambdós arribaven a un acord i esmentaven la seva relació amb Joan Ramón ("nulrili
eiusdem clerici"); no es pot aclarir la possible consanguinitat i sembla que es tractaria
d'afillats. Els dos clergues venien conjuntament tota la seva dominicatura al clergue
Bernat Ramón, amb tots els drets corresponents (28) "...cum censu, servitio etplacita
eorum..." ("amb els censos, servéis i drets de justicia que rebien deis residents"). Els
venedors explicaven que tot aixó ho havien rebut de Joan Ramón, que qualificaven de
"senyor nostre"; també deien que aquest ho havia rebut per compra del clergue Girbert
i aquest de Guillem Constants. Les afrontacions tornaven a esmentar com a límits uns
carrers a orient, sud i occident, i el Galligants al nord. De la venda tornaven a salvar-se
els drets del senyor eminent, el bisbe (figura 22).

Podem seguir Tevolució d'aquest alou feudal del burg de Sant Feliu mitjancant tres
documents de mitjan segle XII. L'any 1154 Joan de Sitjar i el seu cosí, o parent proper
("consanguíneo meo') Pere Arnau, van pactar el repartiment per meitats de tots els drets
"totum censum et servitium atque universis usaticis" ("tots els drets i servéis a mes de
tots els usatges") que rebien en el burg que tenien a la riba del Galligants (29). Les afron
tacions amb carrers a occident, sud i orient, amb el riu al nord. tornen a ser les matei-
xes de tots els documents anteriors; a mes tots dos signants expliquen que Talou repar-
tit l'havien rebut per donació del seu onde o avi ("avunculum") el clergue Arnau Joan,
que l'havia comprat o heretat en una data desconeguda, potser de l'anterior feudatari, el
Bernat Ramón de 1121. Aixó significa que Arnau Joan, l'oncie de Joan de Sitjar, és el pri
mer membre conegut amb seguretat d'aquesta familia, que arriba a adquirir un extens
alou feudal en el burg de Sant Feliu, sota la jurisdicció episcopal; una situació lógica si
pensem en la condició aristocrática de dita familia.

El mateix Joan de Sitjar s'esmentava uns anys abans (1148) quan, amb el consenti-
ment del seu oncle Arnau Joan, que actuava com a senyor feudatari, va empenyorar a
un desconegut Bernat Pere la seva casa, que tenia davant l'església de Sant Feliu, "en el
lloc dit Sitjar" (30). L'aparició d'aquest topónim dins el burg de Sant Feliu planteja un
dubte: ¿va donar aquesta familia el nom al lloc, o va ser al revés? En qualsevol cas no el
tornarem a trobar documentat dins el burg mai mes.

Resulta difícil precisar la localització d'aquest "lloc de Sitjar"; sabem que se situava
dins Talou de Santa Maria i per tant al nord de Tactual carrer del Portal de la Barca, car
al sud s'hi trobava Talou de Sant Feliu, encara que aquest no es documenta fins al segle
XII. Pero la referencia a la proximitat de l'església no el pot allunyar gaire, tal vegada en
el probable límit entre els dos alous, on el temple queda pocs metres al sud. Un docu
ment de comencament del segle XIII potser ens permetrá acostar-nos novament a aques
ta qüestió.



Guillem Constans QD Ermessendis

venda posterior a lány 1110

Girbert, preveré

venda el 1116

Joan Ramón, clergue

per testament 1117

Pere Ramón (nutricii afillats) Ramón Mir, clergue de St Pere de Galligants

venda 1121

Bernat Ramón, clergue i sagrista de ST Feliu

Arnau Joan sagrista de la Seu (avunculi mei)

Berenguer Pere Ramón Garsendis (£> Guillem Renall

Berenguer Pere (?) 2 filis

Joan de Sitjar (1154) Pere Arnau

Fig. 22. Genealogía deis feudataris de Talou de Santa Maria en el burg de Sant Feliu,

L'any 1165 també era Joan de Sitjar qui va definir al bisbe Guillem de Girona la pos-
sessió del mateix alou que havia rebut de l'oncle Arnau Joan i que sabem que provenia
de la compra feta el segle XI per Guillem Constants, amb les afrontacions conegudes
(31). La definido era Tacte de reconeixement de la superior jurisdicció senyorial (''domi
ni eminent") que el bisbe tenia sobre tot Talou, igual com passava amb altres alous mes
petits del burg de Sant Feliu, que el bisbe tenia infeudats a altres clergues i laics.

No tenim cap altra noticia segura (sí alguna de possible) del paper que van teñir
els Sitjar en el burg, pero l'església de Sant Feliu guarda un testimoni de la seva influen
cia en el barrí. Es tracta de la tomba de Guillem Arnau de Sitjar -¿potser el fill del Pere
Arnau esmentat Tany 1154?-, enterrat el 1191, que es conserva al costat del portal de
migdia del temple.



2.4. La segona meitat del segle XII al burg de Sant Feliu

La documentado del burg de Sant Feliu d'aquests anys permet seguir les transforma
cions produ'ídes en dos sectors. Hi ha un primer grup documental referit a les illes de
cases del Forn i deis Banys -que aleshores van ser edificats—, a llevant de l'església; un
segon grup ens informara, per primera vegada, deis esdeveniments urbans dins Talou de
Sant Feliu, en l'entorn immediat de l'església.

Després de mes de trenta anys sense cap informado coneguda sobre el sector del
burg a llevant de la via d'entrada a la ciutat, tenim un document de 1166 que explica
com Arnau Guifred i la seva esposa Raimunda donaven a Vilá i Juliana un racó ("angu-
lumv) de la seva trilla, de 6 bracades de llarg per 2 d'ample amb permís per fer-hi cases
(de fet aquest era Tobjectiu de la compra). La trilla afrontava a occident amb el carrer
que passava davant les cases de Nadal -el tinent o masover del forn—, a orient amb les
cases de Pere de Lledó, a nord les cases del comprador i a sud amb una altra part de la
trilla del mateix venedor (32). El document planteja dues qüestions que mereixen
comentan: primer la referencia al carrer que passava davant les cases de Nadal (que es
trobaven a la banda de ponent) ens fa situar la part veñuda de la trilla dins Tilla de cases
deis Banys que no trigarien gaire a fer-se. En segon lloc la referencia a una trilla ens
parla d'un topónim molt habitual en la documentado medieval, un espai tancat dedicat
a usos agrícoles i que en aquest cas coneixem les mides: feia uns 10 metres de fondária
per uns 3 5 d'amplada. Sens dubte no s'hi podrien fer gaires cases. Cal remarcar que els
venedors Arnau Guifred i Raimunda eren els propietaris del forn, probablement per
herencia, i per tant aquest espai se situava en un racó del seu alou, com veurem mes
endavant.

Dos anys després (1168) els compradors anteriors, Vilá i Juliana, augmentaven la pro
pietat comprant una part de les cases que el seu veí Pere de Lledó hi tenia cap a llevant
(33). Les cases afrontaven amb l'hort d'Arnau Guifred a sud (segurament una altra part
de la trilla anterior situada dins Talou del forn), les cases del comprador a occident, altres
cases del venedor a orient, i un carrer a nord (molt possiblement Tactual carrer Sampsó).

Vilá encara era viu Tany 1197 quan va vendré ais germans Pere i Joan Mascardell una
part de totes aqüestes cases -sens dubte n'hi hauria mes que trenta anys abans-, que
afrontaven a orient i sud amb la resta de les cases de Vilá, i a nord amb el carrer esmen

tat mes amunt (34). Remarquem que els Mascardell continuaven fent compres de cases
en el mateix sector del burg on Joan Mascardell (potser el seu avi) havia fet compres i
establiments entre 1104 i 1120.

També sabem que Tany 1167 els esmentats Arnau Guifred i Raimunda empenyoraven
al bisbe el seu honor (alou) que fou d'Adals, excepte el forn i les cases immediates (35).
Arnau afegia que aquest alou el tenia peí seu matrimoni amb Raimunda i aquesta Tha-
via rebut per donado deis seus pares, la qual cosa ens fa pensar que era la filia d'Arnau
Adals, aleshores difunt. Es tractava duna gran part de Tantiga propietat que els Adals
tenien des del segle XI, encara que de la penyora se n'exceptuaven, a mes del forn, les
cases on la parella vivia {"domos in quibus habita mus"). Sens dubte es tractava d'una
bona part de les cases de Tilla del forn, on sembla que la densitat urbana era alta

La darrera noticia sobre el forn de Sant Feliu i les seves cases en el segle XII la dona
un document de Tany 1197. Es tracta d'un conveni, després d'un litigi, entre els germans
Arnau i Guillem Sunyer (36) sobre el repartiment de 1'herencia rebuda de la seva mare,
que segurament era la Raimunda abans esmentada. Arnau definia al seu germá -renun-
ciava a favor seu- unes cases annexes ais Banys -aleshores ja edificats- i al forn, i també
el mateix forn de Sant Feliu. D'aquesta manera trobem que entre 1167 i 1197 Talou del



forn havia passat a mans de la familia Sunyer, que el mantindrien en la seva possessió
durant segles, sempre sota la jurisdicció episcopal.

No havíem tornat a teñir noticies de Talou comtal des de Tany 1085, quan havia estat
adquirit peí monestir de Sant Daniel, sota la muralla i la canónica. Pero Tany 1194 podem
parlar de les transformacions fonamentals que s'hi havien esdevingut.

Un document publicat per Girbal Tany 1888 (37), i actualment no localitzat per nosal-
tres, explica com Tany 1194 el comte-rei Alfons I assigná a la Seu unes rendes deis seus
Banys de Girona, que havia manat fer recentment, és a dir, poc abans de la data esmen
tada. El fet que els Banys fossin de propietat comtal explica la seva relació amb aque
lles cases i solars del document de Tany 1085: es tractava del mateix espai, Talou com
tal. La propietat eminent deis comtes s'hi havia mantingut i aquests havien decidit treu-
re un profit mes gran d'un alou prou ben situat de la Girona medieval en expansió.

Sens dubte la seva construcció en aquells anys i el seu nom d'Árabs -encara que el
nom sembla que sigui posterior- s'explica per les noves modes de la segona meitat del
segle XII. La conquesta de Tortosa i Lleida els anys 1148 i 1149 havia posat en contacte
els catalans amb el refinament de la civilització áraboislámica. Els Banys musulmans
degueren representar una novetat -la tradició romana s'havia perdut- rebuda amb entu
siasme per les classes benestants urbanes, igual com havia passat pocs anys abans a
Barcelona (38).

A diferencia de la remarcable documentació que trobem en relació a Talou de Santa
Maria, el nucli mes proper a l'església de Sant Feliu, el seu alou, no presenta cap activi
tat urbanística documentada fins ben entrat el segle XII (39). Es tractava, a grans trets,
de Tespai compres entre els actuáis carrers del Portal de la Barca, Pujada del rei Martí,
el mur de la Forca Vella, i fins l'areny de l'Onyar, poc mes enllá del carrer de Calderers.

Aquesta manca de documentació no ha de fer pensar en l'abséncia d'una certa urba-
nització al voltant de l'església. Recordem que Sant Feliu havia estat la Seu de Girona i
després cocatedral fins ben entrat el segle X. Al seu voltant s'hi trobaren cementiris docu
mentáis (a nord, oest i sud) i també coneguts arqueológicament (vegeu els capítols ante-
riors); sens dubte, també hi devien haver dependéncies de la comunitat clerical i algu
na casa particular, car els canonges de Sant Feliu, com els de la Seu, no feien gaire vida
en comú. Un deis principáis obstacles per al creixement del burg, en aquest sector, era
la proximitat de l'Onyar; només la part immediata a l'església peí nord i peí sud es troba
en un petit replá per damunt deis 70 metres. La resta se sitúa a l'areny, la plana fluvial,
al mateix nivell deis 65 metres que el riu. Per aixó pensem que fins a mitjan segle XII
Talou de Sant Feliu només devia incloure alguns edificis i dependéncies a tocar l'esglé
sia, especialment al voltant d'on ara hi trobem la capella de Sant Narcís.

Una mica mes de claredat ofereixen els dos primers documents, deis anys 1174 i 1176,
que parlen per primer cop de Talou de Sant Feliu. El primer explica la donado (establi-
ment) feta per l'abat Berenguer a Pere Ministral d'unes cases en Talou de la canónica de
Sant Feliu (40). No se n'esmenta l'anterior propietari, per tant podría ser una transmissió
testamentaria. Encara que no s'esmenten les afrontacions, sabem que la familia Ministral
continuava en possessió d'aquesta propietat a final del segle XIII, grácies a documents
que permeten situar aqüestes cases a llevant del carrero de Transfigueres. Dos anys des
prés (1176) el mateix abat Berenguer establia a Ramón d'Estany unes cases (41) que
havien estat d'Adelaida Tort, que afrontaven en totes direccions amb altres cases -de l'a
bat, de Ramón B. (potser Banyoles?, lectura dubtosa), i del capella (no sabem quin)- i a
ponent amb l'areny de l'Onyar ("versus álveo Undaris"). Encara que les afrontacions no
ajudin gaire, un segle després tornaran a documentar-se aqüestes cases d'Estany: un seu
descendent va rebre aqüestes cases en un context molt mes precís que permet situar-Íes



en una part de Tactual illa de cases situada entre els carrers del Portal de la Barca, del
Poli Roció i de Transfigueres, mes enllá deis quals aleshores no hi havia res mes que els
sorrals de l'Onyar.

Abans del 1200 trobem la transcripció d'un document que no ha arribat en gaire bon
estat, sense data i amb lectura dificultosa, pero que per alguns deis personatges esmen-
tats podem datar entre 1170 i 1200. Diu que Barayenus o Balaguerius (pensem que
aquesta segona lectura és la correcta, com veurem) va vendré una casa amb cort (pati)
a Pere Consell, situada en Talou i burg de Sant Feliu, que afrontava a nord amb altres
cases del mateix Balaguer, a sud i orient amb cases del canonge Pere de Banyoles, i a
occident amb l'areny de l'Onyar (42). Hem de reteñir els noms de Banyoles i Balaguer,
que en aquest sector del burg deixaren una forta empremta, especialment el segon, que
va deixar el topónim de "placeta de Balaguer" -que encara s'esmentava en el segles XVI
i XVII- sota les escales de Sant Feliu cap al nord, a tocar el lloc on es devien trobar les
dites cases.

També hem de remarcar la singular interpretado que presenta un document de Tany
1198. on Berenguer Xifre va establir a Pere de Cassá (trancripció dubtosa) i la seva espo
sa Maria una casa que afrontava a ponent i sud amb cases del mateix Cifred i
Esclaramunda de Banyoles, a llevant amb un carrer i a nord amb el riu Galligants (43);
aixó sitúa un petit racó de Talou de Sant Feliu en Tangle que formen el carrer de la Barca
i el Galligants, totalment envoltat per Talou de Santa Maria. Els preus convinguts eren de
220 sous a pagar com a preu de compra de Testabliment i 11 sous de cens anyal, i donen
una proporció d'un a vint molt semblant a la deis lloguers d'época contemporánia.
També indiquen que es tractava duna propietat gran, car un cens d'll sous era forca
elevat a la darreria del segle XII. Per altra banda resulta significatiu que ja es trobessin
edificacions i una certa urbanització a llevant del carrer de la Barca, senyal que l'ocu
pació urbana de l'areny avancava a bon ritme.

Per concloure, hem de remarcar la possibilitat de documentar, durant el darrer quart
del segle XII, un conjunt de propietaris -Pere Ministral, Ramón d'Estany, Balaguer i Pere
de Banyoles- que van rebre cases de propietaris anteriors, encara que pensem que
podrien ser no gaire mes antigües. La seva situació dins Talou de Sant Feliu i la seva
afrontado a ponent amb l'Onyar, permeten situar-Íes a occident de l'església i Tactual
capella de Sant Narcís.

2.5. La denominació del burg de Sant Feliu

El sector septentrional de Girona mostra una planta triangular absolutament definida
per uns límits ciaríssims: les muralles a migdia, el riu Onyar a ponent i el Galligants a
tramuntana i a llevant. Origináriament. com sha vist, aquest espai queda definit per la
via Augusta i el camí perpendicular que resseguint la muralla s'enclinsava cap a Test, a
mes deis cementiris que van néixer al seu redós. Mes endavant el martyrium dedicat a
Feliu incidí espectacularment sobre la zona mes próxima a la porta nord de Gerunda,
enlairada damunt del riu Onyar i definida, cap a llevant, peí gran camí. Aquest espai,
amb el gran temple, els cementiris i, molt probablement, diverses dependéncies anne-
xes, seria versemblantment, fins al segle XI -o potser una mica abans- Túnica área urba
nizada del futur barrí. La resta devia oferir un aspecte rural, amb conreus, vinyes, pas
tures, jardins i horts. Llevat de l'església i el seu entorn immediat, no sembla que aques
ta zona fos definida toponímicament, i si ho fou, ens en manca la constancia escrita. Com
moltes zones próximes a la ciutat s'hauria definit com un suburbium, un territori ante
Gentndam o similar.



Des de mitjan segle XI, les noticies que teñen com a protagonista aquest espai
suburbá i que no es refereixen al vell temple martirial defineixen la zona de maneres
diverses, fins que, amb el pas del temps i una relativa rapidesa, s'acabá imposant el de
"burg de Sant Feliu", en el benentés que 'burg' significa sempre, en aquest context,
'barrí', sense cap connotado jurídica. Tanmateix no fou sempre aquest el nom d'aquell
espai urbá, sino que se n'usaren uns quants simultániament, alguns amb una cárrega jurí
dica considerable, fins que el mes ciar i general acaba per imposar-se.

En la primera menció que ens és coneguda, de Tany 1063, en referir-se a la localit-
zació del forn de Sant Feliu s'especifica, com tantes altres vegades "apud burgurn pre-
dicte Sánete Marie", reblada dues vegades mes en el mateix document "in toto et omni
burgopredicte Sánete Marie" i "burgo iam dicte Sánete Marie" (44). Sembla ciar que ales
hores una de les maneres de referir-se a aquell sector era anomenar-lo burg de Santa
Maria. El fet que una part principal de les terres d'aquella zona, tal com sha vist, per-
tanyessin a la Seu de Santa Maria, ho explica perfectament. Tanmateix, només uns anys
després (1078) trobem que aquest espai era definit com a burg de Sant Feliu; es tracta
d'un document on s'esmenta un altre cop el forn (45); la mateixa referencia consta Tany
1084 (46).

Una altra manera de definir el lloc se'ns fa palesa la darrera década del segle. L'any
1094 el lloc és anomenat "inparrochia Sancti Felicis ve! in burgo episcopale" (47). Per
primer cop se'ns fa avinent la dependencia eclesial d'aquell sector suburbá de la parro
quia de Sant Feliu, que ho fou inicialment de tot el terme urbá de la ciutat de Girona,
mes enllá deis murs. Anomenar aquell lloc burg episcopal tenia una clara connotado
jurídica, pero era perfectament acceptable, car Tespai que era zona urbanitzable i de crei-
xement en aquells anys pertanyia del tot a la Seu de Santa Maria. El darrer any d'aque
lla centuria un nou document definia la zona com "in burgo Sancti Felicis Gerunde,
sttper ripam rivuli Gallicantus" (48), amb una precisió topográfica clara cap a tramunta-
na, com abans s'havia fet vers migdia Tany 1078.

El segle següent comencava de manera semblant. L'any 1104 el lloc és anomenat de
diverses maneres. Primerament trobem "in alodium Sánete Mane vel in parrochia Santi
Felicis" (49), una referencia de carácter jurídicotopográfic de cert éxit i que novament
indica la pertinenca a la parroquia de Sant Feliu; un aclariment relativament nou que
devia considerar-se necessari. Els altres dos documents d'aquest any, amb petites varia-
cions, retornen a la terminologia clássica; "in burgo Sancti Felicis martiris Geniriele super
alodium Sánete Marie sedis" (50) i "in suburbio Sancti Felicis Geninde, super alodium
Sánete Marie" (51). En aquests dos casos la precisió és molt gran, en assenyalar-se el lloc
amb dos mots que, segons opinem, cal considerar sinónims en aquest context docu
mental {burgo i suburbio), el barrí suburbá definit per la presencia del temple martirial.
L'esment de Talou de Santa Maria no fa sino reblar el clau a ['hora d'indicar qui n'era el
propietari.

El 1105 (52) i el 1106, aquest any en dues ocasions (53), es retorna a la fórmula cone
guda '7/z alodium Sánete Marie vel in parrochia Sancti Felicis" que tornem a trobar el
1108 (54), el 1110 (55), el 1111 en dues ocasions (56) i el 1115 amb petits canvis (57).
De Tany 1108 trobem una descripció inédita fins ara pero que no fa sino jugar amb els
conceptes que ja hem anat trobant "in parrochia Sanctis Felicis Gerunde, in burgo sci-
licet Sánete Marie sedis, secus /lumen Gallicantus" (58).

Els tempteigs d'aquells anys, la possibilitat de dir-ho de maneres diferents sense que
les diferents formules usades dificultessin la localització del lloc esmentat, se'ns fa palés
en aquests exemples que hem recollit. De bell nou, el 1116 es torna a parlar de "in burgo
Sancti Felicis, in alodio Sánete Marie Sedis, in honore episcopalf (59), i el 1117 apareix



Texpressió "in alodio Sánete Marie Sedis Gerunde et Sancti Felicis" i en el mateix docu
ment "in burgo Sánete Marie" (60). Aquell mateix any un document es referia a una pro
pietat situada "in alodio Sánete Marie sedis Gerunde. In burgo Sancti Felicis" (61), que
trobem repetit el 1120 -en dues ocasions- (62). 1121 (63), 1130 (64). 1165 (65), 1168
(66), 1197 (67), 1202 (68), 1214 i 1224. Alguna vegada, mes rarament, continua fent-se
servir la referencia a Talou de Santa Maria, sempre amb alguna precisió topográfica, com
és el cas de Tany 1120 (69) i del 1148 (70). Del 1127 és la fórmula ...in burgo et in parro-
chía Sancti Felicis Gerunde... (71). El 1154 se'ns parla de "in ipso burgo qui estad ripam
Gallicantus" (72). el 1174 de "in vico Sancti Felicis, iuxta puteum" (73), en aquest cas
per primera vegada vico com a sinónim de burgo i no amb el significat de carrer que
sol teñir aquest mot en els segles XIII i XIV. Tanmateix, la fórmula, ben coneguda des
de mitjan segle XI, sacaba imposant: "in burgoSancti Felicis", que documenten! el 1167
(74), 1198, 1200, 1206 (75), 1210, 1212 (76), i és, a partir d'aquesta data, la manera única
i precisa de referir-se al lloc (77).

Resulta remarcable el fet que la documentació estudiada trigui a detectar Texisténcia
de Talou de Sant Feliu dins els límits del burg; fins a la segona meitat del segle XII
només s'esmenta Talou de Santa Maria i Talou comtal (els Banys), en referir-se ais domi
nis eminents. Pero resulta significativa la denominado feta per un document esmentat
de Tany 1117 (vegeu nota 60) on es parla de la confirmació feta peí bisbe Berenguer
al clergue Pere Ramón d' omnes plantas quas habes et tenes in alodio Sánete Marie
sedis Gerunde et Sancti Felicis tam in domibus vel hedificiis et condirectis quam in
heremi perprisionibus". Encara que el parágraf no faci esment del burg o de la localit-
zació de dit alou. ho fa mes endavant quan parla del burg de Santa Maria, que hem vist
com va ser una de les formes primerenques d'esmentar el nostre burg. Tot plegat ens
fa pensar en la possibilitat que fins a la segona meitat del segle XII els alous de Santa
Maria i de Sant Feliu encara no estiguessin ben diferenciáis, si mes no peí que fa ais
voltants de Girona. Una hipótesi gens inversemblant si pensem que les dues institucions
havien estat cocatedrals entre els segles IX i X (com hem pogut veure en capítols ante-
riors) i encara mantenien jurisdiccions compartides en el segle XI, tal com explica un
document de Tany 1053 que parla d'un conveni entre els sagristans Bonfill i Bonuc
sobre els delmes i les primícies "...parrochie sánete Marie sedis et sancti Felicis..."
(Martí, Coilecció diplomática de la Seu...citat. doc. 269, 277-278); aixó sembla indicar
la parroquialitat compartida per les dues esglésies, i els seus clergues, sobre un terme
que segurament s'escampava fins ais límits antics de la ciutat. Tots aquests semblen
indicis que podrien resoldre la incógnita de la tardana aparició de les referéncies a Ta
lou de Sant Feliu deslligat del de Santa Maria

2.6. Al nord del Galligants. Sant Pere, Santa Eulalia i Pedret

a) El burg de Sant Pere és el mes antic deis coneguts a Girona, encara que només
sigui per l'escassa referencia d'un document breument resumit per Thistoriador olotí
Monsalvatge (78) on s'esmenta la donado feta Tany 992 peí comte Borrell II
(Monsalvatge el confon amb Ramón Borrell) al monestir de Sant Tere de Galligants, de
tot el burg ("burgo") i alou situat al voltant de l'esmentat cenobi. La noticia és massa breu
per afegir-hi gaires comentaris fins que el document, que deu trobar-se a la secció de
Monacals de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, no sigui transcrit i publicat; de totes maneres
notem que l'esment d'un burg prop de Girona, encara que probablement fos petit i mes
aviat dispers, revaloritza les dades referides al primitiu burg de Sant Feliu del segle XI,
que segurament també s'hauria format en dates mes reculades.



Les dades que disposem fins ara no ens permeten teñir una visió gaire ciara de Te
volució d'aquest burg al llarg deis segles XI i XII. El document de la venda de la valí i
església de Sant Daniel ais comtes de Barcelona Tany 1015 esmenta el dit monestir com
afrontació occidental de la valí (79), encara que alguns indicis permeten endevinar un
paisatge básicamant rural; per exemple el testament de Guitart de Tany 1067 deixava a
la seva dona una vinya sobre Sant Pere ("qui est super sancti Petri"), que segurament cal
situar en el que poc després seria la costa de Santa Eulalia, un camí que menava cap a
Montju'íc i Campdorá. En qualsevol cas Tany 1171 el rei Alfons I va confirmar al mones
tir la donació comtal, feta dos segles abans, del burg "totum burgum qui dicitur et est
sancti Petri" (80). Una altra mostra del domini del monestir sobre el seu burg la trobem
els anys 1190 i 1194, quan el rei Alfons I va alliberar els habitants de Girona deis mals
usos de la intestia i Teixorquia; de Talliberament se n'exceptuava el burg de Sant Pere,
car la seva jurisdicció era exclusiva del monestir (81).

Diverses informacions permeten documentar millor altres escleveniments, com ara la
construcció del nou temple románic de Sant Pere, que va substituir el temple fundacio
nal del segle X; alguns testaments de final del segle XI i principi del XII en son la millor
mostra. L'any 1087 el testament d'Athanolf (82) feia una deixa a "...sancto Petro cenobio
ad ipsa opera...". També Tany 1094 Berenguer Eldemar (83) deixava "... ad cenobio sanc
ti Petri Gallicantu cum solidos C de plata adpensó deferra ad opera eius...". L'any 1102
(84) el testament de Gausfred Bastons, senyor de Cerviá de Ter, deixava "...ad opera
Petri Gallicanti aliam libram (deplata)..." Finalment esmentem Tany 1131 (85), en qué
el testament del comte Ramón Berenguer III va deixar "...adopera ipsius ecclesiae ter-
ciam partem gerundensem monete ite ut praedieto mei elemosynariifaciant eam mittere
in opera ipsius ecclesiae usque abeant ibi missos ducentos morábannos..."; es a dir, que
el comte deixava a Tobra de Sant Pere fins a 200 morabatins deis drets comíais sobre el

tere deis drets d'emissió de la moneda del comtat de Girona (figura 23).

Fig. 23- Sant Pere de Galligants. i al fons Tedifici de Tantiga església de Santa Eulalia.



L'altra gran institució del burg, l'Hospital Vell o de Sant Pere, es fa evident en aquests
primers segles medievals. Encara que la certesa de la seva situació en l'indret del burg
on encara trobem Tedifici no la tenim fins a la darreria del segle XII, potser la primera
referencia a aquesta institució la trobem Tany 1094 (86) quan Tesmentat testament de
Berenguer Eldemar fa donacions "...ad ipsum ospital sextario I de ordeo et sextarios II de
vini et totum ad mensura Gerunde..." (es tracta de les mesures del mercat de Girona).

La referencia á" ipsum ospital et predictos elencos" fa pensar en la relació que l'hospital
de Sant Pere tenia amb els clergues de la Seu de Girona. De fet, l'origen d'aquesta ins
titució sembla remuntar-se mes lluny; en efecte, Tany 983 (87) l'ardiaca Oliba donava al
seu fidel Freder diversos alous situats a la valí d'Anglés a condició que "...ipsum hospi-
tiumperegrinonim curam exindesemper mittere...", és a dir, que tingues cura del man-
teniment de l'hospital de peregrins, versemblantment situat a la ciutat de Girona o a la
seva rodaba immediata i Iligat ais clergues de la Seu, com ho demostra la condició d'ar-
diaca de Tatorgant.

En tot cas Tevidéncia d'aquest hospital es fa palesa en el testament de Genciana de
Tany 1187 (88) que féu donacions, entre d'altres, a "l'hospital de Girona". També Tany
1195 (89) Arnau de Palol feia una donació al mateix hospital. La possible confusió entre
aquest hospital i l'altra institució hospitalaria d'aquella época situada a Pedret queda
aclarida en aquest segon testament, que també feia una donació ais "infirmis de Petreto",
és a dir, a l'hospital deis malalts de Pedret. De totes maneres Tevidéncia de la situació
de l'Hospital de la Seu en el burg de Sant Pere no arriba fins al segle XIII.

b) Al costat del nucli de Sant Pere trobem un altre petit nucli al voltant de l'església
i costa de Santa Eulalia des del segle XI. Els orígens d'aquesta església resten ara per ara
obscurs; la seva situació en els primers estreps de la costa cap a Montju'íc i Campdorá,
sobre Sant Pere de Galligants, sembla una mica excéntrica en relació ais espais conreats
i les vies de comunicado, mentre que Tadvocació de la santa i mártir pot indicar un ori
gen remot.

L'antiguitat del seu terme parroquial, que s'escampava fins a les ribes del Ter peí nord
i Toest, sembla evidenciar-se Tany 1066, en qué el testament d'Arnau Ramón de
Sobrepones (90) deixava a la seva mare "...ipsum alodium quod est in parrochia de
Campo Taurane, et in ipsa Elzeda et in plano de Ameno/a". Notem que la referencia a la
parroquia cal relacionar-la amb Santa Eulalia Sacosta, car des deis seus orígens el terri
tori de Campdorá surt esmentat dins el terme parroquial de Santa Eulalia. L'any 1078 el
testament del cabiscol Joan, de la Seu gironina (91), cedia a Sant Martí Sacosta un "man-
sum I...I quod est iuparrochia sánete Eulalie de ipsa costa". Aquest mas, situat dins un
indret no detallat del terme parroquial de Santa Eulalia, potser caldria situar-lo mes aviat
cap a les planes enlairades de Campdorá, car no sembla gaire versemblant trobar-lo en
els estreps de la muntanya de Montju'íc

Malgrat la referencia aíllada a alguna casa de la parroquia de Santa Eulalia, la situa
ció de Tentorn de l'església, fortament marcat peí desnivell muntanyós, no sembla gaire
urbanitzat en el segle XI. En canvi dues noticies del segle XII indiquen un procés d'ur-
banització potser incipient. L'any 1147 Ermessenda i Berenguer de Campdorá, definien
a Santa Eulalia Sacosta (92) i al seu capella Ramón la tinenca d'una casa situada "in
burgo sánete Eulalie iam dicte et omnes illas domos de quibus debentur nobis dúo paría
caponum", és a dir situada en el burg de Santa Eulalia, a mes d'un parell de capons que
devien per unes altres cases. La referencia d'un burg en Tentorn de l'església cal enten-
dre-la com un petit gaip de cases situades al llarg de la costa o pujada des de la cruílla
davant de Sant Pere de Galligants fins a l'església; potser quatre o cinc; com les que apa-



reixen a diversos capbreus episcopals deis segles XIII i XIV. Una altra casa propera sem
bla esmentar-se Tany 1151 quan Pere Bord i Ermengarda vengueren (93) la seva meitat
(deis drets) "ex ipsas domos et vincas et olivaríisatque universiis arboribus quod habe-
mus et tenemus [...] in ipsa costa sánete Eulalie in alodium eiusdem ecclesie". Al voltant
de les cases hom endevina un paisatge fonamentalment rural amb plantacions de vin-
yes, oliveres i altres arbres probablement de seca, car no oblidem que se situaven en
una costa. D'altra banda el text exceptuava de la donació els drets del capella de Santa
Eulalia i del seu batlle Pone.

c) Molt poques son les referéncies documentades que trobem del desenvolupament
medieval de la franja de terres que es perllonga a la riba dreta del Ter, des de Sant Pere
de Galligants fins al Pont Major; malgrat tot, podem establir algunes línies principáis.

La primera documentació la trobem Tany 1019, quan es produí la dotado de la canó
nica restaurada de la Seu de Girona (94). Entre les nombroses donacions hi figurava la
de Guillem, difunt comte d'Empúries, que va donar el seu alou que tenia a Pedret i els
situats al Mercadal i el Pía de Girona, sense mes especificacions.

Mes aclaridor resulta un testament ja esmentat, el donat Tany 1066 per Arnau Ramón
de Sobrepones, ficlel deis comtes pels castells de Sobrepones i Estela (95); deixava a la
seva mare Garsenda tot Talou que tenia a la parroquia de Campdorá, l'Elzeda i el pía d'
Amenola. Remarquem que el topónim cTElzeda surt documentat per primer cop Tany
1015 en la venda episcopal de la valí i l'església de Sant Daniel ais comtes de Barcelona
(96), on hi figura la vil-la d'Elzeda com a afrontado nord de la valí. Es tractava del sec
tor meridional de l'altiplá de Campdorá que va donar lloc ais masos medievals d'Olleda
i modernament al vei'nat del mas Aulet, en el límit entre Montju'íc i Campdorá. El topó
nim Amenola {ammenola = ametlla, en llatí) corresponia al comencament del pía de
Pont Major, on se situaven els molins, la resclosa i el rec de la Menola (topónim actual).
Probablement aquest sector corresponia ais alous del terme d'Horta que surten esmen-
tats dos cops (97) a la darreria del segle X, quan el comte Borrell va fer vendes i dona
cions testamentáries.

Son aquests molins de la Menola, també dits de Pedret, que surten esmentats Tany
1081 en el testament de Bernat Guillem, sagrista de la Seu (98), que va deixar, per a la
iTluminació de la catedral, els explets (rendes derivades de la prodúcelo) deis molins de
Pedret, que tenia infeudats per la canónica de la Seu. Encara que el document no situí
exactament la seva localització, sembla que han de ser necessáriament els de la Menola,
car al llarg deis segles apareixen sempre vinculats ais canonges de la seu gironina (figu
ra 24).

L'esmentat testament d'Arnau Ramón de Sobrepones (1066) també deixava a la seva
mare els molins del Ter que tenia mes amunt i mes avall del pont ("superet subtuspon-
tem"). Aquesta és la segona referencia documentada al Pont Major (la primera és del
980), vell pont d'origen roma, que apareix esmentat sense cap altre afegit, car era Púnic
pont que hi havia sobre el riu (fins al segle XIII, en qué es construi'ren altres ponts sobre
el Ter i l'Onyar; aleshores comencá a ser anomenat el Pont Major per diferenciar-lo).

La institució mes important de Pedret va ser sens dubte el seu hospital, que encara
avui, malgrat les transformacions sofertes peí temps, román en el mateix lloc on va ser
arxecat, segurament en el segle XII. El seu origen resta ara com ara desconegut, pero la
primera referencia sembla trobar-se Tany 1167. en qué Adalets i Garsenda donaven a la
"casa de Aguiunno" una vinya del terme de Sant Martí Vell (99); aquesta donació era
refermada per Gustafed i Garsenda que cedien el senyoratge (senioraticum) de dita
vinya a Tesmentada institució (100). Tots dos documents utilitzaven formules semblants;



Fig. 24. Molins de la Menola

Fig. 25. Hospital de Pedret. Aspecte actual



els quatre donadors diuen que fan la donació a la casa "en la qual viuen estant sans",
referencia curiosa que només s'explica per la naturalesa de la institució, destinada a l'a-
collida de malalts; d'altra banda encara que pocs documents donen indicado de la loca-
lització de la "casa de Aguiunno" sabem que aquest topónim (que indica un rec) pot
localitzar-se cap a Pedret i Pont Major, per una altra referencia documentada en el segle
XII; Tany 1179 Adelaida va donar al seu nebot Doménec 4 bracades de térra (uns 6'5
metres de front) en l'honor que tenia per la seu de Santa Maria, al costat de l'església
d'"Aguiunno"(lQl), la térra afrontava al nord amb la dita església, a occident amb la riba
del Ter i a orient amb la tinenca deis "lleprosos", una de les formes mes habituáis de
referir-se a l'hospital de Pedret. Linteres del document rau en la precisió que hom dona
sobre Tus de la dita institució, destinada a acollir els malalts greus, i Texisténcia d'una
església que mes endavant será coneguda com Sant Jaume de Pedret o deis Malalts.
Tampoc podem oblidar que a la darreria del segle XII els hospitals de Pedret i de Sant
Pere eren les úniques institucions hospitaláries cap a les quals s'orientaven les donacions
pietoses (en el segle XIII s'hi va afegir PHospital Nou o de Santa Caterina).

A final del segle XII tornen a esmentar-se donacions relacionades amb aquest hospi
tal; Tany 1189 el rei Alfons I donava ais "lleprosos i malalts de Pedret" (102) 8 "esqui-
llats" del forment que rebia cada any deis molins reíais de Girona (sens dubte els molins
del Mercadal). També Tany 1195 el testament. ja esmentat, d'Arnau de Palol (103) dei
xava ais "infirmis de Petreto" 15 sous, a mes deis 3 que rebia {'"hospitali Gerunde", la
institució potser aleshores ja situada en el burg de Sant Pere (figura 25).

L'altre element característic del nucli de Pedret el trobem a la seva font, que ha per-
durat fins els nostres dies. Les primeres referéncies documentades figuren en els privile-
gis que Alfons I va atorgar ais habitants de Girona, fent-los Iliures del pagament deis mals
usos de la intestia (104) i Teixorquia (105). A Phora d'establir els límits del terme urbá
la ciutat arribava peí nord "usque adfontem de Petreto". La mateixa font, lloada per les
seves propietats medicináis en textos medies deis segles XVIII i XIX (106), ha mantingut
el seu ús fins ais temps actuáis.
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3. El segle XUI fins al 1285

3.1. L'alou de Santa Maria

Actualment disposem de pocs documents coneguts que permetin seguir les transfor
macions esdevingudes en l'alou episcopal del burg de Sant Feliu; un parell expliquen
algunes incidéncies de Tilla del forn i els Banys, mentre que un grup mes nombrós escla-
reix una part del creixement del sector mes gran de l'alou, entre el riu Galligants i Tac
tual carrer del Portal de la Barca.

El primer document té la data de 1210 i esmenta una casa que Arnau de Mercadell
va vendré a Pere Mascardell situada al sud del forn i les cases de Guillem Sunyer (l'an-
tiga propietat deis Adals en els segles XI i XII); tenia a llevant els Banys, a ponent un
carrer -Tactual Pujada del rei Martí- i a sud un altre carrer (1). Tornem a observar que
la gran propietat formada peí forn i les seves cases continuava en mans deis Sunyer; per
altra banda trobem que la casa veñuda afrontava directament amb els Banys; aixó vol
dir que el carrer que havia separat les Ules de cases deis Banys i del forn anteriorment
havia desaparegut, si mes no en un tram, probablement en relació amb 1'edificado deis
Banys, feia encara pocs anys. D'altra banda assenyalem que la transcripció d'aquest
document en els segles XVII o XVIII -no ens n'ha arribat Toriginal- comenta al clors que
aleshores aquesta casa estava ocupada peí convent de les caputxines, una localització
ben coneguda. a llevant de l'antic carrer del Llop, actual Pujada del rei Martí (figura 26).

Pocs anys després (1223), el bisbe Alemany va establir al canonge Pere de Pau, de
l'església de Sant Feliu, diverses possessions del burg (2); d'aquest document, forca com
plex, ara ens n'interessa només la donació de les cases que foren de Vilá (que ja hem
vist en la segona meitat del segle XII), que ara tenia Pone Rasor (barber) i que se situa
ven al costat de les de Guillem Sunyer (les del forn) i de les cases de Ramón Mascardell
al nord. Si relacionem aquest conjunt de cases amb les esmentades en el document ante
rior i hi afegim els Banys, disposem de prou informació per valorar el grau de consoli
dado urbana assolit peí sector sud-oriental del burg.

Un conjunt mes important de documents, vuit exactament, ens han de permetre fer
una tillada al gran sector de Talou de Santa Maria, que s'escampava cap a l'Onyar i el
Galligants. En primer lloc trobem que Tany 1206 Berenguera, vídua de Guillem Ricard,
va vendré ais germans Ramón i Jaume Mascardell, potser filis de l'esmentat Pere, les
cases que tenia en el burg, sota domini episcopal (3), i que afrontaven a orient, sud i
nord amb altres cases deis compradors (que així arrodonien la seva propietat) i a occi
dent amb un carrer, que segurament era el carrer del Poli Rodó. El document afegeix
que la dita Berenguera havia rebut les cases del seu pare Pere Arnau; aixó resulta prou
significatiu, car hem de recordar que Tany 1154 Joan de Sitjar s'havia repartit el domini
de Talou episcopal al sud del Galligants, amb el seu cosí, o parent proper, Pere Arnau,
encara que aquest era clergue. Hi ha la possibilitat que Berenguera fos una Sitjar i també
pot ser que les seves cases se situessin en el "lloc de Sitjar" esmentat Tany 1148. Si fos
així, aquesta seria, fins ara, la darrera operado ¡inmobiliaria coneguda deis Sitjar en el
burg de Sant Feliu.

Mes esquerpa és la informació facilitada per un document de Tany 1214. S'hi diu que
el canonge Gausfred Moner va vendré a Ramón de Déu unes cases situades en el burg
de Sant Feliu i alou de la Seu; només dona com a afrontació al nord el riu Galligants (4).
Tot i aquesta manca de dades, sembla segur que aqüestes cases se situaven entre els
actuáis carrers del Pou Rodó i de la Barca, al llarg del Galligants, i conformaven una
extensa propietat, com veurem mes endavant. Ara assenyalem que amb aquest docu-
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Fig. 26a. Planta del sector del forn de pa del burg
de Sant Feliu a final del segle X3 i primera meitat
del XII.

I) Probable emplacament de les propietats de
Pere Vendrell el 1108.

2 i 3) Cases i terres que tenia Pere Josbert el
1094. El 1104 sembla que ho adquirí Joan
Mascardell.

4) Casa amb eixida que el 1108 era propietat
d'en Pere Josbert. El 1110 ho havia adquirit en Joan
Mascardell.

5) El 1094 Guillem Gausbert hi tenia una casa

amb horts arbres i cabanes. Maria. la seva muller, hi

y^Z~:':£? surt referenciada el 1108. Finalment. Joan
¡gss-Kss^ Mascardell ho compra el 1110. i cinc anys després

encara ñera el propietari.
ó) Casa de Bernat Pone, ferrer el 1110.
7) Casa de Joan Mascardell el 1110.
8) Horts que el 1094 pertanyien a Ermemir

Ferrer. El 1115 els vengué a Bernat Vidal per tal que
s'hi edifiquessin cases de nova construcció.

9) Casa d'Arnau Adals el 1105.

10) Casa d'Arnau Adals i de Bernat Ramón el

1105. El mateix any Adals hi establí Joan Ramón.
II) El 1104 Arquimbau i llur fill Carbonell dona-

ven ais esposos Pere Guillem i Eldiardis unes cases
amb cortáis que amb anterioritat havien pertangut a
Arnau Adals.

12) El 1104 Sunyer establí Trutgarda en una
casa. El 1120. Joan Mascardell la compra a
Trutgarda.
13 i 14) Horts que tenien Sunyer i Arnau Adals el
1104. El mateix Adals s'hi documenta el 1120.

15) Hort d'Arquimbau el 1104. Pocs anys des
prés Pere Guillem hi aixeca una casa, segons es
desprén d'un document de 1120.

16) El 1104 i el 1105 s'hi documenta un hort

propietat d'Arnau Adals.
17) Carrer que va desaparéixer amb la cons

trucció deis Banys el 1194. La menció mes antiga es
remunta al 1084. En un document del 1197 es corri-

prova que ja no hi passava.
18) En aquest espai cal situar un grup de cases

i cortáis que estaven sota el domini directe de la
Sen gironina. Hi figuraven les cases de Bernat
Bonissimi el 1084 que després van pertányer a Em
Roca el 1106, el 1111 i el 1140. També hi havia la
casa de Guillem Castelló el 1111 i el 1140. Les de

Ramón Ot es referencien el 1084 i el 1106. La de

Vaslini el 1111. que vengué a Pere Ramón el 1127.
19) Alou comtal amb cases que Bofill dona a Sant Daniel el 1085.
20) Cases i terres deis Adals que el 1120 hi establiren Nadal, que era el forner.
21) Forn de pa del burg. S'esmenta per primera vegada el 1063- El 1078 pertanyia a Arnau Adals. Apareix

referenciat també el 1120 i el 1130.

22) Cases de les quals només en coneixem alguns propietaris: Humbert Trencanous hi apareix el 1078 i
els Sunyer el 1111.

23) Carrer només s'esmenta en un document del 1210.

24) El 1064 es parla d'un altar de Sant Just. El 1103 hi consta una capella de Sant Just. El dibuix la resti-
tueix com una esglesioia románica. El cert, pero, és que es desconeix totalment l'aparenca real que tenia, per
qué va desaparéixer ben aviat i sense deixar rastre. Així. el 1210 en el seu lloc s'hi documenten unes cases.



Fig. 26 b. Planta del sector del burg on s'emplaca-
ren els Banys. Segona meitat del segle XII i princi-
pi del segle XIII.

1) Cases de Vidal que va edificar a partir del
1115.

2) Casa de Pere Liado el 1160.

3) Casa que Pere Liado vengué a Vilar i Juliana,
esposos, el 1168. El 1197Vilar encara la posseia. En
realitat hi havia dues cases, que Vilar ajunta com
tina de sola. La part de ponent ja la tenia el 1168,
encara que anteriorment havia pertangut a Boscá.

4) El 1166 era Tangle d'una trilla on Arnau
Guifred establí Vilar i la seva muller Juliana.

5 i 6) Pan duna trilla que el 1166 i encara 1168
pertanyia a Arnau Guifred.

7) Edifici deis banys públics. Foren aixecats el
1194 amb llicéncia del rei Alfons I. La seva cons

trucció implica un cert enrenou urbanístic a la zona,
perqué comporta l'enderroc d'unes cases qtie ja hi
havia en el lloc i, fins i tot. la supressió d'un carrer.
Malauradament no es té cap constancia documental
de qui gestiona directament les obres. Tanmateix.
els Sunyer, un llinatge de burgesos emergents i molt
actius en aquesta época en el burg de Sant Feliu,
tenien unes quantes propietats amb cases, trilla i
banys el 1197 en aquest lloc. Aquest fet ens fa pen
sar que foren ells els responsables.

8) En aquest indret s'hi trobaven les antigües
cases de Nadal de les quals se'n segueix el rastre
documental fins el 1166. En el 1197 hi figurava
Pone Reeditor.

9) Forn de coure pa del burg de Sant Feliu. El
1167, Arnau Guifred i la seva esposa Raimunda
l'empenyoraven a Guilem Terrades. El 1210 el forn
era regentat per Guillem Forner.

10) Grup de cases poc conegut. Només se sap
que el 1210 Arnau Mercadell es venia unes cases a
Arnau Mascardell.

11) Carrer que apareix a migdia de la casa
d'Arnau Mercadell en un document de venda de

1210.

12) En l'instrument de 1210 ja esmentat figuren
unes cases.

ment fa la seva aparició en el burg la poderosa familia deis De Déu, ciutadans i juristes
que van fer altres operacions que tractarem seguidament. Indirectament també tornem a
saber de Texisténcia d'aquestes cases poc després, Tany 1223: un document esmentat
confirmava al canonge Pere de Pau unes cases situades al llarg del carrer de la Barca, a
ponent cap al riu Onyar (5), que afrontaven a l'altra banda del carrer, cap a llevant amb
les cases ja dites de Ramón de Déu i altres propietaris.
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Fig. 27. Planta de dues illes urbanes del burg de
Sant Feliu en el segle XIII. Se sitúen a banda i banda
de Tactual carrer de la Barca.

1) Cases, honors i masoveries de Pere de Déu. El 1263 establia Doménec Oller en tres cases contigües
que es trobaven a tocar el riu Galligants. En el mateix any també hi establia Ermessenda. muller de Guillem
de Lleida, a la part de migdia d'aquestes propietats. Poc temps després la mateixa Ermessenda adquiría les
cases que fins aleshores tenia Doménec Oller.

2) Dues masoveries de Ramón Llogaia (Leucata). Surten esmentades en dos documents de l'any 1263- A
Tentorn immediat hi vivien Pere Doménec, cuirater, i Gerunda Maestría.

3) El 1221 s'hi mencionen les diferents cases que abracen tota la gaita de llevant d'aquest tram de Tac-



Els pergamins de la Seu de Girona donen mes informació d'aquestes cases, que sens
dubte disposaven de grans espais no edificats. Per exemple sabem que mig segle des
prés, Tany 1263, Pere de Déu, parent de l'abans esmentat, encara que no pas fill, dona-
va en establiment a Pere de Leucata (o Llogaia) algunes de les cases que tenia a tocar
el Galligants (6) que afrontaven amb un carrer a occident (la Barca) i amb altres cases
del mateix De Déu -sens dubte una altra part de l'extensa propietat- a orient. Aqüestes
altres cases, tres exactament, van ser establertes un mes després peí mateix Pere a
Domingo Oller (7); afrontaven també amb el Galligants, cases deis germans Arnau i
Guillem de Llémena -segurament també establertes pels de Déu- a orient i amb altres
cases -dites masoveries en el document- del mateix Pere de Déu a sud. Va ser en aqües
tes dues masoveries que l'agost del mateix 1263 Pere hi va establir Pere Guillem d'Olleda
(nom d'un mas, antiga vil-la, prop de Campdorá). Afrontaven amb els Leucata, Llémena
i Oller esmentats, mentre que al sud encara s'hi trobaven altres cases del mateix Pere de
Déu (8), que tenia una possessió sens dubte considerable que dona una idea de la
important compra originaria, realitzada peí citat Ramón de Déu Tany 1214. Segurament
les seves cases ocupaven, amb els Llémena esmentats, una gran part de Tilla de cases
situada entre els carrers de la Barca i del Pou Rodó (figura 27).

Els establerts Leucata, Olleda i Oller, membres importants de la burgesia gironina,
adquirien les cases sens dubte per fer-hi nous establiments. En augmentar la superficie
edificada (el nombre de cases) i el volum de rendes pagades pels tinents (residents), els
De Déu hi mantenien la propietat útil i continuaven cobrant censos, mentre que la
Pabordia de Desembre de la Seu s'encarregava, des de comencament del segle XIII,
d'administrar aquesta part de Textens alou de Santa Maria.

tual carrer de la Barca. El tinent principal devia ser Pere de Déu, pero n'hi havia d'altres. De sud a nord son
els següents: Rossell el 1221, Berenguer d'Horts, Pere de Déu i Ramón Berenguer.

4) Honor amb cases i trilla deis germans Llémena, Arnau i Guillem. el 1263.
5) Entre el 1269 i el 1271 Macia d'Ivars. dit Pere Capeller, hi tenia un solar sense edificar que el 1271

vengué a Joan Caselles. Peí sud limitava amb la casa de Dalmau Llora. Era un edifici nou, perqué dos anys
abans, Simó, fill de Jaume de Rosa, va vendré la finca peí tal de construir-hi cases.

6) Mur antic del Galligants. És així com s'anomenava el 1271 el mur de contenció del riu Galligants i de
l'Onyar. Fou bastit a principi del segle XIII i vorejava els rius des d'aquest indret fins al capdavall del cap
de l'Areny, al final de Tactual carrer Albareda.
La referencia com a un mur antic el 1271 indica clarament que. en aquells moments. ja n'existia un altre. Se
situava uns metres mes a prop del riu i anava destinat a protegir aquelles cases que s'havien construi't fora
del mur durant el segle XIII (vegeu doc. 1221. Arnau de Far).

7) Carrero o androna el 1269.
8) Casa de Duran, marit de na Gossa, el 1269.
9) Tota aquesta illa de cases la va rebre Pere Pau en herencia el 1221. Encara que el document de con

firmació que fa la Seu de Girona d'aqtiestes possessíons no dona cap indicació explícita, pensem que es
tracta del mateix sector urba que altres documents esmenten com el barri deis molins de Sant Pere. Les
referéncies segures i. el que és mes important, amb afrontacions, es remunten a l'any 1256. Aleshores l'es
pai era relativament poc edificat, car s'hi descriuen honors, trilles, horts i cases. Una serie de quatre docu
ments encadenáis datats d'entre el 1256 i el 1277 mostren clarament que la urbanització definitiva d'aquest
espai es va produir en aquests anys. Resulta molt interessant assenyalar Texisténcia d'unes pedreres amb
una roca major que sembla que era Tobjecte de Texplotació. Un altre tret físic característic era el transit del
rec, que travessava el barri d'est a oest i alimentava els molins de Sant Pere. Entre els establiments coneguts
figuren alguns picapedrers o gent que s'hi relaciona. Així. el 1256 Pere Maxela. pedrer, vengué la seva tri
lla a Arnau Abaci, també pedrer. El 1257 Beatriu Colomer va vendré un hort i una pedrera que abans havia
estat de Pere Macsela. El 1277 Miquel Peí va vendré a Arnau Llemosí una casa i la pedrera a Arnau Llemosí.
En el mateix any Miquel Peí va vendré una altra casa a Guillem Puig. pedrer.

10) Segon mur de contenció del riu. Es devia construir a mitjan segle XIII; en tot cas, abans de 1271.
11) Rec deis molins (V. 12561 i 1277).

12) Pedrera.



Encara hi trobem una darrera operado de Pere de Déu on es diu que era fill de
Bernat de Déu. Es tracta de la venda -no pas establiment, com abans- feta Tany 1271 a
Pere Isern, clergue de la Seu, d'unes cases tingudes per Pere Guillem i Ermessenda, que
abans havien estat del difunt Ramón de Leucata (per tant ja comentades mes amunt),
amb les conegudes afrontacions deis Llémena i el Galligants (9). En aquest cas la venda
significava la pérdua de la propietat per part deis De Déu, que també feia poc havien
venut unes altres cases, situades mes al sud, a l'abat de Sant Feliu.

\A
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Fig. 28. Planta de Tentorn urba de l'església de Sant
Feliu en el segle XIII i comencament del XIV.



1) Església de Sant Feliu.
2) Casa de Guillem Barral el 1221 i el 1233. A la darreria del segle XIII hauria pertangut a Montagut. El

1360 s'hi establia Cerviá Sunyer.
3) Cases del cabiscol Berenguer de Sant Jaume entre 1221 i 1233. El 1300 encara eren de propietat cano

nical, concretament de Dalmau Garriga. El 1333 Arnau Puig es venia aquesta propietat.
4) El 1174 l'abat de Sant Feliu establia en aquest lloc Pere Ministral. El 1256 encara s'hi documenta una

seva descendent, Ermessenda Ministral. El 1267 hi figura Bernat de Vilafreser.
5) Entre 1256 i 1267 s'esmenta en aquest punt la casa de Bartomeua, filia de Pone Alcheri. El 1267 s'ho

vengué a Bernat de Canavells.
6) Cases del clergue Pere Serra esmentades el 1256, el 1264 i el 1267.
7) Carrero, "callerino", afrontat en un document de 1267.
8) Carrero esmentat el 1300.

9) Casa de Bernat Pellicer el 1252 i el 1256. Amb anterioritat, el 1224, havia pertangut a Aiem.
10) Casa de Ramón Capó el 1252. El 1224 pertanyia a Estefanía dAiem.
11) Cases de Ramón de Verges el 1224. Entre el 1252 i el 1272 les tenia Luciana.
12) El 1272 Guillem de Planes, capeller, vengué la casa a Bernat de Flanes.
13) Cases de P. de Foixa el 1272.

14) Cases del cabiscol de Sant Feliu el 1272. el 1252 i el 1267.

15) Carrer documentat el 1264, el 1300 i el 1317.
16) Casa de Bernat de Santmartí el 1264. Joan de Sant Antoni ho venia a Pere Nunir.
17) Casa d'Arnau Camps el 1277.
18) Claustre de Sant Feliu.

19) El 1277 Arnau Refart venia aquesta casa a Arnau Camps. Possiblement el 1239 havia pertangut a
Esteve Sabater.

20) El 1239 Pere Pau venia aquesta casa a Guillelma. El 1286 s'hi documenta Pere Mata. El 1287 la dete
nia Arnau Camps.

21) Casa que el 1239 tenia Berenguer Fuster. El 1286 la tenia Arnau Refart i, un any mes tard, Arnau
d'Olives.

22) Refectori de Sant Feliu en el segle XIII i comencament del segle XIV.
23>Galería oriental del claustre de Sant Feliu. El 1300 s'esmenta com un carrer que condueix al refec

tori, encara que, el 1264, ¡a surt afrontada.
24) Galería occidental del claustre. Fl 1230 s'esmenta com un carrer que passa per sota les cases de

Guillem Barral al costal del cementiri.

25) Cases que el 1249 tenia Bonanat Barcelona.
id) Fl 1249 era un curial on Pere Calve!, preveré de Sant Feliu, eslablia Ramón de Sant Jaume. precep

tor de Sant Feliu, tot salvant el drel de Guillem Sunyer. A ponent afrontava amb la volta major de les cases
den Calvet (actual are de Trasfigueres).

27) Cases de P. Alberger el 1249.
28) El 1351, en aquest indret s'hi emplacava l'hospici de Balaguer. Aquest antropónim s'havia convertit

en una referencia topográfica urbana. Encara l'estima de 1535 anomenava Balaguer la placeta que s'obria
davant de Tactual campanar de Sant Feliu. De fet, el personatge és molt mes antic. A final del segle XII es
documenta en aquest sector un tal Balaguer. Tanmateix la documentació aporta altres propietaris que deu-
rien veínar amb Balaguer: Pere Consell i Pere de Banyoles. també a final del segle XII. El 1351 Joan Noell
i Bernat Camps hi posseíen cases. Mes endavant encara Dalmau Corona i altres propietaris els van expro
piar llurs casáis per enderrocar-los i construir, al seu lloc la base de Tactual campanar de Sant Feliu.

29) Carrer (v. quadern núm. 3. p. 37-38, 14-15).
30) I.loc on caldria situar el celler de Balaguer o de Tabal el 1296.
31) Carrer del portal de Balaguer el 132.
.32) Illa de cases (v. quadern núm. 3, p. 37-38, 13).
33) Escales de Sant Feliu. Les tenim referenciades a prineipi del segle XIII, en un document datable entre

1220 i 1230.

34) Illa de cases on des de comencament del segle XIII s'hi coneixen alguns propietaris com el canon-
ge Gacelinus i Pere Mercadal. El 1321 Feliu de Socarrats hi tenia un hospici.

35) Voltes de les cases de Feliu de Socarrats Tany 1321. Foren aixecades cobrint parcialment el carrer del
portal de Balaguer i recolza ven directament sobre la facana de ponent de l'església de Sant Feliu.

36) En aquest indret ja hi havia cases construides abans del 1176, quan l'abat de Sant Feliu establia
Ramón Estany en unes cases que havien pertangut anteriorment a Albide Torta. Peí document sembla que
la urbanització d'aquest sector era prou densa, ja en aquell temps. El 1275 Joan de Galligants. besnét per
part de mare de Ramón Estany. encara hi tenia cases.



3.2. L'alou de Sant Feliu

La relativa escassetat de documents del segle XIII referits a Talou de Santa Maria,
queda fins a cert punt compensada per la trentena deis que tracten de Tactivitat urba
nística en Talou de Sant Feliu. Sembla que fou aleshores que aquest conegué un verita-
ble desenvolupament. A causa de la complexitat de Testudi d'aquest notable conjunt
documental, majoritáriament recollit en el Caphreu de la Pabordia de Juny que es con
serva en l'Arxiu Diocesá de Girona, hem dividit el seu estudi en tres sectors: el primer
compren les cases al voltant del cementiri-claustre situat al nord de l'església; el segon
abasta totes les cases situades entre el carrer del Portal de la Barca i les escales i piafa
de Sant Feliu; finalment el tercer s'escampava al sud de dites escales, entre els actuáis
carrers de Calderers i la Pujada de Sant Feliu.

a) Al nord de l'església de Sant Feliu, avui hi trobem la gran capella de Sant Narcís,
bastida en estil neoclássic a final del segle XVIII, i un carrero que des del carrer del Portal
de la Barca va cap a la porta nord de l'església. Fncara que aquest espai segurament
havia estat edificat des de Tantiguitat tardana -car sempre hi trobem alguna dependen
cia eclesial en aquest sector, d'altra banda ben enlairat-, és cert que la documentació
escrita que fins ara hem trobat -a manca de dades arqueológiques- no fa esment de la
seva urbanització fins ben entrat el segle XIIT.

El primer document és datat del 1230 i relata com Ramón de Bas, abat de Sant Feliu,
va establir a Guillem Barral una casa que limitava a sol ixent (a llevant) amb el cemen
tiri de Sant Feliu (el septentrional), a migdia amb el mur nou (de l'església), i a ponent
i nord amb altres cases de Berenguer de Sant Jaume (10); per tant Tespai ja es trobava
prou urbanitzat, tot i el carácter primerenc del document. Hem de remarcar Tesment del
"muro novo" que sembla indicar la construcció d'una nova església, potser la románica,
de feia poc temps (figura 28).

La mateixa casa no va trigar gaire a canviar de propietari emfitéutic, i també a pre
sentar canvis significatius. L'any 1233 el dit Guillem Barral va vendré les seves cases del
costat del cementiri al seu veí, el clergue Berenguer de Sant Jaume (11); hi tornem a tro-
bar les afrontacions conegudes amb el cementiri i el mur nou, tot i que aleshores un
carrer separava les cases del cementiri; dit carrer o carrero pot haver estat el que anava
cap a la porta nord de l'església. Tot indica que la casa del 1221 havia esdevingut cases
(dues) Tany 1233, és a dir que Barral havia parcellat i aixecat noves cases -aixó era un
establiment-, un fet característic del procés de densificado de la Girona medieval fins el
segle XIV. Aqüestes mateixes cases de Barral i Berenguer de Sant Jaume foren donades
a Ramón de Sant Jaume, clergue i cabiscol, nebot de Tanterior, Tany 1250 (12); Tabat de
Sant Feliu aprová la transmissió, afegint-hi que es tractava de les "masoveries" que
havien estat del seu oncle (figura 29).

A la banda de llevant del cementiri, a tocar la Pujada del rei Martí i davant el forn,
també s'hi trobaven altres cases. L'any 1239 el canonge Pere de Pau, molt actiu en ope-
racions immobiliáries, va establir-hi -amb permís per fer-hi cases- a la vídua Guillema
una casa que tenia a llevant del cementiri i que afrontava a nord i sud amb altres cases
-d'Esteve Sabater i de Bartomeu Fuster- i a Test amb la "viapublica que intrat in civi-
tatern", la Pujada del rei Martí que entra a la ciutat peí Portal de Sobrepones (13).

Al nord del cementiri septentrional també hi havia altres cases que tancaven Tilla cap
al carrer del Portal de la Barca. L'any 1264 Bernat de Sant Martí va vendré al cabiscol
Ramón de Sant Jaume una casa que afrontava amb carrers a nord i orient -Portal de la
Barca i carrero oriental del claustre)-, amb el cementiri al sud, i les cases de Pere de



Fig. 29. La porta nord de Sant Feliu.

Sasserra a occident (14); el document es troba a l'arxiu de la Catedral perqué excepcio-
nalment aquest petit racó pertanyia a Talou de Santa Maria. També s'hi trobava a tocar
la casa que Arnau de Rafart va vendré al clergue Arnau de Camps Tany 1287 (15). i que
afrontava amb altres cases d'en Camps al nord, el cementiri a Toest i el carrer (la Pujada
del rei Martí) a Test.

Un fet significatiu d'aquest conjunt de documents és el procés d'apropiació del domi
ni útil de les cases per part deis clergues, un cop aqüestes havien estat edificades.
Acabem de veure com Berenguer i Ramón de Sant Jaume o Arnau de Camps, cabiscols
i canonges, compraven la propietat o domini útil d'unes cases que havien estat de laics
(Barral, Sant Martí, Rafart). Almenys en un cas també hem vist com Barral s'encarregava
de fer-hi una parcellació i segurament hi establí tinents o masovers -d'aquí el nom de
masoveries- que pagaven els nous censos i altres drets provinents deis establiments. Al
cap d'uns anys les cases acabaven compracles pels clergues que les adquirien amb una
finalitat rendística i les immobilitzaven des d'un punt de vista mercantil -podríem parlar
de "mans mortes"-; per aixó Tactivitat immobiliária documentada es localitza básicament
a les zones de nova expansió urbana.

Aquest és un procés que es va donar moltes altres vegades en la Girona deis segles
XIII i XIV, i que va anar posant en mans deis capellans la propietat útil de gran part de
la ciutat, sense deixar de banda que la propietat o domini eminent ja era, de bon
comencament, de les grans institucions eciesiástiques com ara la Seu o Sant Feliu.

b) El segon sector de Talou de Sant Feliu que estudiaren! compren les cases, carrers
i places situades a ponent de Tanterior; entre Tactual carrer del Portal de la Barca, carrer
de la Barca i la placa de Sant Feliu. Aquí hi podem fixar un conjunt cié documents, enea-



ra que el seu encaix sigui una mica complicat. Primerament hem de recordar que aquest
espai presentava, a final del segle XII, noms com Ministral, Banyoles, Balaguer i Estany,
els primers propietaris coneguts i que probablement també realitzaren el primers esta
bliments, car els seus noms hi deixaren petja, com veurem mes endavant.

En primer lloc tenim que Tany 1228 dues noticies informen de Tactivitat que s'hi
desenvolupava. La primera diu que el canonge Berenguer de Vilafreser instituí un bene-
fici a la capella de Sant Jaume de l'església de Sant Feliu -una mena de fundació per al
manteniment d'activitats d'un clergue-, i el dotava amb la donació d'un hort que hi tenia
davant les seves cases (16) amb la finalitat que s'hi fessin establiments d'altres cases ("ad
constniendum domos"). Per referéncies posteriors del cognom Vilafreser sabem que
aquest establiment es va fer al nord de les actuáis escales de Sant Feliu, gairebé a tocar
les. El mateix 1228 l'abat Ramón de Bas lloava -clonava el consentiment- ais establiments

de cases fets per Pere d'Argelaguers en la possessió del clergue Berenguer de Banyoles,
probable hereu del Pere de Banyoles esmentat poc abans del 1200 (17). Aquesta pos
sessió se situava molt a prop de Tanterior, segurament cap a ponent, car a mitjan segle
XIII hi veurem una altra Banyoles, Maria, fent-hi altres establiments de cases a tocar el
carrer de la Barca. Una altra particularitat d'aquest document és la signatura feta per l'a
bat com a paborde de Juny de l'església de Sant Feliu; aquesta és la primera referencia
localitzada a dita pabordia, que es devia haver organitzat pocs anys abans per adminis
trar els béns de Sant Feliu, especialment els situats en el seu burg.

També pensem que se situaría en aquest espai una noticia de Tany 1239, quan l'abat
Ramón de Bas lloava a Pere Ramón Carrera la construcció de la volta que havia de cobrir
el carrer, entre les cases que dit Carrera tenia a les dues bandes (18). L'aixecament de
voltes sobre carrers, i deis piláis on recolzaven, son freqüents en la documentació giro-
nina deis segles XIII i XIV, i encara que en aquest cas no podem situar la volta amb pre
cisió -car no s'hi donen afrontacions-, no podem oblidar Tare de Transfigueres a l'hora
de cercar la seva hipotética ubicació. Pero sí que podem assegurar que la construcció de
voltes sobre els carrers significava Texhauriment de Tespai urbanitzat en un lloc i la
necessitat de trobar-hi altres solucions per ampliar la superficie edificada sense malme-
tre els espais públics (carrers i places) (figura 30).

Algunes noticies ens permeten establir lligams amb el passat, com la que esmenta
Tany 1275, quan es va fer la lloació de les cases que tenia Joan de Galligants (19) i que
havien estat del seu avi -o potser besavi- Estany un segle abans. L'afrontació oriental
era la mateixa ("domibus abatís"); en canvi a occident, on Tany 1176 s'hi llegia "versus
álveo Undaris" Tany 1275 hi havia un carrer, un senyal ciar de com progressava la urba-
nització cap al riu.

Algunes famílies de la noblesa formaren veritables nissagues que mantingueren la
seva influencia sobre una institució tan poderosa com Sant Feliu, amb el seu extens patri-
moni i abundants rendes. Un cas remarcable son els Sant Jaume, Berenguer. Ramón i
Arnau, que foren cabiscols i canonges al llarg del segle XIII i es transferiren de forma
gairebé hereditaria les funcions i el patrimoni. El primer conegut fou Berenguer, que el
1221 ja hem vist com tenia cases a ponent del cementiri, que segurament també actua
va com a claustre (20). El segon fou Ramón, canonge i cabiscol que heretá les cases del
seu oncle, a mes de rebre'n d'altres de properes en establiment d'un altre clergue, Pere
Calvet, Tany 1249 (21). Finalment trobem Arnau. que Tany 1274 (22) va vendré aqües
tes cases, o unes de properes, a un altre clergue, Ramón de Montagut,

Pero els clergues no foren els únics propietaris i inversors en aquest sector de Talou.
Tenim el cas de Bertomeua, sense nissaga coneguda, que hi va fer dues operacions
documentades. L'any 1256 va rebre la lloació de Ramón de Bas, abat i paborde de Juny
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Fig. 30. L'arc de Trasfigueres.

de Sant Feliu, per unes cases que havia comprat o heretat -el document no indica de
qui- en Talou de Sant Feliu que afrontaven amb un carrer a occident i estaven envolta-
des per altres cases de Pere Sasserra, Ermessenda Ministral -cognom esmentat Tany
1174- i Bertrán Pellicer (23). L'any 1267 la mateixa Bertomeua va vendré a Berenguer
de Casavells, pellicer, aqüestes cases, o una part, que tornaven a afrontar amb Pere
Sasserra a orient i un carrer a occident (24). Recordem que el nom de Sasserra ja Them
esmentat en relació amb cases situades a ponent del claustre-cementiri nord de Sant
Feliu; per tant, les cases de na Bertomeua se situaven mes a ponent, potser tocant al
carrero de Transfigueres, al nord tenien a prop les cases deis Sant Jaume i mes al sud
afrontaven amb una casa del clergue Vilafreser, gairebé a tocar les escales de Sant Feliu
peí nord.

c) També trobem documentació del segle XIII referida al desenvolupament urbá del
sector situat al sud de les escales i l'església de Sant Feliu, entre els carrers de Calderers
i la Pujada de Sant Feliu.

En un document sense data, pero que pels noms esmentats podem situar entre 1220
i 1230, es va firmar un pacte o concordia -una forma habitual de resoldre els plets en
aquella época- entre l'abat Ramón de Bas i el canonge Pere de Pau, sobre unes cases
que havien estat de Pere de Mercadal (difunt), cabiscol de Sant Feliu, i que se situaven
al costat de Péscala de dita església ("in escala dicte ecclesie") i del seu clos o claustre
("clausum", diu el document). Aquesta és la primera vegada que trobem documentades
les escales de Sant Feliu (25); no sabem quan temps feia que existien, pero pensem que
no devia fer gaire, ja que cap deis documents anteriors no l'esmenta (encara que tam
poc en tenim gaires) i, d'altra banda, tot just comencava la urbanització del sector de



ponent de l'església, l'areny de l'Onyar, cap al qual s'encaren les escales. També podem
remarcar Tesment al clausum o clos, que pensem podia ser o bé el tancat del cementi
ri meridional de Sant Feliu, o bé el misterios "celler de Balaguer" que analitzarem mes
endavant.

Segurament aqüestes mateixes cases de Pere de Mercadal son les esmentades per un
document de 1244 (26) que explica la venda feta per Pere de Mas a Ricarda, esposa de
Pere de Prat, d'una bassa que afrontava a occident amb les cases que foren den
Mercadal. El comprador afegia aquesta bassa a les seves cases que tenia a orient, pro
bablement amb la intenció de construir-hi noves cases, encara que el regest (resum) del
document, en el Capbreu de la Pabordia de Juny, no ho digui. Aquesta bassa (topónim
documentat amb freqüéncia) era probablement un clot mes o menys d'obra on es reco-
llien aigües pluvials o de qualsevol altra procedencia (per exemple les aigües residuals).

En qualsevol cas les cases de Mercadal tornen a ser esmentades Tany 1270, quan el
procurador del difunt Pere de Mercadal va rebre Tautorització per vendré les cases que
havia tingut per l'abat de Sant Feliu, en el burg anomenat de Sant Feliu (27).

No coneixem gaire bé el que passava una mica mes al sud, a la gaita oriental del
carrer de Calderers, pero sens dubte ja estava una mica edificada a mitjan segle XIII;
segurament les primeres cases poden ser de principi del segle, quan s'hi aixecaren les
primeres de la mateixa gaita del carrer de les Ballesteries (1205) i del carrer de la Barca
(abans de 1222). La primera referencia segura la trobem Tany 1259 (28), quan l'abat de
Sant Feliu confirma al monestir de Sant Feliu de Guíxols, la possessió d'un grup de cases
que afrontaven a nord i sud amb altres cases (del cabiscol Guillem de Montmajor i
d'Alegre), i a ponent amb el carrer i l'Onyar (la gaita de ponent de Tactual carrer de
Calderers encara no estava urbanitzada, era l'areny del riu). Les cases de Sant Feliu de
Guíxols al burg de Sant Feliu van teñir molta continuitat, car les trobem perfectament
situades en TEstima de 1535 (29), una mena de Cadastre municipal de Tépoca. Les matei
xes cases del monestir guixolenc tornem a trobar-les Tany 1273 (30), aleshores eren l'a-
frontació nord d'unes altres cases que Bartomeu Ballester va vendré a Bonanat Palou.
Les cases afrontaven a ponent amb altres de Jaume d'Albons (que devien donar a la
Pujada de Sant Feliu), i amb el carrer i l'areny de l'Onyar a occident.

També tenim una noticia forca primerenca del que passava a llevant d'aquestes cases,
entre la Pujada de Sant Feliu i la muralla meridional de la Forca Vella. L'any 1210 Martí
de Vic, el batlle reial de Girona (el seu máxim representant juntament amb el veguer) va
lloar al jueu Provincial, fill de Bonijude, unes cases que havia comprat entre el mur de
la ciutat a orient i la pujada de Sant Feliu a occident C'carrariam que vadit ad eccesiam
Sancti.Felicis versus occideulein"), i també per fer-hi finestres en altres que tenia sobre
el mur (31). Aqüestes cases se situaven al comencament de la pujada i segurament s'ha-
vien aixecat feia pocs anys (les que segueixen al llarg del carrer de les Ballesteries es
comencaren a bastir Tany 1205) (32). La situació d'un propietari jueu en aquest indret
s'explica perqué a l'altra banda de la muralla, sobre les cases esmentades, on ara hi ha
el Museu d'História de la Ciutat, hi havien altres cases del mateix Provincial que les havia
comprat totes juntes a Isaac, fill de Mayr de Sant Celoni (figura 31).

D'aquest document sen desprenen altres informacions significatives. La primera és
la construcció de cases a tocar el mur vell de Girona, en un lloc on en principi no s'hi
podia construir per motius de defensa; només Tescassetat de sol urbanitzable, i les ren
des que s'embutxacava el fisc reial, expliquen Tautorització donada peí batlle, car les
finestres permeses eren les de les cases superiors que probablement foradaven la mura
lla. També remarquem que Texisténcia de cases de jueus en aquest lloc a comencament
del segle XIII indica que el Cali ja devia estar format. Finalment observen! els noms deis



Fig. 31. Pujada de Sant Feliu des de baix.

propietaris esmentats, Provincial i Sant Celoni; sembla probable que estiguem davant els
epígons de famílies jueves que donaren origen, un cop cristianitzades, a famílies distin-
gides del patriciat gironí medieval: els Provincial i els Sant Celoni.

3-3. L'areny de l'Onyar

L'expansió del segle XIII havia portat rápidament la urbanització del burg de Sant
Feliu fins al límit del riu Galligants peí nord. En canvi, per la banda de ponent, Tareny
de TOnyar era mes extens i va permetre un procés de creixement mes dilatat en el
temps. Si a comencament del segle XII pot haver-se marcat en algún moment el límit de
ponent del burg a Tactual carrer del Poli Rodó, el creixement havia continuat fins situar
se al final del segle en la gaita de llevant del carrer de la Barca. Així sembla indicar-bo
un document de Tany 1198 on Berenguer Cifred (Xifre o Gifre) va establir a Dalmau i la
seva esposa una casa que afrontava amb un carrer públic a occident, altres cases de
Cifred a oest i sud, i la riba del Galligants al nord (33). El fet que es tracti d'un pergamí
pertanyent a Sant Feliu ens indica que aquest petit racó nord-oest del burg, tot i estar
envoltat de Talou de Santa Maria, era domini de Sant Feliu; també ho veurem mes enda
vant, amb cases situades a l'altra banda del carrer (de la Barca).

Disposem d'una altra noticia, encara que mes prima, per adonar-nos de la importan
cia que anava agafant la zona de Tareny de TOnyar. L'any 1212 el noble gironí Bernat
de Bellmirall va fer testament (34) per rao de la seva añada a la guerra -participa a la
batalla de las Navas de Tolosa- criclat peí rei Pere el Católic. Entre les nombroses dei-
xes n'hi ha una de forca sorprenent: Pere donava uns quants sous per al pont del
Galligants (evidentment per a Tobra del pont, que s'hi devia estar fent). Ara bé ¿de quin



pont es tractava, del que va del Galligants a Sobreportes o del que va a la placa de Sant
Feliu? Pensem que del segon, car el primer ja existia (probablement era roma) mentre
que el segon s'havia d'edificar per donar accés, des del Galligants, al nou eix viari de la
ciutat que actualment va pels carrers de la Barca, Calderers, Ballesteries (35), Argentería
i la Rambla (36); un eix que no va comencar a funcionar fins pels volts del 1200, tal com
ho demostren els primers documents d'aquests carrers. Fou aleshores quan aquest nou
pont sobre el Galligants esdevingué necessari.

La construcció d'aquest nou pont es relaciona bé amb un document una mica poste
rior. L'any 1223 un text que ja hem esmentat en relació a d'altres Uocs del burg explica
com el bisbe Alemany de Girona va lloar al canonge Pere de Pau unes cases (37) que
havia rebut del seu onde Arnau de Far. Es tractava d'una renglera de cases que afron
taven a ponent amb un mur nou que s'havia aixecat cap a Tareny de TOnyar i un carrer
a occident, a l'altra banda del qual s'hi aixecaven grups de cases de Berenguer d'Horta,
Ramón Berenguer, Rossell i Pere de Déu, que abans hem comentat a bastament. La infor
mació és molt valuosa, car explica com a la gaita de TOnyar del tram superior del carrer
de la Barca ja s'hi havien aixecat cases abans de 1223 (potser no feia gaire) i també s'ha
via aixecat un mur ("muro novo") que separava aqüestes cases de Tareny del riu. Es trac
tava d'un mur molt mes llarg, que resseguia tota la riba oriental de TOnyar fins al cap-
davall del carrer Albereda. Sens dubte Taproximació de les construccions cap al riu (de
fet s'estava edificant dins el seu areny), havia obligat a construir aquest nou mur, que no
era pas una muralla, sino mes aviat un dic de contenció deis aiguats (figura 32).

Si els primers establiments de cases a ponent del futur carrer de la Barca i dins Talou
de Santa Maria podem situar-los en el primer quart del segle XIII, no trigaria gaire a edi-
ficar-se la seva extensió cap al sud. entre la crui'lla del carrer del Portal de la Barca i la
Plaga de Sant Feliu. El novembre de 1252, Maria de Banyoles (cal reteñir el cognom),
amb Taprovació de l'abat de Sant Feliu, establia a Nadal de Molerá i Pere Vendrell un
pati o solar de térra que hi havia en Tareny de TOnyar, per fer-hi cases (38). El solar
afrontava a orient amb un carrer (el tram inferior del carrer de la Barca) que tenia a l'al
tra banda cases de la mateixa Maria, a nord hi havia un altre pati o solar no edificat de
la mateixa propietaria i a sud una casa de Testablert Nadal de Molerá (és a dir, que s'hi
comencaven a fer cases). Notem que el cognom Banyoles ja era conegut en aquest sec
tor del burg; el 1228 Berenguer de Banyoles ja hi havia fet uns primers establiments, a
la gaita de llevant del carrer (39) i abans del 1200 el canonge Pere de Banyoles tenia
cases entre les d'en Balaguer (a tocar l'església) i Tareny de TOnyar (40). La seqüéncia
deis tres noms es indicativa de l'avenc de la urbanització cap al riu en aquest sector del
burg.

L'any 1262 els establerts Nadal de Molerá i Pere Vendrell van dividir-se el pati o solar
abans esmentat (que no havia estat edificat encara); el pergamí de Sant Feliu aclareix
que el primer que hi volgués edificar, hauria de fer-hi una paret mitgera i pagar-se-la de
la seva butxaca, quan Taltre també ho volgués fer n'hauria de pagar la meitat (41).

Maria de Banyoles va continuar fent operacions immobiliáries en el mateix sector.
L'abril de 1264 va vendré a Guillem de Planes, clergue de Sant Feliu, una altra part del
mateix solar esmentat ("platea" diu el document), que tenia per la Pabordia de Juny de
Sant Feliu, i que afrontava a sud amb un altre solar d'Esteve de Molerá, que aquest havia
heretat del difunt Nadal de Molerá, a orient amb la via pública, a occident amb Tareny
i a nord amb una altra casa que Maria tenia peí bisbe (42); la venda també permetia al
comprador aixecar cases al solar i també fora del mur (de Tareny). És a dir que aques
ta casa de Tareny es trobava en el límit entre els alous de Sant Feliu al sud i de Santa
Maria al nord; aquest darrer ja es trobava edificat, com hem vist en el document de 1223.



Fig. 32. Planta de la zona de l'areny de l'Onyar del
burg de Sant Feliu en época medieval. S'ha ressal-
tat amb trames diferents els tres murs de contenció

del riu que es van aixecar entre els segles XIII i XIV
i que, en definitiva, van permetre urbanitzar tota la
gaita esquerra deis actuáis carrers de la Barca i
Calderers.

1) El mur antic. Es va bastir amb tota probabilitat
durant la segona década del segle XIII. Es documenta per

primera vegada el 1221.
2) El segon mur fou una ampliado puntual del primer. Es

va construir per protegir un seguit de cases que havien crescut
mes enllá de la seva empara al capdamunt del carrer de la Barca.

Sabem que el 1271 ja funcionava, pero ho devia fer des de feia poc
temps, perqué el 1264 Maria de Banyoles encara tenia part d'una seva

casa desprotegida.
3) El tercer mur es devia construir durant la primera meitat del segle

XIV, quan el batlle reial disposá un seguit d'establiments per tal d'urbanit-
zar una franja de terreny arrenglerada amb el mur de l'Areny pero per la

banda forana. Quan s'aixecá la nova muralla de la ciutat, durant la segona
meitat del segle XIV, s'aprofitá la base d'aquesta mateixa estructura com a
parament defensiu.

4) Placa de Sant Feliu en el segle Xrv.
5) Piafa del Pou en el segle XIV i actual carrer Calderers.
6) Actual carrer de la Barca.

7) Portal de la Barca i antic carrer de l'Areny de Sant Feliu.
8) Portal davant l'escala de Sant Feliu (1335).

i tornem a veure ara, mentre que al sud Tareny de Sant Feliu encara presentava solars
on tot just comencaven a fer-s'hi establiments a mitjan segle XIII. Sens dubte aquesta
evolució urbanitzadora de nord a sud s'explica per la major proximitat de TOnyar, un
cop les cases s'anaven apropant a migdia. Potser la millor prova d'aquesta manca d'edi
ficis a Tareny davant l'església de Sant Feliu el trobem Tany 1264, quan Duran va ven
dré a Jaume Hospital una casa que tenia sota domini del cabiscol Ramón de Sant Jaume
i que afrontava amb altres cases del cabiscol a nord i orient, amb el carrer que anava a



l'església al sud (de fet, la placa) i amb Tareny de TOnyar a occident (43); aquesta darre-
ra afrontado s'explica perqué, tot i que aquesta casa tenia un carrer cap a ponent, en
no haver-hi cases a l'altra banda del carrer (la Barca), la referencia visual no s'aturava

fins al riu Onyar.
L'alou de Sant Feliu també posseía una porció de terrenys mes al nord de Tareny, a

tocar el riu Galligants, com ja hem pogut veure Tany 1198 (44). L'any 1269 en tornem a
trobar noticies quan Simó, fill de Jaume de Roca, va vendré a Dalmau de Llora un hort
per establir-hi cases que tenia al costat deis murs de Tareny (45). Afrontava amb la via
pública (el carrer de la Barca) a orient, TOnyar a occident i el Galligants i un altre hort
d'en Pere Capeller al nord. Aquest mateix Capeller Tany 1271 també va vendré el seu
hort (segurament també per fer-hi cases), a Joan de Caselles (46). Les afrontacions eren
similars a les del document anterior, pero ara hem de remarcar que a orient i nord l'hort
afrontava amb un mur antic ("pañete mei antiqua", la del mur original) i el Galligants.
Aixó potser significa que la paret o mur que donava al riu era responsabilitat de cada
propietari que hi afrontava; a mes pot indicar que també hi hauria un mur de contenció
al llarg de la riba del Galligants del burg de Sant Feliu (figura 33).

3.4. Els molins de Sant Pere

Mes enllá de Tactual carrer de la Barca i de les cases que s'hi van construir en la seva
gaita occidental, a comencament del segle XIII hi trobem referéncies, encara que una
mica confuses, com veurem, de Texisténcia d'uns molins en Tareny deis rius Onyar i Ter,
que en aquest lloc hi teñen la confluencia.. Tot i que aquests molins pensem que cal
situar-los en Tareny del burg de Sant Feliu, el seu mateix nom i Texisténcia de molins en
Tareny del burg de Sant Pere, al nord del Galligants, son algunes de les causes d'aquests
dubtes. Ara bé, el fet que aquests molins s'hi trobessin en Talou de Santa Maria, que
ocupava part de Tareny de Sant Feliu en els segles XII i XIII, a mes deis noms d'alguns
deis propietaris esmentats, ens fa pensar que la hipótesi mes sólida els sitúa al sud del
riu Galligants. També hem d'aclarir que el gruix de documents que parlen d'aquests
molins, mitja dotzena, pertanyen a la col.lecció inédita de pergamins de la Seu de
Girona, que tracten d'operacions fetes amb les cases que se siuaven a orient deis molins,
en la gaita de ponent del carrer de la Barca. Els molins només hi surten esmentats indi
rectament, car en principi Tareny fluvial no era domini episcopal sino reial..

Desconeixem quin pot haver estat l'origen d'aquests molins, encara que podem pen
sar en la seva probable antigor, car en els segles X i XI molts documents esmenten
molins ("monars" era el seu nom medieval) amb els seus recs i rescloses, a les ribes del
Ter (a Salt, Santa Eugenia, Domeny, Pedret, Pont Major...) i de TOnyar (Tareny de
Girona, el Monar del Mercadal, Vila-roja...); per tant fins i tot seria una mica excepcio
nal que no n'hi haguessin en Tareny de Sant Feliu. En tot cas els dits molins de Sant Pere
s'esmenten per primer cop amb aquest nom en dos testaments deis anys 1189 i 1217
(47), sense cap mes precisió.

Fig. 33- Planta del burg de Sant Feliu durant la primera meitat del segle XIII.
1) Palau de l'abat i edificis del monestir de Sant Pere de Galligants.
2) Església de Sant Nicolau.
3) Hospital deis capellans.
4) Riu Galligants.
5) Pont vell.

6) Pont nou o d'avall. Fou construí! en un moment incert del segle XIII per connectar un nou vial d'ac-
cés a la ciutat (actuáis carrers de la Barca, Calderers i Ballesteries) que en aquell temps s'estava urbanitzant.



7) Mur de contenció del riu. Fou bastit en els primers anys del segle XIII per guanvar nous espais urbans
sobe l'areny deis rius Onyar i Galligants.

8) Edifici deis banys públics. S'havien construít el 1194 amb Ilicéncia reial.
9) Portal de Sobrepones. Mantenia Testructura romana amb dues dobles torres bessones defensant el

portal.
10) Església de Sant Feliu.



La primera referencia detallada la trobem Tany 1256, quan Guillema, vídua de Pere
de Maxella, veí del burg de Sant Pere, va vendré a Arnau Abaci una trilla en Talou de
Santa Maria, prop deis molins de Sant Pere. La trilla (nom antic que indicava un tancat
d'arbusts o canyamars, amb plantado d'hortalisses i arbres fruiters) afrontava amb el Ter
a ponent, i amb l'honor o propietat de Bernat de Déu a nord i llevant (48). Les referén
cies a Talou de Santa Maria i els De Déu fan pensar que estem en el burg de Sant Feliu,
car aquests propietaris hi tenien una gran possessió al llarg de la riba sud del Galligants,
analitzada mes amunt.

L'any 1257, Arnau de Maxella, potser fill de Guillema, va comprar un hort i una pedre
ra situats "cap ais molins de Sant Pere". Afrontaven novament a occident amb el Ter i a
orient amb les possessions de Bernat de Déu (49), és a dir, que es trobaven a tocar la
trilla abans esmentada; resulta significativa Texisténcia d'una pedrera en Tareny fluvial, i
també la poca precisió de la referencia ais molins, que només hi surten com a afronta
cions.

Mes detall ofereixen dos documents de 1277. El primer explica la venda de l'esmen-
tada vídua Guillema duna casa situada al "lloc anomenat molins de Sant Pere", a la

parroquia de Sant Feliu de Girona, que afrontava amb cases de Guillem Puig i Guillem
Llemosí a nord i sud (formant d'aquesta manera una renglera de cases), un carrer a
orient que probablement era el carrer de la Barca, i la "ruppe maiori", la roca grossa a
occident (50); sembla que aquesta roca podría explicar la pedrera esmentada mes amunt
en Tareny fluvial.

El segon document del 1277 esmenta el dit Guillem Puig quan compra una casa amb
pati a la vídua Ermessenda. La casa estava situada en el mateix lloc, i afrontava amb el
mateix carrer a orient, el Hit del Ter a occident, i a sud s'hi trobaven unes cases que hi
havia situades sobre el rec deis molins (51), que d'aquesta manera surten afrontats per
primer cop de manera directa.

Allá mateix, Tany 1283, el ferrer Pere Calvet deis molins de Sant Pere (sembla que
també hi havia alguna farga) va dotar la seva filia Gueraua amb un casa que se situava
en els molins de Sant Pere, entre un carrer a orient i el Ter a occident (52), sense mes

precisions.

Sembla que el molins devien sobreviure ais estralls del setge de 1285, car Tany 1297
Guillem Mescina, habitant del burg de Sant Feliu, va ser establert en un casal "al costat
deis molins de Sant Pere" que afrontava a orient, sud i nord amb altres cases i propie
taris, mentre que a occident afrontava amb el Hit de TOnyar mitjancant un carrer (53).

Tot plegat sembla parlar-nos d'una renglera de cases situades en Talou de Santa
Maria, entre el carrer de la Barca i el Hit de TOnyar i el Ter, encara que no hi trobem
cap referencia al mur de Tareny que hi havia al mig. Pensem que pot tractar-se del
mateix lloc on se situaven les cases que el canonge Pere de Pau va rebre del seu oncle
Arnau de Far abans de Tany 1223.

3.5. Al nord del Galligants

Encara que Texisténcia del burg de Sant Pere de Galligants sembla prou perfilada des
d'abans del segle XIII, grácies a documents com les donacions i confirmacions comtals
i reíais, no és fins aquest segle que podem aclarir aspectes significatius de la seva con-
formació i evolució urbana. Aixó és el que indica un document de Tany 1200, de fet un
breu regest que informa de la venda que Arnau de Monells va fer a Bernat de Gaüses
d'unes cases situades en el "burgo inferiore" de Sant Pere (54), sense esmentar-ne afron
tacions. Aquesta referencia a un burg inferior sembla perfilar Texisténcia, a la darreria



del segle XII i potser des d'abans, d'un sector del burg situat a ponent del monestir, cap
ais arenys on es troben el Ter i TOnyar i al llarg del vell camí que anava cap a Pedret;
per exclusió també podem afirmar que ja devia existir el "burg superior" que les fonts
documentáis del segle esmenten a bastament i que corresponia ais sectors septentrional
i occidental de Talou de Sant Pere al llarg deis camins de la costa de Santa Eulalia i de
Sant Daniel.

En la primera meitat del segle XIII disposem de mes informacions que esmenten
THospital de la Seu, que aleshores apareix clarament establert al burg de Sant Pere. L'any
1220 Dalmau de Creixell va fer nombrases donacions testamentáries (55), entre les quals
n'esmentava dues a THospital Vell i THospital Nou. Notem que Texisténcia de les dues
institucions obligava des d'aleshores a distingir-les segons la seva antigor: el qualificatiu
de Vell s'adjudicava a la institució del burg de Sant Pere, mentre que l'hospital fundat
Tany 1211 a l'altra banda de TOnyar, al sud del Mercadal, esdevindria el Nou. L'any 1228
el testament de Bernat de Subiránigues (56) anomenava THospital de Sant Pere, i d'a
questa manera, per primer cop, se'ns donava noticies de la seva localització. Mes signi
ficatiu encara resulta el testament d'Arnau d'Escala Tany 1237 (57): les donacions del fun
dador de la Pia Almoina beneficiaven els hospitals Nou i de Sant Pere, sense oblidar tam
poc els "malalts de Pedret". Així comencem a aclarir la localització definitiva d'una
important institució social de la Girona medieval que també seria coneguda com l'hos
pital deis "capellans" per la seva dependencia deis clergues de la Seu. És un edifici que
encara es conserva en bon estat, situat al costat de l'església de Sant Nicolau i davant el
pont vell del Galligants que dona accés a la pujada cap al Portal de Sobrepones (figura
34).

••i i

Fig. 34. Detall interior de l'antic hospital deis
Capellans.



Deixant de banda aquesta migrada pero significativa referencia al burg, el cert és que
no disposem d'altres indicis de la seva evolució fins a mitjan segle XIII, en qué un docu
ment que podem qualificar d'"espectacular" desvetlla una extensa informació sobre
aspectes jurídics i urbanístics que afectaven les dues grans institucions del burg: el
monestir de Sant Pere i el veí Hospital Vell o de la Seu. Es tracta d'un litigi forca extens
on es feien referéncies a espais situats en Tentorn immediat d'ambdós edificis juntament
amb l'església de Sant Nicolau -que apareix relacionada amb el dit monestir realitzant
funcions de capella-, un forn de pa annex i Textens pía situat cap al riu, on després hi
hauria la placa de Sant Pere. A causa de la seva importancia afegim Testudi detallat d'a
quest document (58).

El litigi contemplava un confítete de competéncies sobre les jurisdiccions que
totes dues institucions eclesials disputaven en diversos espais i activitats situats en el
burg de Sant Pere, per aixó la Seu de Girona va nomenar dos jutges -el sagrista
Berenguer de Llagostera i el canonge Guillem de Calonge- com a arbitres i jutges de
la disputa.

En primer lloc va presentar les seves queixes l'abat de Sant Pere, que reclamava sobre
diverses qüestions:
1. L'Hospital havia fet aixecar coberts sobre la placa del monestir i des d'aleshores Tai-

gua de pluja empastifava la placa, quan abans s'escolava per la claveguera vella que
hi havia en la paret de THospital i sortia peí portal de dita placa.

2. El rector de THospital havia manat fer un sobreátic en l'hospital al costat de l'església
de Sant Nicolau, i demanava que fos enderrocat.

3. El rector havia manat fer una bassa al costat del forn (de pa) en un lloc que era pas
públic.

4. L'Hospital havia fet una claveguera amb latrines en el solar de dit monestir que era
via pública, en perjudici deis transeünts.

5. Marqués pedrer havia aixecat una casota amb cort al costat de THospital per la banda
d'occident, al costat de les cases d'Astruga que foren del difunt Pere de Llora, en un
solar que era del monestir.

6. El mas de Sarria, que Thospitaler havia venut amb els seus homes, era de la jurisdic-
ció del monestir.

7. L'altell que el mestre Arbert havia aixecat a THospital, al costat de la facana de Sant
Nicolau, havia de ser enderrocat, car enfosquia la seva illuminació.

8. El monestir acostumava a rebre una ampolla de vi de cada bota veñuda en el celler
de THospital, tal com es feia en altres cases del burg.

9. La placa o solar que hi havia davant THospital, i que havia estat la bassa del mones
tir antigament, era de la seva jurisdicció.

10. El monestir tenia la jurisdicció sobre els estrangers que s'allotjaven a THospital.
11. A la paret d'orient de THospital, i davant la porta del monestir, hi havia un portal vell

que el rector de THospital volia obrir, en direcció a la plaga i cementiri del monestir;
aixó havia de ser impedit.

Per la seva banda, el rector de THospital es queixava de tot aixó:
1. L'abat de Sant Pere havia malmés un pou al costat de l'hospital i l'església de Sant

Nicolau, en perjudici deis pobres de dit hospital, car dit lloc era públic i d'ús de dits
pobres. Demanava que el pou fos restituít.

2. L'abat havia fet aixecar un sobreátic sobre la cambra del monestir que restava llum a
THospital, i demanava que fos destrui't.



3. Demanava que la finestra feta en la casa del sagrista del monestir fos tancada. car hom
hi podia veure el pórtic i sobreátic de THospital.

4. La casa que hi havia prop de la sagristia del monestir, situada a la placa o solar que
hi havia davant la porta de THospital. havia de ser enderrocada i el solar retornat.

5. L'abat i el seu predecessor havien fet edificar una casa i un forn (de pa) al costat de
l'hospital. en un lloc que pertanyia a dit Hospital. Demanava que fossin enderrocats
i que no sones el corn (d'avís), car perjudicava els pobres i malalts de dit hospital.

6. L'abat havia donat permís per edificar i fer obradors en el pía del Galligants, que
també era cementiri on els pobres de THospital i altres eren enterrats. Dites edifica-
cions reduíen l'espai del cementiri. El rector demanava que tot Pedifícat fos enderro
cat (figura 35).

La sentencia dictada pels clergues de la Seu fou en general molt favorable al mones
tir. Contenia aqüestes disposicions:
A) Les canaleras de THospital que anaven a la placa de Sant Pere havien de ser destrui-

des.

B)E1 rector de THospital en el termini d'un any havia daixecar la paret oriental de
THospital en la mateixa aleada que tenia el sobreátic. i no s'hi podien fer finestres en
la paret, cap a la placa i cementiri del monestir.

C) L'hospitaler havia de fer cobrir la claveguera de les latrines, per tal que les fortors no
molestessin els transeünts.

D)La placa o solar que hi havia davant THospital i la casa de la Sagristia. al costat de la
porta del monestir, havia de ser comuna i no s'hi podien fer obres.

E) L'abat tindria la jurisdicció sobre els estrangers residents a THospital, com la tenia en
tot el burg de Sant Pere, on THospital mai no havia tingut jurisdicció.

F) L'abat manaría al forner que fes sonar el corn cap al sud i occident del forn, per no
molestar els malalts de THospital.

G) Finalment, la disposició mes important de la sentencia es referia a Tordenació de Tes
pai del pía i cementiri de Sant Pere i deia ai\í:
-Tots els tinents de les cases que hi ha a la paret nord (del cementiri) cap a les cases
i l'església deis leprosos (THospital de Pedret). en el pía del burg de Sant Pere. que
és lloc públic i cementiri lliure, podran, sense cap impediment de l'hospitaler, aixe
car davant les seves cases piláis i ares de pedra (voltes), de la mateixa manera com
ho va fer Pere de Prat davant les seves cases cap al Ter. en la mesura i amplitud de
tres peus de base deis ares.
-De la paret meridional (del cementiri) cap al Galligants, l'abat pot fer el que vulgui.
-A la part d'orient. cap a les esglésies de Sant Nicolau, Santa Eulalia i el monestir, es
poden fer davant les cases ares i pilars de tres peus d'amplada, tal com son els ares
clits de Pere de Prat cap al Ter.
-Cap a occident, cap al Ter i TOnyar, es poden fer ares i pilars de l'amplada deis que
Bernat Lluciá va fer en el pía davant les seves cases.

Sembla ciar que la sentencia definía un espai prou gran, situat a ponent de THospital
i en direcció a TOnyar. on hi havia un cementiri envoltat per una tanca (s'esmenta un
mur meridional cap al Galligants. i un al nord cap a Pedret) que també era lloc de pas
públic, car hi devien ajuntar-se les vies que sortien de Girona cap al nord. La sentencia
recollia el carácter públic de Tespai, pero permetia la construcció sobre pilars i voltes.
tal com es feia en molts altres llocs de la ciutat. No hi ha dubte que malgrat les objec-
cions del rector de THospital a veure reduít Tespai del pía de Sant Pere, la demanda de



Fig. 35. Planol deis burgs ele Santa Eulalia i de Sant

1) Monestir de Sant Pere de Galligants.
2) Església ele Sant Nicolau.

3) Hospital.
4) Forn del monestir.

5)Porta del monestir
6) Sagrislia del monestir.
7) Paret i pona paredada que es menciona el 12^2.
8) Bassa amiga de Sant Pere.
9) Casa d'Estruga el 1252.
10) Planiol de Sant Pere.

11) Cases entre les quals hi hagué la de Pere Prai
que, el 1252. ja hi tenía voltes. El 126S. el seu hereu.
Guillem Prat. veinava amb les cases de Sibil-la. vídua

de Pere Babau, i amb la deis hereus de Bernal Dalmau.
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Pere de Galligants cap a mitjan segle XIII.

12) Cases de Pere Luciana el 1252.

13) Casa amb bassa que el 1269 Pere Vidal,
sabater. i la seva muller Saurina vengueren a Sunca.
muller de Rostany.

1i) Església de Sania Eulalia.
15) Rectoría de Santa Eulalia.

16) Cementiri de Santa Eulalia.
l") Riu Galligants.
18) En aquest indret caldria ubicar uns molins

que depenien del monestir de Sant Pere. Malgrat
que sen desconeix leiiiplacamen! ex.ule. sabem
que en funcionaven almenys tres, entre els que ñgu-
rava el tle Gironeila.



sol urbanitzable era massa forta a mitjan segle XIII. Sens dubte les necessitats deis vius
passaren per sobre del respecte ais morts.

A banda del litigi esmentat entre THospital i el monestir de Sant Pere, la segona mei
tat del segle XIII ofereix una bona "collita" de documents sobre el burg grácies ais docu
ments de Sant Pere de Galligans pertanyents al fons monacal de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó que lian estat transcrits i amablement facilitáis per Elvis Mallorquí (59); sens
dubte la seva transcripció sencera podrá facilitar una bona allau d'informació nova, i pot
ser aclarir els orígens del monestir.

Disposem de la transcripció d'una dotxena de documents que ens informen del burg
al llarg del segle XIII. Generalment es tracta de vendes o donacions de cases o grups de
cases amb corts. basses. pous i algún verger. Els documents generalment les sitúen "in
burgo Inferiori" o "in burgo superiori". segons se situaven a ponent o llevant del mones
tir.

El burg superior comprenia principalment les cases situades a banda i banda del camí
de Sant Daniel, al nord del Galligants i a llevant del monestir de Sant Pere. Al llarg de
la segona meitat del segle XIII en foren propietaris remarcables els Font. que ja tenien
possessions al burg Tany 1251, en que compraren unes cases que afrontaven al sud amb
la riba del Galligants i altres cases comprades anteriorment per Arnau de Font i
Deuslafou, la seva esposa. La meitat d'aquestes cases foren donades Tany 1271 per
aquests al seu fill Arnau; les cases afrontaven al sud amb l'esmentat Galligants. a occi
dent amb un carrer públic (probablement la costa de Santa Eulalia) i a nord amb altres
cases de Llacb i Alegre que tornaren a soitir documentades Tany 1277 quan Pere. l'abat
de Sant Pere i senyor del burg. establia a Arnau de Font i el seu fill Arnau una casa vei'na
de les anteriors, car afrontava a sud amb les dites cases d'Arnau Alegre i Berenguer de
Llacb, i tenia a occident Tesmentada costa o carrer. Un altre Font, Berenguer, va vendré
Tany 1282 al seu pare Arnau una casa sittiada a llevant del verger (hort i jardí) de Sant
Pere, que pensem que cal situar darrera la capcalera del monestir; a nord se siuava una
carrera, segurament la via que portava a Sant Daniel. És probable que aqüestes cases de
la gaita meridional del camí de Sant Daniel, entre el camí i el Galligants. s'haguessin
aixecat poc abans. car el 1271 hem vist com les cases situades a la gaita superior del
mateix camí afrontaven directament amb la riera (figura 36).

També disposem del nom d'altres propietaris d'aquesta part del burg: és el cas de
Bernat i Maria Julia, que Tany 1276 vengueren a Guillem Miquel de Vilella unes cases
que tenien en el burg superior i que afrontaven a sud amb tina "carrera que puja a
Bellveser". Pensem que ha de tractar-se d'un altre camí, a llevant de la costa de Santa
Eulalia, que pujava cap a Montju'íc des del camí de Sant Daniel. Desconeixem la localit
zació del topónim Bellveser. pero per la seva traducció (Bellveser=Belvedere=Bella
Vista) sembla que es tracta d'un indret enlairat i ben encarat. situació que sesean a
Montju'íc. LJn altre propietari era Bernat de Maxella ("pictor Gerunde". s'hi afegeix), que
tenia cases sittiades en una cantonada (tenia carrers a sud i occident); per aixó pensem
que se situaven també entre la costa de Santa Eulalia i el camí de Sant Daniel.

Un altre grup de cinc documents permeten acostar-nos a les característiques que pre-
sentava el "burg inferior" de Sant Pere, entre THospital Vell i l'església de Sant Nicolau
per Toest, la placa de Sant Pere per Test i al llarg del camí que menava a Pedret cap al
nord. Destacaven les cases de Pere de Prat, ja esmentades en el litigi de Tany 12S2 i
situades "en el planiol del burg de Sant Pera cap al nord. on hi ha l'església deis lepro
sos (malalts de Pedret)". Les seves cases tornaven a esmentar-se Tany 1269. en qué eren
Tafrontació occidental d'unes cases que Sibil-la, vídua de Pere de Babau, va vendré a
Berenguer Fabre, i que també afrontaven amb un altre propietari a orient. Phereu de



Fig. 36. Planta del burg superior de Sant
Pere vers la segona meitat del segle
XIII.

I ) Monestir de San! Pere de

(ialligants.
2) Verger de Sant Pere.
3) Illa de cases que Arnau l'ont pos-

seía entre 1251 i 1277.

i) Carrer documental des del 1251 i

que en aquesta época anava possible-
ment cobert per les cases vcincs.

5) Grup de cases i horts de diferents
propietaris: Pere de Cáleles el 1251.
Guillem d'Apraria el 1251. Pere Bardi
ende el 1251 i el 12" 1 i Arnau l'ont des

del L251 fins al 1277. Entre L271 i 1277

hi trobem na Llac. Berenguer Uac i
Arnau Vlegre.

6) (ases que pertanyien. entre
altres. a Pere Clota el 125".

7) Cases i tenidors que ens son poc
coneguts. El 1257 hi havia les cases de
Pere Maxella, pedrer, i d'Arnau de Sant
Martí, que es trobaven davant per
davant ele les de Pere Cióles (v. núm. 6

del plánol). Algunes dades ens sitúen
per aquest entorn les cases de Pere
Canelles. les de Pere Miquel i les maso
veries d'Alamanda, vídua de Berenguer
de Sitjar el 1299- Per aquesta banda
tambe s'hi devia trobar el 1282 la sala

de la casa de Guillem de Camps i les
cases de Guillem Carrera, les de

Berenguer Miquel i de Brunissendis de
Galliners.

Bernat Dalmau i un carrer a sud. A causa de la manca d'altres referéncies aqüestes cases
resulten de difícil localització. pero pensem que podien localitzar-se al nord de l'hospi
tal i al sud del carrer que des del segle XVI hom coneix com el carrer de la Rosa

I_'n altre propietari significatiu del burg inferior era Guillem Carrera, que Tany 1269 es
va casar amb Maria, filia de Ramón de Terradelles. En les capitulacions matrimoniáis va
rebre de la familia de la seva esposa unes cases que anys mes tard (1282) el mateix
Guillem va reconéixer que pertanyien a Talou i jurisdicció de l'abat de Sant Pere.
Afrontaven amb altres propietaris. especialment amb la "sala" de les cases de Guillem de
Camps a nord: sens dubte aquesta sala era Tedifici principal d'un grup d'habitatges de
dit propietari.

Mes cap a Toest hi havia les cases i bassa que Pere Vidal i Saurina van vendré Tany
1269 a Sáncia i Rostany. Remarquem que les cases venudes tenien al voltant altres cases
deis mateixos compradors i la bassa veína tenia a orient un "carrer que puja a la costa



de Santa Eulalia" (és a dir no pas la mateixa costa sino un carrer que hi anava); a sud
i occident s'hi trobaven altres carrers. Amb aqüestes afrontacions podem indicar que la
bassa (i les cases ve'ines) se situaven al peu de la costa de Santa Eulalia, en el límit entre
els alous de Sant Pere i del bisbe, també dit burg de Santa Eulalia.

Finalment no podem deixar de constatar la primera referencia segura de Texisténcia
de molins en Tareny del Ter davant el burg de Sant Pere. L'any 1285 el prior de Sant
Pere Guillem de Romanyá i Talmoiner Bernat de Maura van vendré, per un any, a Pere
Miquel la meitat deis "esplets" (rendiments o drets percebuts) de dos molins que el
monestir tenia al burg de Sant Feliu ("molendino Loquero et molendino Mediano") i la
sisena part deis esplets del molí de "Gerundella" que hi havia al mateix lloc (60). Tal
vegada aquesta no sigui la primera referencia ais molins, car Tany 1159 hom esmentava
uns molins situats en les "aranelles" de Sant Pere (6l), encara que el context del docu
ment fa pensar que es tracta d'un lloc situat en la part del Mercadal que pertanyia a Ta
lou de Sant Pere.

No disposem de gaires noticies sobre el petit nucli del burg de Santa Eulalia al llarg
del segle XIII. Assenyalem que allá també hi tenia propietats la poderosa familia deis De
Déu, car Tany 1205 Pere de Déu va obtenir deis clergues de Santa Eulalia la confirma
ció d'unes cases (62) situades en un indret no determinat, pero que segurament se situa
ven en dit burg o els seus entorns. Els anys 1215 i 1216 hi trobem un parell de vendes
de vinyes i terres (63) situades de manera forca imprecisa, encara que la segona afron
tava a orient amb la "via que va a Campdorá"; segurament es tractava de la perllonga-
ció de la costa de Santa Eulalia cap al nord, fins al congost del Ter. La jurisdicció ecle
siástica de Santa Eulalia sobre el terme de Campdorá es pot confirmar amb un docu
ment de Tany 1274 (64) que explica com Ramón Martí, veí de Campdorá, parroquia de
Santa Eulalia Sacosta, va reconéixer al paborde de l'Almoina de la Seu que havia de
donar-li 5 quarterades d'avellanes de la seva vinya de Roques Picades, a canvi de rebre
una lliura de pa. Sens dubte estem davant d'un exemple de com l'Almoina aplegava
drets, infeudats o rebuts en testament, que li permetia mantenir Tassisténcia a un nom
bre, sens dubte creixent, de pobres i desvalguts de Girona i la seva rodaba.

La millor referencia documental al burg de Santa Eulalia la trobem el 15 d'octubre de
Tany 1295, en qué el bisbe de Girona va aplegar un capbreu de cinc documents que
sens dubte ofereixen un quadre forca complet del burg (65). Els propietaris Bernat
Forner, Maria Capsaliera, Jordana -esposa del difunt Guillem de Banyoles-, Bernat de
Fenollet i Guillem de Vilopriu definien al bisbe un conjunt format per casáis i horts que
tenien en la costa de Santa Eulalia i que pertanyien a la mensa episcopal, és a dir, al
servei encarregat del provei'ment alimentan del bisbe i la cort episcopal. Els casáis sem
pre se sitúen a banda i banda del camí o bé seguint les ziga-zagues que fa aquest; la
seva densitat sembla indicar, si mes no en aquest tram de la costa, que hi havia una certa
aglomerado d'edificacions, encara que en mancar cap referencia a l'església. de Santa
Eulalia no podem situar exactament el conjunt de cases capbrevades.

Al nord deis burgs, al llarg del camí de Pedret tornem a trobar els mateixos elements
suburbans, amb alguna novetat afegida. El testament de Bernat de Bellmirall (1212)
esmenta les deixes que va fer al seu hereu Bernat (66), entre les quals destacaven els
drets sobre els ja coneguts molins de la Menola i possessions no detallades, situades
prop del Pont Major. Aquesta referencia al pont pensem que resulta significativa; pro
bablement aquest pont ja no era Túnic de la rodalia de Girona (n'hi devia haver altres
de mes petits) i per aixó calia distingir-lo amb un nom compost que ha arribat fins ais
nostres dies. També hi tornem a trobar esmentada la font de Pedret Tany 1218, quan
l'Ardiaca de l'Empordá hi va establir ben a prop una feixa de térra a Bru de Mercadell



(67) que afrontava a occident amb el Ter. A nord, sud i orient afrontava amb altres tinen-
ces que peí context del document presumim que també eren feixes de térra.

També trobem referéncies a THospital deis malalts o "leprosos" de Pedret, com la del
testament d'Arnau d'Escala de 1237 (68), que feia deixes a les tres institucions sanitáries
de la ciutat: l'hospital de Pedret, l'hospital Nou i el de Sant Pere. Remarquem que a mit
jan segle XIII torna a sortir esmentada l'església d'aquest hospital: és Tany 1252, en qué
el conegut litigi entre l'hospital i el monestir de Sant Pere la sitúa cap al nord "versus
domum ecclesie leprosorum" (69): l'església devia estar sota Tadvocació de Sant Jaume,
tal com la trobarem en el segle XIV

Aquesta leprosería sens dubte es trobava allunyada d'altres edificacions. Ho esmenta
Tany 1255 el testament de Pere Estruch (70), que deixa a la "casa deis malalts de Pedret"
l'hort que tenia prop de dita casa. Hem de remarcar que en cap de les referéncies docu
mentades de Pedret al llarg d'aquest segle no hi trobem edificis. a banda de l'hospital i
els vei'ns molins de la Menola. No va ser fins al segle XIV que va iniciar-se la construc
ció de la renglera de cases al llarg del camí de Pedret, que ha arribat fins avui. La pro
ximitat física entre l'hospital i els molins de la Menola, tal i com avui encara podem
veure, també es pot constatar en els documents del segle XIII: Tany 1291 el clergue Pere
Ariol venia un "quadro" de térra (71) situat "damunt deis molins de la Menola, sota la
casa deis malalts de Pedret".

La novetat mes remarcable que presenta Pedret a la darreria del segle XIII és Tapari-
ció documental d'un pont nou, dit el "pontem medianum" ais documents, del qual no
sabem gaire sobre els seus orígens, tot i que no poden estar gaire allunyats en el temps.
El primer esment figura Tany 1283, en qué Pere Ferrer i Berenguera heretaven la seva
filia Gueraua amb una feixa de térra (72) situada al cap del Pont Mitjá ("in capite pontis
mediani") que afrontava a orient amb un camí públic, sens dubte el camí de Pedret. Mes
claredat ofereix un altre document de final del segle: explica com Tany 1296 Vidal, fill
de Guillem de Batet, va vendré a Bonanat de Puig un camp situat al lloc dit Casáis, al
pía que hi ha entre el pont primer (cal llegir Pont Major) i el pont mitjá de Girona (73).
Les afrontacions encara aclareixen mes la situació, car sitúen a ponent el rec deis molins
de la Menola i a sud l'honor de la casa deis malalts de Pedret; es tractava per tant d'un
espai clarament identificable, el topónim Casáis donava nom a un sector de Textrem sud
del pía de Pont Major, tal vegada un sector on ja s'aixecaven properes algunes cons
truccions.

No tornarem a trobar noticies posteriors sobre aquest Pont Mitjá; potser les riuades se
Tendugueren. En qualsevol cas els futurs intents d'aixecar un pont sobre el Ter van tenir
lloc en el sector de la Barca, on Paleada i proximitat deis marges fluvials donaven mes
solidesa al projecte.

A banda d'aquests aspectes, cal remarcar que en els primers anys del segle XIII tro
bem la primera referencia al cementiri deis jueus. L'any 1207 (74) va teñir lloc una per
muta de terres entre el bisbe Arnau de Creixell i Bernat de Montpalau: aquest va cedir
al bisbe una finca de Cassá a canvi duna finca episcopal situada ais peus del "Monte
Judaico", situada entre dos torrents que davallaven de la muntanya cap al Ter. Sens
dubte es tractava d'un alou notable, car comprenia cases amb hort i farratge; d'altra
banda, els seus límits a nord i sud se situaven dos torrents encara existents i a una certa
distancia l'un de Taltre. A occident, és a dir, cap a la banda de muntanya, Talou afron
tava amb el "cimiterio quod est alodium hebreorum", o sigui, el cementiri deis jueus, que
aleshores ja existia i per tant era mes antic (potser caldria remuntar-lo fins ais orígens,
per ara no coneguts, de la comunitat jueva a Girona). Per tant el coneixement d'aquest
recinte funerari és antic, i algunes de les seves lapides es conserven en el Museu



Arqueológic de Sant Pere de Galligants: a mes Tany 1999 aquest cementiri ha estat redes-
cobert (75). aixó haurá de permetre la seva exploració, i sens dubte ajudará a millorar
el nostre coneixement de la comunitat que s'hi va fer enterrar.

3.6. Dades sobre l'església románica de Sant Feliu

En realitat ben poca cosa ha e.stat dita fins ara, sobre el temple de Sant Feliu. amb
anterioritat a Tactual edifici gótic aixecat des del segle XIV. El nostre objectiu és contri
buir a millorar el coneixement sobre l'anterior edifici, de fabrica románica i aixecat entre

els segles XI i XIII, a partir de la informació continguda en la documentació escrita d'a-
quells segles. d'abast modest per al coneixement de Tedifici. pero que pensem que ofe
reix dades prou significatives.

Els primers indicis documentáis sobre la construcció del nou temple els trobem en un
petit grup de testaments datats entre final del segle XI i comencament del XII que ana-
litzarem a continuado. El primer és el testament del sagrista Bernat Guillem (76). redac-
tat el setembre del 1081; entre les seves nombroses deixes en donava una "ad relias

Sti.Felicis" (deu unces d'or cuit): La referencia al reixat del temple fa pensar mes aviat
en la construcció del tancat d'un deis cementiris que envoltaven la basílica, possiblement
el meridional, si pensem en la indicado que dona la Talla de 1360 (77) quan esmenta
el carrer que puja cap a Sant Feliu com "...la traversa que ¡ruja tro al reixes de Saúl
Feliu.". De totes maneres no sembla que en aquell moment s estiguessin fent obres de
mes volada a Sant Feliu. el testador deixava diverses quantitats a les nombroses obres
que en aquell moment es feien a la Catedral (al cloquer. a les portes, a l'absis) i sembla
probable que hagués fet el mateix a Sant Feliu si aquest bagues estat el cas.

Mes enraonadors resulten dos documents de comencament del segle XII. El primer
és el testament de Gausfred Bastons (78). senyor de Cerviá de Ter, que Tany 1102 va dei
xar "ad opera Sancti Felicis Gerunde" deu sous de plata. Encara resulta mes explícita la
deixa testamentaria feta per Ermengarda Tany 1107 (79), on fa una donació "ad opera
ipsius domui claustri"; és a dir. per a la construcció del claustre de la casa (l'església) de
Sant Feliu. Resulta remarcable aquesta referencia, car ens permet assenyalar Texisténcia
d'un claustre románic a Sant Feliti des de comencament del segle XII. possiblement de
la mateixa época d'altres que han pervingut fins ais nostres dies, com els ele Sant Pere
de Galligants o la Catedral, i potser una mica posterior a les obres de Sant Martí Sacosta
que ja surten esmentades Tany 1064 (80).

A Phora de valorar el possible abast d'aquestes obres en relació a Tedifici de Sant
Feliu no podem deixar de manifestar que román molt a les fosques. No tenim referén
cies mes explícites com les que donava l'esmentat testament del sagrista Bernat Guillem
quan parlava de les diverses obres que es feien a la Seu. En qualsevol cas podem afir
mar que obres com les del claustre i el reixat o tanca del cementiri indiquen que Tedi
fici principal no va ser l'objecte preferent d'aquelles obres, tal vegada perqué es man-
tingué dempeus el vell edifici prerrománic. encara que aixó només ho esmentem a tall
d'hipótesi.

Al llarg del segle XII les fonts consuhades romanen mudes sobre l'antic temple giro
ní. no és fins a comencament del XIII que hi tornem a trobar dades una mica significa
tives. Al llarg d'aquell segle son nombroses les referéncies al cementiri nord de Sant
Feliu. L'any 1221 (81) l'abat de Sant Feliu. Ramón de Bas, va establir a Guillem Barrau
una casa que afrontava a orient amb el cementiri de l'església (i el claustra, afegim nosal-
tres) i a sud amb el mur nou {"muro novo") de la dita església. L'esment d'aquest mur
esdevé un primer senyal de les noves obres que es devien estar fent a l'església i que



Fig. 37. Areosolis fuñera ris sobre la paret sud de l'es
glésia de Sant Feliu.

aquesta vegada afectaven els seus murs perimetrals (i potser també les naus i la cober
ta). Pocs anys després (en data desconeguda pero anterior a 1230) el document de la
concordia o pacificado del litigi entre el canonge Pere de Pau i l'abat esmentat (82) feia
referencia a unes cases situades "in scala dicte ecclesie, iuxta clausum dicte ecclesie". és

a dir. al costat de Péscala de l'església i del clos o tancat d'aquesta, que potser vol dir el
cementiri meridional, tancat {"clausum") peí reixat esmentat mes amunt (figura 37).

Si, com pensem nosaltres, les obres que permetien bastir el mur i les escales s'esta-
ven realitzant aquells anys, i ates que significaven una despesa económica molt gran, no
hi ha dubte que haurien de quedar reflectides en forma de donacions testamentarles.
Així trobem que Tany 1225 (83) Elisenda de Vilademany va donar trenta sous en el seu
testament "operi Sancti Felicis". També Tany 1243 (84) el notable testament de Bernat de
Sitjar (el mateix que va fer aixecar la Fontana d'Or) deia "Dimitió Sancto Felici Gerunde
XXX solidos, operi eiusdem Xsolidos". Cal afegir que aqüestes donacions son fetes enmig
de moltes altres deixes a diverses institucions religioses i pietoses, sense que en cap cas
s'esmentin donacions a cap altra obra; aixó incrementa la singularitat constructiva del
temple de Sant Feliu en aquells anys.

Sembla per tant que podem defensar Texisténcia d'una etapa d'edificació d'un nou
temple a Sant Feliu, si mes no d'alguns elements significatius com els murs. durant la
primera meitat del segle XIII. La seva construcció se sobreposa en el temps amb Tex
pansió del burg homónim en direcció al riu Onyar; aixó portaría la necessitat daixecar
les escales i d'aquesta manera es monumentalitzava la facana de ponent. albora que es
comunicava el temple amb la nova zona d'expansió del burg cap a Tareny de l'Onyar.
Per tant sembla que fou aleshores quan el temple esdevingué la basílica de tres naus que
encara podem veure en el seu interior fins a Talcada del trifori; les seves característiques



responen a una construcció del románic avancat del segle XIII, com ha estat comentat
diverses vegades (85) (figura 38).

La confíguració actual de l'església de Sant Feliu és el resultat de nombroses modifi-
cacions que s'esdevingueren a partir de Tedifici que s'havia aixecat el segle XIII. Quan
la ciutat fou assetjada el 1285 aquest sector va patir greument l'escomesa béTlica. Els
documents posteriors donen una imatge de ruina i destrucció que fan creure que la
majoria de la basílica s'hauria ensorrat. Encara en Tany 1333 s'esmenta que l'església
estava parcialment destruida (86). Tanmateix la realitat ens ensenya que, malgrat que els
desperfectes potser van ser notables, bona part de Testructura de Tedifici resta indemne.

Les reconstruccions del segle XIV van actuar principalment en la volta de la ñau cen
tral i en la capcalera. La resta de Tedifici continua funcionant sense interrupcions; es va
mantenir la planta de creu llatina amb tres naus i creuer. També perdura el tracat circu
lar de Tabsis central i de les absidioles adossades en el brac meridional del transsepte.
Durant el primer quart del segle XIV es va cobrir de bell nou el presbiteri, les absidio
les i probablement també el tram sud del transsepte amb volta de creueria (87). En el
brac nord i en la veína sagristia, en canvi, no s'hi treballá perqué la volta de cañó seguit
que els corona es conservava en bon estat.

Fig. 38. Planta actual de l'església de Sant Feliu
on shan tramat en negre les estructures ante-
riors al segle XIV.



Els murs de la ñau es deurien mantenir prou sólids fins a Paleada del trifori. A partir
d'aquest punt hom hi veu Tobra afegida i també la controversia. Mentre que els capitells
i les columnes de la galería mantenen les formes d'un románic avancat, els ares apun-
tats assenyalen les maneres del mes pur estil gótic, que culmina amb la volta de la ñau
central. Aixó vol dir que els pilars de secció quadrada que sostenen els ares torals son
obra del segle XIII. Malgrat la nuesa estructural s'aprecien certs detalls que delaten la
fábrica románica; per exemple, les motllures de mitja canya (quart de bocell) de les
impostes que només desapareixen en els darrers trams de volta i en algún punt de la
ñau de migjorn, justament en els sectors que es reformaren o s'ampliaren en époques
posteriors.

Des de mitjan segle XIV les reformes s'intensifiquen. El 1351 Pere Capmagre va cons
truir una capella nova que es va adossar a la ñau de migdia al costat del transsepte (88).
L'obra altera la confíguració de Tentorn, ja que s'hagué d adaptar la ñau a Tobra afegi
da; el resultat fou una volta de creueria que substituí la volta románica, amb el benentés
que s'hagués conservat fins aleshores. En aquells anys també s'hagueren d'obrir les por
tes de les faeanes nord i sud, perqué les reformes immediatament posteriors ja les tin-
gueren presents.

A partir de 1362 comencaren els primers treballs de fortificado del recinte de l'esglé
sia, a instáncies del rei Pere III (89). Es varen incorporar merlets en els murs i un matacá
sobre la porta nord. No obstant aixó, l'impacte mes fort el comporta Tampliació per
ponent del recinte. S'hagueren d'expropiar algunes finques i cases per tal de poder guan-
yar Tespai necessari (90), i finalment es van aixecar nous panys de paret i dues torres
poligonals. La del nord, de planta vuitavada i mes generosa de proporcions, serví de
campanar. Fou encarregada a Pere Sacoma, que hi comencá a treballar el 1368; cap el
1395 el primer cos ja estava enllestit (91). Mes endavant hom procedí a cobrir Tamplia
ció amb dos trams de volta que no es van cloure fins a la darreria del segle XV (92).
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4. 1285-1360. La plenitud deis burgs medievals

El setge francés de 1285 va deixar un rastre de destruccions en tots els sectors pro-
pers al mur vell de Girona, i naturalment el burg de Sant Feliu en fou un deis mes afec-
tats. Alguns documents que veurem parlen de les destruccions patides per l'església de
Sant Feliu i algunes de les seves dependéncies, com el claustre i el refectori. També es
van haver de reconstruir els Banys i cases properes a la muralla, com les que hi havia
sota la torre Cornelia o a la Pujada de Sant Feliu; evidentment fou el cas, sens dubte, de
moltes altres cases particulars, encara que la documentació en resti prácticament muda.
De totes maneres, no cal atribuir tota la destrucció a l'atac francés: podem veure com
algunes vegades les autoritats manaren enderrocar cases massa properes a la muralla peí
perill que representaven per a la defensa de la Forca Vella. En qualsevol cas no pot sor-
prendre gaire el bon nombre de documents que parlen d'establiments i compres de
cases, especialment en els sectors meridionals del burg, allá on els nivells de destrucció
haurien estat mes greus i calia fer-hi nous establiments.

4.1. L'alou de Sant Feliu

En el procés de recuperació urbanística del burg de Sant Feliu el paper rellevant de
les institucions eclesiástiques va reflectir-se en la importancia de personatges com
Dalmau de Garriga, cabiscol i paborde de Juny de Sant Feliu. Disposem d'un conjunt de
documents on s'esmenta per primer cop Dalmau l'any 1288, quan era propietari veí de
Pere Sunyer i Guillem Esparra en una lloació (consentiment) que Sunyer va rebre de l'a
bat Dalmau de Peratallada per una casa que tenia davant d'un carrer situat a orient, i
que nosaltres, encara que amb algunes reserves, situem en la gaita de ponent de la
Pujada de Sant Feliu (1); el mateix Garriga va ser establert per l'abat en la mateixa casa
un any després (2). Les dues cases de Garriga van ser venudes l'any 1305 a Agnés
Fornells i Arnau de Tallada (3), probablement en relació amb les disposicions testa-
mentáries del primer, car no tornem a trobar cap referencia, en vida, de Dalmau Garriga
després de 1306.

El seguiment de la documentació posterior d'aquestes cases, i les vei'nes, dona un bon
exemple de la intensa activitat immobiliária ele la primera meitat del segle XIV. Agnés
Fornells va vendré la seva casa, comprada per Berenguer Roca, l'any 1317 (4), i aquest
al seu germá Pone Roca l'any 1318 (5). Pone la torna a vendré el 1323 a Pere de Canal,
paborde de Juny (6), i els marmessors testamentáris del paborde la tornaven a vendré
l'any 1327 a Ramón Ferrer (7); la serie coneguda finalitzá l'any 1331, en qué Ramón
Ferrer la vengué a Guillem Torrentá. En els darrers catorze anys les cases havien tingut
sis propietaris diferents, tots ells clergues excepte Agnés Fornells. Notem també que
algunes d'aquestes cases a mes de pertányer a canonges de Sant Feliu, sovint surten ano-
menades com a "cases canonicals", aixó fa pensar que pot tractar-se d'algunes de les
cases on vivien els canonges de la congregació de Sant Feliu.

A l'altra banda de la Pujada de Sant Feliu, encara que una mica mes avall i sota els
murs de la Forca Vella, hi havia unes cases de propietaris jueus conegudes des de
comencament del segle XIII, i que ara tingueren canvis importants. L'any 1296 Adelaida,
esposa de Salomó -fill del difunt Mai'r de Cabanes-, va vendré a Isaac -fill del difunt
Astruc Cordobí- un complex format per un casal amb torre, pati i cases, a banda i banda
de la muralla, dins i fora del cali. Els casáis fora murs afrontaven amb les cases de Pere
de Caselles a nord, altres cases a sud, la muralla a orient i el carrer que puja a l'església
de Sant Feliu a occident (8). El maig de 1315 el jueu Vidal Cordobí, fill del difunt Isaac,



va vendré per indivís. a Pere Gener i Feliu Pone aquest mateix casal situat "fora de la
muralla vella, al carrer que puja a Sant Feliu, sota l'bospici que dit Vidal té al Calijueu"
(9); de la venda, Vidal n'exceptuava un cortal o pati posterior de 14 pams de cana d'am-
plada (uns 2'5 metres) que hi havia entre el casal venut i la muralla. El pati servia de
desguás deis residus que Vidal hi abocava des de la casa que tenia damunt la muralla,
a mes de respectar la prohibido de recolzar les parets posteriors de les cases en la mura
lla. L'afrontació a nord amb les cases d'en Caselles confirma que es tractava de la matei
xa casa del document anterior.

El novembre de 1316, és a dir setze mesos després, Pere Gener va vendré al clergue
Bernat de Lladrera les cases que havia fet edificar en la seva meitat del casal que havia
comprat, amb Feliu Pone, a Vidal Cordobí; o sigui que en la seva meitat del casal, que
devia ser gran i devia restar afectat peí setge de 1285, Pere Gener hi havia aixecat diver
ses cases (10); una operació forca rodona, car un any abans havia comprat per 100 sous
i ara venia per 700. Aquest era un deis procediments habituáis en l'establiment de noves
cases en zones ja edificades abans; les cases antigües eren comprades per burgesos,
comerciants o artesans (Pere Gener era sabater), parcel-lades i edificades amb cases mes
petites per establir-hi nous tinents o residents; tard o d'hora algún clergue acabava com-
prant-les per ampliar el seu cabal de rendes immobiliáries, i generalment acabaven sor-
tint del mercat immobiliari, que per aixó es concentrava a les zones de creixement urbá.

Trobem un altre grup de cases ben documentades i situades una mica mes a ponent,
entre Tactual carrer de Calderers i la Pujada de Sant Feliu.

El punt de partida és un document de 1290 on s'explica com Ramón Pere, sabater, va
vendré a Bertomeu Julia fuster, totes les cases que tenia en el burg i alou de Sant Feliu
(11), que afrontaven a sud amb les cases d'Ermessenda de Fontclara, a nord amb les de
Ramón de Sant Martí, a occident amb un carrer públic (Calderers) i a orient amb les cases
de l'abat, que miraven cap a un altre carrer (la Pujada de Sant Feliu). Podem arribar a
situar-Íes en aquest lloc grácies a un document de 1413 (12) que sitúa un pati o solar,
antigament ocupat per les cases de Fontclara, que es trobava entre "el carrer que va a
l'església de Sant Feliu" a orient i el carrer "per lo qual se va o puja envers dita església"
a occident. Sembla evident que aquests dos carrers que van o pugen cap a l'església eren
els actuáis de Calderers i la Pujada de Sant Feliu (figura 39).

Una casa veína a l'anterior surt esmentada l'any 1294, en qué Pere de Riba, clergue i
administrador de l'Almoina fundada per Pere de Fontclara, difunt marit d'Ermessenda, va
vendré al comprador anterior, Bartomeu Julia, la casa que afrontava a nord amb la com
prada anteriorment, a ponent amb Tactual carrer de Calderers i a sud amb un altre carrer;
aquest íiltim segurament es va convertir en el fossat o valí de "na Clara" (Ermessenda de
Fontclara) que anava des del mur de Sobrepones i tallava entre els carrers de Calderers
i de Ballesteries, on sobria un portal i un pont llevadís que també rebien el nom de por
tal i pont de na Clara en el segle XIV (13). La durada deis topónims Fontclara i na Clara
en aquest indret del burg, gairebé a tocar el carrer de les Ballesteries, segurament s'ex
plica perqué van ser els primers propietaris a fer-hi establiments de cases en el segle
XIII, una petita parcellació que acostumava a rebre el nom del seu fundador, com va
passar a tants indrets de la Girona medieval, que van rebre el nom del primer propieta
ri que els va urbanitzar (Banyoles, Llémena, Fusser, Canader, Albereda, Bordils, Osea,
Vivers, Aurich. Tallada...).

Des de 1308 Bartomeu Julia tenia un nou veí, Arlot de Viladesens, que havia comprat
les cases de Pere de Sant Joan (14). Tots dos véins s'esmenten en un document de 1310,
en qué els marmessors del difunt Bartomeu Julia van vendré les seves cases a Guillem de
Belda (15); afrontaven amb el dit Arlot a orient i els carrers esmentats a sud i occident.



Fig. 39. Placeta que es troba en el comencament del carrer Calderers. Era l'indret on hi havia el fossat i el
portal de na Clara.

Arlot no va trigar gaire a vendré les seves cases a Guillema, filia de Pere Saurí, Tany 1311
(16). La memoria d'Arlot encara es conservava Tany 1347, en qué Bernat Corretger va teñir
un plet amb la dita Guillema Saurí per les cases -s'aclareix que son quatre, una precisió
no gens habitual- que havia comprat a TAniversari d'Arlot de Viladesens (17); els aniver-
saris eren donacions de rendes destinades a pagar misses en memoria del difunt.

Alguns deis elements mes difícils d'aclarir del burg de Sant Feliu son els relacionáis
amb el topónim Balaguer que surt esmentat primer com un grup de cases, pero també
com un celler o tancat, un portal i una placa a diversos documents.

Balaguer és un nom que sembla remuntar-se a la segona meitat del segle XII, en qué
trobem un Balaguerius o Barayenus (transcripció dubtosa) que tenia cases (18) prop de
l'església i cap a Tareny de TOnyar (quan entre l'església i el riu encara no hi havia gaire
res). El mateix lloc tornava a esmentar-se Tany 1296, quan Dalmau de Garriga va ven
dré a Mercader de Campllong (un altre clergue) unes cases que afrontaven a orient amb
"els cellers de l'abat que diuen cellers de Balaguer" (19), a sud amb un carrer i a occident
amb el "riu ciar" de TOnyar (encara no hi havia cases cap al riu). El document també
esmentava Texisténcia d'un pou al costat de les cases, que probablement va donar nom
a la "placa del Pou" esmentada en un capbreu de mitjan segle XIV

Mes precís resulta el document de 1321 que parla de quan el canonge Guillem de
Socarrats va reconéixer al paborde Pere de Costa totes les cases que tenia al costat de
les escales de Sant Feliu, que havia comprat a Bonanat de Roca. Afrontaven a orient amb
el "Portal dit de Balaguef i la paret de l'església, Tescala de Sant Feliu a nord i el "riu
claf de TOnyar a occident (20). Es tractava de totes les cases (potser dues o tres) que
s'arrengleraven al sud de Tescala de Sant Feliu, que miraven cap a la placa i TOnyar a
occident i tocaven amb un costat de la facana de l'església a orient.



Podem veure com el topónim Balaguer sembla relacionar-se amb diversos elements
urbans, pero encara hi hem d'afegir la informació donada per un valuós document
l'Estima de 1535, una mena de cadastre de la ciutat que sitúa una "Placeta de Balaguer
a nord i oest del campanar de Sant Feliu, a la sortida de Tare de Transfigueres cap al sud
(21). Es tractava per tant d'un espai relativament gran, ais dos costats de les escales de
l'església, segurament el lloc on un propietari dit Balaguer hi va fer els primers establi
ments de cases abans de 1200.

El mes complicat resulta definir qué eren i on estaven els esmentats celler i portal de
Balaguer. Amb les poques dades disponibles deis documents anteriors podem hipotética-
ment situar un espai inicialment urbanitzat per Balaguer en la segona meitat del segle XII
que se situaría a ponent del marge fluvial on s'aixecava la terrassa i l'església de Sant Feliu,
per tant immediatament a sota de la seva facana, mes reculada que Tactual. A comenca
ment del segle XIII (entre 1220 i 1230) ja hi havien unes escales davant l'església (22) que
permetien superar el marge o desnivell entre la terrassa del temple i la futura placa de Sant
Feliu. A tocar les escales, o fins i tot a sota segons la lectura que fem del document de
1321, s'hi trobava un "cellarium" un celler tancat per un portal cap al sud, que podria ser
fins i tot el "clausum" (clos o tancat) esmentat en el document de 1220-1230, i que se situa
va al sud de les escales. A favor de la hipótesi d'un carrer o espai cobert sota les escales
i la paret de l'església hi tenim el document de 1321 que fa afrontar les cases a orient amb
el Portal de Balaguer i la paret de l'església albora. Trobem molts altres documents medie-
vals que fan dobles afrontacions, per exemple una casa que afronta a orient amb un carrer
i una casa (23); generalment aixó volia dir que el pis inferior de la casa donava a un carrer
sota una volta i la part superior passava per sobre del carrer fins a tocar la casa de l'altra
banda. Si aquest era el cas del celler i del portal de Balaguer, estaríem parlant d'un cobert,
tal vegada de volta, sota la part superior de les escales i la facana de l'església de Sant
Feliu. Les cases de la urbanització de Balaguer encara s'esmentaven Tany 1351, quan el
sabater Bernat de Camps reconeixia la possessió d'una casa que tenia a orient de les dites
cases i prop de l'església de Sant Feliu.

L'espai del cementiri i el claustre, al norcl de Sant Feliu, va ser un deis que va patir
mes durament els estralls del setge francés de 1285, com tindrem ocasió de veure tot
seguit, pero en cap cas aixó va ser un impediment per a la continuació de Tactivitat
immobiliária des de Tendemá de la guerra.

L'any 1287 Pere de Mata va vendré al clergue Arnau de Camps una casa que afron
tava amb el carrer públic (la pujada cap a Sobrepones) a orient. una casa d'Arnau Rafart
a sud i el cementiri-claustre a occident (24). Notem que els noms deis propietaris son
els mateixos que ja sortien en un document de Tany 1277 (Camps i Rafart); ara sembla
que el canonge Arnau de Camps fa la mateixa funció compradora que els Sant Jaume
havien fet en el mateix indret fins al 1275.

La casa del dit Rafart tornava a esmentar-se Tany 1287 quan aquest reconegué que la
tenia sota jurisdicció episcopal. Afrontava amb el mateix carrer a orient, amb el cemen
tiri a occident, amb la casa den Camps a nord i amb el "casal de l'església de Sant Feliu"
a sud (25). La dependencia del bisbe de Girona indica que no sempre els límits deis
alous jurisdiccionals resseguien els carrers o els límits naturals; en aquest cas sembla que
alguna de les cases de la gaita oriental del cementiri pertanyien al bisbe (n'hem vista una
altra Tany 1264). També observem que en Tafrontació meridional s'hi trobava un "casal"
relacionat amb l'església; podria tractar-se d'alguna dependencia com el refectori, per
raons que veurem tot seguit.

L'any 1300 trobem un document que aporta informació valuosa. L'abat Pere de Pontos
va establir al clergue Joan de Sant Antoni 1/3 d'una casa (no sabem si vol dir la tercera



part del solar o de les seves rendes) que se situava al costat del claustre destruir, en la
invasió deis francesos Tany 1285 (26). La casa estava en la gaita nord de Tilla de cases
que envoltava el claustre, car afrontava a nord amb un carrer (Portal de la Barca), a orient
amb un carrero "que transit iuxta rejéctonum distrecte", a occident amb un carrero o
"transit comü" deis vei'ns, i a sud amb un pati que tenia un portal a la gaita d'orient, pati
i portal que segurament eren algunes de les restes del mencionat claustre. Per tant el
document aclareix algunes de les diverses destruccions, claustre i refectori, patides per
Sant Feliu Tany 1285; quinze anys després del setge encara romanien enderrocats; com
també algunes de les cases vei'nes, notem que l'abat establia una part d'una casa, fet que
acostumava a relacionar-se amb un permís per aixecar-hi noves construccions.

També fou Tany 1300 que el cabiscol i paborde Dalmau de Garriga va establir al cler
gue Cervlá Sunyer una casa "que fou d'en Montagut" al costat del cementiri (27). Cap
de les afrontacions esmentades no indica ve'inatge directe amb el cementiri-claustre,
només sabem que hi havia cases del mateix cabiscol a nord i oest, i carrers a est i sud.
Com que ja havíem vist el clergue Montagut, poc abans del setge, ocupant cases que
abans foren deis Sant Jaume a ponent del claustre, pensem que la casa se situava a la
banda de ponent del carrer que anava cap al portal nord de l'església. El fet que el docu
ment sigui un establiment segurament indica que es tractava d'un permís per reedificar-
hi o aixecar-hi noves cases.

Els anys 1316 i 1317 hi tornem a trobar la mateixa casa que havia estat establerta en
1/3 a Joan de Sant Antoni, i que ara estava en mans del clergue Ramón Sabench (28).
Aquest va vendré la seva tercera part a Berenguer Roca; i tot i que no s'esmenten les
afrontacions, s'indica que estava prop del claustre. L'any 1317 en Roca va vendré aques
ta part de casa (29) "que havia estat de l'abat" al clergue Pere Olivet (cal recordar que
Tany 1300 aquest casal o solar havia estat establert per l'abat). Les afrontacions repetien
prácticament el mateixos elements d'aleshores; un carrer a nord. a orient un carrer o
carrero que "transit ante refectorium dicte ecclesie" (ara no es diu que el refectori esti-
gui destruit), un pati i solar {"platea") amb portal a sud, i un cortal o lloc de pas comú
deis vei'ns a occident. Aquests carrerons o cortáis que trobem a orient i occident proba
blement eren les antigües galeries del claustre, ara convertides en carrerons posteriors
de les cases, que els vei'ns feien servir com a Uocs de pas.

Les cases prop del claustre del cabiscol Dalmau de Garriga esmentades Tany 1300 tor
nen a soitir Tany 1333, quan Arnau de Puig explicava que les hi havia comprat abans
-no sabem quan- i ara les venia al canonge Pere de Costa (30). Les cases se situaven
a ponent del claustre ("in cimiterio Sancti Felicis" a orient) i tenien altres que també
havia comprat Pere de Costa a nord i occident. Possiblement Arnau de Puig no va ven
dré aleshores totes les seves cases, car Tany 1350 el seu hereu Berenguer de Puig reco
neixia al paborde de Juny, en un capbreu, que tenia una casa situada "in capite cimite-
rii dicte ecclesie, retro dictam ecclesie usque circium", és a dir, al capdamunt del cemen
tiri de dita església, darrera d'aquesta, cap al nord.

4.2. L'areny de Sant Feliu

Hem vist en el capítol anterior com, des de comencament del segle XIII, Tareny del
burg de Sant Feliu estava format per tot el sector situat entre el mur nou i el riu Onyar,
a ponent deis actuáis carrers de la Barca, placa de Sant Feliu i carrer Calderers, uns
carrers i places que com tots els del burg, encara no rebien cap nom, tot i que des de
comencament del segle XIV tot aquest eix sembla anomenar-se algún cop com el "carrer
inferior del burg" (31). També hem vist com al llarg del segle XIII s'havia comencat a



urbanitzar el sector nord d'aquesta gaita; primerament el tram superior de Talou de Santa
Maria, a tocar el Galligants (ja edificat en part Tany 1223), i després el tram central fins
a la placa de Sant Feliu en la segona meitat del segle. Mes al sud, des de la placa fins a
les Ballesteries, encara no hi havien arribat les edificacions; només el mur de Tareny
separava Tactual carrer de Calderers i TOnyar.

La primera noticia de l'Areny després del setge de 1285 la trobem Tany 1315, quan
Ramón de Talaixá va clonar Ilicéncia -és a dir. establia amb permís per edificar-,
"quodpañetes [...]faceré [...1 de celo in abisum", a Pone de Montju'íc, en un solar de
Talou de Sant Feliu, intermedi entre les cases ja edificades del comprador i el vene
dor (32), situades "in carraña inferiore burgo Sancti Felicis usque Añniíim", o sigui,
en el carrer inferior del burg. cap a Tareny. De fet aqüestes cases encara no se situa
ven en la gaita de Tareny del futur carrer de Calderers, car es tractava duna renglera
de cases que ja estava forca edificada de feia temps; "temporefutí ínter bospicium
meum et bospicium titum" s'afegeix; de fet el que s'edificava era encara la gaita de
llevant del carrer.

També parlava d'unes cases molt properes el document de 1316, on el clergue
Torrentá reconeixia al paborde de Juny Pere de Canal que tenia un grup de cases (33),
amb patis i horts separats de dites cases per un carrer (Calderers), a nord hi havia les
esmentades cases de Talaixá, a sud les de Vidal de Batet. a Test les de Jaume Corretger
i a Toest Tareny de TOnyar. Es tractava d'una propietat extensa que arrenglerava les cases
a la banda de llevant del carrer, pero que disposava d'horts a l'altra gaita, segurament a
banda i banda del mur de Tareny, que hi passava paraTlel al carrer.

També s'hi trobava a prop el casal o bloc de cases {"bospicium") que Pere de Molió
va reconéixer al paborde Pere de Canal Tany 1320 (34), que afrontava a orient, nord i
sud amb altres propietaris i a occident amb TOnyar ("iu rivo claro Undañs"). No s'es
menta el carrer en Tafrontació occidental, pero aixó era habitual quan un carrer o camí
es confonia amb Tareny d'un riu (és freqüent trobar-ho a documents de Pedret o de les
Ballesteries per exemple).

El fet mes significatiu en la transformado de Tareny de Sant Feliu en el segle XIV es
produí després de 1320. L'any 1322 el batlle reial Ferrer de Lillet va donar Ilicéncia a
Bonanat Cordoví (jueu) per fer-hi cases ("edificando de novo domos et alia edificio.") en
un solar de domini reial en el burg de Sant Feliu "extra murum usque Undañs",és a dir
mes enllá del mur cap a TOnyar. El solar o pati mesurava 4 canes i mitja de longitud i 4
canes i un pam de latitud (uns 7 metres cap al riu i 6'5 metres cap al nord; és a dir menys

de 50 m2). Afrontava a orient amb el mur de Tareny i un petit camí de ronda que el res-
seguia, a sud i nord amb altres patis encara no edificats i a occident amb TOnyar (35).

Aquesta va ser la primera intervenció d'un funcionari reial en Tareny de Sant Feliu, i
coincidía amb la primera vegada que hom volia urbanitzar mes enllá del mur; un espai
que era de domini reial i on només el Rei hi podia clonar llicéncies d'establiment i
cobrar-hi censos: aixó passava tant en Tareny de Sant Feliu com en el de Sant Pere de
Galligants (36), el mercat (37) o plaga de les Cois (la Rambla) i les tibes del Mercadal
(38) i del cap de l'Areny (39) en els mateixos anys (figura 40).

El fet que aquest primer document de Tareny reial el trobem dins el Capbreu de la
Pabordia de Juny de Sant Feliu és degut al fet que el propietari establert també hi tenia
el solar contigu situat a llevant del mur, a tocar el carrer, i aquest altre espai era de domi
ni de Sant Feliu. De fet el document aclareix aquesta dualitat de dominis quan esmenta
que Bonanat Cordoví havia de pagar un diner de cens al Rei, tot salvant (deixant intac-
tes) els drets de Sant Feliu. Aquest primer establiment reial a Tareny va donar pas a d'al
tres que veurem tot seguit.



Un document de 1324 -de fet el resum d'un conjunt de quatre- explica com. per
potestat reial, Guillem Bayer va ser establert en un pati de Tareny que feia 6 canes i
tres pams de longitud (uns 10'5 metres des del mur cap al riu); aquest pati va ser
venut quatre vegades mes entre 1324 i 1353 (40), per tant és un altre bon indici de la
intensa activitat immobiliária d'aquells anys. El text afegeix que per la part de Tareny
es pagaría un cens al rei. i un altre a Sant Feliu per la part interior del mur cap al
carrer.

L'any 1335 l'infant Pere. el futur Pere el Cerimoniós, va donar Ilicéncia a Bernat de
Bordils, chitada de Girona i conseller reial, i a Arnau de Vivars, jutge de Girona. per
construir quatre molins (un deis quals podia ser draper) dins Talou que posséien sota
domini reial fora del mur de Tareny; Tespai atorgat s'allargava a ponent del unir i anava
des del Galligants al nord fins davant del portal del mur de Tareny que s'obria cap a la
placa i les escales de Sant Feliu a sud (41). Sembla que es tractava del mateix lloc on
anteriorment hi havien els molins de Sant Pere esmentats fins a la darreria del segle XIII.
i que segurament havien desaparegut. En tot cas no podem confirmar que aquests
molins s'arribessin a edificar, encara que no hi trobem cases en aquest sector a ponent
del mur en aquests anys, a diferencia del que passava amb la resta de Tareny de Sant
Feliu.

Mes cap al sud. en la gaita interior del mur que se situava mes enllá de l'esmentat
portal de la placa de Sant Feliu, sabem que s'hi comencaven a edificar cases. L'any 1337
Jaume d'Om va comprar a Bonanat Estanyol una casa que hi havia sota Tescala de Sant
Feliu ("subtus sca/a maiore") i que afrontava a orient amb un carrer-que feia de ronda
del mur-. Tareny a occident. una casa de Guillem Bernat a nord. i un pati o solar enca
ra no edificat a sud (42). Es tractava de les primeres cases que donaren lloc a la rengle
ra de ponent de Tactual carrer de Calderers, per tant dins Talou de Sant Feliu. La seva
construcció coincideix en el temps amb les cases que s'alineaven mes al stid, entre el
carrer de les Ballesteries i el riu, que van ser aixecades entre 1319 i 1353 (43). i també
amb les de la Peixeteria Nova, a ponent de la Rambla, que van ser aixecades a partir de
1336 (44). La construcció de cases continua, car Tany 1338 hom parlava duna casa que
Brunissenda, esposa de Guillem Rubirola. va reconéixer al paborde de Juny; se situava
entre el carrer a occident i Tareny a orient (45), a nord hi havia un carrer que duia cap
a Tareny i que segurament travessava el mur mitjancant un portal, encara que no sabem
exactament quin.

L'any 1346 el mateix Jaume d'Om va rebre permís del procurador reial per establir
(edificar) un pati o solar de 6 canes i 1 pain cap al riu (és a dir 10 metres a ponent del
mur de l'areny i de la seva casa mes amunt esmentada), que se situava en Talou de la
Pabordia de Juny (46). Aquests patis es van edificar rápidament; el capbreu reial de Ta
reny de 1350 n'esmenta nou. L'aparent confusió entre el domini del Rei (el seu procu
rador donava el permís) i Talou de Sant Feliu, en realitat significa que en una data ante
rior pero no gaire llunyana de Tany 1322, quan s'hi van comencar a fer els primers esta
bliments, s'hauria arribat a un acore! entre Sant Feliu i 1'administrado reial a Girona per
repartir-se els drets i rendes deis solars d'aquesta banda del burg propera al riu. a les
dues bandes del mur de Tareny. El mateix document afegeix que Jaume d'Om havia de
pagar 1 diner de cens al Rei i un altre a Sant Feliu.

Podríem esmentar encara altres documents referits a la construcció de cases i patis en
Tareny, pero a tall de mostra n'esmentem un de Tany 1357 que torna a parlar de Jaume
d'Om, aleshores difunt. La seva esposa Elisenda va donar al seu fillol Miquel la tasa de
dit Jaume; afrontava a orient i sud amb un carrer i la placa de Tescala de Sant Feliu, i a
occident amb Tareny (47).
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Fig. t^a. Planta d'un tram d'una illa urbana del burg
de Sant Feliu a mitjan segle XIII. Es trobava --ota el
domini directe de Sant Feliu de Girona. l.'cmplaca-
ment cal localitzar-lo en el tram meridional de Tac

tual carrer de la Mana.

La línia discontinua marca la separado entre els
dominis eminent-, del bisbe. al nord. i les de Sant

Feliu de Girona. al sud.

1) Cases de Maria de Banyoles que tenia peí
bisbe de la Seu.

2) Solar de Maria de Banyoles el 1252. El 1264 hi
establí Guillem Planes.

3) Solar de Maria de Banyoles. El 1252 hi establia
Nadal de sa Moleta.

4) ("asa de Nadal de sa Molerá el 1252.

5) Carrer que "es va fent" el 1262.
6) Casa que els marmessors de Pere I-'erran \ en

gueren a Pere Candela i a Mercader de Campllone el
1292.

7) Casa d'Arnau de Planes, que el 1292 estava
separada de la de Pere Ierran mitjancant un galligd.

8 i 15) Peí que es desprén d'un document de
1296. aquest espai restava sense edificar, car unes
cases de l'altre costat de ('actual cárter de la Barca

afrontasen, per la banda de ponent. directament amb
l'areny de l'Onyar

9) Solar que tenia Maria de Banyoles el 1264.
10) Teñidor de Maria de Banyoles el 1252. El

1264 el vengué a Guillem Planes.
11) El 1252 Maria de Banyoles establia en aquesl

solar Nadal de sa Molerá.

12) El 1252 Nadal de sa Molerá hi tenia una casa.

El 1262 la propietat estava repartida entre el mateix
Nadal de sa Moleta i Jaume Vendrell.

13 i 14) Honor de Sunyer el 1292.
16) Mur de contenció del riu Onyar. En aquest

sector se l'esmenta des del 1252.

17) Carrer existent entre les cases i el mur de

contenció del riu.

18) Actual cárter de la Barca.

/
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4.3. Els Banys i l'alou de Santa Maria

La reconstaicció deis Banys malmesos peí setge de 1285 fou obra de Ramón de Taiala
("Toyolano") que Tany 1294 va rebre Ilicéncia del rei Jaume II per reparar i reedificar
"illa balnea Gerunde que fuerunt destructa tempore adventus Gallicorum" (48); sens
dubte la proximitat de Tedifici a les muralles de la Catedral n'hauria estat la causa. El rei
es comprometía a pagar la quantitat que Ramón hagués esmercat en dita reparació quan
volgués recuperar el domini útil deis Banys-, en aquest cas 1'establert Taiala estaría obli-
gat a retornar-los-hi. Aquest tipus cToperació amb dret de retracta del venedor rebia el
nom de carta de Gracia; el rei cedia el domini útil pero se'n reservava el domini emi
nent (o directe) i Ramón de Taiala li havia de pagar un cens anual de mig morabatí (nou
sous) (figura 41).

Dos anys després (1296) el batlle reial de Girona va atorgar a Ramón de Taiala un
instrument conforme verificava que aquest havia invertit la quantitat de mil nou-cents un
sous i mig en la reparació deis Banys (49); quantitat que el rei hauria de pagar si volia
tornar a recuperar dit establiment. Les condicions tan favorables de Testabliment reial
s'expliquen perqué Taiala gaudia del favor reial a causa deis servéis prestats a la Corona;
n'és una altra prova el fet que Taiala també va rebre del rei, Tany 1298, Testabliment per-
petu de la notaría i Tescrivania reial de Girona i tota la seva veguería (50).

Des del punt de vista urbanístic resulta molt aclarid»r el document que Thereu de
Ramón de Taiala, Ramón Simón de Taiala va rebre del rei Jaume II Tany 1322, on es con-
firmava Testabliment deis Banys, que havia rebut del seu oncle, a canvi de la condona
do del pagament de les despeses fetes pels Taiala, quan el rei volgués recuperar-los (51).
El document esmentava les afrontacions deis Banys, que tenien un carrer a orient, cases
de Carbonell i Ramón de Far a sud, cases de Berenguer de Roca, Guillem Sunyer (el
forn) i el metge Guerau (de Sant Dionís) a occident, i l'hort del dit Guerau i unes cases
de propietari il-legible a nord. El rei també concedía a Ramón Simón que pogués fer, si
volia, altres banys en qualsevol altre lloc de la ciutat o els seus suburbis (no es varen

Fig. 4()b. Planta del mateix tram del burg de Sant Feliu que es dibuixava a la figura anterior. El planol repro
dueix la situació urbana a comencament del segle XIV. Es pot apreciar que la massa construida no ha cres-
cut gaire. En canvi. la propietat s'ha densificat enormement. perqué les cases s'han dividit per la meitat per
aprontar al maxim la possibilitat de crear nous establiments.

1. Cases de Pere Bertrán el 1314.

2. Cases de Guillem Notifiis el 1312 i de Ramón Pirado (potser Molario) el 1313 i el 1314.
3. Casa de Mercader de Campllonc el 1313. d'Arnau Blanquer i de Berenguer Vallmajor el mateix any.

Pone Pagés la tenia el 1323.
4. Galliga el 1313.
5 i ó. Feixa de térra i casa de Mercader de Campllonc que el 1312 va vendré a Jaume Corretger. Entre

el 1313 i el 1314. hi figuren Bartomeu Colomers i Pere Miliatis. Fl 1323 pertanyia a Ermessenda, muller de
Pone Sabater.

7. Galliga entre 1313 i 1314.
8. Casa on s'esmenten diferents tenidors entre 1313 i 1323: Guillem Daner, Stela, Jaume Corretger i

Guillem Corea.

9. Casa que pertanyia a Pere Gai entre 1297 i 1314. En aquest any la casa es repartía amb Ramón de
Talaixá, que encara hi apareixia documentat el 1315 i el 1316.

10. Casa que el 1316 pertanyia a Jaume Corretger.
11. Antiga casa de Ramón Puig de la qual era posseídor el 1316 Guillem Torrenter.
12. Galliga el 1316.
13- Casa de Vidal Batet. El 1316 se l'esmenta com un antic propietari.
14. Solars i tenidors sota el domini directe del rei.



Fig. 41. Plánol deis anomenats Banys Arabs de Girona. L'immoble d'estil románic imita l'estructura deis
banys musulmans medievals. Foren construíts el 1194 per Arnau de Llers sota Ilicéncia reial. El setge de 1283
malmená l'edifici, que no fou reconstruir fins el 1294, sota els auspicis de Ramón de Taiala. Fins al segle XV
varen romandre com un establiment de banys públics. L'aspecte actual es deu principalment a la profunda
restauració de qué foren objecte entre 1929 i 1931.
La planta está basada en un dibuix original fet per Riuró l'any 1929 durant Texcavació i restauració de l'e
difici. És interessant perqué s'hi observen les refeccions i modificaeions realitzades per les monges en el
temps en qué els banys varen estar integrats dins el convent de les caputxines (1618-1929). Així, el vestíbul
fou convertit en el forn de coure pa (núm. 1). els antics vestuaris en el safareig (núm. 2), la sala freda en
rebost (núm. 3). la sala tébia en cuina (núm. 4) i la sala calenta fou parcialment enderrocada i en el seu lloc
s'hi bastiren algunes dependéncies conventuals.



fer), petó aleshores el rei recuperaría els Banys de Sant Feliu i podria tornar a establir-
los a qui volgués.

De fet Ramón Simón havia rebut els Banys molt abans, car Tany 1307 ja havia rebut
per primer cop la confirmació reial de Testabliment deis Banys. En realitat aqüestes van
ser només dues de les moltes vegades que els Taiala hagueren de reconéixer el domini
reial sobre els Banys. concretament ho va haver de fer vuit vegades Bernat de Taiala a
instancia deis Reis Alfons i Pere entre 1329 i 1351 (52).

No sabem com relacionar tota aquesta allau d'informacions referents a la propietat útil
deis Taiala sobre els Banys amb la noticia donada per un document de 1342 (53) segons
la qual el rei Pere va alienar el domini i els censos que rebia deis Banys de Girona a
favor del seu "lisie" o metge Arnau de Riera, tal vegada va ser una donació temporal que
el rei va recuperar després de la mort de Riera Tany 1348. La manca de fonts directes
dificulta fer-ne mes precisions (figura 42).

In document de Tany 1316 ens n'ofereix una informació detallada per comprendre
la distribució i les dimensions de les cases de Tilla deis Banys. Es tracta d'unes cases que
Guillem Sunyer tenia al nord del seu forn i deis Banys vei'ns. Un conjunt de propietaris,
ais quals hi podem afegir altres d'afrontats, reconeixen els censos que havien de pagar
al nou propietari eminent, Bernat de Lladrera (54). Les nou cases esmentades pertanyien,
de ponent a llevant, a Pone de Vilanova, Bernat de Batlle, Pere Burgés, Pere de Camós,
Francesc Orriols, Pere Arnau, Guillem Martí, Arnau de Llémena i el mateix Guillem

Sunyer. Les tases afrontaven a nord, excepte la primera, amb un carrer (Tactual carrer
Sampsó) i a sud amb la casa deis Banys i el jardí de Guillem Sunyer annex al forn. Es

Fig. 42. Secció reconstruida deis anomenats Banys Arabs on es detalla el seu funcionament.
1. Vestuari i sala d'cstar (apoditerium).
2. sala freda (frigidarium).
3. Sala tébia (tepidarium).
4. Sala calenta (caldariitm).

5. Piscina d'aigua cálenla (aireas).
6. Claveguera de desguás.
7. Hipocaust.
8. Forn.

9. Caldera.



tractava d'un espai d'uns 50 metres d'est a oest i 20 metres de nord a sud (uns 1000 m-),
a cada casa li correspondrien uns 100 m2 (amb patis o jardins afegits); vuit d'aquestes
cases s'alineaven al llarg de tota la gaita nord cap al carrer, que comprenia uns SO metres.
aixó donava uns 5 o 6 metres de facana a cadascuna i 15 o 20 de fondária. Per tant els

solars presentaven una forma allargassada típica deis establiments medievals (figura 43).

Fig. 43- Aspectc actual que ofereix el carrer
Sampsó.

Sota la muralla i la canónica de la Seu, cap al nord i mirant el riu Galligants -en Tac
tual Passeig Arqueológic- hi havia cases propietat de clergues de la Seu des d'época
reculada, que pot ser anterior al segle XI; en qualsevol cas va ser en aquell segle que hi
trobem les primeres referéncies direetes. Va ser Tany 1315 quan el sagrista segon de la
Seu, Jaspert de Fulcará. en nom del bisbe va establir al clergue Dalmau de Pujáis els
casáis que havien estat enderrotáis en temps de la guerra amb els francesos (55) i que
trenta anys després sembla que encara no havien estat reedificáis. Afrontaven a ponent
i tramuntana amb un camí públic. i al sud amb la muralla que hi havia sota el "dormi-
tori nou" deis canonges -per tant de construcció propera en el temps-, a tocar el Portal
ele la Canónica que entrava per la muralla a ponent i pujava fins al claustre de la Seu;
eren per tant uns casáis, o el que en quedava, arrecerats sota la muralla, entre les torres
Julia i Cornelia i donats en establiment per tornar-los a edificar.

Una mica mes a ponent hi havia unes altres cases que Tany 1318 va rebre Bernat
Tomás, cap de les escoles de la Seu. Se situaven sota la torre Cornelia -és aleshores
que surt per primer cop aquest topónim- i eren els casáis destináis a servir de locáis
de dites escoles (56). Tenien a llevant i nord els mateixos camins esmentats mes amunt.

a mes d'un casal de l'abat de Sant Feliu. la torre Cornelia al sud -de la qual restaven
separats per un petit espai o pati-. i a ponent un altre casal assignat a I'altar de Sant



Miquel de la Seu. L'any 1335 es va confirmar la donació feta a Tomás i s'hi afegia el
pati o solar que hi havia entre les cases i la torre, amb permís per fer-hi una casa nova
(57). L'aprofitament urbanístie d'un petit racó com aquest indica que el desenvolupa-
ment urbá de tot aquest sector de la muralla de la Seu s'havia desenvolupat amb forca
éxit (figura 44).

Fig. 44. Sector nord de la ciutat entre Sobrepones i torre Cornelia.

4.4. Els capbreus del burg de Sant Feliu

En els anys centráis del segle XIV foren nombrosos els reculls de documents orde
náis pels propietaris eminents amb Tobjectiu de posar-hi al dia tot el grapat de propie
tats sobre les quals tenien jurisdicció. En el cas del burg de Sant Feliu hi trobem tres
exemples: els Capbreus ordenáis peí Rei, el bisbe de Girona i la Pabordia de Juny de
Sant Feliu, que n'eren els tres propietaris eminents principáis.

A) Entre 1350 i 1362, el Capbreu de la Pabordia de Juny (58) compilat pels volts de
1370-1380 recull, entre molts d'altres, 33 documents on els propietaris feien el reconei-
xement del domini del paborde, Guillem Cavaller, sobre un nombre mínim de quaranta
cases o grups de cases de Talou de Sant Feliu. No es tracta de la totalitat de Talou, pero
sí d'una gran part car la Talla de 1360 dona a tot el burg de Sant Feliu un mínim de 120
focs (sense comptar-hi els clergues); mes de la meitat vivien dins Talou de Santa Maria
i per tant no figuren en aquest capbreu.

No es tracta d'un recull fet sistemáticament, com ho foren els altres dos capbreus que
veurem mes endavant; mes aviat sembla una recopilado feta després de la mort de
Guillem Cavaller deis reconeixements fets pels propietaris en diverses dates, que sesea-



lonen entre 1350 i 1362, amb motiu de compres o donacions testamentarles; aleshores
els nous propietaris havien de demanar la lloació del senyor eminent (el paborde) i
pagar els drets corresponents (tercos, lluísmes i foriscapis), a mes del cens anual. Per
tant el recull presenta un aspecte mes aviat dispers i sovint dificulta Tassignació de les
cases o propietats esmentades a indrets concrets del burg. A mes el capbreu només
recull transcripcions molt resumides deis pergamis origináis; de vegades no diposem de
les afontacions ni de cap altra descripció.

Malgrat tot podem esmentar documents com el de Bonanat de Puig (59), que tenia
un casal en "el capdamunt del cementiri de l'església, al darrera de dita església cap al
nord"; una bona descripció de la situació del vell cementiri-claustre, situat al nord de
Sant Feliu, amb les cases que Tenvoltaven.

També és remarcable el reconeixement que feia Simó de Cors d'un casal (60) que
tenia "in vico vocato de Lupo". És en aquells anys que es comencen a trobar noms de
carrers documentáis en el burg de Sant Feliu, tot i que el nom de carrer del Llop segu
rament recollia una tradició mes antiga (figura 45).

Fig. 45. Llinda del carrer del Llop, que dona nom al carrer.

Un grup de 10 documents segurs (61), i possiblement altres de probables, sitúen cases
i patis a tocar el mur i Tareny de TOnyar, el sector mes dinámic del burg en la primera
meitat del segle XIV -de fet en deuen ser mes, pero la manca d'afrontacions d'alguns en
dificulta la confirmado-; es tracta de la filera de cases i patis que s'allargava a ponent
del carrer de la Barca, la placa de Sant Feliu i el carrer Calderers. Els propietaris paga-
ven censos a la Pabordia de Juny i al Rei de forma simultánia, car els casáis i patis se
situaven a banda i banda del mur de Tareny i segons quin costat havien de pagar a un
o altre senyor eminent.

De quatre d'aquests propietaris coneixem molt bé la seva localització. Joana, esposa
de Moner i Guillem Riba, tenien els seus "hospicis" a ponent de la placa de Sant Feliu;



Bernat Corder i Brunissenda, esposa de Julia, unes cases mes avall d'en Riba i mig pati
(no edificat) a ponent de la placa del Pou de Sant Feliu. Es tractava, malgrat la seva pro
ximitat, de dues places diferenciades; segurament les cases que s'alineaven al sud de les
escales de Sant Feliu dividien la placa en les dues esmentades.

A mitjan segle XIV encara es conservava la memoria de les cases que Balaguer havia
aixecat al nord de les escales de Sant Feliu dos-cents anys abans. Les esmentava Bernat
de Camps (62) com a afrontació oriental de la seva casa, afegint-hi que estaven "prop
de Sant Feliu".

B) Entre els diversos reculls que es conserven en el Capbreu reial de 1350-53 (63),
n'hi ha un que es refereix ais patis i cases de domini reial que se situaven en Tareny del
burg de Sant Feliu. Tot el que hi havia entre el mur de Tareny i TOnyar era del rei, i en
aquells anys, a Girona com a tot Catalunya, el batlle reial s'afanyava a aplegar aquests
capbreus amb una finaliat ben clara: conéixer la quantitat i el valor de les propietats del
patrimoni reial i fer possible la seva negociació i venda en les millors condicions, per tal
d'aplegar els recursos que demanava el rei Pere el Cerimoniós per fer front a les guerres
contra Genova, i aviat contra Castella (figura 46).

Els catorze documents d'aquest recull inclouen un total de quinze patis i nou cases
que s'aixecaven a Tesquerra del mur de Tareny; areny que surt gairebé sempre esmen
tat amb la fórmula "fora mur vers TOnyar"; ais catorze propietaris descrits cal afegir-ne
nou mes esmentats a les afrontacions.

Es interessant remarcar que els documents donen algunes de les mesures deis patis i
les cases; en la majoria deis casos hi tenim la longitud, és a dir la distancia est-oest des
del mur cap al riu, pero també n'hi ha quatre que donen la latitud (distancia nord-sud,
és a dir, la facana). Les mesures és donaven en canes i pams, comuns en época medie
val, una cana valia 1'60 m. aproximadament o vuit pams (el pam era d'uns 20 cm.).

Així, podem saber que gran part deis patis i cases feien 6 canes i tres pams de lon
gitud (uns 10 metres des del mur cap al riu) els situats mes al nord; els mes meridionals
i mes apropats al riu eren mes curts, des de 5 canes i 5 pams (9 metres) fins 4 canes i
1 pam (6'5 metres). Les quatre cases que esmenten la latitud, és a dir la facana en sen
tit nord-sud, donen 3 canes i dos pams (poc mes de 5 metres). Aquesta era també Tam
piada de facana de les cases que hi havia a l'altra banda del mur, cap ais carrers i la
placa de Sant Feliu, car sovint molts patis fora murs indiquen que la seva ampiada és la
mateixa que la casa dins murs, que acostumava a ser del mateix propietari. Si convertim
hipotéticament aqüestes 3 canes i dos pams de latitud en una constant de tots els patis
i cases esmentats, la latitud total deis 23 patis i cases seria uns 120 metres, una gran part
de la longitud al llarg del carrer de la Barca, placa de Sant Feliu i carrer Calderers de Ta
lou de Sant Feliu.

També coneixem que aqüestes cases i solars s'aplegaven en dues rengleres principáis.
La primera (64) comencava amb un pati propietat de Caterina, esposa de Francesc
Corder, i s'alineava des d'un carrer cap a l'Areny, on segurament hi havia un portal -pro
bablement el Portal de la Barca-, fins al Portal de l'Areny, davant la placa de Sant Feliu.
Excepte el pati de Caterina, que pagava censos al rei i al bisbe, els altres ho feien al rei
i a la Pabordia de Juny de Sant Feliu, un indici d'on se situaven els límits entre els alous
episcopal i de Sant Feliu.

La segona filera s'alineava des del Portal de la placa de Sant Feliu cap al sud i esta
va formada per una majoria de cases (65), segurament bastides de feia poc, que
comencaven amb la de Francesc de Casademont, i replicaven les que es trobaven a la
gaita interior del mur, davant la placa de Sant Feliu; unes i altres pertanyien ais matei-





Fig. 46. Planta de dues illes de cases contigües a prop de l'Onyar a mitjan segle XIV. Se sitúen en les cases
de la gaita esquerra, entre els actuáis carrers de la Barca i de Calderers.
Fl primer conjunt de cases emplacat a la part superior del plánol s'ha desenvolupat fonamentalment a par
tir de dos capbreus. El mes antic data del 1350. Es tracta d'un capbreu reial sobre uns hospicis construíts a
la banda forana del mur de contenció del riu Onyar (núm. 25 a 37). L'altre capbreu el féu el bisbe de Girona
el 1353- Abasta, mes o menys. la meitat de les finques situades entre el mur i Tactual carrer de la Barca. El
domini eminent sobre la meitat restant el detenia Sant Feliu de Girona i era administrat per la Pabordia de
Juny de dita església (núm. 2 a 12).
L'illa que ocupa la part interior del plánol. Aquesta planta s'ha restituí! a partir d'un capbreu reial confec-
cionat el 1350. El document ens dibuixa Texisténcia d'una renglera de cases situades fora del mur de con
tenció del riu. La urbanització d'aquest sector havia comencat uns trenta anys abans, quan el batlle reial va
iniciar una serie d'establiments en solars per edificar cases. Fl 1350alguns deis pioners establerts aquí enca
ra figuraven com a tinents (núm. 41 a 49).
Afortunadament el capbreu dona les mesures de llarg i ampie de cada casa o solar. Aqüestes dades han
permés la restitució fidedigne de la forma urbana d'aquesta área a la primera meitat del segle XIV.

1. Carrer del portal de l'Areny de Sant Feliü el
1353.

2. Casa de Francesc Corder.

3. Casa de Pere Huguet del Portell.
4. Casa d'Alamanda. muller de Francesc Carrera.

5. Casa de Bernat Cauzada.

6. Casa de Cecilia, muller de Pere Cifred.

7. Galliga.
8. Casa de Pere Huguet.
9. Casa de Guillem Puig.
10. Casa d'Arnau Frugell.
11. Galliga.
12. Casa de Joan Moner.
13- Galliga.
14. Hospici que fou den P. Rus (...) abans del

1324. Aquell any el tenia Caselles. Després, el 1332,
passa a mans de Guillem Torroella. El 1363 era una
possessió de Ramón Fgidi.

15. Entre 1320 i 1350 fou la casa de Berenguer
Moiá.

16. Casa de Bernat Vendrell de Taiala.

17. Casa de Guillem Font.

18. Galliga.
19. Casal de propietari desconegut.
20. Hospici den Joan Miás el 1350. El 1337 havia

estat de Guillem Fosser i el 1338 fou de Guillem

Rovirola.

21. Galliga.
22. Abans de 1337 en Bonanat Estanyol. clergue

de la Seu. hi lenia un hospici que havia adquirit de
la muller de Guillem Pi. fosser. El 1337 el compra
Jaume Olleda. assaonador. Fl 1338 el tenia Guillem
Rovirola.

23. Carrer que passava entre el mur de conten
ció del riu i les cases.

24.Murde contenció del riu Onyar. És el mateix que
es documentava mes al nord el 1221.

25. (-asa de Cecilia, muller de Francesc Corder.

26. Casa de Pere Huguet del Portell.
27. Casa de Guillem Montalt.

28. Casa de Joan Moner.
29. Casa de Guillem Torroella.

30. Pati de Guilem Montalt.

31. Casa de Berenguer Moia.
32. Casa de bernat Vendrell.

33. Casa de Guillem Fort.

34. Casa de Guillem Juscafred.
35. Casa de Joan Mias.
36. Galliga.
37. Casa de Guillem Rovirola.

38. Portal davant Tescala de Sant Feliu el 1335.

39. Placa de Sant Feliu el 1353.

40. Escales de Sant Feliu.

41.Casa de Francesc Casademoni.

42. Casa de Guillem de Riba.

43.Casa de Joana.
44.Casa de Pere Soler.

45. Casa de Ramón Bruguera.
46. Casa Pere Tortosa o Torroja.
47. Casa de Guillem Juscafred.
49. Casa de Bernat Corder.

49. Casa de Francesc Castelló.

50. Areny del riu Onyar.
51. Riu Onyar.

52. Placa del Pou el 1353.



xos propietaris, i pagaven censos al rei i a la Pabordia de Juny de Sant Feliu. Tot i que
el mur de Tareny, engolit entre dues fueres de cases, ja havia perdut la seva primitiva
fundó, les afrontacions encara Tesmenten amb el camí de ronda que el vorejava.

C) L'any 1353 el bisbe de Girona Berenguer de Cruilles va ordenar la recollida del
capbreu de possessions del bisbe (66) en la Costa de Santa Eulalia i el burg de Sant Feliu.
Aquesta segona part suma vint-i-sis documents, on hi ha els reconeixements fets pels
propietaris de mes d'una trentena de cases del Talou de Santa María; afegint-hi els pro
pietaris afrontáis, disposem deis noms d'uns cinquanta propietaris, sens dubte la majo
ria deis que hi havia a Talou. Els documents agrupen les propietats en zones homogé-
nies; les mes significatives les veurem tot seguit.

Un primer grup de documents (67) dibuixaven un grup de sis cases que se situaven
en el sector nord de l'Areny, entre el carrer de la Barca i el mur cap a TOnyar, al nord
del Portal de la Barca. Sembla que en aquest sector la distancia entre el carrer i el mur
era gran (el carrer de la Barca gira cap al nord-est) i permetia que rengleres de tres cases
ocupessin tota Tamplada, quan a la resta de Tareny, entre el carrer i el mur només hi
cabia una casa, tal com hem vist en el Capbreu de la Pabordia deJuny. Es tractava del
mateix sector on hi havia les cases prop deis molins de Sant Pere, repetidament esmen
tades en textos del segle XIII.

Un altre grup de documents (68) se situava versemblantment davant Tabsis de Sant
Feliu, on després s'aixecá l'església de Sant Lluc. Un total de sis propietaris hi tenien

cases en una petita illa de prop ele 400 mz; aixó dona una mitjana de 45-50 mr per cada
casa. Dues de les cases capbrevades pertanyien a la Pabordia de Tordera de Sant Feliu
i al Benefici de faltar de Tots Sants; per tant, estaven adjudicades a clergues i segura
ment per aixó figuren al capbreu del bisbe, que les hi hauria establert personalment i
figuren com a possessions seves.

Un tercer grup de propietaris (69) se situava al llarg del Galligants, entre els actuáis
carrers de la Barca i del Pou Rodó, en un sector documentat a bastament en el segle
XIII, quan fou propietat deis De Déu. Es tractava d'un conjunt de quatre propietats,
una de les quals pertanyia a Margaricla, muller de Bernat de Llémena, un altre deis
cognoms esmentats en el segle XIII. La propietat devia ser gran, car abastava una casa,
adobería (establiment industrial de pells), pou i "nochs" (rentadors); dañera de les
quatre propietats alineades hi havia un altre carrer, paraTlel al Galligants i actualment
desaparegut.

També formaven un altre grup compacte els documents que definien la major part de
Tilla deis Banys i del forn (70), on figuraven propietaris com Guillem Sunyer (Tamo del
forn), Guerau Sant Dionís (metge reial), Berenguer de Llémena, Francesc Orriols o Arnau
Blanquer. Notem que els tres darrers afrontaven a nord amb el carrer de la Blanquería
(Tactual carrer Sampsó), nom forca indicatiu de Tactivitat de gran part deis residents i
que aleshores aparegué per primera vegada amb aquest nom (figura 47).

4.5. Sant Pere, Santa Eulalia i Pedret

En contrast amb Tabundáncia de la documentació referida al burg de Sant Feliu, peí que
fa al burg de Sant Pere hi ha una certa escassetat. L'explicació és senzilla: ja hem comentat
que els fons documentáis de l'antic arxiu del monestir de Sant Pere, actualment a l'Axiu de
la Corona d'Aragó (71), romanen prácticament inédits peí que fa ais anys posteriors a 1300.
Mentre aquests documents no siguin transcrits i publicáis estem condemnats a una gran
incertesa peí que fa al desenvolupament del burg des del segle XIV endavant.



Possessions de la Seu

Possessions de Sant Feliu

Possessions reíais

Possessions de Sant Pere

Possessions de THospital deis capellans

Fig.47. Planta actual de la zona deis antics burgs de Sant Feliu i de Sant Pere de Galligants on es distingeix
la dominícatura eminent del teixit urba. La trama mes fosca correspon al domini reial. La trama mitjana al
domini de Sant Feliu de Girona. La trama mes clara fa referencia ais dominis de la Seu de Girona.



Malgrat tot algunes fonts provinents deis arxius gironins il-luminen aspectes concrets
de Tevolució del burg en la primera meitat del segle; aquest és el cas de THospital Vell
o de Sant Pere, on trobem 18 documents del període 1320-1352.

Els mes significatius donat Pabast del nostre estudi son els referits a litigis promoguts
per THospital amb altres propietaris del burg per rao de límits. Així, trobem que Tany
1326 el ciutadá de Girona Bru de Bellmirall prometía restituir a Pere de Mitjavila, rector
de THospital de la Seu (72) tot el que aquest havia pagat per rao d'unes obres fetes en
la cambra de l'hospici que dit Bru tenia a tocar l'hospital, uns diners que el rector sens
dubte havia avancat ais constructors (mestres d'obres, diu el document). Per al pagament
Bru destinava els censos que cobrava per una botiga situada en dit hospici, una des
cripció forca interessant que permet comprovar com els baixos deis edificis sovint esta-
ven ocupats per botigues i/o tallers establerts pels propietaris com el dit Bru. Tot i la
manca d'afrontacions també podem avancar que Tedifici se situava a ponent o llevant
de THospital, mai al sud on hi havia el carrer, ni al nord, per raons que veurem tot seguit.
La proximitat del casal d'en Bellmirall sembla lógica si pensem que Tany 1360 al nord
de THospital hi havia un carrer o travessa dit d*en Brun de Bellmirall -Tactual carrer de
TÁngel- que encara portava el mateix nom al segle XVI.

També tenia un contingut semblant el litigi entre Pere Miquel, procurador de
THospital, amb Berenguer Saló sobre el dret que aquest tenia a carregar sobre una paret
mitgera que THospital deia que era propia (73). Els arbitres dictaminaren que dit Saló
podia carregar sobre la paret excepte per la part del davant, on hi havia el portal i el
carrer, i tampoc peí darrera, on hi havia un pati.

Fl mes complex deis litigis enfronta Tany 1341 THospital amb el ciutadá Pere
Ramada. Aquest tenia un viñdari o jardí (i hort alhora) on hi havia una bassa en la qual
l'Hospici desguassava les seves aigües residuals. La bassa se situava a tocar la paret pos
terior de l'hospital i la seva capella -l'església de Sant Nicolau, ben poques vegades
esmentada documentalment-, i produía un gran problema, car les pluges provocaven
la inundació de THospital per una finestra que donava a l'esmentat jardí i bassa (74).
Els arbitres sentenciaren que Pere Ramada construís una paret a la bassa i que el rec
tor desvies la claveguera cap a TOnyar i que tanques la finestra esmentada. El docu
ment permet aclarir la funció mes freqüent de les basses urbanes, que aetuaven com a
aboeadors d'aigües residuals; d'altra banda comprovem un altre cop Texisténcia de cla-
vegueres, probablement regueres a Taire lliure que adrecaven les aigües negres cap a
les basses o els rius.

Un altre aspecte significatiu de THospital de la Seu o de Sant Pere és la seva carac
terística d'institució feudal mestressa de terres i persones. Així ho contemplen docu
ments com el de 1320, on Pere de Lledó reconeixia al rector de THospital que ell i la
seva dona eren persones própies i solides (75), encara que sense la condició remenea,
per rao de la seva possessió del mas de Lledó d'Amunt, a la parroquia de Llora. Pere
declarava ésser exempt del pagament de quésties, toltes, exorquies, intesties, tragines,
tasques, servéis i agrers; en canvi no declara els servéis ais quals estava obligat, que
també devien ser nombrosos. Una situació semblant declarava Ramón Joan, del mas
Joan de la parroquia de Sarria (76), Tany 1341, Maria, filia de Ramón Sabater de la
mateixa parroquia (77), o Pere Campsó, de la parroquia de Sant Gregori (78), que nega-
va ser home propi de l'hospital peí seu mas del pía de Segalars; una pretensió inútil,
car va perdre el judici.

La possessió de terres i masos en les parróquies veínes també queda testimoniada per
documents com el de 1340 on Guillem de Sarria reconeixia la tinenca sota jurisdicció de
THospital, de dues terres amb oliveres i una coromina situades en dita parroquia (79);



el capbreu de 1341 on Guillem Daroca, del mas Daroca de la valí de Sant Daniel, reco
neixia la tinenca d'una peca de térra prop del seu mas (80), o Guillema, esposa d'Arnau
Gelabert i veína de Sarria, que també Tany 1341 va reconéixer la tinenca d'una vinya
situada en el lloc dit Estrades ("Stratis"), situada entre el Ter a orient i una via pública a
occident (probablement la via cap a Costa-roja). De fet sembla que Sarria era una parro
quia on se situaven moltes possessions de THospital de la Seu.

De les escasses noticies que disposem del burg de Sant Pere al llarg del segle XIV,
destaca la urbanització dita la Pobla d'en Vivéis a partir de 1340. Com que el solar es
trobava en Tareny fluvial, al nord del Galligants, el permís va ser concedit peí batlle
general en nom del Rei Pere, que n'era el senyor eminent. El permís era per aixecar edi
ficis i hospicis (81) en Tespai situat entre els burgs de Sant Feliu i de Sant Pere, al cos
tat del pont nou fet a la part inferior ("iuxta seu propepontem ibi noviterfactum a parte
infeñoñ"), una referencia a la construcció d'un nou pont que substituía Taixecat pels
volts de 1200 i que no cal confondre amb el pont de la part superior, d'origen segura
ment roma. El nou pont unia el carrer de la Barca amb la placa -aleshores pía- de Sant
Pere.

Com altres urbanitzacions d'aquells anys, la Pobla va edificar-se rápidament, la Talla
de 1360 (82) hi sitúa 26 residents, que pujen a 38 en la Talla de 1379 (83). encara que
en aquest segon cas el recompte hi devia incloure també les cases de la gaita occiden
tal del carrer que conduia cap a Pedret. D'aquesta manera s'havia urbanitzat el sector de
ponent del pía de Sant Pere, que aleshores esdevingué una placa, forca ampia compa
rada amb les dimensions de les altres places gironines de Tépoca.

Poques son les noticies que tenim sobre Tadministració del burg de Sant Pere en
época medieval; la manca de transcripció del documents del monestir deixa moltes épo-
ques fosques. Malgrat tot sabem que Tany 1313 l'abat de Sant Pere dona a Andreu
Sunyer, ciutadá de Girona, la batllia perpetua de tots els drets sobre el burg, inclosa Tad
ministració de justicia (84). L'any 1335 Auda, filia del dit Andreu, va vendré al ciutadá
Pere Alegre aquesta batllia que havia rebut del seu pare (85); aixó vol dir que la juris
dicció iramune establerta des de final del segle X romanía encara en mans de l'abat, per
tant el burg quedava fora de Tabast de les noves institucions municipals gironines, que
comencaven a desenvolupar-se des de final del segle XIII.

Precisament fou la demanda insistent deis gironins per resoldre aquesta anomalía el
que va decidir el canvi de jurisdicció del burg. L'any 1334 els jurats (regidors) de Girona
acudiren al rei Alfons per demanar-li que Tautoritat sobre el burg fos reintegrada a la
Corona (86), el mateix que la resta de la ciutat; els jurats reclamaven que l'abat exercia
la jurisdicció sense títol legítim, cosa incerta car sabem que la jurisdicció del monestir
havia estat establerta a final del segle X i ratificada peí rei Alfons Tany 1171. Sembla que
fou arran d'aquesta reclamado que la jurisdicció del burg passá al rei i a la ciutat.
Calzada afirma que Tany 1339 l'abat Guillem de Socarats commutá la jurisdicció civil i
criminal sobre el burg de Sant Pere a favor del rei Pere el Cerimoniós, a canvi duna
renda anyal de 400 sous, forca indicativa del volum de rendes que percebia l'abat en el
burg. Josep Calzada recull la dada sense indicar-ne la font (87) i nosaltres no hem vist
el document, pero el fet també l'esmenten els historiados Villanueva i La Canal, pero
amb data de 1358.

Les informacions referides al petit burg de Santa Eulalia no son gaire abundants, enca
ra que és destacable Textens capbreu de possessions del bisbe Berenguer de Cruílles,
que inclou una vintena de documents referits a aquest burg (88) on s'esmenten un con
junt de 28 possessions amb cases, horts, basses, cortáis i trilles de 20 propietaris que no
dubtem que corresponen a la totalitat del burg i que detallen! en la figura adjunta.



A tall anecdótic podem afegir que la costa de Santa Eulalia fou objecte de disputes
entre el bisbe de Girona i els jurats de la ciutat a causa de les activitats de prostitució
que s'hi desenvolupaven. Una carta del 19 de juny de 1336 adrecada peí rei Pere el
Cerimoniós al bisbe Arnau de Montrodon (89), explicava que el carrer o costa de Santa
Eulalia, al costat del burg de Sant Pere, es trobava en un lloc llunyá i separat de la ciu
tat, per aixó els jurats de la ciutat Testabliren com a lloc de la prostitució, car era apte
per a Thabitatge de les "vils dones", on aqüestes obertament realitzaven els seus "actes
libidinosos", tal com es feia en altres ciutats, per al menor dany deis seus habitants.
Pregava al bisbe que permetés tais activitats encara que aqüestes es realitzessin en el seu
alou (recordem que el burg de Santa Eulalia era de domini episcopal).

Al nord del burg de Sant Pere, a mitjan segle X3V comencaven a aixecar-se les pri
meres cases del que hauria de ser el carrer de Pedret. L'any 1354 Pere Vedruna reco
neixia al paborde de Desembre de la Seu que havia donat permís per edificar (90) en
un solar prop del portal de na Torrentana, en el carrer anomenat de Pedret; el solar
afrontava a nord i sud amb altres solars que pertanyien a pedrers d'ofici, i a orient "en
lo carrer que va envers Pedret". També deia que mes amunt tenia altres casáis o patis
que afrontaven a ponent amb el camí públic -de Pedret- i a llevant amb "la muntanya
que allí és sobre ells", sens dubte Montju'íc. El document presenta dades molt interessants.
En primer lloc parla del comencament del carrer de Pedret, on aquest entrava al burg
de Sant Pere; allá hi havia un portal -tot i que encara no hi havia muralla- que també
surt documentat en la Talla de 1360 i que segurament es tanca va a la nit, a mes de ser
vir de punt de control per a les mercaderies i viatgers que entraven a la ciutat. En segon
lloc s'observa la importancia deis oficis relacionáis amb la constaicció: dos vei'ns de Pere
Vedruna eren pedrers i l'anterior propietari era calciner (fabrieant de cale). Tot i que sem
bla que no hi havia cases a Pedret -si mes no en el tram inferior- fins poc abans d'a
questa data (1354) no hi ha dubte que molts d'aquests patis o solars esmentats pertan
yien a emfiteutes que hi desenvolupaven els oficis que van donar el nom al carrer, acti
vitats que devien ser molt antigües, car hem de recordar que el topónim "Pedret" ja s'es
mentava pels volts de Tany 1000.

El carrer de Pedret també era lloc on s'acostumava a cobrar les contribucions ordiná-

ries o extraordináries que comportava el tráfic de mercaderies cap a Girona. Aixó és el
que explica un document de Tany 1358 (91) on s'esmenta el dret de Barra establert al
carrer de Pedret, una imposició extraordinaria establerta amb motiu de les obres de repa
ració d'un pont de la ciutat (no diu quin).

4.6. La talla de 1360. La demografía deis burgs

Malgrat que Tabundáncia de fons documentáis aportades pels arxius permeten fer un
seguiment forca acurat del desenvolupament deis burgs medievals, no podem precisar
fins a mitjan segle XIV un retrat mes exacte sobre la població gironina. Afortunadament
Tany 1360 el municipi gironí va realitzar un fogatge, és a dir, un cens de contribuents,
amb la finalitat de repartir entre ells els impostos reials. A mes de recollir el nom i pro-
fessió deis caps de casa (no tots, car n'hi havia molts exempts), els funcionaris van des-
criure amb alguna precisió els carrers on habitaven. El document va ser objecte d'una
acurada publicado per Christian Guilleré Tany 1994 (92), i nosaltres el desenvolupárem,
des del punt de vista urbanístic, en l'estudi de la Girona de la primera meitat del segle
XIV Ara valoraren! les dades demográfiques aportades.

El primer sector comprenia els carrers situats al nord del Galligants, és a dir els burgs
de Sant Pere, Santa Eulalia i el carrer de Pedret. Es tractava de set recorreguts:



1. Lo carrer appelat communament de Pedret qui comenca en lo portal appelat
Torrentana. Es tractava per tant de Tactual carrer de Pedret, des del límit nord de la ciu
tat de Girona (la font de Pedret i THospital del mateix nom) fins a un portal que el sepa-
rava del burg de Sant Pere, dit de Torrentana peí nom deis vei'ns. Formava, com ara, una
renglera de cases on vivien 46 vei'ns

2. Lo carrer qui comenca alportal de na Torrentana ab les traverses que entorn d'ell.
Reprenent el punt final anterior (el portal d'entrada) el carrer s'endinsava cap a la plaga
de Sant Pere i també s'incloíen diversos carrerons transversals que davallaven des de la
muntanya de Montju'íc. Hi vivien 41 vei'ns.

3. L.a traversa d'en Brun de Bellmirall. Es tractava d'un altre deis carrers transversals

que davallava cap al carrer anterior i prenia el nom d'un veí principal que hem pogut
veure mes amunt. En el segle XVI encara conservava el mateix nom. 17 vei'ns.

4. La costa de Santa Eulalia. La pujada que anava des de davant del monestir de Sant
Pere fins a l'església del seu nom i encara continuava fins Campdorá. Malgrat l'a-
bundáncia d'informació donada peí capbreu del bisbe de mitjan segle XIV (que feia
referencia a les propietats), només hi havia 5 vei'ns.

5. Lo burg Sant Pere de Galligant amb les sues traversas. D'una forma molt general
hom parla de tot el sector anomenat "burg inferior" de Sant Pere, que comprenia totes
les cases situades entre la placa de Sant Pere i el monestir, al voltant de THospital de
Sant Pere, el forn de pa i Sant Nicolau. 30 vei'ns.

6. Lo burg damont de Sant Pere. També dit "burg superior" de Sant Pere des de mit
jan segle XIII. Comprenia les cases situades a banda i banda del carrer que sortia cap a
llevant del monestir en direcció a Sant Daniel. 18 vei'ns.

7. Lapobla den Vivers e les traverses en gir entorn. Es tractava de tota la urbanització
aixecada a ponent de la placa de Sant Pere, cap a Tareny del Ter. Habitada aleshores per
26 vei'ns.

El total de residents censats en el carrer de Pedret i el burg de Sant Pere era de 176
caps de casa, sens dubte la majoria deis que hi vivien, amb Texcepció deis frares de Sant
Pere i el personal del cenobi i l'hospital, adscrits a la jurisdicció eclesiástica. Hipo-
téticament podem calcular que representaven una població total propera ais 700 o 800
habitants.

El segon sector, el burg de Sant Feliu, es troba descrit en els recorreguts que veurem
tot seguit:

1. Lo burg Sant Feliu. Una escadussera definició del petit sector del burg situat al nord
i ponent de l'església, fins a Tactual carrer del Portal de TÁngel, Taleshores placa de
Balaguer i les escales de Sant Feliu. Només foren inscrits 13 vei'ns, pero cal recordar que
en aquest sector hi vivien molts capellans i gent del seu servei que eren exempts de eon-
tribució.

2. Lo carrer del Lop. L'actual pujada del rei Martí, des del Galligants fins el portal de
Sobreportes, era conegut com el carrer del Llop des de feia pocs anys; en el seu reco-
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Fig. 48. Vista general de l'església de Sant Feliu.

rregut, a la banda de llevant, s'hi trobava el forn del burg. Segurament la seva descrip
ció també comprenia el carrer de la Blanquería, car no es troba a cap altre deis reco-
rreguts. Els 13 vei'ns que hi foren comptats segurament no eren tots els seus residents,
alguns clergues exempts també hi vivien.

3. Lo carrer deis Banys. Un carrer clarament marcat per la presencia de Tedifici que
li donava el seu nom. El seu recorregut devia ser molt curt, car els funcionaris munici-
pals només hi comptaren 4 vei'ns.

4. Lo carrer que parteix del pont damont de Sant Pere e va a la plaga de Sant Feliu.
Es tractava del mateix recorregut que avui fa el carrer del Pou Rodó, des de prop del
pont vell del Galligants (aleshores dit el "pont damont") fins a la placa davant les esca
les de Sant Feliu. S'hi comptaven 19 vei'ns.

5. Lo carrer que parteix del pont devall de Galligant tro a la plaga de Sant Feliu ab les
traverses. La descripció correspon a Tactual carrer de la Barca, des del "pont devall" del
Galligants (aixecat a comencament del segle XIII) fins a la seva entrada a la placa de
Sant Feliu i els carrers transversals. Formava Tauténtic cor huma i económic del burg,
amb 38 vei'ns.

6. Laplaga de Sant Feliu ab lo carrer que sen va tro al valí de na Clara. Era el reco
rregut format per Tactual placa de Sant Feliu (aleshores tancada en direcció al riu) i el
carrer de Calderers (que des del segle XV endavant fou conegut com deis Perolers).
Finalitzava davant el valí (mur amb fossat) dit de na Clara que feia de separado amb el



carrer de les Ballesteries. La seva densitat també era molt alta car s'hi comptaren 37
vei'ns.

7. Lo carrer ab la traversa que comenga al portal de na Clara tro al portal de les
Ballesteñes ab la traversa que puja tro al reixes de Sant Feliu. Aquest recorregut abasta-
va el carrer de les Ballesteries, tancat per dos portáis en els seus extrems, i la pujada cap
a l'església de Sant Feliu, on s'arribava davant un reixat o tanca del cementiri meridio
nal de l'església. No podem dir quants deis 72 caps comptats vivien a la pujada, pero
sens dubte eren pocs (figura 48).

El total deis set recorreguts esmentats en el burg de Sant Feliu comprenen uns 196
vei'ns, ais quals caldria restar la majoria deis 72 esmentats a les Ballesteries, que queda
fora de Támbit del nostre estudi ja que no formava part del burg. D'altra banda, sabem
que l'església de Sant Feliu mantenía dotzenes de clergues i de personal dependent que
vivien al burg. Per aixó sembla que la població del burg no era inferior ais 800 habitants
pels volts de 1360.
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Apéndix 1: Conveni feudal de l'abat

Conveni feudal de l'abat de Sant Feliu amb els Hostoles

Signat el dia 13 de les Calendes d'octubre de l'any 1078, en temps del comte Ramón
Berenguer II "Cap cl'Estopes" (figura 49). A.C.A. Pergamins de Ramón Berenguer II.
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Fig. 49. Pergaraí. Con
veni feudal entre l'abat

de Sant Feliu i Miró

Fuguet i els seus ne-
bots per la donació
d'unes terres en con-

traprestació de señéis
el 1078.



Es tracta d'un conveni o pacte feudal de Ramón, abat de Sant Feliu de Girona, amb
Miró Foguet i els seus nebots Guillem Ramón i Bernat. Aquests eren membres d'una
branca segona de la familia Hostoles. que govemava la valí del mateix nom, a més d'al
tres possessions, i eren membres importants del seguici comtal.

Miró era germá de Ramón d'Hostoles, pare deis esmentats Guillem Ramón i Bernat,
que tenia la parroquia de Sant Pere de Vilamajor en feu comtal. El seu nebot, l'esmen-
tat Guillem Ramón, va fer una carrera política espectacular, car fou senescal (cap mili
tar) deis comtes Ramón Berenguer I "el Vell", i també deis seus descendents, Ramón
Berenguer II i Ramón Berenguer III.

El conveni explica com l'abat de Sant Feliu dona ais Hostoles les terres que abans
havien estat d'Arnau Ramón, germa deis nebots esmentats i senyor del castell de
Sobrepones, que havia fet testament l'any 1066. Arnau havia estat un deis grans mem
bres de la noblesa gironina, i participa en els grans convenís amb els comtes Ramón
Berenguer I i Almodis, ais quals jura fidelitat pels seus castells de Sobrepones i Estela.
A més havia rebut altres feus del difunt abat Berenguer de Sant Feliu. i ara el nou abat
confirmava la possessió deis feus en mans del seu onde i germans.

Els feus consistien en unes terres, no situades geograficament peí conveni, pero el
més interessant rau en les obligacions que comportava la donació. Miró Foguet i els seus
nebots, juntament amb els cavallers ("niHiles") que els tenien per ells (subinfeudats).
havien de fer servéis d'host i cavalcada (servéis militars) per a l'abat. A més aquest, com
a senyor eminent, assenyalava l'ordre en qué s'heretarien cutes terres a la mort deis suc-
cessius tenidors. Finalment els Hostoles prometien fer sempre a l'abat la fidelitat i sagra-
ment que li eren deguts.

D'aquesta manera podem veure com s'articulava la xarxa de relacions feudals que lli-
gava les grans institucions eclesiástiques amb les nissagues ele la noblesa i la munió de
guerrers al seu servei. L'abat cedía terres (amb els seus drets i rendes) a una gran fami
lia, amb la qual es lligava en alianca política i militar. Per la seva banda els Hostoles
subinfeudaven aqüestes possessions a cavallers de la seva confianza, o amb els quals
volien establir Iligams més estrets. augmentant. d'aquesta manera, la seva xarxa de
dependents i el nombre d'homes i armes al seu servei.



Apéndix 2: Els Sitjar i els Sunyer

I. Els Sitjar

Intentar seguir el desenvolupament d'una genealogía familiar deis segles XI i XII és
una tasca difícil, perqué els documents necessaris que podem reunir per configurar-la no
son suficients. De totes maneres, els que coneixem aporten prou informació per seguir,
a grans trets, el desenvolupament d'algunes famílies gironines durant la primera época
feudal, especialment algunes de molt relacionades amb el burg de Sant Feliu, com ara
la familia Sitjar.

És entre 1148 i I165 quan, de forma sobtada, quatre importants documents fan constar
referéncies a la familia Sitjar. Apareixen com una familia molt rellevant i ben implantada a
Girona, i per aixó ja plantegen un primer problema: no coneixem el seu origen, no sabem
d'on havien vingut. Hi ha dues possibilitats: la primera és que fossin una familia acabala
da, que havia fet diners en el camp durant els segles IX-XI; la segona, i més probable, és
que haguessin obtingut grans beneficis a l'ombra d'una familia noble, enriquida durant la
revolta feudal del segle XI, que els va promoure. Tot aixó sense descartar una altra hipó
tesi: que la promoció fos feta dins els estaments eciesiastics de la Seu ele Girona.

Hem de situar-nos a l'any 1148, en pie procés urbanístic del burg de Sant Feliu, que
en aquells anys era en gran part alou de la Seu. El dia 28 de juny, Joan de Sitjar (Cigar),
per consell d'Arnau Joan, sagrista de la Seu i parent, empenyora a Berenguer Pere la casa
que tenia davant l'església de Sant Feliu, "en el lloc dit Sitjar", per 200 sous en moneda
de Girona (1). Anys més tard, el 5 de mare de 1154, el mateix Joan de Sitjar dona al seu
parent, el clergue Pere Arnau, la meitat deis censos i servéis que tenia en feu peí seu
onde, el dit Arnau Joan, en el burg situat a la riba del Galligants, on a més cobrava tots
els usatges de consuetud (com era costum) (2). El 12 de juliol de 1165 retorna a la Seu
de Girona, en mans del bisbe Guillem, la donació que havia rebut d'Arnau Joan, i va
rebre en compensado 100 sous en moneda de Girona (3).

Si refem totes aqüestes operacions veurem com era de complex el món feudal on es
desenvolupaven, i que son un ciar exponent de com la familia Sitjar ja estava plenament
identificada amb els afers del sistema feudal. De la documentació es desprén que a final
del segle XI i comencament del XII el bisbe de Girona va comencar a promoure la infeu-
dació deis alous que tenia al voltant de Girona. En aquest cas, es tractava de terres al
nord de la ciutat. prop del Galligants, que el bisbe havia establert a Arnau Joan, clergue
i sagrista de Sant Feliu, des de l'any 1110, i que aquest havia subestablert al seu nebot
Joan de Sitjar uns anys després.

Es tractava d'una important porció de terreny a la riba del Galligants, en part ja edi
ficada, al costat d'horts on hi havia establerts diferents tenidors que pagaven a Joan ele
Sitjar censos, usatges i servéis feudals que no eren especificáis. Es tractava d'una pro
pietat important, amb una estructura feudal ben delimitada (bisbe - Joan sagrista - Joan
de Sitjar - tenidors subestablerts en les cases i horts). L'any 1165 Joan de Sitjar va fer
donació al seu cosí Pere Arnau de la meitat deis drets; el mateix any va retornar al bisbe
la seva meitat, i va rebre a canvi 100 sous (4).

Simultaniament a Joan de Sitjar, apareix en aquesta época (1148-1168) un altre Sitjar,
de nom Berenguer, del qual coneixem dos fets significatius. Primer apareix com a sig-
nant d'un document comtal el dia 7 deis idus d'agost de 1160, en qué el comte de
Barcelona dona a Pere de Balma terres situades al sud de la ciutat, en l'Areny de l'Onyar,
a condició que hi establís el mercat general amb una ordenado proposada peí mateix



comte. Es tractava d'una operado decisiva per a la ciutat, com era la reglamentado d'un
mercat existent, posat sota custodia i defensa comtal. El document fou signat peí comte
Ramón Berenguer IV, peí bisbe de Girona, i per nobles gironins com Ramón de Gironeila
-vicari comtal peí mateix castell-, Arnau de Llers. Ramón de Vilademuls, Bertrán de
Castellet i Berenguer de Sitjar, entre altres dignataris (5).

L'altre fet significatiu es va produir també el mateix any 1160. El 16 de les calendes
de novembre, l'arquebisbe Bernat de Tarragona, actuant com a sagrista de la Seu de
Girona, clona a Berenguer -"que anomenen Sitjar"- la coromina situada en el pía de
Girona, en l'honor de la Sagristia de la Seu, amb la condició que havia de donar el quart
deis explets, delmes i primícies i cada any un porc "canonical" que valgués 4 sous en
moneda de Girona; a més el donador va rebre 100 sous (6). Aquest va ser l'origen de la
domus de Sitjar del pía de Salt, on els anys següents els Sitjar edificaren una casa forta
que, convertida després en mas, avui encara conserva el mateix nom. Aixó vol dir que
els Sitjar adquiriren la coromina de Salt quan ja estaven establerts a Girona, i concreta-
ment al burg de Sant Feliu, des de temps anteriors.

En el transcurs del darrer quart del segle XII, des de 1178 endavant, trobem dos per-
sonatges de la familia Sitjar plenament integrats en el régim feudal, del qual van obtenir
grans increments de patrimoni.

El 23 de febrer de 1179 (7) Guillem Arnau de Sitjar ("Ciiaria') i la seva esposa Beatriu
empenyoraren a Pere de Taiala i la seva esposa Adelaida els molins de Domeny que
tenien peí bisbe de Girona, peí preu de 27 morabatins mercaders, L'any següent, a 2 de
les calendes de febrer de 1180. Miró, senyor del castell i la senyoria d'Hostoles
(Garrotxa), dona en feu a Berenguer de Sitjar. a títol de benefici i de forma íntegra, la
décima del terme de Campdorá amb tots els seus drets, a condició que prestes, en con
cepte de feu i benefici, servéis d'host quan el senyor d'Hostoles hagués de participar en
expedicions militars a Ispauia (térra musulmana), i a més li pagues 130 sous en mone
da de Barcelona (8). Per tant, Berenguer de Sitjar, que pot ser el mateix signant de la
donació comtal del mercat l'any 1160, tenia feus peí senyor d'Hostoles -a qui promete
fidelitat segons els principis feudals-, com ara la décima de Campdorá, ele la qual els
Sitjar obtingueren bons beneficis.

Aquest mateix Berenguer també signa un document de l'any 1183 (9), a títol d'advo-
cat del comte-rei Alfons I, en un plet contra Bernat de Penella, i el 1184. junt amb els
seus filis Bernat i Berenguer, va rebre la donació d'una feixa a Salt per part del mones
tir de Sant Daniel (10). L'any 1195 va vendré a Guillem Arnau -que podria ser el seu
germa, ja esmentat- la meitat per indivís de les terres, vinyes i hoscos que tenia en el
indret de Valí Bascona (valí de Sant Daniel), a tocar el camí que anava a la Valí Profunda
(cap ais Ángels), i que afrontava amb terres de jueus. El preu que va pagar va ser de 80
Iliures de Barcelona; xifra forca considerable que pot clonar una idea de l'extensa pro
pietat que tenien els Sitjar a la valí de Sant Daniel.

A la darreria del segle XII, l'any 1197, l'esmentat Guillem Arnau de Sitjar va morir.
Probablement fou un personatge més important del que deixen veure els tres documents
que ens en parlen, ja que fou sebollit en un sarcófag de pedra que representa dos ángels
sobre un cel estrellat i sostenint una estrella, en el centre figura l'anyell immaculat,
segons descripció feta per Josep Puig i Cadafalch (11). El fet de Tenterrament en un
sarcófag de tanta qualitat és més rellevant perqué encara el trobem avui dia, al costat de
la porta sud de l'església de Sant Feliu de Girona. La inscripció que hi figura diu (tra-
du'ída del llatí), "En l'any del Senyor de 1197 a les nones de juny morí Guillem Arnau
de Sitjar (diario) i l'any del Senyor de 1214 a set de les calendes de Setembre morí
Arnaleta filia seva i esposa d'Arnau Estruch (StrucionisY (figura 50).



Fig. 50. Sarcófag de Guillem Arnau de Sitjar.

Tornem a trobar l'esmentat Berenguer de Sitjar el primer de novembre de 1199; amb
Bernat Estruch van empenyorar a Ramón de Peratallada i la seva esposa Elisenda el cas
tell de Palagret, situat a Celrá, peí preu de 2.000 auris malequins d'or fi i de bon pes
(12). Foren testimonis de l'operació Berenguer de Bellmirall, Arnau de Sobrepones i
Ramón de Gironeila, entre altres. Aquesta era una operado important, car significava
entrar a invertir en patrimonis rurals, i aixó demanava estar en una posició social clomi-
nant i en possessió de castells.

El 9 de gener de 1201 Berenguer de Sitjar compra a Arnau Arbert de Medinyá una
quarta part del delme de Vilobí peí preu de 2.100 sous en moneda de Barcelona (13).
El senyor de Montagut lloá i confirma l'operació anterior i cobra 300 sous. També el 22
de novembre de 1205 va enfranquir Arnau, fill de Cerviá de Raset, amb el seu "cos, prole
i béns mobles i immobles"; per aquesta absolució va cobrar 20 sous de Barcelona (14);
va signar el document junt amb la seva esposa Burda. Es tractava d'una absolució d'un
borne de remenea; així dones, Berenguer de Sitjar aplicava ais masos de la seva propie
tat els mals usos, igual que qualsevol altre senyor. Els pagesos havien entrat en una clara
situació de servitud.

Abans de 1214, Berenguer de Sitjar va fer donació testamentaria al seu fill Berenguer
(15) de tota la décima que tenia en la parroquia de Santa Eulalia Sacosta i de tot el que
possei'a ais castells ele Palagret i la Tallada, amb les seves pertinences, i tots els drets que
tenia a la parroquia de Sant Feliu de Celrá, excepte unes penyores que tenia per la seva
esposa Burda. També dona al seu fill tot el que possei'a a les parróquies de Sant Pere de
Juiá, Sant Martí Vell, Sant Esteve de Bordils, Sant Vicenc de Rupia, Sant Julia de Llabiá,
Sant Julia de Verges, Sant Vicenc de Viladasens, Sant Martí de Fellines i Sant Genis de
Cerviá. Es tracta d'un testament que palesava Linteres deis Sitjar per les inversions en el



món rural i que demostrava fins a quin punt havien acumulat a comencament del segle
XIII un considerable patrimoni on no mancaven els masos servils.

Pero no era només al camp on es desenvolupava la seva actuado económica; també
ho feien a la ciutat de Girona, on el 6 de juny de 1217 Bernat de Sitjar establí Ramón
Mercader i Geronés Pedrer a les cases que tenia a tocar el pont vell en l'areny de Girona,
cobrant 260 sous d'entrada i un cens anyal de dos morabatins d'or, dits de Barba-roja.
En aquest lloc, on actualment hi ha la Fontana d'Or, Bernat de Sitjar hi tenia un grup de
cases (16). Pocs anys després, el 1220, Pere de Sant Celoni i Ramón Albareda amb els
seus germans confirmaren aquests establiments i concediren a Bernat un obrador que
Guillem de Fábregues vengué al seu pare, dit també Bernat, així com les cases que
Astruga i la seva filia li havien venut, confirmant així els establiments fets a Astruga,
Geronés Pedrer i Ramón Mercader uns anys abans (17).

L'any 1230, Berenguer de Sitjar i la seva esposa Berenguera donaren a Arnau Coch
un molí bucherium al riu Ter, seguint la tradició passada i futura de traficar en el sector
moliner (18). El 12 de desembre de 1243 Bernat de Sitjar va fer testament i escollí sepul
tura al monestir de Sant Daniel. Era home de gran fortuna personal, com podrem veure
per les nombroses deixes que va fer. Va clonar al monestir de Sant Daniel els dos molins
que tenia a Pedret i les cases que havia comprat a Arnau de Bescanó, que estaven al
costat de la muralla de la ciutat, juntament amb la torre de Montoliu; a la canónica de la
Seu els dos monars que tenia al riu Ter, prop de Sant Pere; a la seva esposa Saurina tots
els honors que tenia dins els termes de Passaturis, la riba del Ter, l'església de Fornells
i el coll d'Aiguaviva, i els que tenia a les parróquies de Canet, Montcal, Cartellá i Sant
Medir; i al seu nebot Andreu la domum del pía, dita de Sitjar (el mas Sitjar), tot el que
tenia entre Passaturis superior, el coll d'Aiguaviva i la riba del Ter fins a Fornells, Yesta-
llium (casa forta o de cavaller) de Vallnegra que tenia peí senyor d'Hostoles, els censos
que tenia en l'Areny de Girona, en l'hort d'Algivira i els honors que tenia a Sarria i els
feus d'Estanyol (19).

El febrer de 1249, Hug, senyor de Cerviá, encomaná a Berenguer de Sitjar el castell i
forca de Juiá amb tot l'honor cultivat i erm, amb la condició que aquest fes homenatge
de fidelitat ("solidáncia") tant a ell com ais seus successors, i també una alberga, segons
era costum, i que aportes una bestia quan fos convocat a host (20). El 1251 Berenguer
deixava en testament a la seva filia Berenguera, monja de Sant Daniel, un mas a Raset;
a l'altra filia, Saurina, el delme ja esmentat de Campdorá; a la seva esposa, el castell de
Palagret en violari i béns situats a Viladasens, Juiá i Celrá; i al seu cosí Berenguer, un
mas a Bordils (21). A més, disposava que després de la mort de mare i filia els béns es
destinessin a almoines administrades peí bisbe de Girona i l'abat de Sant Pere de
Galligants. L'any 1266 Bernat de Sitjar es casa amb Caterina Renall, el pare de la qual
havia adquirit el castell de Campdorá i havia disposat que Caterina actúes com a senyo-
ra del castell durant la seva vida (22).

L'any 1292 trobem un Berenguer de Sitjar casat amb Berenguera de Palagret; tenien
una filia de nom Saurina, coneguda com Saurina de Torrent peí seu casament amb
Berenguer de Torrent (23). En el seu testament, redactat l'any 1294, Saurina pregava a
Pone d'Urtx, sagrista de la Seu, que tingues el castell de Palagret després de la seva mort,
a més de fer l'ordenació de les rendes amb consell del bisbe de Girona, l'abat de Sant

Pere de Galligants i el guardia de framenors de Girona; aquest repartiment origina mol-
tes dificultats i no se soluciona fins a l'any 1351 (24).

El 1296 la familia Sitjar havia emparentat amb els Estruch, i havia organitzat el casa
ment de Berenguer amb Estruceta; aleshores Martí de Sitjar, ciutadá de Girona, era sín-
dic i procurador de la Universitat de Girona (25), i el 1310 va vendré terres a Salt (26).



L'any 1315 el seu fill Ramón, juntament amb dos altres ciutadans de Girona, compra
rédits de molins al Monar del Mercadal de Girona, i reconegueren al sagrista segon de
la Seu el deute de 10 Iliures barcelonines per la décima del graner del Mercadal (27).
Martí també figura l'any 1315 com a jurat de la ciutat en el privilegi concedit peí rei
Jaume II ais habitants de Girona i els seus suburbis, que donava franquesa de tota lleu
da, peatge i bovatge en tota la térra del seu domini: Catalunya, Aragó i Valencia (28).

En arribar al segle XIV podem veure el gran prestigi polític i la poderosa situació
económica de la familia Sitjar, que de fet va arribar a controlar un deis patrimonis més
considerables de la ciutat de Girona. De 1323 fins a 1395, els Sitjar, mitjancant Ramón,
fill de Ramón i Margarida, i Bernat, casat amb Caterina Renall, ocuparen durant clotze
triennis (és a dir 36 anys) carrees de jurats de la má major de la ciutat, situació ben des
crita per l'estudi de Christian Guilleré (29). El 1351 Ramón, fill, va ser nomenat batlle
reial de Girona (30).

L'any 1415 Bernat de Sitjar, hereu del seu pare Berenguer, era senyor de la domus o
honor de Sitjar, a la parroquia de Salt. Va fer cinc establiments en emfiteusi en unes terres
que el mateix anomenava magna possesione, en l'honor de Sitjar. Pels establiments se li
havien de pagar 3 mitgeres de forment, a situar en la casa-habitació que tenia en la ciu
tat de Girona (Tactual Fontana d'Or) (31).

Intentant fer un breu resum de tot el que hem dit fins ara, és molt probable que els
Sitjar prestessin bons servéis a la poderosa familia aristocrática deis Hostoles, al llarg o
al final del període feudal més violent (1030-1060). Els Hostoles estaven molt vinculats
a la cort deis comtes de Barcelona durant el segle XI i tingueren interessos a Girona, on
Guillem Ramón d'Hostoles, senescal deis comtes, fou senyor deis castells i feus de
Sobreportes, a la ciutat de Girona (32). En feu deis senyors d'Hostoles, els Sitjar tenien
Yestallium de Vallnegra, prop de Girona, i en el segle XII obtingueren també el feu del
delme de Campdorá pels mateixos senyors (33). Tampoc no hem d'oblidar que tingue
ren importants personalitats d'església a la Seu de Girona, com va ser el cas d'Arnau
Ramón, sagrista l'any 1154, que establí Joan de Sitjar en un important feu de cases i terres
al burg de Sant Feliu, a tocar el riu Galligants.

Durant els segles XII i XIII la familia apareix dividida en dues branques poderoses,
que van anar configurant la seva existencia en una mena d'especialització patrimonial.
Una está representada per Berenguer, que testa entre 1199 i 1214 i deixá al seu fill
Berenguer la décima de la parroquia de Santa Eulalia Sacosta i el castell i honor de
Palagret, a més d'un gran patrimoni en masos i drets a les parróquies de Juiá, Sant Martí
Vell, Bordils, Rupia, Verges, Viladesens, Fellines i Cerviá, amb un gran nombre de masos
servils (de remenees). L'altra branca está representada peí testament de Bernat de Sitjar,
atorgat el 1243, que deixava al seu nebot Ramón Andreu la gran possessió deis Sitjar a
Salt, el sta/lium o casa forta de Vallnegra que tenia pels Hostoles, els honors de Sarria,
censos i cases a Girona i feus a Estanyol. L'esposa, Saurina, va rebre béns a les parró
quies de Canet, Montcal i Cartellá.

Aquest nombrós patrimoni provenia de les inversions fetes per la familia i de les apor-
tacions patrimonials, ja que els Sitjar apareixen emparentáis amb poderoses famílies com
els Palagret, els Renall -que els aportaren, mitjancant el casament de Bernat amb
Caterina Renall, el castell de Campdorá-, els Estruch de Girona -que disposaven de
molts béns urbans-, els Rafart i els Banyoles...; socialment i patrimonial, els Sitjar se
situaven com una de les primeres famílies ciutadanes (si no la principal).

Des del punt de vista polític, també la seva actuado va ser rellevant. Iniciada vers
1291 per Martí I de Sitjar, que fou síndic i procurador de la Universitat de Girona, en una
gestió de protesta davant el batlle general de Catalunya, que volia exigir el pagament del



bovatge a la ciutat, va ser continuada per falta representado com a jurats en el govern
de Girona d'altres membres de la familia: Ramón, fill de Martí de Sitjar, va ocupar cinc
vegades el carree; 6 vegades ho va fer Bernat, el fill de Ramón; i un cop Bernat, dit el
Jove. L'any 1351 Ramón figurava com a jurat i batlle reial (34).

També cal remarcar una activitat per la qual la familia Sitjar expressá una important
dedicado: Tactivitat molinera, present al llarg de tota la seva historia. Hem vist com el
1179 Guillem Arnau tenia molins a Domeny; Tany 1230 Berenguer i la seva esposa dona
ren a Arnau Coch la meitat (de les rendes o "explets") d'un molí bucherium que tenien
en el riu Ter. En el seu testament de 1243, Bernat deixava al monestir de Sant Daniel dos
molins a Pedret, i a la canónica de la Seu dos monars en el mateix Ter, prop de Sant
Pere. L'any 1315 Ramón de Sitjar i Ramón Andreu, ambdós ciutadans de Girona, com
praren rédits (rendes) en el monar del Mercadal, i van reconéixer delire al sagrista segon
de la Seu deu Iliures de Barcelona per rao de la décima del graner reial de dit monar; i
el mateix any Martí de Sitjar compra un molí a Tomás Llorens de Salt. El 1335 Pere el
Cerimoniós dona Ilicéncia a Ramón de Sitjar per establir dos molins bladers a Salt. El
1453 Bernat de Sitjar obtingué el domini útil de tota la sequía Monar, i encara el 1535
Miquel de Sitjar tenia un grup de molins a la mateixa sequía, al Mercadal.

Juntament amb altres ciutadans de Girona com els Vendrell, Bernat Margarit, Francesc
de Cruilles o Bernat Sarriera, hem de considerar-los com els pioners d'una incipient pro-
toindustialització de Tactivitat molinera, encara que fos en un temps tan reculat com el
segle XVI.

No volem finalitzar aquest breu recorregut per la nissaga deis Sitjar sense fer esment
d'una nova faceta d'aquesta familia. L'any 1444 hom esmenta que Bernat de Sitjar, domi-
ciliat a Girona i casat amb Elionor, exercia la fundó de militar (noble). Potser noves dades,

encara inédites, revelarien aquesta condició en altres Sitjar anteriors al segle XV (35).

2. Els Sunyer

L'any 1062, tot just acabada la primera revolta feudal i quan els comtes de Barcelona,
Ramón Berenguer i Almodis, es proposaven controlar el nou ordre establert, apareix
documentat un clergue de la Seu de Santa Maria de Girona de nom Guillem i de cog
nom Sunyer, a qui els canonges de la Seu donaren el presbiteriat de la parroquia de
Corts. Signaren el document Bernat i Ramón Sunyer, germans del dit Guillem, els quals
dos anys més tard, el 1064, compraren ais esposos Renat i Quíxol un alou situat també
a la parroquia de Sant Julia de Corts (36).

L'any 1062 el bisbe Berenguer de Girona va deixar a la canónica de la Seu el forn
episcopal amb tots els censos i servéis que tenia. El forn estava situat a Talou de Santa
Maria (burg de Sant Feliu), prop de les cases d'Adals i Martí Aule i d'una placa; signa-
ven el document un Guillem Sunyer levita (esmentat més amunt) i un altre Guillem
Sunyer "qui est iudex" (37).

Encara disposem de més dades sobre els mencionats germans: el dia 7 d'octubre de
1075 Bernat i Ramón figuraven en el testament sagramental de Bernat, bisbe de
Carcassona, que deixá al dit Bernat Sunyer un alou no cleterminat. Bernat, Ramón i
Guillem Sunyer constaven com a testimonis en les condicions exigides pels testaments
sagramentals, i tornaren a signar el document a 2 de les calendes del febrer de 1075 (38).
L'any 1078 Guillem Sunyer (probablement el levita) tenia terres a l'Horta dita de
Sobrepones (sota la Torre Gironeila); així constava en la donació d'un feu que l'abat de
Sant Feliu lliurá a Miró Foguet d'Hostoles i ais seus germans. El document atorgat per



l'abat era un conveni feudal amb els germans Miró Foguet, Guillem Ramón i Arbert
d'Hostoles, peí qual feia cessió ais feudataris d'unes terres que abans havia tingut Arnau
Ramón, senyor del castell de Sobreportes de Girona. La cessió es feia a canvi de servéis
d'host i cavalcada que Miró Foguet havia de prestar a l'abat. Una part de les terres dona-
des estaven en possessió de Guillem Sunyer (39).

Sembla, per tant, que a la segona meitat del segle XI la familia Sunyer estava ben
assentada a Girona, i no és gens arriscat situar Thabitatge d'un deis seus membres a Ta
lou de Santa Maria i burg de Sant Feliu, fora murs de la ciutat. Aleshores ja eren gent
molt important, peí que podem veure. La seva relació amb l'Església de Girona era evi
dent, i no ens sorprendria gens que en el futur la investigació pogués determinar el seu
origen i lligar-lo amb el llinatge de Sunyer Llobet, que fou senyor de Cerviá i tenia una
mansió amb torre a la muralla de Girona; aquesta torre portava aparellats feus comtals i
episcopals, fet que ens permet suposar la seva localització en el mur nord de la ciutat
(40). És una hipótesi, i ara com ara res no ens en permet confirmar-la.

Fins a final del segle XI, la documentació peí que fa ais Sunyer es més aviat escassa.
L'any 1089 el testament de Dalmau Vidal feia una deixa a Pere Sunyer, i el 1096 Guillem
Sunyer. levita i clergue de la Seu, dona a l'Església de Girona un alou a Sant Julia de
Corts (41).

Pere Sunyer apareix esmentat nou vegades en documents compresos entre 1104 i
1131. Pero hi figura només com a testimoni en escriptures relacionades amb vendes,
donacions i establiments de cases i horts en el burg de Sant Feliu. De totes maneres, n'hi
ha una datada el 25 de febrer de 1111 per la qual la senyora Em, dita Roca, venia a Pere
Sunyer i la seva esposa Esquiveta la casa on vivia en Talou de Santa Maria i burg de Sant
Feliu, peí preu d'una lliura de plata (42),

Passats uns anys i en plena evolució urbana, el 29 de juliol de 1134, l'abat Berenguer
de Sant Feliu signa, com a senyor eminent, la venda feta a Arnau Sunyer de dues cases
situades en Talou de Sant Feliu, que havien estat del clergue Arnau Gombau i aquest
havia llegat a Pere Sunyer a cens anyal d'un porc canonical. Aqüestes cases, lloades per
l'abat a Arnau Sunyer i rebudes del seu parent Pere Sunyer, estaven situades in vico
Tctl/iata (Tactual pujada de la Liebre), al sud de la muralla vella de Girona. Per tant, Sant
Feliu possei'a, a més del seu alou en el burg del mateix nom, altres terres al sud de la
ciutat, en la futura Vilanova, i que més endavant administra la Pabordia de Juny de l'es
glésia de Sant Feliu (43).

Entre 1151 i 1159, Guillem Sunyer va jurar fidelitat al bisbe de Girona i va fer alianca
amb ell contra tots els seus enemics, i li promete clefensar-lo excepte contra el vescom-
te de Cardona, senyor eminent del castell de Gironeila. També li promete facilitar-li l'ac-
cés al castell de Celrá, que tenia per aquells anys el seu nebot Balluí (44).

Fins a Tany 1196 no trobem un altre Guillem Sunyer; aquest va vendré a Pere Isarn
una vinya situada a la Roca Pediculosa per 500 sous de moneda barcelonesa de tern.
L'any següent Guillem i el seu germá Arnau es disputaren els béns llegats per la seva
mare; Arnau reconegué al seu germá drets sobre les cases que tenia en el burg de Sant
Feliu, annexos ais Banys i al forn del Burg, una vinya a Montoriol i un hort a Figueroles.
Per la seva part Guillem definía a Arnau la casa on aquest habitava, un camp a Salt i un
hort a l'horta de Sobreportes (45).

La casa que Guillem Sunyer habitava en el burg de Sant Feliu, i altres béns situats al
costat deis Banys, donaren lloc a un contenaos amb el bisbe Tany 1222. Es va resoldre
amb un arbitratge: el bisbe pagaría a Sunyer pels fruits i rendes produi'ts i aquest tindria
perpétuament els béns peí bisbe, a qui pagaría un cens anyal d'un parell de capons. i
tindrien en comú els tercos, llui'smes i drets d'establiment (46).



Al comencament d'aquesta época -ens referim a Tany 1228- es produí una unió d'in-
teressos económics entre Guillem Sunyer i Ramón de Bas, abat de Sant Feliu. Aquest lloá
a Ramón Calvet i Guillem Sunyer tota l'horta d'Algevira (entre Tactual carrer de
Figueroles i la Devesa) que tenien per indivís i per l'església de Sant Feliu. a la qual hau
rien de donar cada any, per les calendes de juny, un cens de 5 sous barcelonesos de
bona moneda de quatern. Aquella zona devia estar plena d'aigualleixos per la seva pro
ximitat amb el Ter, que devia inundar-la tot sovint (47).

Els Sunyer tingueren sempre cura de mantenir la seva influencia en institucions de
govern com la Cort Reial. Així, Tany 1260 Guillem Sunyer, que era batlle de Girona peí
rei, dona Ilicéncia a Ramón de Sant Jaume. cabiscol de Sant Feliu, per cobrir un carrer
que passava entre la seva casa i la de Jaume Hospital, per tal de fer-hi habitado. Una
batllia reial era una bona font d'ingressos, especialment quan administrava una ciutat
com Girona, que en aquells moments experimentava un bon creixement. Guillem fou
batlle durant un trienni, perqué encara el trobem Tany 1262 concedint a Bernat Salomó,
jueu de Barcelona, unes taules a la placa de l'Areny davant les Pescateries, que havia
concedit anteriorment Pere de Castellaciol, antic batlle i aleshores veguer de Barcelona.
L'any 1278 la filia de Guillem, Maria, i la seva mare Ramona, totes dues del burg de Sant
Feliu, van vendré un camp en el pía de Domeny per 280 sous de Barcelona. També
podem esmentar un possible parent deis anteriors, Andreu Sunyer, que ais idus de mare
de 1284 va rebre de Guillem de Planes, paborde de Juny de Sant Feliu, la lloació per
unes cases, trilles i tinences que havien estat abans de Pons de Montagut i se situaven
sobre el vicum de Russinyol (sobre Tactual carrer de Sant Josep) (48). El mateix Andreu
havia assistit, en representado de Girona i juntament amb Ramón Andreu. Berenguer de
Gornau i Pere Guerau, a les Corts generáis de Catalunya, celebrades a Barcelona el 26
de desembre de 1283, on el rei Pere el Gran concedí unes generoses Constitucions
Generáis del Principat (49).

Farem bé de parlar, encara que només sigui un bren moment. del setge de Girona
pels croats francesos comandáis peí rei ele Franca Felip l'Ardit, que havia envait
Catalunya. L'atac contra la ciutat va comencar el 29 ele juny de 1285 i dura fins al 5 ele
setembre; durant aquells mesos, Ramón Folch ele Cardona, senyor ele Gironeila,
comanda la defensa ele Girona, i amb aquesta la de tot Catalunya. Finalment Texércit
francés es retirá, pero la ciutat, que ja estava ben estesa pels burgs -com els ele Sant
Pere, Sant Feliu, l'Areny, la Vilanova i el Mercadal-, havia sofert molts danys, especial
ment en els espais fora murs.

Per un document de 1292. sabem que Guillem Sunyer era jurista. Així consta en la
venda d'una casa: les seves afrontacions situaven a ponent la tinenca del jurista Guillem
Sunyer. En aquell temps, en qué els especialistes en dret encara havien ele formar-se en
universitats estrangeres. el fet de comptar amb un jurista ele\ ia ser molt beneficios peí
ais Sunyer. Gairebé totes les famílies patrícies van acabar tenint juristes en el seu llinat-
ge, per naixement o matrimoni. Leseóla de juristes ele Girona va fer, al llarg deis segles
XIV i XV, una gran contribució en la formado del dret cátala, i va comptar amb juristes
i notaris eminents (50). El 28 d'agost ele 1296 Andreu Sunyer, que tenia el mas Rissec de
Bordils per indivís amb el monestir de Sant Daniel, hi va establir ele nou -ja que el mas
havia estat abandonat- en Pere Joan Font. ejue n'havia ele pagar un cens anual de 20
diners ele Barcelona i dos parells ele capons per Nadal i els agrarís ele costum: per l'en-
trada en Testabliment, Font va abonar 300 sous barcelonesos i promete a Andreu i al
monestir que ell i la seva prole li serien homes propis tant de cos com d'havers. A més
li presta el corresponent homenatge (51). Mentre, Taltre Sunyer, Guillem. continuava en
possessió de la casa al costat deis Banys, en el burg ele Sant Feliu. segons consta en Tes-



tahliment emfitéutic deis Banys de Girona, fet peí rei Jaume II a favor de Simó ele Toyolá
a fi que fossin reparats i edificáis uns nous banys, puix que els anteriors havien estat
elestruits en temps de l'atac deis francesos. El document recordava que els Banys afron
taven a ponent amb i"*hospici" de Guillem Sunyer (52).

L'any 1303, el 3 de les calendes de mare, Guillem Sunyer, fill de l'esmentat Guillem,
va vendré al sastre Ramón Savarrés unes cases que tenia per la Pabordia eleJuny de Sant
Feliu, en el carrer de la Draperia (Ciutadans) (53). Aquest Guillem continuava associat
amb la Sagristia Segona de la Seu, per a tot el que feia referencia a Texplotació immo
biliária de terres en la zona del Mercadal. Entre 1304 i 1318 va establir P. Boada en el

lloc dit Corral (Tactual Hospital de Santa Caterina), una casa amb bassa en el mencionat
alou de la Sagristia. Per Testabliment Sunyer havia de pagar a la Sagristia el cens acos-
tumat, i Sunyer cobrava del nou establert 6 sous de cens per la casa i 6 diners per la
bassa; a més, per Tentrada va rebre 128 sous de Barcelona. Aquest contráete emfitéutic
especificava que els censos, lluismes i foriscapis es cobraven per indivís entre la Sagristia
i Sunyer.

Un xic més al nord. en el futur carrer deis Flassaders (també en Tactual solar ele

THospital de Santa Caterina), el jueu Josep Beeloe; tenia terres i cases per Guillem Sunyer,
el qual les tenia sota domini ele la Sagristia Segona. Bedoc^ hi establí Joan Cartellá, en
una casa i feixa "envers Flacaders". Per tant, Sunyer pagava el cens acostumat a la
Sagristia Segona, Bedoc pagava a Sunyer i el nou establert pagava al jueu 10 sous de
moneda de Barcelona, a més d'll Iliures per Tentrada en Testabliment, salvant sempre
els drets ele la senyoria directa en tercos, lluismes i foriscapis, que pertanyien per indi
vís a la Sagristia Segona i Guillem Sunyer (54). El 1311 trobem un altre Guillem Sunyer,
fill d'Andreu, que participa en la confecció de les ordenacions de Girona del mateix any.

Ara hem d'exposar una altra ele les activitats de la familia Sunyer que els va reportar
importants beneficis económics: la batllia del burg de Sant Pere de Galligants. El mones
tir benedictí de Girona possei'a un patrimoni molt considerable; per bé que la seva docu
mentació es troba molt dispersa, sabem que en tenia molt i en diferents Uocs. A banda
del burg de Sant Pere -que el monestir possei'a íntegrament, amb Texcepció de Talou de
la Mensa episcopal, situat en la parroquia de Santa Eulalia Sacosta-, també disposava ele
béns a les parróquies de Santa Eugenia. Salt, Sant Gregori, Domeny, Fontajau, Sarria de
Ter, Montfullá i el terme del castell de Montagut, només per esmentar els Uocs més pro-
pers a la ciutat. Per a Taelministraeió económica del burg de Sant Pere, l'abat va establir
Andreu Sunyer, ciutaelá ele Girona, com a batlle perpetu i natural, amb tots els drets refe
rits a cases, terres, recepció el'homenatges, empenyoraments, proclamacicí de bans i
exercici de la justicia, com abans havien acostumat a fer altres batlles. L'establiment del
batlliu també li donava el dret a rebre dos diners ele cada sou (una sisena part, car el
sou valia dotze diners) ele tot el que produís el batlliu, excepte deis difunts. De les penes
imposades en nom de l'abat també cobraría dos diners per sou. Aquest contráete
emfitéutic permetia a la familia Sunyer succeir-se en el carree o alienar-lo quan vol-
guessin, com podrem veure més endavant (55).

El 1316 Guillem Sunyer, fill d Andreu, va vendré els censos que pertanyien a sis cases
seves situades a occident i sud de la seva casa del burg de Sant Feliu, al nord deis Banys
(56); dos anys més tard reconegué a la Pabordia ele Juny de Sant Feliu unes cases en els
carrers de la Tallada i del Rossinyol (Costa ele la Liebre i carrer de Sant Josep) (57), el
1324 va ser nomenat jurat de la má major de la ciutat i va participar en la redacció de
les Ordinacions de Girona d'aquell any. Consta que Tany 1327 va vendré una casa que
tenia en el carrer de la Draperia (Ciutadans), i va ser novament jurat de la má major en
el trienni que va comencar el 1330.



L'any 1335, ja mort Andreu Sunyer, la seva filia i hereva universal, Auda, va vendré a
Pere Alegre, ciutadá, tota la batllia de Sant Pere de la mateixa manera que havia estat
establerta al seu pare, tal com hem esmentat en el document de 1313 (58).

De 1338 a 1353 consten quatre nomenaments de jurats de la má major de la ciutat,
en mans de la familia Sunyer: tres vegades a nom de Guillem (1338, 1342, 1350), i un
cop de Ramón (1353) (59).

Hem vist com en el segle XIII els Sunyer tenien tota l'horta d'Algevira per l'església
de Sant Feliu. En aquells anys també tenien per indivís amb la Sagristia Segona de la Seu
importants lots de térra en la zona del Corral, on Bernat Corral tenia establert un casal,
i de Cugusacs, on més endavant es va urbanitzar el carrer de Flassaders; allá els Sunyer
comentaren a fer-hi establiments per construir cases. En aquests establiments es feia
constar que els tercos, lluismes i foriscapis corresponents al domini directe pertanyien
per indivís a la Sagristia Segona i ais Sunyer. La urbanització el'aquella zona fou molt
intensa, segons consta en un document de 1409, en qué Pere Guillem Sunyer va vendré
ais representants deis aniversaris presbiterials de la Seu els censos de 51 casáis i hospi
cis que tenia en el carrer de Flassaders, que importaven 411 sous Tany; aixó represen-
tava una bona renda, en un terreny molt aprofitat que els Sunyer posseien des de feia
segles (60).

No havíem pogut escatir prou, fins ara, si els Sunyer tenien inversions en el món rural,
com era habitual entre la petita noblesa i la burgesia gironina. Pero hem tingut la son
de comprovar la certesa de Tafirmació de Guilleré sobre la seva possessió de béns terri-
torials a Vilablareix: el 24 de febrer de 1292 Pere Sunyer, ciutadá, féu una venda a fra
Pere, abat del monestir de Sant Pere ele Galligants; com a garantía aportava un camp de
deu vessanes situat a Vilablareix, prop del castell del venedor, que afrontava amb altres
propietats deis Sunyer (61). Sorprén trobar-se Texisténcia d'un castell -podria tractar-se
més exactament d'una casa forta- de la qual no tenim cap noticia, malgrat la compro-
vació de tota la documentació localitzada sobre Vilablareix.

Probablement els Sunyer provenien de la pagesia benestant deis segles X i XI, que
vingueren a establir-se a Girona des d'aleshores, o bé al revés, que compraren l'honor
de Vilablareix un cop establerts a Girona, com fou el cas deis honors deis Sitjar a la vila
de Salt. En qualsevol cas, els Sunyer formaven part de les famílies que podríem classifi-
car com les beneficiades de la revolta feudal del segle XI, possiblement pertanyents a la
petita noblesa deis primers temps i membres distingits de la burgesia gironina en els
segles XIV i XV.
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Apéndix 3. Arbitratge entre Sant Pere de Galligants i l'hospital
de la Seu (o de Sant Pere) 1252. Maig 11.

ACG. Hospital núm. 67 (transcripció: Mare Sureda).

Cum super pluribus coniencionibus et demandis bic inde qtiestio verteratur inter
Dominum Bernardum dei gratia abbatem sancti petri de Gallicantu ex una parte et fra-
trem Bernardum Rectorem hospitalis sánete Marie sedis quod situm est in burgo sancti
Petri ex alia tándem dictus abbas pro se et conventu eiusdem et rectore /2/ de assensu
et volúntate domini Berengarii dei gratia Gerundensis Episcopi in Berengarium ele
Lacustaria sacristam secundum et Guilelmum de Colonico presbíteros de Capitulo
Ecclesie Gerundensis cum pignoribus XX aureorum ab utraque parte in eorundem potes-
tate positis Compromiserunt Promitentes sub concissione pene quantita/3/tis predicte
quam predicti Berengarius et Gilelmus super pignoribus partís inobedientis parti paren-
ti prestent statim et solvant quod quicquid Ipsi quo concorditer Luide consilio vel pro
bono pacis super omnibussuis questionibus duxerint ordinandum ipsi per se suosque
successores improprium ratum babebunt ac omnia /4/ observaberunt. Coram quibus
Berengario et Gilelmo Dictus Abbas pro se et ejus conventu suas petitiones et supra
scriptis obtulit in hunc modum: quod ponit Bernardus Abbas monasterii sancti Petri de
Gallicantu nomine monasterii predicti Agendo cum Bernardum hospitalarium hospitalis
Gallicantus quod quadam domus hospitalis supradicta /5/ habet indebite et injuste ex
parte orientis canabos impositos supra solum et plateam clicti monasterii de quibus aqua
pluvialis cadit et pistillat in platea et solum clicti monasterii que aqua consuever escu-
rrere per canalem veterem que est in pañete hospitalis in dicto loco et exit in portallo
platee /6/ clicti monasterii [...] dictus Abbas dicte domui hospitali preratam servitutem sti-
llicidortim deben. Petit nomine stii monasterii dictas canales removeri et quod dicta aqua
discurrat per canalem veterem. ítem ponit dictus abbas quod dictus hospitalarius hedifi-
cavit et fiecit fieri post denunciacionem novi operis 11/ clicti loci [...] et quodam testibo-
lum juxta Ecclesiam sancti Nicholaii super hospitale. Unde peti quod quicquid hedifica-
tum est in dicto loco a pariete veteri superius demoliatur cum sttis propriis expensis. ítem
ponit quod modo de novo hedificavit dictus hospitalarius quandam domum post denun
ciacionem novi /8/ operis super domo mediana hospitalis. Unde petit eam similiter dirui
ratione predicta scilicet novi operis denunciacione et quia est facta in prejuclicium
monasterii et quia prestaret impedimentum eadem monasterio prope fenestras et pres-
teret maius impedimentum si ibi faceret testibolum vel alias domos qtta vellet faceré
propter morsas que /9/ ibi remanent. Contradicit dictus Abbas ne haec fiant et petit quod
hoc prohibeatur per sentencian! dicto hospitalario. ítem ponit quod quídam hospitala
rius predecessor clicti hospitalarii fecit fieri bassam in solo et in alodio dicti monasterii
juxta furnum [...] hospitale per quod solum habebatur publicus transitus ad bassi /10/am
dicti monasterii postquam fuit ibi ubi est modo et ad alias domos burgi inferioris nunciis
monasterii et alus hominibus et adjunxit de novo parietem domus hospitalis in introitu
dicte bassie et fecit ipsum super solo dicti monasterii in via vel transitu predicto. Unde
petit dictus Abbasquod dicta bassia et panes remo/11/veantur et leventur ele solo pre
dicto ut pateat transitus publicus transiré volentibus. ítem ponit dictus Abbas quod iste
hospitalarius fecit quandam cloacam cum latrinis in solo dicti monasterii in via plublica
in magnum prejudicium ipsius abbatis et suorum et omnium transeuncium per illam
\ iam. Unde petit quod dicta cloaca et /12/ latrinie removeantur inde. ítem ponit quod
Marchesius petrarius hedificavit injuste quoddam cúrtale et quandam domunculam super
solo dicti monasterii juxta hospitale versus occidentem juxta domos Astruge que fuerunt



olim P. de Lorano et quod dictus Marchesius tenebat ea et erant juris dicti monasterii.
/13/ Unde cum dictus hospitalarius modo injuste teneat dicta domum et cúrtale vel
introitum ipsius domus. Petit dictus Abbas predicta omnia sibi nomine monasterii adju
dican cum solo debeant cederé que sunt super hedificata. ítem ponit Abbas quod dic
tus hospitalarius tenet unum mansum apud Sarrianum qui tenetur /14/ pro dicto monas
terio de quo amitit census et agraria et tercia et laudismia. Unde petit quod dictus man-
sus vendatur hominibus de quibus dictum monasterium habeat omnia predicta. Cum dic
tus Abbas nolit quod hospitalis teneat predictum mansum tune in hoc sit monasterium
multum dampnificatum. ítem ponit quam eundem hos/15/pitalarium quod magister
Arbertus olim Hospitalarius construxit et elevavit altius quandam domum versus orien
ten! in dicto hospitali juxta frontallum Ecclesie sancti Nicholaii ratione cuius altitudinis
obfuscantur lumines in dicta Ecclesia. Unde petit quod removeatur illum quod factum
est super parietem veterem in alto. /l6/ ítem ponit quod monasterium consuever acci-
pere unam ampollam vini de unusquoque vexello vini quod vendebatur in cellario hos-
pialis sicut accipiebat dictam ampollam vini in alus domibus burgi in ibi vendebatur
vinum. Unde petit dictam ampollam vini sibi de cetero dari et de pretérito sibi satisleri
quod ex/17/timat .L. solidos. ítem ponit quod platea que est ante hospitale est dicti
monasterii et quod ibi consuever esse bassa monasterii antiquitus, Unde petit quod hos
pitale non utatur ea ad aliquem suum usum sine volúntate dicti Abbatis. ítem ponit quod
monasterium predictum habet jurisdiccionem temporalem in hospitali quantum ad /18/
homines extráñeos qui ibi hospitantur in distingendo et capiendo eos pro injurüs sibi ad
invicem vel hominibus alus factis. Unde petit monasterium in hac possessionem se tueri.
ítem ponit Abas quod in domo hospitalis scilicet in pariete versus orienten! et ante
januam monasterii est quoddam pórtale vetus et clausum quod /19/ vuit ut dicitur ape-
rire dictus hospitalarius et iam preparavit illud intus ut dicitur. Unde cum dictum pórta
le vel hostium aperiret in platea monasterii et cimiterio et quasi in monasterio in máxi
mo dampno et dissolucione dicti monasterii et prejudicio Petit quod hoc dicto hospita
lario per sententiam prohibeatur máxime cum /20/ non extet (sic) memoria hominum
quod dictum portaleña fuisset apertum. Hoc dicti salvo jure addendi minuendi et ceteri.
E contrario Rector predicti hospitali peticiones suas et in scriptis obtulit in hac forma:
ponit Bernardus hospitalarius hospitalis Gallicantus nomine sito et hospitalis pauperum
/21/ de Gallicantu contra Abbatem et monasterium sancti Petri de Gallicantu quod ipse
Abbas seu predecessor suus destruxit seu rasavit injuste vel fieri fecit puteum qui erat
juxta hospitale predictum et Ecclesiam Sancti Nicholaii in dampnum et prejudicium
ipsius et hospitalis et pauperum ejusdem loci qui inquam puteum erat est publicus et
/22/ in loco publico factos propter quod est dictus puteus et loco ille publicus est dete-
rioratus et deformatus in quo vel de quo puteo predecessores ejusdem hospitalarii et
paupere ejusdem hospitalis habuerunt jus auriendi aquam et consueverunt longe retro-
actis temporibus acl usum eis aquam necessariam aurire. Unde "petit predictum /23/
puteum aptari et purgari et in sttum pristinum reforman ita ut libere possint ipse et pau-
peres predicti hospitalis ibi aurire aquam. Et in hoc petit dictum Abatem et monasterium
sibi condempnari et hospitali prefato. ítem ponit eodem modo contra dictum Abbatem
et monasterium predictum quod dictus Abbas existens camerarius hedificavit seu
hedi/24/ficari fecit indebite et injuste et in dampnum et perjudicium ejusdem hospitalis
quoddam testibolum quod est super camera monasterii quod inquam testibolum officit
luminibus et prospectui predicti hospitalis. Unde petit predictum testibolum destruí ab
ipso Abbate et monasterio et quod paciatur et destruatur. ítem ponit eodem modo quod
quedam fenes/25/tra est facta in domibus sacriste ejusdem monasterii indebite et unjus-
te et in dampnum et prejudicium ejusdem hospitalis que quidm fenestra prospicet in



"porticu et testibolo hospitalis. Cum non consueverit ibi esse predicta fenestra nec domus
in quibus fenestra illa est ullam habeat servitutem in hospitali prefato non jus aliquod
servitutis habe/26/at ibidem. Unde petit predictam fenestram destruí et claudi ab ipso
Abbate et quod paciatur ut ea claudatur. ítem ponit eodem modo quod domus que est
circam sacristiam monasterii antedicti in platea ante hostium hospitalis quod adjudicetur
sibi et hospitali predicto cum tetra in qua hedificata est hospitalis nominad et dicta
domus injuste fuerit ibi hedificata 27/ et cederé debeat solo vel saltim quod diruatur.
ítem ponit eodem modo quod dictum monasterium et Abbatem quod Abbas predeces-
sor suus hedificavit sue hedificari fecit domum et furnum juxta hospitale predictum pre
denunciacionem et prohibicionem factam a predecessore ejusdem hospitalarii in loco
que dicit ad se ipsum hospitalarium pertinere et hospitalem predictum /28/ jure dominii
vel quasi. Unde petit ut dictam domum et furnum diruat et removeat et in pristinum sta-
tum paciatur restituí suis expensis et quod facial cessare cornu ne bucinare juxta hospi
tale cum magnum inferat dampnum pauperibus infirmis hospitali predicti. ítem ponit
eodem modo contra dictum abbatem et monasterium predictum qui sibi volenti /29/
hedificari in hospitali predicto denunciavit novum opus et cum dictus hospitalarius pata
tús fuerit saterdare de opere dmoliendo et est et etiam saterderit si appareret ipsum injus
te hedificasse nichilominus cessal quo minus hedificet. ítem ponit eodem modo contra
dictum /307 abbatem et monasterium qui vuit hedificare et operan seu fierit facete in
planiolo Gallicantus seu Cimiterio ubi pauperes morientes in hospitali et alii quam piu
les sepeliuntur et sepeliri consueverunt quod hedificamento et opere locus Ule publicus
seu cimiterium consecratum deterioratur et abreviatur seu minoratur. Unde petit ipsum
prohiben ne aliquid in /31/ predicto loco operetur vel Faciat operari et quicquid ibidem
factum seu hedificatum est ut tollatur penitus et removeatur. Cumque super ómnibus
predictis peticionibus et demandis habite fuerint responsiones bine inde predicti
Berengarius de Lacustaria et Guilelmus de Colonico atiditis responsionibus pretal is visis
etiam et auditis rationibus et aüegacionibus /32/ utriusque partís et diligenter attentis pro
bono pacis ordenando inter partes taliter dixerunt: In primis scilicet quod stillicidia pre
dicte domus hospitalis que ab oriente affrontat in platea sancti Petri inperpetuum dis-
truant et cadan ab oriente in solum monasterii predicti sicut nunc et longis retroactis tem-
poribus lacere consueverunt. ítem dixerunt quod predictus hospitalarius sive /33/ Rector
infra unum annttm elevet in altum ipsam parietem predicte domus a pariete orientís in
lantum quantitate quod de testibolo vel de alus operis quas in dicto hospitale fecit vel
esse aliquo tempore facturus nullus homo possit aliquod prospectum baberc in platea
predicta sive in cimiterio ejusdem monasterii nec in predicta pariete possit ullo tempori
faceré fenestram 734/ sive fenestras vel aliquas alias aperturas per quam vel quas aliquis
possit habere prospectus in predictis cimiterio seu platea. Imo quoddam pórtale dicti
parietis quod de patra et luto est modo clausum infra dictus tempus cum calce et lapi-
dibus claudat ipse hospitalarius ita quod per ipsum locum nullus aliquo tempore habe-
retur exitus vel ingressus. ítem dixerunt quod /35/ dictus hospitalarius cooperiat et faciat
cooperire predictam cloacam latrinarum dicti hospitalis et doctam cooperturam semper
teneat taliter condirectam quod racione fetoris vel alterium rei nullum transeuntibus a
modo possit impedimentum prestan. ítem dixerunt quod predicta platea que est ante
hospitale predictum et ante quandam domum sacristie juxta portam /36/ ipsius monas
terii sit inperpetuum communis eiusdem hospitalis et monasterii ita quod neuter eorum
possit ibi operari vel faceré aliquid in dampnum seu destruccionem ipsius platee. ítem
dixerunt quod predicti Abbas et monasterium habeant semper in hominibus extrañéis
qui hospitabuntur in predicto hospitali vel in domibus eiusdem hospitabunt pro injurüs
sibi ad invi/37/cem vel de alus hominibus in ipso hospitali vel in alio loco totius burgi



sancti Petri per eos illatis temporalem jurisdiccionem sicut plenius in alus hominibus
habent in eodem burgo delinquentibus in familia vero predicti hospitalis nullam habeat
ipsi jurisdiccionem sicut in rectore eiusdem hahere mínimum dinoscitur. ítem dixerunt
quod predicti /38/ Abbas et monasterium curent diligenter et faciant ne a modo forna-
rius seu clibanarius furni sui predicti tangat vel sunet cornu seu tubam juxta hospitale
predictum cum propter hoc pluries pericula et impedimenta infirmis ibidem jacentibus
iminerint et occurrerint sed dictum officium faciant exerceri ante dictum furnum versus

meridie 739/ et occidente quociensqumque tempus afferuit. ítem dixerunt quod omnes
detentores domorum que sunt a pariete circi versus domum et Ecclesiam leprosorum in
planiolo burgi sancti Petri quod planiolum est locus publicus et cimiterium libere et sine
impedimento predicti hospitalarii sen rectoris vel alterius persone cuiuslibet habeant
teneant et fa/40/ciant et habere tenere et faceré possint scilicet quilibet ipsorum ante
domos sitas pilaría vel archus lapídeos in dicto planiolo secundum modum el lormam et
quatitatem spacii seu locí ipsorum pilariorum seu archorum quos P. de Prato jam ibidem
faceré incepit ante suas domos quas habet ibi a pariete circii versus domorum leproso
rum juxta quantitatem et am/41/plitudinem tertii pedís seu basis archorum ipsius P. de"
Prato versus alveum Ticeris et juxta eandem quatitatem seu amplitudinem fiant archus
vel pórticos vel pilaría seu alia queiibet hedificia dum modo non magnus ampia vel
extensa versus predictum planiolum quam dictum eSant Ex pariete meridiei usque
alveum vel rivum de Gallicantu quantum /42/ Abbas predicti monasterii hoc fieri volue-
rit vel mandabit licet ibidem adhuc non sit ibi aliquod hedificium preter unum parietem.
Ex parte vero orientís Versus Ecclesiam sánete Eulalie et sancti Nicholai et dicti monas
terii sancti Petri fiant archus vel pilaría juxta quantitatem et amplitudine tercii pedis seu
lusis archorum clicti P. de Prato versus alveum 743/ Ticeris et per quinqué palmos de
canna ultra ipsius tercii pedis seu bassis amplitudinem et quantitatem usque ad dictum
alveum de Gallicantu. A pariete vero occidentis versus alveum Ticeris et l'nclaris fiant
archus et pilaría juxta quantitatem et amplitudinem pilariorum que Bn. Luciani fecit in
dicto planiolo ante domos suas quas ibidem habet /44/ et ultra dictam lormam seu for
mas et quantitates seu amplitudines pretaxatas nullum fiat hedificium de lignis vel Iapi-
dibus vel de alus quibuscumque rebus in dicto planiolo contra aliquod aliud impedi
mentum unum ipsum planiolum stringatur vel diminuatur. In parte vero inferiori scilicet
sub tegulata vel porticu seu terra/45/to quodamque ibi fuerit sub archubus seu predic
tis pilariis nullam dicti detentores possint faceré clausuram. lino sit die noctuque uni-
quique libet transitus ab unoquoque capite planioli usque ad aliud et máximum tempo
re pluviali. In altum lamen super clictis pilaribuis seu archis possit quilibet ipsorum juxta
voluntatem propriam libere operari »(> Super ómnibus autem alus predictis petícioni-
bus et demandis quas partes sibi adinvicem faciebant utramque partem predicti
Berengarius et Gilelmus condempnarunt et quamlibet ab impeticione alterius inperpe
tuum absolverunt quam [...] ratam et gratam habendo statim utraque partium approba-
vit. Actum est hoc A", ydus may Anuo domini millesimo CC Quinquagesimo secundo.
Presenlibus Raymundo de Pello Gillemo de Mata et Johanne de Plano clericis.

Ego Gillemus de Colonico presbiter [...] (signum) subscribo, (signum) Bereugarius de
Lacustaria sacrista secundus. Ego Bernardus dei gratia Abas sancti Petri de Gallicantu
subscribo, (signum) Bernardus presbiter et magister dicti hospitalis subscribo. Frater Bn.
De Monte Acuto sacrista. Sig(num)num fratris Petri prioris atque operarii. Ferranus [...]
monachus. Bn. De Luparia diaconus [...] Sig(signum)num P. de Bolla presbiterus et
monachus.

Sig(signum)num Johannes de Bisaya qui hoc scripsit mandato predictorum Bg. de
Lacustaria et G. de Colonico dicti [...] supra.
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-Carreras Peralta, carrer de; 12, 14

-Casáis, lloc de; 106

-Cassá; 12, 106

-Castella; 129

-Catedral, placa; 14
-Caterina, esposa Francesc Corder; 129
-cementiri jueu (Montju'íc); 106
-Cerviá Sunyer; 119
-Cerviá de Ter; 107



-Ciutadans, carrer de; 12, 14

-Clara, J.M.; 43
-Congost del Ter; 12, 105, bosc del; 17
-Constantí; 13

-Cornelia, Torre; 17
-Correu Vell, placeta del; 12, 14
-Costa Roja; 12, 135

D

-Daciá, prefecte; 32
-Dalmau; 93

-Dalmau de Creixell; 99

-Dalmau Garriga, cabiscol; 115. 117, 119
-Dalmau de Llora; 96
-Dalmau de Peratallada, abat; 115

-de Déu (cognom); 81, 83, 85, 86, 94, 98,
132

-Dalmau de Pujáis, clergue; 126
-Deuslafou, esposa Arnau de Font; 103
-Diocleciá, emperador; 23
-Doménec; 75

-Domeny; 46, 96
-Domingo Oller; 85
-Dorca; 22

-Duran; 95

E

-Eliardis, vídua Adals; 58

-Eliardis, esposa Carbonell; 62
-Elies, bisbe; 38

-Elisenda, esposa Jaume d'Om, 121
-Elisenda de Vilademany; 108
-Elvis Mallorquí; 103
-Elzeda; Olleda

-Em; 63
-Empúries; 22, 26, 32, 39
-episcopium; 40
-Ermemir fabre, ferrer; 60
-Ermengarda; 107
-Ermengarda, esposa Guillem Constants; 60
-Ermengarda, esposa Joan Ramón; 62
-Ermengarda, esposa Pere Bord; 73
-Ermessenda, comtessa; 42
-Ermessenda, esposa Berenguer de

Campdorá; 72
-Ermessenda, esposa Pere Guillem

d'Olleda; 86
-Ermessenda, vídua; 98
-Ermessenda de Fontclara; 116

-Ermessenda Ministral; 91

-Esclaramunda de Banyoles, 68
-Esquiveta, esposa Pere Sunyer; 63
-Estela, castell; 73
-Esteve Sabater; 88

-Estrades, Hoc; 135

-Euristeu; 12

-Feliu Pone; 115

-Ferrer de Lillet, batlle; 120

-Fonsedictus (Fonteta); 37

-Font i Camprodón, J. de; 22
-lorca, carrer de la; 12, 14
-Forca Vella; 17, 58, 67, 92, 115
-Formós, papa; 45
-forn de Sant Feliu; 58, 62, 63, 66, 67, 81.

88, 123, 125, 132, 138

-forn de Sant Pere; 100, 101, 137

-Fornells; 13

-Formós, papa; 38
-Fossianum; 37

-Francesc de Casademont; 129

-Francesc Corder; 129

-Francesc Orriols; 125, 132

-Freder, 72

-Fusser, carrer; 116

-Galligants, riu; 12, 14, 17, 26, 35, 46, 58,
59. 60, 62, 64, 68, 69, 70, 81, 85, 86. 93,
96, 98, 101, 102, 120, 126, 132, 135,

136, 137, 138
-Garsenda; 73
-Garsenda, esposa Arnau Adals; 62
-Garsenda, filia Vaslí; 63
-Garsenda, mare Arnau Ramón de

Sobreportes; 73
-Gaufred, cabiscol; 63
-Gausfred cuirater; 60
-Gausfred Bastons; 71, 107
-Gausfred Moner, canonge; 81
-Gavarres; 46
-Genciana; 72

-Genova; 129

-Gerberga, esposa Guillem Sargul; 58
-Gerbert crAurillac, papa; 40
-Gerunda; 13, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 68



-Gerión; 12

-Girbal, E.C.; 67
-Girbert, clergue; 63, 64
-Girona, comtat de; 39, 71

-Gironeila, torre i castell; 11, 17
-Gotmar, bisbe; 35, 37, 38, 46
-Gotmar II, bisbe; 40

-Gregori de Tours; 34
-Guadamir; 38
-Guadiana, riu; 16
-Gualaric (o Valaric), bisbe; 35, 44
-Güell, riu; 11
-Guerau de Sant Dionís, metge; 123, 132
-Gueraua, filia Pere Calvet; 98

-Gueraua, filia Pere Ferrer; 106

-Guillem, bisbe; 65
-Guillem. comte; 73

-Guillem Arnau de Sitjar; 65
-Guillem Barral; 88. 89, 107
-Guillem de Batet; 106

-Guillem Bayer; 121
-Guillem de Belda; lió
-Guillem Bernat; 121

-Guillem de Calonge, canonge; 100
-Guillem de Camps; 104
-Guillem Carrera; 104

-Guillem Cavaller, paborde; 127
-Guillem Constants; 60, 63, 64, 65
-Guillem Daroca; 135

-Guillem Esparra; 115
-Guillem Gausbert; 60
-Guillem Guifré; 58

-Guillem de Llémena; 85

-Guillem Llemosí; 98

-Guillem Martí; 125
-Guillem Mescina; 98

-Guillem Miquel de Vilella; 103
-Guillem de Montmajor; 92
-Guillem de Planes, clergue; 94
-Guillem Puig; 98
-Guillem Riba; 128, 129

-Guillem Ricard; 81

-Guillem de Romanyá, prior; 105
-Guillem Rubirola; 121

-Guillem Sargul; 58
-Guillem de Sarria; 134

-Guillem de Socarrats, canonge; 117, 135
-Guillem Sunyer; 66, 81, 123, 125, 132
-Guillem Torrentá; 115

-Guillem de Vilopriu; 105
-Guillema, esposa Arnau Gelabert; 135
-Guillema. vídua; 88

-Guillema, vídua Pere de Maxella; 98
-Guillema, filia pere Saurí; 117
-Guilleries; 12

-Guimar, bisbe; 44

-Guisla; 58

-Guitart; 71

-Guitart, arxilevita; 40
-Guiu, bisbe; 39

-Gustafred; 73

H

-Heracles, camí d'; 12, 13
-Hispánia; 12, 13, 34
-hospital de capellans, vell, de la Seu. o
de Sant Pere; 26, 72, 99, 100, 101, 103,
104, 106, 134, 135, celler; 100

-hospital Nou o de Santa Caterina; 75,
99. 106

-hospital de Pedret, deis malalts o deis
leprosos; 72, 73, 75, 99. 106, 137,
església; 75. 101, 103, 106

-hospital de la seu; 40
-Horta, terme d'; 15, 47, 73

I

-Ildefons de Toledo; 34
-Isaac, fill d'Astruc, jueu; 115
-Isaac de Sant Celoni; 92

-Jaspert de Fulcará, sagrista; 126
-Jaume II, reí; 123
-Jaume d'Albons; 92
-Jaume Corretger; 120
-Jaume Hospital; 95
-Jaume Mascardell; 81
-Jaume d'Om; 121
-Jaume de Roca; 96
-Joan, cabiscol; 72
-Joan de Caselles; 96
-Joan de Galligants; 90
-Joan Mascardell; 60, 62
-Joan Mascardell; 66
-Joan Ramón; 62
-Joan Ramón, clergue, 63, 64
-Joan de Sant Antoni; 118, 119



-Joan de Sitjar; 64, 65, 81
-Joana, esposa Moner; 128
-Jordana; 105
-Julia; 129
-Julia de Toledo; 34
-Juliana, esposa Vilá; 66
-Jurats; 135, 136, placa deis; 60

-Ledgarda, comtessa; 15, 47
-Leo; 37

-Liguria, 34
-Lorenzana, bisbe; 22

-Llach; 103

-Llagostera; 12
-Lleida; 67

-Llémena (cognom); 85, 86, 116, 125, 132
-Llobató; 40
-Llobregat, riu; 14
-Llop, carrer del; 12, 14, 17, 45, 81, 128,

137

-Llora; 134

-Lluis, emperador; 38

M

-Mahalta, comtessa; 58

-Mahomet; 44
-Mair de Cabanes, jueu; 115
-Margaricla, esposa Bernat de Llémena;

132

-Maria, esposa Berenguer Xifre; 68
-Maria, esposa Bernat Arnust; 60
-Maria, esposa Bernat Julia; 103
-Maria, esposa Guillem Carrera; 104
-Maria, esposa Guillem Gausbert; 60
-Maria, esposa Pere Jozbert; 60
-Maria, filia Ramón Sabater; 134

-Maria de Banyoles; 90, 94
-Maria Capsaliera; 105
-Marqués, J.M.; 43
-Marqués pedrer; 100
-Marroc, riu; 11

-Martí Aule; 58
-Martí, fill Adals; 58
-Martí de Vic; 92

-Martorell, pont de; 14, 15
-Mas Castell (Porqueres); 22
-Mas Daroca; 135

-Mas Joan; 134

-Mas Lledó d'Amunt; 134
-Mascardell; 60, 62, 63, 66, 81
-Maximiá, emperador; 23
-Mayr de Sant Celoni; 92
-Medinyá; 14
-Menola, La; molins; 47, 72, 73, 105, 106,

rec; 73

-Mensa episcopal; 105
-Mercadal; 11, 22, 47, 73, 120. molins;

75, 96. 99. 105

-Mercadell; 42

-Mercader de Campllong; 117
-Mercat de l'areny (placa de les Cois);

120

-Merida (Emérita Augusta); 16
-Mehun-sur-Loire; 37

-Micenes; 12

-Miquel Om; 121
-Miró, comte-bisbe; 35, 44
-molí de Gironeila; 105

-molins de Sant Pere; 96, 98. 121, 132
-Moner; 128

-Monells; 46
-Monsalvatge, F; 70
-Montjuic; 12, 14, 30, 35, 71, 72, 73, 103,

106, 136

-Morella, esposa Bernat Gausbert; 60

N

-na Clara, pont; 116, portal; 116, 139,
valí; 116, 138

-Nadal; 62, 66
-Nadal de Moleta; 94

-Nantigis, bisbe d'Urgell; 39
-Narbona; 33

-Navas de Tolosa; 93
-Nemausus (Nimes); 34

-Nicomédia; 32
-Nonnit. bisbe; 34
-Numáncia; 12

O

-Octavi August; 12, 13, 14
-Odilá; 48

-Odó, rei; 37

-OH, placa de 1'; 12, 14
-Oliba, abat-bisbe; 35

-Oliba, ardiaca; 72

-Olleda; 72, 73, 85



-Onyar, riu; 11. 13. 14, 17, 19. 22, 2a. 31,
45, 59. 60, 68, 81, 83, 90, 92, 94, 95. 96.

99, 101, 108, 117, 120, 129, 134
-Osea, carrer; 116

-Padilla, J.L; 21
-Palau Sacosta; 12, 13

-Paros: 18

-Paulus, dux; 34
-Pedreres, les; 14

-Pedret; 12, 14, 15, 30, 47, 73, 75. 96, 99,
103. 105, 106. 135, 136, 137, font; 75,
105. 137

-Peixateria Nova; 121

-Peloponés; 12
-Peralada; 39

-Pere, abat de Sant Pere; 103
-Pere, fill Adals; 58

-Pere Alegre, ciutadá; 135
-Pere de Argelaguers; 90
-Pere Arnau; 64, 81

-Pere Arnau; 125

-Pere de Babau; 103
-Pere de Banyoles; 68, 90. 94
-Pere Bord; 73

-Pere Burgés; 125
-Pere Calvet; 90, 98

-Pere de Camós, 125

-Pere Campmagre; 110
-Pere Campsó; 134
-Pere de Canal, paborde; 115. 120
-Pere Capeller; 96
-Pere de Caselles; 115, 116

-Pere el Católic, reí; 93
-Pere el Cerimoniós, rei; 110, 121, 125,

129. 135

-Pere Consell; 68

-Pere de Costa, paborde; 117, 119
-Pere de Déu; 85, 86, 94, 105

-Pere Estruch; 106

-Pere Fen*er; 106
-Pere de Fontclara; 116

-Pere Gener; 116

-Pere Guillem, blanquer; 62
-Pere Guillem d'Olleda; 85. 86
-Pere Isern, clergue: 86
-Pere Jozbert; 60
-Pere de Leucata; 85

-Pere de Lledó; 66

-Pere de Lledó; 134

-Pere de Llora; 100

-Pere ele Mas: 92

-Pere Mascardell; 66, 81

-Pere de Mata; 118

-Pere de Maxella; 96
-Pere de Mercadal; cabiscol; 91. 92

-Pere Ministral; 67. 68

-Pere Miquel; 105
-Pere Miquel, procurador; 134
-Pere de Mitjavila; 134
-Pere de Molió; 120

-Pere Oliver, 119

-Pere de Pau, canonge; 81, 83. 88, 91.
94, 98. 108

-Pere de Pontos, abat, 118
-Pere de Prat; 92, 101, 103

-Pere Ramada; 134

-Pere Ramón; 62, 63, 64
-Pere Ramón; afillat Joan Ramón; 63
-Pere Ramón Carrera; 90

-Pere de Riba; 116

-Pere Roger, bisbe; 42
-Pere Rotger; 60
-Pere Sacoma; 110
-Pere de Sant Joan; 116
-Pere de Sasserra; 89, 91

-Pere Saurí; 117

-Pere Sunyer; 63, 115
-Pere Vedruna; 136

-Pere Vendrell; 60, 94

-Pere Vidal; 104

-Pia Almoina; 99, 105
-Pía de Casáis; 47
-bla de Girona; 11, 47, 73

-Pía de l'Horta (Sarria); 13

-Pía o planiol de St.Pere; 12, 14, 101,
103. 135, 137

-Plutó; 18

-Polibi; 12

-Pone, batlle; 73

-Pone, cabiscol; 58

-Pone de Montjuíc; 120
-Pone Rasor; 81

-Pone Roca: 115

-Pone; ele Vilanova; 125
-Pons Freíus (Pont Estret); 14

-Pont Major (Pont de l'Aigua); 11, 12, 14,



15, 16, 47, 73, 75, 96, 105, 106
-Pont Mitjá; 106
-Pont del Galligants; 46, 93, 94, 138, vell;

99, 135, 138

-Porta Onnaris (Porta de l'Onyar); 14, 24
-Pou, placa del; 117, 129
-Pou Rodó, carrer del; 60, 62, 68, 81, 85,

93, 132

-Presa ele Teuelard; 47

-Profunda, Valí; 17, 29, 46
-Prosérpina; 18, 19, 23
-Provincial, fill Bonijude; 92
-Puig Aguilar; 17, 24

Q
-Quart; 12

R

-Raimunda, esposa Arnau Guifred; 66
-Ragonfreel, comte; 35
-Rainilda; 46

-Rambla, la; 94, 121

-Ramón, capella; 72
-Ramón, fill Adals: 58

-Ramón ele Banyoles; 67
-Ramón de Bas, abat; 88, 90, 91, 107,

108

-Ramón Berenguer; 94
-Ramón Berenguer II, comte; 58
-Ramón Berenguer III, comte; 71
-Ramón Borrell, comte; 42

-Ramón ele Déu; 81, 83, 85

-Ramón d'Estany; 67, 68, 90
-Ramón ele Far; 121

-Ramón Ferrer; 115

-Ramón Joan; 134
-Ramón ele Leucata; 86
-Ramón Martí; 105

-Ramón Mascardell; 81
-Ramón Miró, clergue; 64
-Ramón ele Montagut, clergue; 90
-Ramón Odó, 58, 62
-Ramón Pere, sabater; 116
-Ramón Sabater; 134
-Ramón Sabench, clergue; 119
-Ramón de Sant Jaume, cabiscol; 88, 89,

90, 95

-Ramón ele Sant Martí; 116

-Ramón Simó ele Taiala; 123, 125

-Ramón ele Taiala, notari; 123

-Ramón ele Talaixá; 120
-Ramón de Terradelles; 104

-Raval, F; 22
-rec deis molins; 98

-Remanga, esposa Ramón Odó; 63
-Revell; 38

-Recared, rei; 34
-rei Martí, carrer e> pujaela; 17, 58, 62. 67,

81, 88, 89, 137

-Ricarda, esposa Pere de Prat; 92
-Ripoll; 40, 44
-roca grossa; 98
-Roig i Jalpí; 40
-Roma, papa; 45
-Roques Picades; 105
-Rosa, carrer ele la; 104

-Rossell; 94

-Rostany; 104
-Rústic, bisbe; 33

-Rutila, carrer de la; 12, 13

-Rufí; 32

-Sacoma, Pere; 19

-Salamanca, pont de; 16
-Salome), fill Mair, jueu; 115
-Salt; 96

-Sampsó, carrer; 60, 62, 66, 125, 132, 138
-Sáncia, esposa Rostany; 104
-Sant Cugat; 32

-Sant Daniel; monestir; 46, 58, 67, 71,
valí, 17, 24, 29, 30, 42, 71, 99, 103, 135,
137

-Sant Esteve ele Banyoles; 46
-Sant Feliu; alou; 45, 58, 62, 67, 68, 93,

96, 116, 121, 127, burg; 17, 46, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69. 70, 81,
88, 89, 91, 92, 93. 94, 96, 98, 105. 108,
115, 116, 119, 120, 127, 128, 129, 132,
135, 137, capella ele Sant Jaume; 90.
capella de Tots Sants; 132, cementiri-
claustre; 88, 91, 118, 119, 128, escales;

88, 90, 91, 92, 108. 117, 118. 121, 129,

137, església; 17, 19, 21, 22, 23, 26, 35,
41, 46, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 81, 88,
95. 96, 107,109, 115, 117, 118. 119, 128,

132, 137. 139. mártir; 17, 21, 23. 32, 33,

34, 37, 38, 42, 44, 45. martyrium; 21,



23, 32, 33, 34, 35, 45, 68. pabordia de
Juny; 88, 90, 92, 94. 120, 127, 128, 129,
132, pabordia ele Tordera; 132,
parroquia; 69, 70, 98, placa; 24, 88. 89,
94, 96, 118, 120. 121, 128, 129, 138,
pujada; 88, 91, 92, 115, 116, 139, seu;
35, 37, 40, 42, 43, 67, suburbi; 62; 68,

vico; 70

-Sant Feliu ele Guixols; 33, 46, 92

-Sant Feliu i Santa Maria, seu; 37, 38, 40,
42,43

-Sant Genis, capella; 42
-Sant Gregori; 134
-Sant Jaume ele Pedret; 75, 101, 103. 106
-Sant Julia ele Ramis; 12, 14, 17
-Sant Just, altar; 26. 58

-Sant Lluc, església; 58, 132
-Sant Martí sacosta; 72, 107

-Sant Narcís; 22, 39, 40, 59, 67, 68, 88
-Sant Nicolau; 27, 30, 46. 99, 100, 101,

103, 134, 137
-Sant Pere ele Galligants, alou; 99, 104,

105, areny; 120. burg; 30. 70, 71, 96, 98,
100, 101, 103, 105, 132. 136, 137, 138,

burg inferior; 98, 103, 137. burg
superior; 46, 103, 104, 137, monestir;
26, 46, 63, 64, 70, 73, 99, 100, 101, 103,
107, 132, placa; 100, 101, 103, 106, 137,
verger; 103

-Sant Pere de Rodes; 46
-Sant Quirze de Colera; 46
-Sant Vicenc; 32, 33, 34

-Santa Eugenia; 96
-Santa Eulalia Sacosta; alou del bisbe;

105, 132, 136. burg; 30, 72, 105, 135,
136, costa; 71, 72, 73, 99, 102, 105, 132,

136, 137, església; 72, 73, 101, 105,
parroquia; 72, 105

-Santa Maria, alou (episcopal); 45, 57, 62,
64, 67, 69, 70. 81, 85, 88, 89, 94, 96, 98,
118, 120, burg; 58, 69, 75, 93, Canónica;
126, Pabordia de Desembre; 85, 136,
Sant Miquel; 126, seu; 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 57, 58. 59, 63, 67, 69, 85,
100, 106, 126, verger; 45

-Santa Maria d'Amer; 46
-Santa Maria ele les Puelles, capella; 42
-Santa Maria i Sant Feliu, alou; 70, seu;

35, 36, parroquia; 70

-Sarracines, placeta de les; 17
-Sarria ele Ter; 13, 14, 15, 100, 134, 135
-Saurina, esposa Pere Vidal; 104
-Sagalars, pía de; 134
-Sendred. preveré; 45
-Servusdei, bisbe; 24, 37, 38, 39, 42, 45

-seu ele Girona; 35, 71, 73

-Sibil-la, esposa Pere de Babau; 103
-Silvestre, papa; 39, 40
-Simó, fill Jaume de Roca; 96
-Sime') de Cors; 128

-Sitjar (cognom); 64, 65, 81, 108
-Sobreportes; 12. 14, 17, 24, 58, 59, 73.

88, 99, 116, 118, 137

-Sunyer (cognom); 63, 66, 81, 115, 119,
123, 125, 132

-Sunyer Sisualli; 62

-Taiala, cognom; 123, 125
-Tallada, carrer; 116
-Teodosi; 13

-Ter, riu; 11, 12, 14, 15, 16, 17, 47, 72,
73, 96, 98, 99, 101, 106, 135, 137

-Teueleric, bisbe de Barcelona; 39

-Teudesind, abat; 43

-Teuter, bisbe; 37. 38, 39

-Tiberi; 13

-Tormes, riu; 16

-Torrentá, clergue; 120
-Torrentana, portal ele na; 136, 137
-Tortosa; 67
-torre Cornelia; 58, 115, 126

-torre Julia; 126
-Transfigueres, cañero, 67, 68, 90, 91,

117

-Trutgarda, vídua Bernat Pone; 62, 63

U

-Udalric; comte; 35

-Ullá; 37, 38

-Urgell, seu; 43, 44

-Valeri Liciniá Licini; 13

-Valí d'Aro; 12
-Vaslí; 63
-Verdaguer. rambla de; 12
-Vi, placa del; 12, 14



-Via Augusta; 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, -Vilá; 66, 81
26, 29, 30, 35, 42, 45, 46, 68 -Vilaroja; 17, 24, 96

-Via ele la Plata; 16 -Villanueva; 135
-Vic, seu; 43, 44 -Vivers, Pobla d'en; 116, 135, 137
-Vidal de Batet; 106, 120

-Vidal Cordobí, fill d'Isaac, jueu; 115, 116 X
-Vidal Mir; 60 -Xenodocbium (hospital); 40, 41
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