
Ajuntament l ► de Girona

GIRONA, DE

CARLENLANY ai.

FEUDALISME

(785-1057)
EL TRÀNSIT DE LA

CIUTAT ANTIGA A

L'ÈPOCA MEDIEVAL





Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057)
El trànsit de la ciutat antiga a l'època medieval

per Josep Canal, Eduard Canal (Associació Arqueològica de Girona),
Josep Ma Nolla, Jordi Sagrera (Universitat de Girona)

GRUP D'ESTUDIS D'HISTORIA URBANA DE GIRONA (EHU)

Ajuntament 1 de Girona



Agraïments

S'ha de reconèixer que aquest llibre no hauria estat possible sense el
recolzament amical i desprès de molts col•legues que ens han propor-
cionat informació inèdita, dades rellevants i suport: Joan Boadas,
Joasep Ma Marquès, Josep Matas, Gabriel Roura, Joan Villar, Mercè
Ferré, M. Aurora Martín, Marc Sureda, Pere Freixas, Maria Rosa Ferré,
Joan Manuel Rueda, Joan Casanovas. Agraïm també la col-laboració de
l'Ajuntament de Bescanó, de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, de
l'Ajuntament de Girona i de l'Institut del Patrimoni Cultural (IPAC) de
la Universitat de Girona.



Vista aèria del recinte carolingi de Girona





Prolèg

Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica de la ciutat és el
nom genèric d'una col•lecció que l'Ajuntament de Girona va començar a editar
l'any 1995, i que ha donat com a resultat les publicacions següents: Els jueus i la
ciutat de Girona (1995); La ciutat de Girona l'any 1535 (1995); La ciutat de
Girona en la la meitat del segle XIV (1998); El sector nord de la ciutat de Girona.
De l'inici al segle XIV (2000) i el que ara presentem amb el nom de Girona, de
Carlemany al feudalisme (785-1057. El trànsit de la ciutat antiga a l'època
medieval.

Un total de gairebé 800 pagines publicades fruit de la recerca pura i dura,
d'hores de lectura de documents d'arxiu, d'intercanvi d'opinions, de treball en
equip. Però qui hi ha darrera d'aquest equip? Qui són les persones que sense cap
concessió a la improvisació han estat capaces d'elaborar un treball de recerca
insòlit, un treball d'història urbana medieval únic arreu d'Europa? Doncs bé,
Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera sota l'atenta mirada del senyor Josep
Canal.

A les mans d'aquests autors, la ciutat es converteix en un gran, immens, puzle
que ells pacientment i científica van construint peça a peça, document a docu-
ment, recerca a recerca. Plànols, dibuixos, reconstruccions, tot esdevé útil per tal
de dur a terme un excel•lent treball de radiografia urbana. Les cases, els edificis
públics, els edificis religiosos, els carrers, apareixen en aquest exercici de recu-
peració del nostre teixit urbà i van ocupant el seu lloc precís en aquest viatge del
present cap al nostre passat més remot.

No em negaran que cal estar profundament enamorat de la teva ciutat per tal
d'iniciar i donar continuïtat a un treball d'aquesta naturalesa. Estar-ne enamorat i
ser generós. Aquestes contribucions, que només es poden fer quan un equip com
aquest ha adquirit un grau de coneixement excepcional, estan presidides sempre
per una decidida voluntat de compartir uns coneixements adquirits, per una clara
vocació pedagògica. No en va la majoria dels autors fan compatible aquesta
recerca amb el treball a les aules.

Si estem d'acord que només podrem entendre el present a partir del coneixe-
ment del nostre passat, és evident que aquest llibre que ara editem esdevé una
peça clau, fonamental, definitiva, per a comprendre la fesomia actual d'una part
molt important de la nostra ciutat.



Estem convençuts que aquests cinc volums que hem publicat en els darrers
anys no són més que les primeres aportacions d'un treball que, no només es ines-
gotable, sinó que s'enriqueix a partir de cada nova recerca. Des de l'Ajuntament
de Girona volem adquirir el compromís de continuar editant aquesta investiga-
ció, i també sabem que a cada nou volum aparegut augmenta el nostre deute de
gratitud als seus autors.

Anna Pagans i Gruartmoner
Alcaldessa de Girona
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Introducció. Una ciutat fa mil anys

Triar la data de l'any 1000 per rescatar la imatge d'una ciutat, ara que acabem de cele-
brar el pas del segon al tercer mil-lenni, sembla una opció lògica i, fins a cert punt, algú
la podria trobar una mica demagògica; l'atracció que sentim per la simbologia dels
números, la fascinació, una mica apocalíptica, pels anys mil-lenaris, pot fer que alguns
lectors s'endinsin en la lectura d'aquest llibre amb l'esperança de descobrir les pors que
hagin pogut oprimir els cor dels nostres avantpassats, en la perspectiva que la fi del
mil•lenni també podia ser la fi del món. Si és així, segurament aquests lectors sortiran
decebuts, car no disposem de gaires informacions que ens permetin assegurar que els
gironins estaven atrapats en un imaginari terror mil-lenarista.

Però, tanmateix, un petit indici de dubte sobre aquesta qüestió. El llibre de moda entre
els lectors de l'any mil, un dels més copiats i difosos per tota la geografia cristiana en
aquell temps, fou el Beatus, nom de l'autor del Comentari a l'Apocalipsi, escrit per un
monjo del final del segle VIII, una obra feta amb la convicció de la proximitat de la fi del
món i il-lustrada amb imatges d'infern i de mort, que va conèixer un gran èxit en el segle
X; algun del millors exemplars coneguts d'aquesta obra va ser copiat a l'escriptori de la
seu de Girona, potser en la 2a meitat del segle X. ¿Potser l'èxit d'aquest llibre és un indi-
ci de l'estat d'ànim de molts cristians i entre ells, els gironins, pels voltants de l'any 1000?

Fos o no el mil-lennarisme una de les obsessions més presents ara fa mil anys, no és
aquesta la raó que ens ha portat a escriure aquest llibre. Pensem que aquell any pot ser-
vir de símbol descriptiu d'una època de canvi, per analitzar l'evolució que experimenta-
va una ciutat que, com tantes altres de l'Europa del seu temps, començava a deixar enre-
ra un vell model d'organització, de topografia i de relacions amb el seu entorn, que havia
experimentat pocs canvis, relativament parlant, al llarg dels darrers cinc-cents anys
–entre els segles V i X–, i que, des del segle XI, es va llançar a una mutació qualitativa
i quantitativa important; els vells poders tradicionals que l'havien governat des de feia
cinc segles van haver d'adaptar-se a la nova estructura d'organització sociopolítica que
anomenem feudalisme; la ciutat va deixar enrera les muralles que l'havien protegit
durant segles, i es va llançar a una expansió que va eixamplar la seva dimensió i la seva
població, durant els següents tres-cents anys, fins el segle XIV.

La tria del títol del llibre, que vol ser d'un cert impacte conceptual, pot donar al lec-
tor una idea equivocada del que llegirà; en aquest sentit potser trobarà més orientació
en el subtítol. Aquest treball no és l'estudi sobre un moment concret de la història, en
aquest cas hi haurien ben poques coses a dir, sinó l'anàlisi sobre una llarga etapa, més
de dos segles i mig. El subtítol El trànsit d'una ciutat antiga a l'època medieval vol sin-
tetitzar aquest concepte. En aquest sentit, l'any 1000 vol ser un punt intermedi, no gaire
centrat en el temps per cert –entre els segles IX i XI–, que serveixi de referència sobre
el gir històric que s'estava produint.

Hem dit que l'estudi de la Girona de fa un mil-lenni pot tenir un valor arquetípic, pot
servir de referència per entendre, a llarg termini, les transformacions que es produïen a
moltes altres de les ciutats de la part occidental d'Europa, i sobre això no en tenim cap
dubte. Només cal llegir la descripció que Guy Bois va fer de la francesa Maçon, una ciu-
tat comtal i episcopal francesa, d'una grandària semblant a Girona, per constatar fins a
quin punt la topografia de moltes ciutats petites i mitjanes de la Europa del segle X, ofe-
ria molts trets comuns.

.. primer el nucli comtal o castrum, assentat en un promontori, on vivien els serfs
domèstics i alguns homes d'armes i on el comte reunia periòdicament el tribunal comtal,
garantia de la pan al pagus. Després, a sota, el burg eclesiàstic... que comprenia la cate-



dral... la residència del bisbe i el claustre del capítol. Per últim, un petit barri comercial,
dominatper la presència d'una colònia jueva. Cal afegir també els assentaments religio-
sos situats extramurs... No podem determinar quina era la població urbana, però les
seves dimensions ens fan pensar que no devia superar les 1000-1500 ànimes... " (G. Bois,
La revolución del año 1000, Barcelona, 1991, 97-98).

Si comparem aquest text amb la imatge que oferia la Girona de l'any 1000, la sem-
blança no pot ser més sorprenent. Des dels temps de Carlemany, a la part alta de Girona,
sobre un petit turó, s'havia aixecat un castell, el castrum Gerundella, que era el centre
i símbol del poder comtal sobre la ciutat i el seu territori, com demostra la documenta-
ció feudal de mitjan segle XI. En un segon nivell se situava el barri eclesiàstic, on, pels
volts de l'any 1000, es realitzaven grans reformes urbanístiques, car es construïa un palau
episcopal, un hospital de peregrins, una nova catedral i el recinte canonical, a banda de
les diverses residències de clergues, com els ardiaques, sagristans o el cabíscol, que ocu-
paven aquest segon replà. En el tercer nivell, el més baix, se situava la ciutat mercantil,
amb una plaça principal, l'antic fòrum, aleshores dit Mercatello –un nom que estalvia gai-
res comentaris sobre la seva funció–, i un llarg carrer principal on s'hi devia encabir gran
part de la comunitat jueva, documentada des de finals del segle IX. Extramurs s'hi tro-
baven els temples de Sant Feliu, Sant Martí Sacosta i Sant Pere de Galligants. La dimen-
sió d'aquesta ciutat, no superior a les 5 hectàrees, no permetia que hi visquessin més
d'un miler d'habitants.

Per entendre les funcions i la topografia de les ciutats de l'Europa mediterrània a la
fi del primer mil-lenni, hem de partir de la base que presentaven molts elements de con-
tinuïtat amb el passat. Alguns autors com Xavier Barral, per exemple, han fet notar la
seva relació amb l'antiguitat romana;

... les ciutats meridionals són, generalment, llocs que se situen en una continuïtat
molt directa en relació a l'Antiguitat. La xarxa urbana no ha estat profundament modi-
ficada. Hom assisteix a concentracions o reagrupaments, tant a l'interior com a l'exte-
rior dels murs, i a la revalorització d'espais protegits. La ciutat és, a la vegada, fortifica-
ció i centre religiós, seu del poder i lloc d'habitatge. Però la ciutat conserva, principal-
ment, un gran prestigi, un gran poder d'atracció i monuments d'un prestigi que s'es-
campa més enllà de les fronteres regionals... " (X. Barral, "Monuments et space urbain
dans le Midi de la France et en Catalogne, Catalunya i França meridional a l'entorn de
l'any 1000, Barcelona, 1991, 302).

No hi ha cap dubte que aquest esquema conceptual és aplicable a la Girona del
mil-lenni. La seva xarxa urbana era, i en part encara ho és, gairebé la mateixa que bas-
tiren els romans fa dos mil anys, amb una plaça principal, el Mercadell que recordava i
mantenia algunes de les antigues funcions forals, a més de conservar alguns elements
del vell porticat; un carrer, l'antic Cardo principal, que unia les dues portes grans de la
ciutat, per on entrava i sortia l'antiga Via Augusta; era un carrer que vertebrava una retí-
cula de carrerons que mantenien, molt sovint, el dibuix i les mides de les velles insulae
romanes. Monuments nous, com la seu de Santa Maria, que, en gran part, eren produc-
te de la remodelació de l'antic temple romà, començaven a concentrar nous edificis al
seu voltant; el palau episcopal, la canònica i el xenodoquium. Les muralles, remodela-
des i eixamplades en alguns punts, mantenien, en gran part, el dibuix de la planta fun-
dacional romana. També hi havia monuments més vells de gran prestigi, com el temple
de Sant Feliu, dedicat a la memòria del màrtir, que atreia peregrins i visitants il-lustres
des de feia segles.

A banda de l'aspecte topogràfic, la ciutat del final del primer mil-lenni havia heretat
unes funcions que la relacionaven amb el paper de les ciutates des de l'etapa final de



l'Imperi Romà i la implantació de les monarquies germàniques, un cop s'havien difumi-
nat les velles institucions municipals. Aquestes funcions eren, principalment, política i
militar, d'una banda, religiosa i assistencial, per l'altra. Es concretaven en l'existència de
dos alts càrrecs que concentraven i representaven el poder de l'estat; el comte i el bisbe.

El comte era el càrrec principal, però no l'únic, que representava el poder de l'estat,
que, per definició, era el poder reial, hereu de l'imperial. A les ciutats de l'antic Imperi
d'Occident la seva presència s'observa des dels segles V i VI. De fet el càrrec de comes
ciuitatis només era un dels diversos que podien ostentar els funcionaris d'aquesta dig-
nitat, car el títol de comte era, inicialment, un títol de la jerarquia dels funcionaris impe-
rials, després reials, que podia ser exercit al mateix palau reial (el comes palatü) o al més
allunyat dels districtes de la monarquia. La més important de les seves funcions era la
militar; amb l'ajut dels milites i alguns funcionaris públics; els uicarü, centenarü..., els
comtes tenien l'obligació de defensar el territori, organitzar el servei militar, mantenir el
bon estat de les muralles i els punts fortificats, a més d'acudir a les expedicions reials
amb els seus contingents. Com veurem més endavant, la funció comtal a Girona es va
reforçar amb l'arribada de la monarquia carolíngia; a les renovades responsabilitats mili-
tars, lògiques en una ciutat i districte de frontera, els comtes acumularen la representa-
ció del poder judicial, tot i que aquest era exercit per jutges professionals, i també la
recaptació i gestió de les rendes i patrimoni fiscal, especialment important en un terri-
tori acabat de conquerir a les darreries del segle VIII.

Els bisbes van ser fonamentals en la perduració de les ciutats antigues, fins al punt
que aquelles que pervisqueren, potser la meitat de les que hi havia en els segles 1-II,
eren les ciutats episcopals. El seu paper polític va anar creixent, a mesura que s'afeblia
el poder estatal, fins al punt que la seva funció política podia ser més rellevant que la
dels governadors laics, els comtes. Per això no pot sorprendre que coneguem el nom, i
algunes de les activitats, d'una desena de bisbes de la Girona visigoda en els segles VI
i VII, mentre que no sabem res dels noms i activitats dels comtes en aquells segles.

La funció episcopal es reforçà en l'època germànica, un cop desapareguts els funcio-
naris romans, quan els bisbes passaren a representar els interessos de la vella aristocrà-
cia i el poble romà davant les noves autoritats, a més del prestigi atorgat per les seves
funcions espirituals i el manteniment de la tradició cultural romana. El gran nombre de
clergues que residien a les ciutats episcopals, i el manteniment de les antigues funcions
assistencials, transformades per la caritat cristiana, les inversions abocades en la cons-
trucció i manteniment dels nous temples cristians, ajudaren a mantenir la vitalitat dels
centres urbans en una època on la presència i representació del poder laic s'havia reduït
considerablement.

Com podrem veure en aquest treball, les transformacions produïdes en els mètodes
de gestió institucional d'aquestes dues figures; comtes i bisbes, foren decisives i perme-
ten comprendre millor el procés d'evolució del govern i l'organització d'una ciutat tar-
doantiga, amb el seu territori, cap a l'anomenat règim feudal, progressivament consoli-
dat al llarg del segle XI. Els seus efectes sobre la topografia urbana, com demostren els
nous edificis i fortificacions, també foren transcendentals.





I. Apunts històrics de la ciutat (785-1057)

I.1. La conquesta carolingia

Tradicionalment s'ha considerat la conquesta de Girona pels francs (any 785) com un
moment "fundacional" de la ciutat medieval, en paral-lel a la consideració que ha meres-
cut l'època de Carlemany (final del segle VIII i principi del IX) com una època formati-
va en la història de Catalunya. Però tenim raons per pensar que aquells moments no sig-
nificaren un gran terrabastall en una ciutat que, des de començament del segle VIII, juga-
va un paper polític i militar significatiu en els esdeveniments de l'anomenada Marca
Superior, el territori musulmà proper a les terres del regne franc.

Encara que estiguin mancades de precisió cronològica, trobem algunes notícies pun-
tuals de la Girona musulmana al llarg del segle VIII; les més significatives es produeixen
poc abans de la conquesta carolíngia.

Cap al 775, Sulaiman-al Arabí havia estat nomenat valí (governador) de Barcelona i
Girona (1), que aleshores devien formar un districte unificat amb un paper militar cab-
dal, car, des de 760 aproximadament, les escomeses franques havien permès la con-
questa de la Septimània –Narbona va caure el 759– i la frontera entre francs i musulmans
havia arribat fins als Pirineus, on els francs aixecaren castells com els que encara podem
veure al llarg de les serres de l'Albera i de Rodes (2) (fig. 1).

L'esmentat Sulaiman, que era un cap àrab amb moltes relacions amb altres clans
àrabs de la Marca Superior, però també amb altres d'hispanogots, no va romandre gaire
temps en la fidelitat del seu senyor, l'emir Abd-al-Rahman 1 (756-788), el primer dels
governants omeies independents d'Al Andalús. S'hauria revoltat en terres de Girona i
Barcelona cap al 776 i, aliat amb altres caps àrabs i hispanogots del sud dels Pirineus,
anà a demanar ajut a Carlemany i es presentà a l'assemblea anyal que aquest celebrava
a Paderborn, on li oferí la submissió de tota la Marca Superior –la vall de l'Ebre i la costa
catalana– a canvi de l'ajut militar dels francs contra el govern musulmà de Còrdova (3).
Carlemany acceptà i envia dos exèrcits, que travessaren els Pirineus pels dos extrems.
Un d'ells entrà pels passos de les Alberes, probablement s'engruixí amb les forces de
Sulaimàn al seu pas per Girona i Barcelona, però fracassà davant Saragossa i fou vençut
a Roncesvalles al seu retorn, l'any 778 (fig. 2).

Les represàlies del governant omeia de Còrdova no trigaren a arribar. L'any 781 un
poderós exèrcit aconseguí la submissió de tota la Marca, incloses Barcelona i Girona, a
l'autoritat d'Abd-al-Rahman 1 (fig. 3). Fou aleshores quan es produí la fugida de caps i
grups hispanogots que havien estat compromesos amb la revolta de 776-778. Són els
anomenats hispani a les cròniques franques, acollits per Carlemany a l'altra banda del
Pirineu, a la Septimània, a partir del 780 aproximadament.

Després de la mort de Sulaiman-al Arabí, assassinat a Saragossa, per un altre cap
rebel, el 781, els seus fills, Aixún i Matruh, feren les paus amb l'emir i col-laboraren en
la restauració de l'autoritat cordovesa a tota la Marca, Per això no ens pot sorprendre
veure'ls administrant els territoris que abans havien estat del seu pare. L'historiador àrab
Al-Udrí explica com, quan Aixún era a Girona lluitant contra els francs, fou capturat i
lliurat a Carlemany, segurament poc abans del 785 i, per tant, en relació a les campan-
yes que portaren a la conquesta de Girona pels francs aquell any (4). No sembla que
Aixún fos valí de Girona en aquells anys, car en el moment de la conquesta segurament
ho era el seu germà Matruh, que aleshores apareix com a valí de Barcelona.

Les dissensions musulmanes i la fugida de molts caps hispanogots, amb els seus segui-
cis de fidels, cap a territori franc, degueren esperonar l'ambició de Carlemany per con-
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Fig. 1. Palaus i Palols a Girona

Els musulmans desenvoluparen, o mantingueren,
una xarxa de llocs de control administratiu i fiscal
que anomenaven balads i que han derivat en els
nombrosos Palaus i Palols existents a les nostres
contrades.

Topònims documentats a Girona en els segles IX-XI.
1. Palou (La Cellera) Palatiololum de Merlago (860,

890, 898, 971).
2. Palau d'Albanyà. Palatiolo ( 878, 957).
3. La Bisbal. Palatio Maurore (878, 881, 886, 891,

904, 936).
4. Palau d'Arbúcies. Palatio Felmiro (900).
5. Pla de Palol (Fluvià). Palaciolo (908, 1002).
6. Palau Sacosta. Palacio (a. 917, 993, 1018, 1028,

1040...).
7. Palagret. Palacroto (922).
8. Palau de Santa Eulàlia. Palatio (939, 976, 980,

983).
9. Sant Jaume de Llierca. Palatio, (940, 965, 1017).
10. Palol de Fluvià. Palatiololo, (959, 1053, 1066).
11. Dosquers. Palatiolo, (968, 977, 978, 979).
12. Palafolls. Paladolo, (974, 982).
13. Palol de Vilasacra. Palatiolo, (974, 982, 983).
14. Fortià. Palatiolo, (974, 982, 983, 990).
15. Palau Saverdera. Palatio, (974, 1061).
16. Mas Palau (Vilanant). Palatio, (978, 979).

18^•
O 36ti

^3 	 tJ

29
O

31
-' Q	 0	 0 - 100m

0	 100-200m
D	 200-400m

>400m

j	 0	 20km

- . — . — Línies de frontera
°•••••••••••••° Camins principals

O palols
Q palaus
• Nom tardà o res-

tes arqueològiques

17. Palafrugell. Palatio Frugello, (988, 993, 1018 i
1019).

18. Parlavà. Palatio Ravanicum, (989, 1019, 1037 i
1062).

19. Palau Sator. Ipsa turre de Palatio, (994, 1018).
20. Palol de Revardit. Parazol, (1017, 1066).
21. Palol d'Onyar. Paladolos, (1018, 1028).
22. Palol Sabaldòria. Palatiolo, (1020).
23. Sant Martí Vell. Palatiolo, (1047).
24. Palol (Canet d'Adri). Paladolo, (1094).
25. Palazol (?) (Entre Bianya i Bas), (1011).

Topònims tardans o restes arqueològiques

26. Palol de la Farga (Pla de l'Estany).
27. Palau Borrell (Viladamat).
28. El Palau (Torroella de Montgrí).
29. El Palau de Vilaromà (Palamós).
30. Mas Palau (Banyoles).
31. Pla de Palol (Castell-Platja d'Aro).
32. El Palau (Maçanet de la Selva).
33. Palau Surroca (Terrades).
34. Can Palau (Sant Medir).
35. Can Palau (Viladamat).
36. Can Palau (Valveralla).
37. Palau Arner (Cervià de Ter).
38. Els Palaus (Ullastret).



Fig. 2. Guerrer carolingi (segle VIII)
(Dibuix Francesc Riart).

Fig. 3. Guerrer àrab iemenita (segle VIII).
(Dibuix Francesc Riart).

solidar una marca militar al sud dels Pirineus.
L'any 785, la Girona musulmana va ser lliurada
pels seus habitants a l'exèrcit de Carlemany. Les
cròniques franques –el Cronicó de Moissac i els
Annales Barcinonenses– ho expliquen molt
summàriament quan diuen, per exemple ... Eodem
anno Gerundenses homines Gerundam civitatem
Carolo regí tradiderunt... (5). La presa de Girona
sembla haver-se produït pacíficament; la crònica
sembla indicar que van ser els habitants que la van
lliurar per voluntat pròpia, sense que sapiguem
quin paper va jugar la guarnició musulmana que,
sens dubte, la devia ocupar fins aleshores.

Desconeixem si la Girona que es va lliurar als
francs, presentava encara autoritats de tradició
hispanogoda –bisbe. comte, jutges– com havia
passat amb les ciutats septimanes –Carcassona,
Narbona...– que havien estat perdudes pels
musulmans uns anys abans. Potser podem pensar
que aquestes autoritats, que representarien la
població indígena i cristiana davant els valís
musulmans, haurien desaparegut o fugit després
de la revolta del 776-778. Però tot això és molt
hipotètic, car les cròniques de les dues bandes,
franques i musulmanes, romanen mudes sobre
aquest punt.

No cal dir que la conquesta de Girona repre-
sentà també la caiguda de tots els territoris del
nord-est de Catalunya, on es van instaurar, o res-
taurar, els pagus o territoris, de Girona, Besalú,
Empúries, i Peralada, que esdevindrien comtats
en el segle IX. Desconeixem si aquesta organitza-
ció territorial era nova o venia a ser la restauració
de la vella, car no hem d'oblidar que la restitució
de Girona i Empúries a la seva condició de capi

-tals de pagus ens recorda la seva funció de cen-
tres administratius i episcopals en época romana
i tardoantiga, mentre que el pagus de Peralada
podria haver estat el successor del territori de
l'antiga Roses. Desconeixem si aquest planteja-
ment també el podem fer en el cas del pagus
bisuldunensis, car no disposem de cap notícia de
Besalú abans del segle IX. En qualsevol cas, la
primacia de la ciutat de Girona en aquest conjunt
va quedar assegurada pel fet d'esdevenir l'única
seu episcopal, car Empúries no fou restaurada
després de la conquesta franca.

El canvi de dominació produït a Girona l'any
785 no va modificar gaire el caràcter geoestratègic



de la ciutat. Havia esdevingut la principal fortalesa de defensa musulmana a partir del
760, quan els francs arribaren fins als Pirineus; a partir del 785 la situació s'invertí, Girona
passà a ser el principal punt d'avançada dels francs cap al sud, especialment enfrontat
amb la Barcelona musulmana. Segurament esdevingué el punt de partida de les periò-
diques expedicions que els francs llançaven cap al territori barceloní, abans de la con-
questa del 801. Un dels casos més coneguts fou l'expedició del 795, comandada per un
hispà anomenat Joan contra el pagus de Barcelona, però n'hi hagueren moltes altres.

La situació a la frontera i les renovades revoltes dels cabdills de la marca, com la pro-
tagonitzada per Matruh, governador a Barcelona i amo de gran part de la Marca
Superior, degueren alarmar al nou emir andalusí, Hisham I (788-796); per això decidí
emprendre nous atacs contra la zona. L'any 791 va controlar la marca Superior i va rebre
el cap del rebel Matruh, assassinat per alguns dels seus fidels; l'any 793 va ser el torn de
la marca dels francs, al nord de Barcelona.

Diverses cròniques musulmanes, més abundants i explícites que les franques, parlen
de l'abast de l'atac musulmà del 793. En síntesi ens expliquen com l'emir Hisham va
enviar a la frontera nord-oriental un gran exèrcit comandat per Abd-al-Malik ibn Mugit,
que penetrà en territori enemic i arribà fins Girona i Narbona. La primera ciutat atacada
fou Girona, on hi havia una guarnició de francs, sens dubte amb un comte o cap mili-
tar al seu front. Els autors àrabs (6) expliquen que l'exèrcit atacà amb els seus almanja-
necs (màquines de guerra), feren molts danys en els seus murs i torres, mataren molts
homes i devastaren els seus ravals, però no pogueren prendre-la. Després d'uns dies
marxaren cap al nord, segurament seguint l'antiga via Augusta, en direcció a Narbona.

No hi ha dubte que l'atac del 793 tingué moltes conseqüències militars i polítiques.
En primer lloc, mostrà la importància estratègica de la plaça forta de Girona en el camí
que, des de feia segles seguien els exèrcits, des de, o cap a la península ibèrica. En segon
lloc va obligar a emprendre una important reforma del sistema defensiu de la ciutat, res-
taurant els llenços de les muralles malmesos en l'atac del 793 o bé modificant i eixam-
plant el traçat de la muralla, afegint-hi nous murs i torres, com va passar en el sector de
la Catedral i el seu claustre, i també en el punt més alt, la torre Gironella, on s'aixecà un
castell y una torre. D'aquestes importants reformes cada cop en tenim més constància
arqueològica, i encara que la seva datació resta una mica insegura, pensem que els anys
posteriors al 793, quan l'imperi franc es trobava en el seu apogeu i la capacitat de
Carlemany de mobilitzar recursos era molt gran, és més probable que qualsevol época
posterior, quan el domini dels carolingis es va afeblir des del regnat de Lluís, fill de
Carlemany.

D'altra banda, les conseqüències de l'atac musulmà havien estat gravíssimes, aquests
havien arribat fins Narbona, tot i que no la pogueren prendre, i en la seva retirada avança-
ren pel Conflent i la Cerdanya, devastant tota la vall del Segre i malmetent el petit nucli
de la ciutat d'Urgell. Per això Carlemany i el seu fill, el rei d'Aquitània Lluís el Piadós, que
tenia encomanada la defensa de la marca meridional de l'imperi franc, es convenceren de
la necessitat de consolidar la marca fronterera al sud dels Pirineus i avançar la frontera
fins a Saragossa i Tortosa, a la vall de l'Ebre. A partir del 797 es reiniciaren les escome-
ses franques, segurament utilitzant Girona com a plaça estratègica principal, i es dirigiren
cap a moltes places de la frontera musulmana; Barcelona, Lleida, Osca i Tortosa. A més
tingueren el fruit de reanimar les sedicions dels caps musulmans de la frontera superior,
com ho demostrà la revolta de Sadún-al-Ruayní, que es va fer amo de Barcelona pels
volts del 797 i es presentà a Aguisgrà davant Carlemany per demanar-li ajuda contra
Còrdova, tot promentent-li la submissió de la ciutat (7). Llavors Carlemany degué pensar
que la situació ja era prou madura per iniciar un nou avenç decisiu.
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I.2. Comtes beneficiaris i bisbes immunistes (s.IX)

La conquesta carolíngia de Girona significà, entre altres coses, la reorganització del
govern de la ciutat i del seu territori, seguint el model carolingi, on bisbes i comtes for-
maven un poder gairebé dual.

El primer comte conegut de Girona, i segurament també del pagus veí de Besalú, fou
Rostany. No sabem gaires coses de la seva actuació, excepte que fou un dels comandants
dels exèrcits carolingis que atacaren Barcelona en 801. Aquest fet, sens dubte, és força
significatiu del paper que devia jugar Girona com a gran fortalesa de la marca dels francs,
a les darreries del segle VIII. Sembla força probable que Rostany fos investit comte de
Girona pel mateix Carlemany, l'any 785 o poc després. El seu paper devia ser important
per reforçar les defenses militars de Girona i el seu districte, que aleshores se situava en
la frontera amb els musulmans de Barcelona. Segurament fou ell qui assumí la defensa
de la ciutat i comandà la seva guarnició durant el setge de 793. En la seva condició de
cap militar d'un territori de frontera, degué jugar un paper molt important en les diverses
expedicions de saqueig, típiques de la guerra de frontera, que els francs realitzaren en
territori barceloní abans de la gran expedició de 800-801. Finalment ell fou un dels enca-
rregats de dirigir les operacions militars que culminaren amb la conquesta de Barcelona.
Lluís el Piadós organitzà el seu exèrcit, en tres grans grups, un dels quals, situat en l'a-
vançada dels altres, dirigit pel comte Rostany de Girona, fou l'encarregat d'atacar directa-
ment Barcelona (1). Segurament aquest paper capdavanter de Rostany és un indici que
Girona era, en aquells anys, la capçalera del sistema defensiu franc contra els musulmans,
i aquesta importància estratègica es correspondria amb la funció dirigent del seu cap mili-
tar. Això també pot servir com a indici de l'època en la qual es degueren fer les obres de
restauració i ampliació del sistema defensiu de la ciutat, esmentades més amunt.

La presa de Barcelona el 801 probablement va relativitzar el paper de Girona en la
marca militar carolíngia, car Barcelona va prendre el lloc principal i la guarnició franca
que fins aleshores havia sojornat a Girona s'hi va traslladar. Segurament n'és una prova
el fet que Berà, fill del duc Guillem de Tolosa, cap d'una de les grans famílies de la
noblesa franca, rebés la jurisdicció comtal sobre el territori barceloní. A Girona, el comte
Odiló va succeir Rostany en el govern de Girona-Besalú, en una data imprecisa, situada
entre els anys 801 i 812. Ho sabem per un document d'aquest darrer any, on Carlemany
manava a diversos comtes catalans i septimans que restituïssin a un hispà diverses apri-
sions que li havien estat confiscades injustament; entre els noms dels comtes hi figura-
ven Berà i Odiló (2). També sabem que era mort l'any 822, car un precepte de !'empe-
rador Lluís, hereu de Carlemany, adreçat a l'abat Mercoral de Banyoles, explicava que,
uns anys abans, el difunt comte Odiló havia autoritzat a l'abat Bonitus, el fundador o
refundador del monestir de Banyoles, a aprisar les terres ermes de la vora del llac i aixe-
car-hi un monestir, en el mateix lloc on hi havia hagut una antiga església; el permís del
comte era preceptiu, car la terra, abandonada des de feia temps, era del fisc. El fet que
Banyoles estigués situada dins el pagus de Besalú, indica que el comtes de Girona també
mantenien la jurisdicció sobre el territori veí.

L'activitat episcopal en aquests primers decennis de la Girona carolíngia resta poc
coneguda. El primer bisbe documentat es deia Gualaric, del qual disposem de dues notí-
cies; la primera es produeix l'any 816 en relació a la consagració de l'església de Santa
Eulàlia d'Ultramort, que va presidir el citat bisbe (3). La segona és de 817 i tracta d'un
litigi que va tenir lloc en presència de l'arquebisbe Nifrid de Narbona, en relació als
límits de l'alou episcopal de Bàscara, que havia estat atorgat pel comte Ragonfred, enviat
de Carlemany, al bisbe Gualaric, en una data, per tant, anterior al document citat (4).



Si tenim en compte que aquests fets se situaven en les mateixes dates dels concilis
imperials celebrats a Aquisgrà en 816 i 817, la visita de l'esmentat enviat imperial podria
tenir a veure amb la regularització de la vida monacal i diocesana a Girona, seguint les
disposicions preses en els esmentats concilis, que afectaven la vida canonical a les cate-
drals, la regularització dels monestirs femenins i la dels masculins seguint la regla de
Sant Benet.

A banda d'això, potser Gualaric va ser el primer bisbe gironí que va rebre un pre-
cepte carolingi. Es tracta d'una notícia indirecta, car l'any 834, l'emperador Lluís, fill de
Carlemany, va atorgar un precepte d'immunitat i confirmació de les possessions de la
seu de Girona. En el document Lluís recordava la donació feta pel seu pare, l'empera-
dor Carles, i altres homes devots, formada pel territori de diverses vil•les, amb els seus
habitants, situades en els pagus d'Empúries, Girona i Besalú; amb el terç dels drets fis-
cals de teloneo –sobre els mercats–, i de pascuario –sobre les pastures i el bestiar–, dues
de les fonts impositives més abundoses de la fiscalitat carolíngia. El precepte mostra
com, abans del 814, els bisbes ja compartien, juntament amb els comtes, les funcions de
govern a la ciutat i el seu territori; comtat i bisbat, juntament amb la dotació fiscal corres-
ponent al seu exercici.

Podem acostar-nos més a la data, contingut i precedents d'aquest desaparegut primer
precepte carolingi; el podem situar, grosso modo, entre els anys 801 i 814. En primer lloc,
cal que tinguem en compte la importància del dominis reials (fisci) atorgats per
Carlemany a les rodalies de Girona, especialment els de Parietes Rufini i Castellum
Fractum, que formaven un extens continuum territorial situat al nord del Ter, ben a prop
de Girona. En el segon cas es tractava, amb molta probabilitat, de l'antic terme assignat
al castell que s'aixecava a la muntanya de Sant Julià de Ramis, que potser va romandre
actiu fins poc després de la presa de Girona pels francs. El castell ja era fractum (ende-
rrocat), amb seguretat, el 834, i probablement també abans del 814, car el segon pre-
cepte es limitava a repetir els topònims citats en el primer (com farien la resta dels pre-
ceptes reials al llarg del segle IX). El castell podia haver perdut les seves funcions mili-
tars poc abans d'aquelles dates i el seu terme, juntament amb el terme veí de Parietes
Rufini, hauria estat cedit a la seu gironina després del 801, sigui per l'abandonament de
la guarnició militat franca, esdevingut després de la conquesta de Barcelona el 801. Fou
aleshores quan Carlemany i altres homes devots, segurament fidels reials que havien
rebut dominis fiscals després de la conquesta franca de Girona, van dotar la seu i el
bisbe gironí amb aquests dominis inicials.

Cap al 820, després de la mort o la destitució del comte Odiló, tenim algun indici de
l'actuació del nou comte Rampó a Girona-Besalú. Només coneixem la seva activitat per
un parell de preceptes atorgats a monestirs bisuldinencs. El primer és el diploma donat
al monestir de Sant Esteve de Banyoles l'any 822, que el mateix comte Rampó s'enca-
rregà de gestionar davant la cort carolíngia (5). El segon és de 844, quan un precepte
reial al cenobi de Sant Pere d'Albanyà recordava que, anys abans, el comte Rampó ja
havia obtingut un precepte per al citat cenobi, probablement en la mateixa data del pre-
cepte atorgat a Banyoles. El fet que Rampó només sigui citat en relació al pagus de
Besalú no ens ha de fer creure que només fos comte d'aquest districte, sens dubte també
ho fou de Girona, car, des de 834 i al llarg de tot el segle IX, sempre els trobem asso-
ciats sota els mateixos governants. D'altra banda, Rampó és citat en el document de 844
com a comte i marquès; la conjunció d'aquests títols ens fa pensar que també pot haver
estat comte d'altres comtats fronterers, potser de Barcelona, i per tant, pot haver acon-
seguit el títol de marquès per l'exercici de la funció de govern civil i militar en una zona
extensa de la marca fronterera amb els musulmans.



Després de la mort o destitució de Rampó, potser cap al 825, en els comtats de la
marca, com per tot arreu de l'imperi carolingi, començaren a manifestar-se les ambicions
de les grans nissagues nobiliàries. La nostra terra va veure com. pels volts de 826-827,
s'enfrontaven les ambicions de Berà, comte de Barcelona i hereu de Guillem de Tolosa,
i les de Gaucelm, germà de Bernat de Septimània. En l'assemblea d'Attigny, celebrada el
mateix 827, Bernat de Septimània degué ser investit comte de Barcelona i Girona-Besalú,
la qual cosa significà el descontentament i la sedició dels hereus de Berà (el seu fill
Guillemó) que afectà greument Girona, com analitzarem tot seguit.

La revolta de Guillemó esclatà amb força a les contrades de la Catalunya central, espe-
cialment al comtat d'Osona, on hi devia tenir molts partidaris. A la seva acció s'hi va afe-
gir Aissó, personatge controvertit, car podria tractar -se del mateix àrab Aixún, ja vell, que
havia participat activament en les lluites de frontera a finals del segle VIII i havia actuat
a Girona poc abans de la seva caiguda en mans dels francs. La veritat és que les figures
d'Aixún i Aissó, separades per més de 40 anys de distància han estat objecte de moltres
especulacions per part dels historiadors catalans; Abada!, Salrach, Vernet, Balañà,
Bramon... (6), sense que ningú hagi pogut dir l'última paraula sobre si estem davant
d'un o dos personatges diferents.

En qualsevol cas, tot i que la revolta afectà principalment les contrades centrals, espe-
cialment Osona, finalment Girona també se'n veié afectada. Gràcies als cronistes àrabs,
sabem que Aissó envià el seu germà a Còrdova, on sol-licità ajut militat a l'emir Abd-al-
Rahman, aquest va enviar un exèrcit comandat per Abu Marwan que, pel camí de
Saragossa s'introduí en terres dels francs i assetjà infructuosament Barcelona durant juliol
i agost de 827, i el 10 d'octubre es plantà davant Girona. Però, tal com explica el cro-
nista al Nuwairí, la ciutat tampoc se'ls lliurà i els atacants hagueren de retirar-se, deixant
al seu darrera una gran desfeta de saqueigs i destruccions, a més d'emportar-se un bon
nombre de captius (7).

La derrota dels revoltats Aissó i Guillemó, i el fracàs de l'expedició andalusí d'Abu
Marwan, degué enfortir el protagonisme dels vencedors; Bernat de Septimània i el seu
germà Gaucelm, comte-associat dels districtes marítims d'Empúries, Peralada i Rosselló;
el seu prestigi, com pertocava als guerrers victoriosos, va créixer en els ambients de la
cort carolíngia. Per això, el 828, l'emperador Lluís encarregà a Bernat el govern de la
majoria dels comtats de la Septimània. Amb aquest acte, hom endevina que Lluís volia
enfortir i concentrar el poder polític i militar a les terres de la Marca meridional, zona
especialment sensible després dels conflictes de 826-827. Ara bé, aquesta concentració
de poder només podia portar problemes, car la noblesa franca es mostrava cada cop més
insubmissa i, amb les donacions de l'emperador Lluís, els germans Bernat i Gaucelm
aplegaven en les seves mans tots els comtats marítims situats entre les desembocadures
del Roine i del Llobregat.

Coneixem algunes de les actuacions del comte i marqués Bernat, i del seu germà
Gaucelm, en relació a Girona. Com que Bernat va ser nomenat camerarius o camarlenc
imperial el 829, la qual cosa el convertia, de fet, en el segon personatge de l'imperi, el
seu germà Gaucelm va actuar com a substitut seu entre 829 i 830. Ell va ser qui va ges-
tionar el primer precepte imperial d'immunitat, el primer conegut, atorgat al monestir
gironí de Sant Genís i Sant Medir (prop de Cartellà) l'any 830 (8). En el citat document
Gaucelm és esmentat com a comte i marquès, això vol dir que havia ocupat el lloc del
seu germà en el govern de tots els seus comtats catalans i septimans.

Però la fortuna dels poderosos germans va durar ben poc. Cap a 831, Bernat va ser
desposseït dels seus càrrecs a la cort i el seu germà va perdre les seves funcions com-
tals. Aprofitant la seva xarxa de fidelitats a la zona, es van mantenir revoltats entre 831



i 832, però van ser vençuts pel comte Berenguer de Tolosa, que havia estat investit per
l'emperador Lluís amb els càrrecs i comtats dels germans revoltats. Des del 832
Berenguer governà tres grans conjunts territorials; els comtats aquitans al voltant de
Tolosa, els septimans al voltant de Narbona, i la Marca hispànica, centrada en l'eix
Girona-Barcelona.

A curt termini, l'enorme poder acumulat per comte i marquès Berenguer de Tolosa
resultà encara més temible que el dels seus predecessors. Sembla que el primer en patir
les ambicions de Berenguer fou Guimer, bisbe de Girona i, segurament, el successor de
Gualaric des d'una data desconeguda, el 834 o una mica abans. Era probablement un
fidel de Bernat de Septimània i el primer descendent conegut de l'esmentat bisbe
Gualaric. Les dificultats entre el comte Berenguer i el bisbe semblen esmentar-se el 834,
quan el precepte de l'emperador Lluís al bisbe i la seu de Girona, esmentava uns homes
malèvols que atacaren les propietats episcopals en 834 o abans, probablement en el
decurs dels enfrontaments entre Bernat de Septimània i Berenguer de Tolosa.
Segurament per aconseguir la pacificació en aquell conflicte i defensar els seus drets
episcopals davant les pretensions del magnat tolosà, Guimer aconseguí que el citat pre-
cepte, a més de confirmar tot el que havia estat aconseguit en l'anterior donació efec-
tuada per Carlemany, afegís la immunitat per a totes les possessions, drets i persones
que depenien de l'autoritat episcopal. La immunitat suposava que les autoritats laiques,
el comte i els seus fidels (vescomte, jutges i vicaris) no tenien autoritat en els dominis
episcopals. D'aquesta manera, s'afermava l'autonomia de l'autoritat episcopal, en certa
manera complementària, però també oposada a la comtal.

Berenguer de Tolosa va morir, sobtadament, a principis de l'any 835, i la seva desa-
parició significà la restauració de Bernat de Septimània, vençut arran de la revolta de
831-32, però retornat després al favor imperial. De tota manera, el seu poder era infe-
rior al de l'etapa anterior, car no controlava els comtats pirinencs d'Urgell, Cerdanya i
Conflent, ni tampoc els marítims del Rosselló, Peralada i Empúries, on hi trobem altres
comtes en aquestes dates; en canvi el trobem actuant a Girona des del primer moment.
L'any 842 va tenir lloc un judici a Empúries, relacionat amb la part dels drets fiscals sobre
els mercats, les pastures i el bestiar, que corresponien al bisbe des del precepte impe-
rial de desembre de l'any 834. El judici explicava com el bisbe Guimer, arribà a la ciu-
tat de Girona, segurament poc després d'haver aconseguit el precepte imperial, és a dir,
a principis de 835 i aleshores fou investit pel comte Bernat, per ordre de l'emperador,
amb els drets episcopals en els pagus de Girona i Besalú, i també els esmentats drets fis-
cals de pascuari i teloneu. Després es dirigi a la ciutat d'Empúries, on el comte Sunyer
l'investí amb els mateixos drets sobre els pagus de Peralada i Empúries (9). La data de
la investidura del bisbe Guimer amb els drets episcopals, no citada en l'esmentat judici,
cal situar-la, amb total seguretat, en el 835, quan Bernat de Septimània havia estat resti-
tuït en les seves funcions comtals.

El document és molt significatiu, car indica, d'una banda, que els comtes encara
actuaven com a representants dels monarques carolingis i tenien cura d'executar les
seves ordres, i de l'altra, podem veure com els bisbes eren personatges públics, elegits
sota un cert control imperial, investits en el seu càrrec per ordre imperial, i que dispo-
saven d'un part de les possessions públiques i de les rendes fiscals per dur a terme la
seva tasca; la qual cosa significava que jugaven un paper públic comparable als dels
comtes. En aquest sentit hem de remarcar que el document parla d'una cerimònia de
presa de possessió del bisbe, mitjançant la concessió dels drets episcopals per part del
comte, per manament reial. Segurament la cerimònia aniria acompanyada de la seva con-
sagració com a nou bisbe, tot i que aquesta podria haver tingut lloc anteriorment.



Segurament en aquells anys, quan els comtes i marquesos citats governaven extensos
territoris, es degué reforçar la figura dels vescomtes, car aquests havien de representar
als primers en les diverses funcions militars, judicials i fiscals, i les absències dels com-
tes eren cada vegada més freqüents. La primera notícia de l'activitat vescomtal a Girona

la tenim en 841, quan trobem el vescomte Guifred, presidint un judici que va tenir lloc
al vilar de Terradelles, comtat de Besalú.

Un altre fet força significatiu dels canvis experimentats a Girona aquells anys el tenim
en relació a l'advocació i localització de la seu gironina. L'any 842, quan es va resoldre
el contenciós entre el bisbe Gotmar i el comte d'Empúries, hom recordava que l'anterior
bisbe, Guimer, i la seva seu, que sembla citada per primer cop amb l'advocació de Santa
Maria i Sant Feliu, havien estat investits amb els drets fiscals sobre els mercats, les pas-
tures i el bestiar, en una data incerta, ja ho hem vist, però al voltant del 835, quan tor-
nava a actuar a Girona el comte Bernat. Si quan es produí aquesta investidura la seu
gironina ja presentava aquesta doble advocació, car en aquest punt el document plan-
teja dubtes, ens trobaríem davant la primera referència a una doble catedral, car en dues
ocasions anteriors; una, no datada, però del temps de Carlemany, i la darrera de l'any
817, la seu gironina era nomenada de Sant Feliu màrtir, seu de Girona. Aquest canvi
d'advocació es va produir, per tant, entre els anys 817 i 842, com a molt tard, o potser
abans del 835, quan va tenir lloc la investidura del bisbe Guimer. En qualsevol cas ¿quin
és el significat d'aquest canvi en l'advocació de la seu gironina?.

Nosaltres pensem que la doble advocació esdevinguda, amb tota seguretat, abans del
842 i mantinguda, amb alts i baixos, fins les darreries del segle X, és un senyal de la con-
sagració d'una segona catedral, la de Santa Maria, situada intramurs, en l'antic lloc del
temple pagà de Girona, i que acompanyà des d'aleshores, i durant més d'un segle i mig,
l'antiga seu de Sant Feliu. Les raons que poden haver motivat aquest canvi són diverses;
recordem, per exemple, que l'any 827 Girona va patir l'atac d'un exèrcit musulmà; la ciu-
tat no va ser presa, però el seu entorn va patir molts saqueigs i destruccions. ¿Poden
haver afectat aquests incidents la vella seu de Sant Feliu? ¿Pot haver estat necessari con-
sagrar una segona església catedral mentre la vella seu de Sant Feliu es recuperava de
l'escomesa?. No ho sabem del cert, però la proximitat cronològica entre els dos fets, l'a-
parició de l'advocació de Santa Maria, potser abans del 835, i l'atac musulmà del 827, no
deixa de crear una gran sospita.

Les relacions entre el comte-marquès Bernat i el bisbe Gotmar, que devien ser prou
bones fins el 842 o 843, degueren empitjorar durant els últims anys de govern de
Bernat. Ho sabem gràcies a un nou precepte reial que el bisbe Gotmar va aconseguir
del rei Carles el Calb, l'any 844. El nou rei franc, successor de Lluís el Piadós, estava
enfrontat amb Bernat de Septimània des de 842. Segurament aquestes lluites també tin-
gueren ressò en els comtats de la Marca, i molt concretament en el bisbat de Girona.
El precepte indica que la villa del Far (prop de Figueres), de possessió episcopal, tot i
que no era citada en el precepte anterior, del 834, fou arrabassada il•legalment al bisbe
pel comte Bernat, en una data desconeguda, però poc anterior a 844 (10).
Probablement la villa del Far era un fisc reial que va ser atribuït al bisbe poc abans i
el comte Bernat li hauria près durant l'esmentada revolta. Un cop produïda l'execució
i mort del comte revoltat, el bisbe Gotmar acudí a la cort carolíngia per confirmar la
possessió de tots els béns i drets esmentats en els preceptes anteriors, i afegir la res-
tauració de la villa que li havia estat presa il-legalment poc abans. D'aquesta manera
podem veure com, la recerca dels preceptes carolingis que havien fet els bisbes
Gualaric (davant Carlemany), Guimer (en 834) i Gotmar (en 844), per confirmar i
ampliar els drets i immunitats del bisbe i la seu gironina, eren més producte de la neces-



sitat i d'unes conjuntures polítiques cada cop més conflictives, que no pas la recerca
rutinària d'un nou precepte de confirmació dels drets episcopals davant l'arribada d'un
nou bisbe, o d'un nou monarca franc.

Després de la mort de Bernat de Septimània, sembla que fou Sunifred d'Urgell -
Cerdanya qui va rebre el govern de la majoria dels comtats catalanoseptimans. De tota
manera aquesta hipòtesi sembla una mica fràgil perquè es recolza en un únic document;
es tracta d'un diploma del rei Carles el Calb adreçat a un hispà, per confirmar-li la pos-
sessió de dues vil-les del comtat de Besiers, a la Septimània. L'afer havia estar investigat,
per ordre reial, pel marquès Sunifred i el comte Sunyer (11). Segurament aquest últim
era el comte d'Empúries i Rosselló, esmentat en el judici de 842, mentre que el títol de
marquès adjudicat a Sunifred s'aplicava, com ja hem vist a aquells comtes que acumula-
ven el govern de molts comtats a la frontera i prenien el comandament de les opera-
cions militars. Sembla ser que aquest fou el cas de Seniofred, que a més tot indica que
va ser el pare de Guifré el Pilós.

La puixança que semblava adquirir el casal de Sunifred, descendent del comte Bel.ló
de Carcassona, va patir una sotragada cap a 848-49, quan va esclatar la revolta de
Guillem, fill i hereu del Bernat de Septimània, el rebel executat en 844.

La revolta de l'esmentat Guillem, que volia recuperar els honors perduts pel seu pare,
formava part d'un context polític més general, la gran revolta que encapçalà Pepí II
d'Aquitània contra el seu oncle, el rei Carles el Calb. Sembla que l'any 848 els revoltats
portaven la iniciativa i, segurament aleshores, Guillem eliminà al marquès Sunifred i al
comte Sunyer. L'any 849 es produí la reacció de Carles el Calb, va prendre Tolosa i
Narbona, segurament també Girona i Barcelona, i va nomenar nous comtes entre els
seus partidaris; Aleran a Barcelona, Isembard a Empúries, Salomó a Urgell-Cerdanya i un
gairebé desconegut Guifré a Girona-Besalú.

Però el derrotat Guillem no es va sotmetre facilment. El cronista àrab Ibn Hayyan (12)
explica com el citat Guillem, fill de Bernat, havia acudit en plena revolta (cap a 848) a
presentar-se a la porta de la Suda (el palau de l'emir) a Còrdova, demanant-li ajuda con-
tra els seus compatriotes d'Ifranja (el país dels francs). Aconseguí la col-laboració cor-
dovesa i es precipità contra el seu país; assetjà Barcelona fins anorrear-la i després aten-
yé Girona i els seus voltants (cap al 848). Segurament arran d'aquestes victòries cal
entendre la desaparició dels seus enemics; el citat marqués Sunifred i el comte Sunyer,
que poden haver mort aleshores. Després de la reacció de Carles el Calb (849), Guillem
va escriure a l'emir recordant-li tot el que havia fet, i que encara persistia en la lluita con-
tra els seus enemics. L'emir reconegué el seu esforç i es disposà a ajudar-lo. Va escriure
als governadors de Saragosssa i Tortosa per tal que li donessin suport, perquè la seva
revolta suposava que es mantindrien les discòrdies entre els enemics dels musulmans.
El cronista Al Makkari (13) continua explicant que l'any 850, l'emir envià un gran exèr-
cit encapçalat pel seu hagib (primer ministre) cap al territori de Barcelona, on devastà
els seus voltants; assetjà també la ciutat de Girona, on causà grans estralls a les seves
rodalies i se'n tornà, sense cap conquesta remarcable. Aquesta incursió fallida dels
musulmans fou el cant del cigne de la revolta de Guillem.

De tota manera cal valorar que tant Girona com Barcelona havien patit dos atacs suc-
cessius, entre 848 i 850, especialment greus en el cas de la segona ciutat, que sembla
haver patit molta destrucció. En canvi, Girona, una mica més a la reraguarda, potser va
resistir una mica millor. Probablement cal donar un paper molt important en la defensa
de Girona contra la incursió musulmana al poc conegut comte Guifré, segurament el
mateix que surt esmentat, juntament amb els seus vescomtes Ermidó i Radulf (proba-
blement els vescomtes de Girona i Besalú), en un document de gener de l'any 850, quan



exercien les seves funcions judicials en un plet sobre propietats a la villa de Fonteta, al
costat de la Bisbal (14).

En el decurs de poc més de mig segle, Girona havia patit tres grans incursions musul-
manes; els anys 793, 827 i 850, a banda de la del rebel Guillem el 848. Els atacants mal-
meteren les seves muralles i devastaren les seves rodalies en aquestes accions impor-
tants; com va passar, sens dubte, en moltes altres ocasions, amb motiu d'algarades d'es-
tiu (saifes) que tenien com objectiu principal malmetre les collites de l'enemic. No sabem
en quina mesura això va afectar la rodalia de la ciutat, però pensem que la decisió d'ai-
xecar una segona església catedral, dedicada a Santa Maria, en l'interior de la ciutat, indi-
ca les dificultats i la inseguretat que hagué de patir en aquells anys el vell temple extra-
murs de Sant Feliu, juntament amb les dependències episcopals que s'hi devien trobar
al seu voltant.

No tenim gaires coneixements sobre els anys que el comte Guifré va governar a
Girona, ni sobre el seu successor. Només sabem que, a Barcelona, Aleran, mort potser
en una nova incursió musulmana que va afectar greument la ciutat en 852, va ser suc-
ceït per Odalric, que no va durar gaires anys en el càrrec, car va ser deposat el 857, bé
per la seva traició al rei, com diu Salrach (15), bé per la seva incapacitat per aturar les
escomeses musulmanes, que destruïren el castell de Terrassa el 856. En cap cas sabem
si també va ser comte de Girona, tot i que el fet que s'intitulés marquès i heretés els
honors de Bernat de Septimània, fa pensar que ho va ser.

Després de la destitució d'Odalric, Carles el Calb va investir a Unifred, de nissaga des-
coneguda, amb els comtats catalanoseptimans, cap al 857-858; per tant, segurament
també fou comte de Girona. No servà gaire temps la fidelitat cap al rei, com ja era cos-
tum, car l'any 862 s'incorporà a una nova revolta dels magnats aquitans contra el nét de
Carlemany. Fou destituït de les seves funcions, i els seus comtats van caure en mans d'un
altre magnat, Otger, mentre que Bernat de Gòtia es quedava amb Barcelona. D'aquest
personatge en podem dir alguna cosa més, car l'any 866 aconseguí del rei un precepte
per al monestir de Sant Julià del Mont (16), com que aquest es trobava en el territori de
Besalú, podem creure que també governà a Girona aquells anys.

Segurament aleshores un cert Elies fou bisbe de Girona; tot i que no en sabem gran
cosa, car només apareix citat en la successió de bisbes que figura en un document de
l'any 893, on s'esmenta enmig dels bisbes Gotmar, citat per últim cop el 851 i Teuter,
citat per primera vegada el 878 (17), La manca de documentació, especialment remar-
cable en el tercer quart del segle IX, produeix molta incertesa per fer el seguiment de la
llista dels bisbes gironins.

La confusió dels historiadors creix encara més a partir del 870; la descomposició de
l'autoritat dels carolingis sobre el territori anava en augment, l'ambició, el poder i les
revoltes dels grans magnats (marquesos, ducs i comtes) augmentava, i les fonts docu-
mentals i narratives començaren a escassejar, per fer més difícil la reconstrucció dels
esdeveniments de la darreria del segle IX.

De manera una mica hipotética, podem dir que, cap a 870, després de la mort
d'Otger, es produí una renovació del personal comtal a Catalunya. Sembla que en l'as-
semblea reial d'Attigny, celebrada el juny de 870 el rei Carles afavorí al seu fidel Bernat
de Gòtia, que ja era comte de Barcelona, Rosselló i des de 865 marquès de la Septimània;
segurament aleshores aplegà també els comtats de Besalú i Girona. El nou governant de
les marques meridionals tampoc mantingué durant gaire temps la fidelitat al seu rei.
Aprofitant que Carles el Calb es trobava a Itàlia el 877, Bernat participà en una gran
revolta dels magnats francs. No en sabem gaire del seu desenvolupament a les nostres
contrades, però resulta significatiu que l'any 878, el nou rei Lluís el Tartamut concedís



un nou precepte d'immunitat a la seu gironina, a precs del nou bisbe Teuter. Potser el
bisbe havia sentit perillar els dominis de la seu arran de la revolta del 877-78 i s'havia
afanyat a reclamar-ne un, en haver estat vençuda la revolta. Malauradament desconei-
xem el contingut exacte del precepte, car es va perdre i només en sabem alguna cosa
per la reconstrucció, aproximada que en va fer Abadal, a partir d'un precepte posterior
(18).

Un cop vençuda la revolta, el nou monarca Lluís el Tartamut s'afanyà a premiar els
seus fidels amb les possessions dels magnats vençuts. I aquí és on comencen, per a
nosaltres, els veritables problemes, car només disposem d'alguns indicis esparsos per
suposar el que va passar amb els comtats de la Marca hispànica que havien estat de
Bernat de Gòtia.

En la nova assemblea convocada a Troyes, l'agost de 878, sabem que hom va decidir
repartir els béns i comtats del rebel Bernat entre alguns fidels reials. El problema rau en
què els documents no diuen quins van ser aquests fidels. Segons la majoria d'autors, els
germans Guifré (el Pilós) i Miró, comtes d'Urgell-Cerdanya i Conflent, i fills del comte
Sunifred mort en 849, van ser investits amb els comtats de Barcelona, Girona i Besalú,
el primer, i Rosselló, el segon. Aquesta interpretació ha estat discutida, des de fa temps,
en relació a Girona-Besalú, al Rosselló i també, en part, a Barcelona.

El principal problema que hi ha en relació al govern de Guifré a Girona és que no
coneixem cap document que relacioni el Pilós amb aquest comtat. Des de fa més d'un
segle, els historiadors que van estudiar aquesta època a Girona, des de Botet i Sisó (19)
a Rovira i Virgili (20) ja havien advertit aquesta absència d'actes de govern de Guifré en
aquest comtat i, en canvi, trobaven indicis de l'actuació de Delà, versemblantment
germà del comte Sunyer II d'Empúries, a Girona i a Besalú.

Delà és un dels comtes més foscos i controvertits entre els que governaren els com-
tats catalans altmedievals. Sembla que era germà de Sunyer II d'Empúries i cunyat de
Guifré el Pilós, car estigué casat amb la seva germana Quíntol. La seva actuació docu-
mentada com a comte apareix generalment vinculada a Empúries. Exercint les seves fun-
cions comtals, el trobem assistint a judicis com els celebrats prop d'Ullà els anys 881 i
888, o enviant els seus delegats en un judici celebrat a Bàscara, entre els comtats
d'Empúries i Besalú, en 893 (21).

En relació a la seva activitat a Girona només disposem d'un únic document, i encara
sense data. Es tracta d'una referència que apareix en un plet interposat pel monestir de
Santa Maria de Ripoll i celebrat a Besalú l'any 883, sobre un alou del terme de Juïgues,
al comtat de Besalú. S'explicava que el comte Delà havia comprat dit alou als jueus que
hi vivien, i després els va instal•lar a la "seva" ciutat de Girona (22). L'alou havia passat
després a les filles del comte, Vírgila i Ranló, i aquesta, finalment, l'havia llegat a Ripoll.
Per tant, sembla que Delà havia exercit les funcions comtals a Girona i Besalú en unes
dates desconegudes, però que podem situar, aproximadament, en els anys vuitanta i
principis dels noranta del segle IX. La seva pista es perd després del 893.

La figura de Delà, i també la del seu –probable– germà Sunyer, han donat lloc a mol-
tes interpretacions i, fins ara, cap sembla definitiva. Entre les més recents, Salrach opina
que Delà, casat amb la germana de Guifré el Pilós, fou elegit per aquest per governar
Girona, de la mateixa manera que un germà de Guifré, Radulf, fou encarregat de gover-
nar Besalú (23). Martí ha donat darrerament una interpretació nova; diu que Sunyer
d'Empúries era també comte de Barcelona des de 862, quan va rebre del rei Carles béns
fiscals al Montseny. Després del 870, la seva autoritat també arribà als comtats de Girona
i Besalú. Opina que Delà també fou investit o associat al govern dels citats comtats a
partir del 878, i creu que Delà deixà de ser comte cap a 891-893 en benefici de Sunyer,



potser en relació als esdeveniments eclesiàstics esdevinguts aquells anys i que estudia-
rem tot seguit (24).

Durant els confusos anys setanta i vuitanta del segle IX, fou bisbe de Girona Teuter,
que desplegà una remarcable activitat eclesiàstica i política, reflectida en un bon nom-
bre de documents. Va obtenir tres preceptes per a la seu de Girona dels monarques caro-
lingis; el primer, ja esmentat, del rei Lluís el Tartamut l'any 878, el segon del rei Carloman
en 881 i, finalment, del rei Carles el Gros el 886 (25); les seves visites sovintejades a la
cort carolíngia li reportaren guanys importants pel patrimoni episcopal; per exemple, el
881 va poder incorporar tota la vall d'Aro al patrimoni de la seu, per concessió reial.

No coneixem gaire bé el context polític que explica aquesta activitat diplomàtica del
bisbe Teuter. Sembla que era un prelat ben relacionat amb la cort i potser cercava en els
diplomes la legitimitat, cada vegada més feble, i la protecció reial per al patrimoni epis-
copal que, d'altra banda, es va preocupar d'augmentar amb noves donacions de béns i
drets fiscals. Potser cal explicar-ho, també, per l'amenaça que representava la creixent
intromissió dels comtes en els afers episcopals, tal com es va poder veure després de la
seva mort, l'any 888.

Però Teuter també resulta remarcable per la seva activitat interna en el bisbat. L'any
887 va concedir als clergues de la seu de Santa Maria i Sant Feliu, les dècimes i les obla-
cions (drets parroquials) corresponents a catorze esglésies de la rodalia de Girona (26).
Es tracta d'un document de gran valor històric, car, a banda d'informar-nos de la densa
xarxa parroquial que s'escampava al voltant de la ciutat, parla de l'existència d'una
comunitat de clergues de la seu, que podem anomenar canònica, a la qual s'assignaven
les rendes esmentades per al manteniment de les seves funcions. Els quaranta clergues
que signaven el document; levites, preveres i diaques, devien representar la majoria dels
canonges i altres clergues que formaven la comunitat catedralícia, la qual cosa ens indi-
ca el pes quantitatiu i qualitatiu que devien representar en la població de Girona, car als
quaranta clergues caldria afegir moltes dotzenes de persones adscrites al seu servei,
segurament més d'un centenar de domestica, ministeriales i altres membres de la cort
episcopal dels quals les fonts no en parlen gairebé mai.

Respecte de la canònica catedralícia que deixa endevinar la donació del bisbe Teuter,
podem pensar que només existí formalment, si més no des de començament del segle
IX, quan els preceptes imperials aprovats en els concilis d'Aquisgrà dels anys 816 i 817
van tractar de regular la vida de les comunitats catedralícies. És probable que la vida en
comú no hagués arribat a quallar entre els clergues de la seu gironina, i la donació del
bisbe Teuter representés un nou esforç per organitzar aquesta comunitat i dotar-la amb
ingressos regulars; però l'esforç no degué reeixir, car no fou fins a començament del
segle XI quan trobarem un esforç més consistent per organitzar la comunitat dels canon-
ges i dotar-la d'un complex d'edificis per a la vida en comú.

Teuter encara vivia pel juny de 888, quan un advocat o mandatari seu va pledejar per
una terra que es trobava entre els termes de les vil-les de Torroella de Montgrí i Ullà (27).
Però ja era mort en la segona meitat d'aquell any, car aleshores va ser proposat Servus
Dei com a nou bisbe. Una escriptura conservada a la seu gironina, còpia de l'original,
ens explica com després de la mort de Teuter es reuniren tots els canonges de la seu,
amb els arxipreveres, ardiaques, els sacerdots rurals i els principals nobles laics del bis-
bat. Amb els seus comtes (en plural), la qual cosa dóna a entendre que n'hi havia dos
com a mínim (Delà i Sunyer?), els vescomtes i els veguers, els jutges i tot el poble.
Aleshores redactaren unes cartes adreçades a l'arquebisbe Teudard de Narbona, per que
ordenés bisbe un distingit sacerdot del país de nom Servus Dei (28). El document era
signat per onze canonges, el bisbe havia de ser el dotzè, que signaven amb el seu nom



i afegien la seva condició, canonicus. Per aquesta raó el document, que s'ha conservat
en còpia, es considera sospitós, tot i que si observem els noms dels signants, els veurem
repetits en altres documents d'anys propers, sempre identificats com a clergues de la seu.

Malgrat l'aspecte solemne del document i la unanimitat que aparenta, l'elecció de
Servus Dei de seguida va ser discutida. Des de l'any següent, 889, al bisbat gironí hi tro-
bem un altre bisbe, dit Ermemir, que actuava sota la protecció del comte Sunyer i, segu-
rament, de Delà. La primavera del 889, Sunyer i Ermemir encapçalaren una delegació
formada per abats i nobles que obtingué preceptes reials per a diverses institucions de
Girona i Besalú (29). Ermemir, segurament amb el suport dels comtes Sunyer i Delà,
devia ocupar la seu gironina després d'haver foragitat el bisbe Servus Dei, car el març de
889 aquest residia al monestir de Banyoles, on presidí la consagració de la nova esglé-
sia de Sant Esteve, i redactà la seva acta tot recordant el seu exili amb un punt d'amar-
gor (30). En aquells moments semblava que el moviment sediciós prenia volada a les
seus episcopals catalanes, car a la Seu d'Urgell també havia estat elegit un bisbe de
manera no canònica, dit Esclua, que rebia el suport dels bisbes Gotmar d'Osona i Frodoí
de Barcelona. Per tant, el nomenament d'Ermemir com a bisbe de Girona sembla formar
part d'un projecte de llarg abast, que devia rebre el suport del comte Guifré a Urgell (on
havia estat elegit Esclua) i Osona, i Delà-Sunyer des de Girona, Empúries i, potser,
Barcelona. Cal entendre que els comtes, que gaudien d'una creixent independència en
el govern dels seus comtats, on s'esvaïa l'autoritat reial, també volien disposar d'un més
gran control sobre els bisbes i les seves funcions, inclosa la seva elecció, fins aleshores
depenent, canònicament parlant, del metropolità, l'arquebisbe de Narbona.

Tot i que la iniciativa secessionista dels episcopats de la Marca hispànica semblava
reeixir cap a 889, finalment va fracassar. Tal com explica Abadal, el setembre del 890,
l'arquebisbe Teudard de Narbona va convocar un concili provincial al Port (vora Nimes,
a la Septimània), on no comparegueren els bisbes "intrusos" Esclua i Ermemir. En canvi
s'hi va presentar Servus Dei, el canditat de l'arquebisbe Teudard a la seu gironina, que
degué mostrar la seva carta de proclamació com a bisbe de l'any 888 i exposà totes les
injúries i malvestats que havia patit per part d'Ermemir. Els bisbes reunits acordaren d'en-
viar una delegació al comte Sunyer, que sempre apareix com el gran valedor d'Ermemir,
par tal d'obtenir la destitució d'aquest i la restitució dels honors i drets al bisbe Servus
Dei i a la seu arquebisbal de Narbona (31).

Servus Dei no es conformà amb la victòria aconseguida en el concili narbonès; el
juliol de l'any següent (891) es presentà davant la cort del rei Odó, el primer monarca
no carolingi des de feia un segle i mig, on obtingué un precepte d'immunitat a corre-
cuita, car presenta un contingut molt genèric, que equivalia al seu reconeixement com
a bisbe de Girona per part del rei (32). Alguns autors pensen que la legació presidida
pel bisbei acompanyada per diversos magnats i abats, pot ser un indici de com la recon-
ciliació entre Servus Dei i Delà de Girona, podria haver-se produït ja aleshores. Tampoc
no es conformà amb el precepte reial; aquell mateix any, o bé el següent, acudí a Roma
i obtingué del papa Formós el primer precepte papal atorgat a la seu gironina, on es
confirmava la propietat dels béns i drets que els bisbes havien obtingut dels monarques
francs al llarg del segle IX. Sembla que Servus Dei no se'n refiava gaire de la força del
precepte reial atorgat per Odó, un rei que molts consideraven intrús, i preferia reforçar

-lo amb un precepte papal (fig. 4).
Sembla, per tant, que Ermemir hauria estat expulsat de la seu gironina a comença-

ment del 891, però encara faltava la seva deposició com a bisbe, la qual cosa val a dir
que havia estat consagrat canònicament. L'operació tingué lloc en un concili de bisbes
de la província narbonesa, que es reuní a la Seu d'Urgell l'any 892. Després de la recon-



ciliació de l'arquebisbe Teudard i el comte Sunyer, s'aplegaren a Urgell amb altres bis-
bes, abats, nobles i, sens dubte amb la presència o permís de Guifré el Pelós comte
d'Urgell. Els bisbes presents ordenaren la deposició d'Esclua i Ermemir i la seva exclu-
sió de l'ordre sacerdotal.

Fig. 4. Epitafi de Servus Dei, bisbe de Girona entre 891 i 906. Es troba encastada en el presbiteri de Sant
Feliu de Girona.

De tota manera, cal advertir que les reunions sinodals del Port i Urgell, han estat dis-
cutides, tant per la seva cronologia com pel seu relat dels esdeveniments. El seu conei-
xement es basa, principalment, en una obra hagiogràfica la Vida de Sant Teudard, arque-
bisbe de Narbona i coprotagonista dels fets. No obstant, Abadal la considera una obra
vàlida i aquí hem acceptat, en general, els seus arguments (33).

Per tant, potser algun dia calgui revisar alguns d'aquests plantejaments; per exemple,
sobre la caiguda d'Ermemir com a bisbe, i haguem de canviar la data, car anys després,
el bisbe Servus Dei va recaptar nous preceptes, el primer atorgat pel papa Romà el 897,
i el segon pel rei Carles el Simple el 899; en el primer hom feia una breu referència a la
intrusió i deposició d'Ermemir (34). La proximitat d'aquells esdeveniments potser expli-
ca la fal-lera de Servus Dei per aconseguir nous preceptes papals i reials, renovant així
els aconseguits els anys 891 i 892.

Sobre el significat polític d'aquest conflicte eclesiàstic que havia pertorbat els bisbats
de la Marca durant els anys 888-891 —i potser fins més tard—, podem concloure que segu-
rament va representar l'aturada de l'ofensiva política dels comtes, i molt especialment, la
reculada de la influència dels esmentats Deià i Sunyer de Girona-Empúries. Però això no
va significar, de moment, la seva pèrdua de control a Girona. Del govern de Delà no en
sabem res més després del 893, quan apareix, per darrer cop, en un document (35); això
ha fet pensar que aleshores, o pocs anys després, el casal de Guifré el Pilós va prendre
el control del comtat de Girona. Ara bé, tenim alguns indicis per creure que això no va
passar fins uns quants anys després.

Malgrat tot, disposem d'alguns indicis posteriors, del segle X, que podem considerar
petjades, una mica esvaïdes, de l'època del comtes Deià i Sunyer. En 922, un precepte
reial al bisbe Guimer esmentava els alous de Celrà i Palagret que el bisbe Hilmerad
d'Elna havia donat al bisbe gironí. Hilmerad era fill de Sunyer i, probablement, nebot de



Delà; d'aquests comtes hauria rebut, segurament, la jurisdicció, total o parcial, dels citats
termes. D'altra banda, en els anys 941 i 956 s'esmenta l'alou, citat més amunt, del terme
de Juïgues, al comtat de Besalú, que van posseir, successivament, les germanes Vírgila i
Ranló, per herència dels seus pares, els comtes Delà i Quíntol. Tot plegat són indicis del
manteniment d'alguns antics dominis, ara privatitzats, en mans deis descendents del
comte Delà.

No coneixem el nom del comte, o comtes, que governaren a Girona entre 893 i 898,
però d'aquest últim any hom conserva la transcripció d'un judici sobre un alou de la vall
d'Anglès que es disputaven entre el comte Gausfred i el monestir de Sant Genís i Sant
Medir (36). El judici es va fer en presència del mateix ... Gauzefredus comes in
Gerundam civitatem una cum Vulverado qui est vicibus suis... , és a dir, a la ciutat de
Girona, presidit pel comte Gausfred i el seu segon (vescomte), Vulverad. Aquest comte
Gausfred ha estat sovint confós amb el comte Guifré Borrell, fill del Pelós, que efectiva-
ment va governar a Girona, però anys més tard. No podem acceptar que el Gauzefredus
del document es pugui traduir per Guifré, car aquell nom llatí ha donat Gausfred en
català; per tant no pot correspondre a cap dels fills de Guifré el Pilós, com ara Guifré
Borrell. En canvi, pensem que aquest Gausfred pot tractar-se d'un membre, fins ara des-
conegut, del casal d'Empúries, fill o parent dels esmentats Delà i Sunyer, car Gausfred
és un nom ben present en la seva nissaga. D'aquesta manera, el domini del casal empo-
rità a Girona pot haver-se perllongat fins més enllà del canvi de segle.

El document també proporciona altres dades significatives. Per exemple, explica que
la reunió es feia per ... multorum causas audiendas..., és a dir, per escoltar o assistir a
moltes causes o judicis, a més de l'esmentat litigi entre l'abat de Sant Genis i el comte.
Per tant, ens trobem davant d'un exemple significatiu, i poc documentat, de les reunions
de la cort comtal, que també feia de mall o tribunal d'alta instància, on el comte, envol-
tat amb el vescomte, jutges, clergues i boci homines (nobles), prenia decisions polítiques
i actuava com a jutge suprem, sempre recolzat per l'actuació de jutges professionals i el
respecte a les lleis escrites. Malauradament no disposem de gaires d'aquests documents
que s'haurien dipositat als tribunals comtals. El cas que comentem és excepcional, car
interessava a un monestir i una còpia va ser dipositada al seu arxiu. Per això ha pogut
arribar fins a nosaltres.

Tots aquests confusos i excepcionals esdeveniments de la darreria del segle IX, mar-
caven un punt de inflexió en el desenvolupament de la història del regne carolingi i de
llurs comtats. Fins al 878, els reis, amb més o menys problemes, havien mantingut el
control polític sobre el territori i la població del regne, nomenant i destituint els nobles
enviats a dirigir conjunts territorials com els comtats de la Marca hispànica. Des d'aque-
lla data es produí el col-lapse de l'autoritat reial, i les nissagues comtals, com les de
Guifré el Pilós a Urgell, o Sunyer-Delà a Empúries i Girona, es trobaren mancats del punt
de referència i legitimitat que representava la investidura reial. Es van haver d'improvi-
sar nous marcs de legitimitat, que finalment esdevindran els d'herència i cogovern dels
seus fills i néts, ja en el segle X. Però en el transcurs de la transició, la legitimitat del
govern d'alguns comtes sobre els seus territoris va resultar discutida, com va passar, pro-
bablement, amb Sunyer a Barcelona o Delà a Girona, per exemple. Coneixem relativa-
ment millor els aspectes eclesiàstics d'aquesta etapa de confictes i transició, gràcies a la
relativa abundància documental dels arxius catedralicis i monacals; per això podem
seguir millor alguns esdeveniments, com la disputa entre Ermemir i Servus Dei per la seu
gironina, però també podem endevinar les implicacions polítiques del conflicte, per la
participació del comte Sunyer o el paper de l'arquebisbe de Narbona, per exemple.

Per això podem arribar a una conclusió, tot i que provisional. La crisi de l'autoritat



reial va ser aprofitada per una família comtal de la Marca, encapçalada per Sunyer i Delà,

comtes a Girona -Besalú, Empúries-Peralada i, potser, Barcelona. El seu relatiu fracàs
segurament deixà el camp lliure per a l'emergència d'una altra nissaga, la de Guifré el

Pilós de Cerdanya -Urgell i Osona, que heretà part dels comtats marítims dels seus
parents -rivals empordanesos, esdevenint la gran nissaga comtal en el segle X.

Notes

(1) Salrach, Elprocés deformació.... citat, 17 i nota 59.

(2) R. d'Abadal, Catalunya carolíngia. Els diplomes carolingis a Catalunya II, Barcelona, 1926-1950, 312-
314.

(3) J.M. Marquès, "Notes històriques sobre la diòcesi de Girona i les seves parròquies ", Butlletí de l'Església
de Girona. núm. 1, 1996 (Annex Guia 1996), 130.

(4) J.M. Marquès, Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s.LY-XIV). Barcelona 1993, document
núm. 1, 55-57 (Fundació Noguera, Col•lecció Diplomataris, 1 i 2).

(5) d'Abadal. Els diplomes carolingis..., citat, 6-8.

(6) Sobre el personatge d'Aissó-Aixun, Salrach, Elprocés deformació..., citat, 81-90, pensa que poden ser el
mateix personatge. En canvi, Bramon, De quan érem... citat, 56-58, no ho creu probable.

(7) Millàs i Vallicrosa, Textos dels historiadors..., citat, doc. núm. 101, 102 i 103. És interessant ressenyar, en
relació a aquest fet, la descoberta efectuada en el foli 7 de l'exemplar del còdex Llibre jutge, procedent
de la seu gironina conservat a la biblioteca nacional de París, on, al final de la columna es troba escrit
per un escrivà anònim, en preciosa lletra carolina aquest comentari: En l'Era 866 (826-827) vingué
Marohane a Girona el VI de les Idus d' octubre (10 d'octubre) any XLIII imperant Lluís (el Piadós, any
827). Aquesta breu referència de primera mà recorda, doncs, que Ibn-Marwan vingué a assetjar Girona
a principis d'octubre, potser massa tard per intentar alguna cosa més que castigar el territori. Consulteu,
Roura, Girona carolíngia.., citat, 36-37.

(8) d'Abadal, Els diplomes carolingis..., citat, 10-13.

(9) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 4, 5 i 6, 60-61, 62-64 i 65-66, respectivament.

(10) Marqués, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 7, 66-69.

(11) Salrach, Elprocés deformació... , citat, 18-19.

(12) Bramon, De quan érem... , citat, 204-205, nota 166.

(13) Millà i Vallicrosa, Textos dels historiadors..., citat, doc. núm. 107 i 108.

(14) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 8, 69-70.

(15) Salrach, Elprocés deformació...., citat, 53-54.

(16) P. de Marca, Marca Hispanica sive limes hispanicus, hoc est geographica et historica descriptio
Cataloniae, Ruscinonis et circumjacentium populorum ab anno 817 ad annum 1258, editada per
Stephanus Baluzius, París, 1688, doc. núm. XXVIII.

(17) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 17, 87-89.

(18) Abadal, Els diplomes carolingis...., citat, 131-134.

(19) J. Botet i Sisó, Condado de Gerona. Los Condes Beneficiarios. Girona, 1890, 46-49.

(20) A. Rovira i Virgili, Història nacional de Catalunya. Vol. III, Barcelona, 1922-1934, 197.

(21) Rovira i Virgili, Història nacional..., citat, nota 17.

(22) J. Marquès Casanovas, "Domna Ranlon, ilustre dama gerundense mil años atrás", Anales del instituto de
Estudios Gerundenses, XV, 1962, 317.

(23) Salrach, Elprocés deformació..., citat, 113-114.

(24) R. Martí, Col-lecció diplomàtica de la seu de Girona (817-1100), Barcelona, 1997. 54-58 (Fundació
Noguera Col-lecció Diplomataris, 13).



(25) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 11, 75-78.

(26) Martí, Col-lecció diplomàtica...., citat, doc. núm. 17, 83-85.

(27) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., doc. núm. 12, 78-80.

(28) M.J. Arnall i J.M. Pons i Guri, L'escriptura a les terres gironines. Segles IX-XVIII, vol. I, Girona, 1993,
139-140.

(29) Abadal, Els diplomes carolingis..., citat, 112-115, 293-299 i 363-364.

(30) L.G. Constans, Diplomatari de Banyoles. Volum I. (De l'any 882 al 1050), Banyoles 1985, 187-189.
(31) Abadal, Els primers comtes catalans, Barcelona 1958, 172-173 (Història de Catalunya. Biografies cata-

lanes, volum 1).

(32) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 13, 81-82.

(33) Abadal, Els primers comtes..., citat, 176-177.

(34) Catalunya románica XXIILMuseu d'Art de Girona. Tresor de la catedral de Girona.Museu diocesá
d'Urgell. Museu Frederic Marés, Barcelona, 1988, 164-165.

(35) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 17, 87-89.

(36) E. Pruenca i J.M. Marquès, El diplomatari de Santa Maria d'Amer, Barcelona, 1995 doc. núm. 6
(Fundació Noguera, Col•lecció Diplomataris, 6). No sabem si la cort comtal era itinerant o es reunia, pre-
ferentment, a la capital comtal.



I.3. Els comtes hereditaris i l'autoritat episcopal (s. X)

Els inicis del segle X presenten, a Girona com a la resta dels comtats de l'antiga Marca,
incògnites tan remarcables com les que havien tancat el IX. En primer lloc, trobem els
mateixos obstacles per detectar la personalitat del comte o comtes que van governar
aquells anys; hem vist com des de finals del segle anterior, coneixem l'existència d'un
"misteriós" comte Gausfred, del qual no en tenim cap altra notícia, mentre que, deu anys
després (908) consta l'assistència del comte Guifré, dit Borrell, en la cerimònia d'entro-
nització del bisbe Guiu, celebrada a l'església-seu de Sant Feliu. Això significa, gairebé
amb tota seguretat que, entre finals del segle IX i principis del X, es va produir un canvi
de nissaga en la governació del comtat de Girona; els membres del casal de Sunyer
d'Empúries; Delà i el probable successor, Gausfred, van ser substituïts per Guifré Borrell
i el seu germà Sunyer, fills de Guifré el Pilós. El nou casal, que ja control-lava altres com

-tats (Cerdanya, Conflent, Urgell, Osona i, des de feia poc, Barcelona), esdevindria de llar-
ga durada en el govern de tots ells, fins esdevenir la nissaga unificadora del territori de
gran part dels comtats catalans.

Ara bé ¿com es va produir el canvi?. Els documents, o més aviat l'absència dels matei-
xos, plantegen moltes incerteses; malgrat tot, avui estem en condicions de plantejar algu-
nes hipòtesis sobre el procés.

Un primer i sorprenent indici de les novetats esdevingudes en aquell nou segle, apa-
reix amb el canvi de titularitat, gairebé simultani, que es produí al front dels comtats del
Rosselló i Girona. Pels volts dels anys 893-895, era comte del Rosselló Miró 1, germà de
Guifré el Pilós, que s'havia apoderat violentament del comtat cap al 878-879, mentre que,
com ja hem vist, Delà actuava a Girona, en combinació amb el seu germà Sunyer
d'Empúries. No tenim gaires més notícies del govern d'aquests comtats fins prop de 15
anys més tard, el 908, quan Guifré Borrell és comte a Girona mentre Benció, fill de
Sunyer d'Empúries, s'esmenta com el comte del Rosselló.

No podem establir, per manca de documentació, el mecanisme que va fer possible
aquesta permuta de comtats entre els dos casals més potents de la Marca, ni tampoc
podem provar que hi hagués aquesta permuta. Però, malgrat tot, com ja ha fet Ramon
Martí en un citat estudi recent, podem plantejar algunes possibles solucions.

Potser es van produir picabaralles entre els dos casals, que ja haurien manifestat les
seves diferències en relació al problema de l'elecció de bisbes no canònics, com Esclua
d'Urgell i Ermemir de Girona; la picabaralla hauria arribat a enfrontar els emporitans amb
l'arquebisbe de Narbona, que volia mantenir en les seves mans el dret d'elecció dels
bisbes de la seva província. La baralla hauria arribat fins al punt que, l'arquebisbe de
Narbona hauria llançat l'excomunió sobre Sunyer d'Empúries i tots els seus familiars i
fidels, mentre que Guifré el Pilós, i després el seu fill Guifré Borrell, haurien establert
bones relacions amb l'arquebisbe que, al capdavall, resultarien decisives.

Sabem que en el concili de Jonqueres, que reuní bisbes de tota la Narbonesa, inclo-
sos els catalans, s'aixecà l'excomunió llançada sobre Sunyer (1). Sobta la coincidència
d'aquest fet amb la data d'aparició de nous comtes a Girona, Guifré Borrell el 908, i
Benció el 909 al Roselló. Tot plegat pot ser resultat d'un acord provisional a tres bandes,
entre els casals de Cerdanya (Guifré), Empúries (Sunyer) i l'arquebisbat de Narbona
(Teudard). Potser també va suposar la renúncia del comte Sunyer d'Empúries, que es
retirà a la vida religiosa, organitzant el monestir de Santa Maria de Roses, on hi devia
viure fins la seva mort el 915.

Pocs anys abans d'aquests esdeveniments, havia mort el bisbe Servus Dei, concreta-
ment el 17 d'agost del 906. En la seva làpida mortuòria, que es conserva al presbiteri de



Sant Feliu de Girona, recorda que havia estat en el càrrec durant quinze anys, la qual
cosa ens confirma que la resolució definitiva del conflicte provocat per la intrusió
d'Ermemir s'havia produït el 891. A banda de la collita de preceptes d'immunitat que va
obtenir de reis (4) i papes (2), cal remarcar la seva tasca en la creació o restauració de
diverses parròquies, com les de La Bisbal o Camprodon; especialment remarcable va ser
la primera, que seguidament esdevindria, gràcies a un bon grapat de compres fetes pels
seus successors, el gran centre de domini episcopal a l'Empordà, en el límit entre els
comtats de Girona i Empúries, segurament en relació amb els conflictes que havien
enfrontat la seu gironina amb el casal emporità.

Dos anys després de la mort de Servus Dei, va ser elegit i consagrat Guiu com a nou
bisbe de Girona. Coneixem alguns aspectes de la seva personalitat i del seu nomena-
ment gràcies a un document original, sens dubte excepcional, que explica com, un cop
havia estat nomenat per l'arquebisbe Arnust de Narbona, d'acord amb els preceptes
canònics, va arribar a Girona, on va ser presentat davant una gran assemblea reunida a
l'església de Sant Feliu, presidida pel comte Guifré II Borrell, que el document titula
"príncep i marquès ", i molts altres clergues i nobles laics (2). El document va ser signat
per quatre arxiprests, segurament els que correspondrien als quatre comtats de la diò-
cesi, i cinquanta -dos preveres. El mateix text explica que el bisbe hauria estat prèvia-
ment presentat al palau reial, on hauria obtingut el consentiment del rei Carles el Simple;
ateses les seves qualitats, l'assemblea pública, a la qual assistia també el poble, l'acceptà
i aclamà la seva entronització.

No sabem quin valor cal donar a aquest document únic, car és excepcional l'existèn-
cia de documents de proclamació dels bisbes als arxius eclesiàstics, si més no catalans.
Els dos anys de distància entre la mort de Servus Dei i la proclamació de Guiu sembla
un període de seu vacant massa llarg. A més, la proximitat d'esdeveniments polítics coe-
tanis, com el previsible pacte entre els casals del difunt Guifré el Pilós amb Sunyer
d'Empúries, el canvi de titulars comtals a Girona i el Rosselló, l'aixecament de l'exco-
munió al citat Sunyer, tot plegat cap al 908-909, podrien indicar que el nomenament del
nou bisbe, com el del seu predecessor Servus Dei, podria haver estat conflictiu. A més
sabem que el citat arquebisbe Arnust va ser assassinat pels volts del 912, quan acudia
des de Narbona a un concili provincial que s'havia de celebrar a Barcelona. Aquest crim
va ser comès en territori del Rosselló o d'Empúries, per on passava l'antiga via que
comunicava Narbona amb Girona i Barcelona. Per tant, tot i que no tenim cap indici
sobre els autors del crim, o els seus inductors, no podem ignorar la gran sospita que
sembla caure sobre el comte Sunyer, encara viu aleshores, enfrontat repetidament amb
els arquebisbes de Narbona.

Gràcies al document de proclamació del bisbe Guiu, sabem que l'any 908 Guifré
Borrell ja era comte de Girona, potser des de feia poc temps. Els títols amb que surt
esmentat en el document –príncep i marquès– semblen indicar que ja es considerava molt
més que un simple comte; d'una banda perquè governava diversos comtats (Barcelona,
Osona i Girona) i d'altra perquè el seu govern ja no depenia dels monarques francs, tot
i que Guifré no negava la seva sobirania nominal. Per això Guifré s'intitulava princeps, un
títol força imprecís, com una forma de ressaltar la seva sobirania sense invalidar la dels
monarques francs. A banda del citat document, no tenim cap altra notícia sobre la seva
activitat a Girona, car va morir poc després, l'any 911, i va ser enterrat a Barcelona.

De tota manera, tenim un altre indicador que ajuda a perfilar la importància que tin-
gué l'arribada de la nissaga del Pilós al govern del comtat de Girona, i dels altres com-
tats. Martí, l'editor de la Col•lecció diplomàtica de la seu de Girona, ha observat que el
primer document de venda conservat en aquest arxiu és de l'any 909, un any després



del primer esment de Guifré Borrell com a comte a Girona. Podria tractar-se d'un fet

casual, però els documents de venda sovintegen des d'aleshores i constitueixen prop
d'un terç de la documentació total de l'arxiu al llarg del segle X. Aquest fet s'ha de rela-
cionar amb el que passa a d'altres arxius episcopals, com els d'Osona i Barcelona, on
les primeres vendes registrades pertanyen als anys 881 i 894, i s'ajusten força a l'arriba-
da del comte Guifré el Pilós al govern d'aquests comtats, potser un o dos anys abans.
Martí opina, i nosaltres hi estem d'acord, que amb l'arribada de Guifré el Pilós als com-
tats d'Osona i Barcelona, i la de Guifré Borrell a Girona, s'inicià un nou ordenament jurí-
dic; els comtes d'aquest casal començaren a donar validesa legal als actes de compra-
venda i, quan arribaren al govern de les capitals episcopals, concediren el dret de regis-
tre als bisbes pel que feia referència a vendes de propietats situades dins els dominis
episcopals. Per tant, sembla que l'inici de aquestes sèries de documents en aquests tres
arxius episcopals, poden ser un bon indici de l'arribada de la nissaga del Pilós al govern
d'aquests comtats (3).

Com ja hem vist, Guiu fou bisbe de Girona des del 908; entre 911 i el 922 dugué a
terme un bon nombre de compres a la villa de Fontanetum i als seus termes veïns, que
arrodoniren un gran alou episcopal que des d'aleshores seria conegut com La Bisbal.
Desconeixem quines raons poden haver motivat la seva creació, però poden haver estat
geopolítiques, car la Bisbal, aleshores uilla Fontanetum, se situava sobre l'antic camí de
Girona a Empúries, en el límit entre els dos comtats, i ja hem vist les diferències que
enfrontaven els bisbes gironins amb els comtes del casal emporità des de finals del segle
IX.

Guiu també hagué de viure la greu crisi provocada per l'assassinat de l'arquebisbe
Arnust de Narbona el 912, i les lluites entre els diversos candidats que s'hi barallaren per
la seva successió. Des d'aleshores, la transmissió de càrrecs com l'arquebisbal o l'epis-
copal, ja no va ser influïda des de la cort carolíngia; començà a ser controlada, en part,
des de Roma, però principalment per les cases nobiliàries que havien aconseguit el
domini sobre els comtats.

Guiu també va ser el darrer bisbe gironí que va obtenir un precepte d'immunitat reial
per a la seu de Girona, i altres per a fidels seus com l'ardiaca Sunifred o el laic Adroer.
No ens pot sorprendre que, malgrat la feblesa de la monarquia, el bisbe acudís a la cort
de Carles el Simple; de fet ell era un clergue proposat per l'arquebisbe de Narbona i pre-
sentat com a candidat a la cort reial, abans d'haver estat investit en el càrrec. Era, per
tant, un personatge afí a la monarquia, de la qual mirava d'obtenir preceptes per a ell i
els seus seguidors, encara que el poder dels diplomes d'immunitat reial fos cada cop més
feble. Malgrat tot, el viatge a la cort fou profitós, car el bisbe retornà i el nou precepte
incrementava les possessions episcopals amb noves donacions a Domeny i Fontajau (
Dominium i Brugaria) (4), això podria ser un senyal que el monarca encara posseïa
béns fiscals residuals que podia atorgar als seus seguidors, una possibilitat que conside-
rem dubtosa, car pensem que resulta més probable que Dominium i Brugaria formes-
sin part de l'antic domini reial de Parietes Rufini, donat a la seu per Carlemany a prin-
cipis del segle IX. Les dificultats del bisbe en aquests termes de l'antic domini, potser un
conflicte amb els comtes, explicaria la necessitat d'obtenir un nou precepte que explici-
tés aquells topònims. En aquest sentit, hem de recordar que la recerca de preceptes reials
o papals, lluny de ser un acte rutinari, obeïa a conflictes o dificultats concretes dels bis-
bes gironins.

Per altra banda, hem de remarcar el precepte atorgat al fidel Adroer en les mateixes
dates, que és citat més com un fidel del bisbe que no pas del rei, on aquest rebia la
immunitat sobre diversos termes propers a Girona; entre les donacions s'hi trobaven



cases, terres, horts i vinyes situats davant els murs de la ciutat, en un lloc no determinat.
Cal tenir en compte que aquest fidel sembla servar algun tipus de dependència respec-
te del bisbe i que algunes de les seves possessions semblen passar a domini episcopal;
possiblement estem davant la primera referència a la formació del domini episcopal en
l'entorn immediat de la ciutat emmurallada, car, encara que el precepte no sigui gaire
precís diu textualment que donava ... ante muros Gerunde civitate, domos, hortos, tercas,
vineas... (5). Fins aleshores, cap precepte havia citat dominis episcopals dins la ciutat o
prop de les muralles, excepte, és clar, els dos temples episcopals de Sant Feliu fora murs,
i Santa Maria dins murs. El fet que el precepte d'Adroer es diposités a l'arxiu de la seu,
indica, sens dubte, a quina institució anaren a parar aquelles possessions.

Les tèbies relacions amb la monarquia franca encara van refredar-se més amb la usur-
pació protagonitzada per Radulf de Borgonya en 923, que va prendre el títol de rei i va
empresonar Carles el Simple. L'acte il-legítim no fou reconegut a Girona, com a molts
altres comtats catalans, tal com podem observar per la lectura dels documents d'aquells
anys, on els escrivans comptaven com si Carles encara fos governant, fins la seva mort
l'any 929, i després, pels anys passats des de la seva mort, sense esmentar mai el rei
Radulf, fins la restauració del rei legítim, Lluís, fill de difunt Carles el Simple.

Una de les conseqüències més importants de la interrupció de la legitimitat reial entre
el 923 i el 936, va ser que els bisbes deixaren de considerar els béns i drets que pos-
seïen com un benefici obtingut de la generositat reial, i començaren a pensar i actuar
sobre els mateixos com si fossin alous, és a dir, béns i drets de propietat plena, dels qual
podien disposar-ne l liurement. Els bisbes van trigar més a fer-ho que no pas els comtes,
car aquests ja consideraven alous els seus dominis públics des de finals del segle IX. En
aquest sentit, és significativa la permuta que hi va haver, l'any 936, entre el bisbe Guiu
i "1'il-lustre" Esmerad, que potser era un membre del casal comtal d'Empúries, encara que
el document no ho digui explícitament (6). El bisbe gironí va donar l'alou episcopal for-
mat per la villa de Farus, el terme del Far d'Empordà, amb la seva església parroquial
dedicada a Sant Martí, i una vinya que tenia a Vulpellac, tot en el territori dels comtes
d'Empúries, a canvi de rebre d'Esmerad l'alou que aquest tenia en el comtat de Girona,
a Palatio Maurore, al costat de la Bisbal. D'aquesta manera el bisbe arrodonia el seu
gran domini en aquesta població, a canvi de perdre la possessió d'un terme, la villa del
Far, sobre la qual els bisbes gironins ja havian tingut disputes amb els comtes un segle
abans, tal com es reflectia en el precepte imperial atorgat a la seu gironina per Lluís el
Piadós el 844.

Sobre la qüestió del domini o alou episcopal, concretament a l'entorn i l'interior de
la ciutat, hi ha un aspecte remarcable que il•lustra sobre la relació que mantenien els bis-
bes de Girona amb la seva ciutat episcopal; en cap dels nombrosos preceptes atorgats
pels emperadors, reis i papes al llarg del segle IX, amb l'apèndix del precepte de 922,
no apareix cap referència al domini o jurisdicció episcopal dins els murs de la ciutat, o
en el seu entorn immediat al sud del riu Ter. La majoria dels preceptes esmenten acura-
dament els noms de les vil•les o termes sobre els quals els bisbes exercien la seva juris-
dicció immune, incloent-hi les esglésies parroquials amb els seus béns i drets; però mai
veiem aparèixer esmentada la ciutat de Girona, o alguna part de la mateixa, entre les
possessions episcopals.

Això vol dir que, al llarg del segle IX, i fins ben avançat el X, Girona va ser una ciu-
tat reial, i després comtal, en la mesura que els comtes foren els hereus de l'autoritat
reial en el segle X. A Girona, com a la majoria de les altres ciutats, no s'aplicava cap
immunitat territorial eclesiàstica o laica; cap dels bisbes, abats o fidels laics que aparei-
xen documentats fins al 922, van rebre immunitats dins murs de la ciutat. Per tant,



Girona, amb el seu territori immediat, gaudia de la consideració de bé o possessió de

domini públic o reial, dins el qual s'aplicaven les lleis, els impostos o els drets corres-
ponents a l'autoritat pública, reial o comtal. De tota manera, aquesta situació degué evo-
lucionar, al llarg del segle X, en sentit favorable al bisbe i la seu, com veurem més enda-
vant.

En canvi no podem dir el mateix pel que fa als seus habitants, molts dels quals gau-
dien d'immunitat pel fet de ser eclesiàstics, com el bisbe, els canonges, preveres i dia-

ques de la seu, a més del seu seguici, el personal domèstic o familia. També podia ser
el cas que tinguessin immunitat aquells fidels laics que haguessin obtingut algun dels
nombrosos preceptes que els reis francs van atorgar amb generositat a finals del segle
IX i principis del X. Igualment podia ser que aquells hispani que residissin a la ciutat,
fins ben entrat el segle X, disposessin de la immunitat parcial que representaven els drets
i excepcions que havien rebut en temps de Carlemany i que foren ratificats pel seus suc-
cessors.

A partir dels anys 20 del segle X, coincidint amb la fí dels preceptes carolingis a la
seu, apareixen les primeres deixes testamentàries i donacions de vius, adreçades a la seu,
que creixeren ràpidament fins esdevenir més d'un terç de la documentació del segle X
conservada a l'arxiu catedralici. Fins llavors, la font de la qual es nodria el patrimoni
episcopal eren els béns i drets fiscals atorgats i ratificats pels monarques carolingis en
els seus preceptes d'immunitat. En aquests textos mai es feia ús del concepte alodíum
per referir-se a les esmentades possessions, car es considerava que aquestes tenien un
origen públic i que continuaven sota el domini eminent dels monarques. Però, des dels
anys 920-30, la progressiva generalització de les donacions de particulars va generar la
concentració d'un altre tipus de béns, que el bisbe i els canonges s'acostumaren a con-
siderar com a béns propis o alous, per això aquesta paraula va fer la seva aparició, en
la documentació del capítol de la seu, a partir dels anys 30 (7).

Una altra de les conseqüències que tingué el creixement del patrimoni de la catedral
va ser el paper protagonista que començaren a jugar els canonges. Fins a començament
del segle X, la comunitat canonical no era esmentada gairebé mai, tot i que sabem de la
seva existència, i el bisbe era l'únic titular reconegut dels drets i béns posseïts per la seu,
tal com palesaven els diplomes d'immunitat. Però, des dels anys 20, per primera vega-
da el 928 (8), el bisbe ha de demanar el consell i l'aprovació dels canonges cada cop
que hi hagi variacions en el patrimoni eclesiàstic, per exemple, permutes amb altres pro-
pietaris. Això indica que, dins l'organigrama de la seu gironina, com a moltes altres cate-
drals, començava a prendre força un clergat, generalment d'origen nobiliari, que es con-
siderava copropietari, amb el bisbe, d'un patrimoni episcopal cada vegada més privatit-
zat, i que aviat exigiria, des de la 2a meitat del segle X, el repartiment de les propietats
i rendes entre els clergues, mitjançant el sistema dels beneficis, precedents de les infeu-
dacions. Es tracta, segurament, d'un procés paral-lel al que s'estava realitzant entre el
comte i la noblesa vicarial, encara que aquest no està tan ben documentat.

Pel que fa al poder polític, després de la mort del comte Guifré Borrell el 911, va ser
el seu germà Sunyer qui va heretar els comtats de Girona, Barcelona i Osona. Sunyer
fou un comte principalment barceloní, entestat en ampliar les fronteres comtals fins més
enllà del Llobregat, cap al Garraf, el Penedès i l'Anoia, amb força èxit, per cert. No sem-
bla haver mantingut una activitat gaire remarcable, si més no documentada, en relació
al comtat i la ciutat de Girona, excepte per dos fets; la dotació a la seva primera muller,
Aimilda, amb nombrosos alous procedents del fisc, entre els quals se citava la villa de
Palau (Sacosta), un clar exemple de la patrimonialització dels béns públics en mans dels
comtes i, d'altra banda, la donació d'una part dels drets d'emissió de moneda al bisbe



de Girona. En canvi tenim més notícies de la seva segona esposa Riquilda, probablement
membre del casal emporità, car el 939 s'esmentava l'alou de Palau (de Santa Eulàlia), del
comtat d'Empúries, que tenia en propietat, per herència dels seus pares. La freqüència
de casaments amb dones del casal d'Empúries –el comte Guifré Borrell havia estat casat
amb Garsenda, també emporitana– mostra la voluntat de mantenir unes relacions esta-
bles amb els governants dels altres comtats del bisbat de Girona; malgrat això, no es
pogueren evitar els conflictes, que es perllongaren per tota l'edat mitjana.

L'any 934 el comte i marquès Sunyer va donar al bisbe Guiu el dret a batre la mone-
da del comtat, amb el terç dels beneficis fiscals sobre la seva emissió, drets que fins ales-
hores havien estat en poder dels comtes, per donació reial (9). Tot i que la moneda seria
feta pels ministeriales o especialistes designats pel bisbe, el comte es reservava el dret
de fer-ne batre ell quan volgués, és a dir, recuperar el dret d'emissió, sense cap altre obli-
gació que mantenir el dret del bisbe a la tercera part del guany, com ja passava amb
altres drets fiscals. El document també deia que, en cas que el comte volgués vendre el
dret de batre la moneda comtal, cediria al bisbe la tercera part del preu de venda.
Finalment es preveien, com sempre, les penes per als falsificadors i una multa de mil
sous per a qualsevol que volgués alterar o usurpar la donació.

El context del document, com d'altres que parlaven dels drets d'emissió monetària, és
molt indicatiu de les transformacions esdevingudes en el marc polític i econòmic durant
els cinquanta anys anteriors, especialment si comparem aquesta cessió del monedatge al
bisbe de Girona, amb les que s'havien fet anteriorment als bisbes de Barcelona i Osona.

Hem de remuntar-nos a l'any 878 per trobar el precepte imperial donat al bisbe
Frodoí de Barcelona, on es parlava de la cessió al bisbe del terç del dret sobre la mone-
da del comtat de Barcelona (10). Era evident que aleshores aquest era encara un dret
reial, tot i que exercit pel comte, que el rei podia donar a qui volgués; tal com va fer a
Barcelona. En canvi l'any 911 trobem al testament del comte Guifré Borrell a la seu de
Vic, on aquell deixava al bisbe el dret sobre el terç de la moneda del comtat d'Osona.
En aquest cas, la donació ja era feta pel comte, tot i que aquest condicionava la dona-
ció a l'obtenció d'un precepte reial de confirmació (11). Era evident que el rei ja no dis-
posava lliurement dels seus drets i béns fiscals, aquests havien estat usurpats pels com-
tes, i el monarca només jugava un paper passiu; simplement havia de ratificar la decisió
comtal.

En el cas de Girona, el trencament encara era més clar. En el document del 934, el
comte Sunyer actuava com un veritable sobirà i disposava plenament del dret de mone-
datge, un dret reial per definició, cedint-lo sense cap restricció externa, excepte les que
el mateix comte imposava. Des d'aleshores, els bisbes van ser els encarregats i benefi-
ciats de les emissions monetàries a Girona, tal com mostren, des de mitjan segle X, les
relativament abundants troballes numismàtiques que podem atribuir a les emissions epis-
copals fetes a Girona. Els bisbes gironins s'encarregaren de renovar periòdicament la
confirmació d'aquest dret, tal com mostren la Butlla del papa Silvestre II atorgada l'any
1002, o l'acta de consagració de la nova catedral el 1038. No va ser fins la 2 a meitat del
segle XI que les emissions comtals, procedents de Barcelona, van començar a fer ombra
a les monedes episcopals.

Tot indica que la concessió del dret de monedatge al bisbe, va impulsar en gran
mesura la producció monetària. Fins llavors, la major part dels documents de venda con-
servats només utilitzaven la moneda de plata –els sous i els diners– com a unitat de
compte per referir-se al valor dels béns donats a les transaccions. L'ús del diner de plata,
de producció episcopal, s'intensificà al llarg del segle X, fins l'arribada de l'or andalusí,
a les darreries del segle.



Durant la 1 a meitat del segle X, Girona hagué de viure menys incidents militars que

els patits des de finals del segle VIII i durant gran part del segle IX, quan la ciutat vis-
qué setges protagonitzats per francs i musulmans, o els derivats de les guerres civils pro-
vocades per la progressiva decadència de la monarquia carolíngia. Ara bé, disposem de
diverses notícies que indiquen com les incursions enemigues, de signe divers, encara
podien arribar fins ben a prop dels murs de la ciutat.

Alguns historiadors àrabs, com Ibn Hayyan (12), expliquen que l'any 935, un estol
andalusí s'havia presentat davant Empúries, van assetjar-la, cremaren les naus del port i
els seus ravals. Després enviaren quinze naus lleugeres cap a Massanit, arribaren fins la
Calcada Roja (o la Costa Roja), fent molts captius i aplegant molt botí, i després es reti-
raren cap a Barcelona i Tortosa.

L'arabista Dolors Bramon, que ha estudiat el text, opina que el Massantit àrab és un
topònim que trobem al terme de Torroella de Montgrí, on hi havia, fins al segle XIV, un
mas Massanet, proper a la desembocadura del Ter; això voldria dir que les naus lleugers
andalusines s'haurien endinsat pel Ter, i potser haurien arribat fins a Balat al-Ah mar,
que Bramon tradueix com la Calcada o Costa Roja; cal tenir present que Balat era un
terme àrab que designava sovint les antigues calçades o vies romanes. Això voldria dir
que les petites naus musulmanes haurien arribat fins al Congost del Ter, al peu de la
muntanya de Sant Julià de Ramis, i potser també a diversos punts de la rodalia de Girona,
entre els quals s'hi trobaria el proper de Costa Roja, on l'antiga via romana, coneguda
en el segle X com la Via merchadaria, o la strata francischa (carretera mercadera o fran-
cesa), travessava l'estratègica muntanya de Sant Julià per baixar cap a l'Empordà, en el
mateix lloc on avui ho fa la carretera nacional (13). No oblidem que, en aquells matei-
xos anys, els musulmans llançaven incursions des de Fraxinetum (Frejús) a la costa de
la Provença, cap a les collades dels Alps, assaltant els viatgers i les caravanes que tran-
sitaven pels antics camins de muntanya.

L'any 942 els gironins van poder veure i seguir, segurament des de les seves mura-
lles, l'arribada d'un enemic fins aleshores desconegut, que va deixar un fort i dolorós
record a diversos indrets del comtat i dels seus veïns d'Empúries i Besalú; ens referim a
la incursió hongaresa del 942. A grans trets podem indicar que els genets hongaresos
van arribar des de la Narbonesa, van travessar els Pirineus i, seguint la vella calçada
romana, es dirigiren cap a Girona, on agafaren el camí cap a Vic i, travessant la fronte-
ra amb els musulmans, s'acostaren fins Lleida i Balaguer, on foren refusats. En la seva
retirada per la vall del Segre travessaren l'Alt Urgell i la Cerdanya, fins que foren vençuts
a Balltarga pels ceretans, que havien aplegat un exèrcit important.

Sobre el pas d'aquesta cavalleria hongaresa pel territori gironi, tenim prou indicis
per aclarir els seus trets generals. Sabem, per exemple, que l'any 976 el comte
Gausfred d'Empúries va donar a Sant Pere de Rodes el seu fisc de Tonyà, indret
empordanès molt proper a la via pública que anava de Girona al Pirineu. El lloc era
del fisc, és a dir del comte, perquè havia quedat desert quan, feia més de trenta anys,
arribaren els pagans (no diu quins), que van destruir el lloc i van capturar a molts dels
seus habitants, mentre que els altres van fugir i el terme va quedar abandonat. Si ens
remuntem a més de trenta anys enrera, arribem als volts del 942, data de la incursió
dels hongaresos (14).

També parla d'aquesta algarada el document de la consagració de l'església i el
monestir de Sant Esteve de Banyoles de l'any 957, on es recordava que l'església havia
estat reconstruïda totalment, car els pagans nefandíssims l'havien enderrocada i crema-
da totalment. Encara que el citat monestir no estigués situat en la proximitat de l'antiga
via romana, sabem que els hongaresos, com els normands, tenien el costum de desviar-



se dels camins principals per assaltar i saquejar els monestirs, on sabien que trobarien
un botí molt gran (15).

Sembla significatiu que, després del 942 no tornem a tenir notícies del monestir de
Sant Genís i Sant Medir, que havia rebut preceptes carolingis fins el 922. No en torna-
rem sentir parlar mai més, però resulta significatiu que l'any 949, el bisbe de Girona, a
precs del comte Borrell, que aleshores residia a Girona, va consagrar l'església de Santa
Maria del monestir d'Amer, que abans havia estat una cella o església depenent del
monestir de Sant Genís i Sant Medir; aquest últim esdevindria, des d'aleshores una esglé-
sia parroquial dependent del monestir d'Amer (16). Això sembla voler dir que s'hauria
produït un canvi de papers entre temples que pertanyien a la mateixa institució. Aquest
canvi es produí alguns anys abans del 949 i segurament cal relacionar-lo amb l'atac hon-
garès de la primavera del 942, car el monestir de Sant Genís, proper a Sarrià de Ter, no
es troba gaire lluny de la via principal i del pont que travessa el Ter.

No tenim cap indici clar de les accions que els hongaresos pogueren emprendre en
relació a Girona, car la ciutat estava ben protegida pels seus murs; en canvi podem supo-
sar que el seu entorn degué rebre molt més. ¿Patí alguna mena d'assalt el conjunt extra-
murs de Sant Feliu o altres indrets dels suburbis? No ho sabem pas del cert, però no
podem deixar de banda un document del 16 de març del 942, on s'explica la donació
d'una vinya de Celrà per a l'edificació de Sant Martí Sacosta ¿Aquesta edificació podria
tenir a veure amb els estralls produïts per un hipotètic assalt hongarès? No podem res-
pondre en sentit concloent la pregunta; només deixem constància de la proximitat de la
data amb el pas dels hongaresos pel voltant de Girona.

Després de les seves corredisses per la rodalia gironina, els magiars degueren agafar
la via que s'endinsava cap a les Guilleries, 1'anomentat camí de Vic a les fonts medie-
vals. Així sembla indicar-ho la consagració de l'església de Santa Coloma de Farners el
950, on s'explica que aquesta va ser reedificada car havia estat enderrocada per uns
pagans dits hongaresos (17). Des d'aquest lloc, els assetjadors abandonaren les terres
gironines i es dirigiren cap a Osona i Manresa, en direcció a les terres musulmanes de
Lleida.

Poc abans de la incursió hongaresa, havia mort el bisbe Guiu, probablement el 939.
En el seu lloc apareix un altre bisbe, dit Gotmar, des del 940. En relació a aquest per-
sonatge, sabem que es tractava d'un monjo de Sant Cugat del Vallès, monestir del qual
seria més tard abat, segons sembla. Era de família desconeguda, però sens dubte ben
arrelada al territori gironí, car, l'any 948, ell mateix va fer donació a la seu de la villa de
Llebrers, del comtat de Besalú, que li havia arribat per herència dels seus pares. Es trac-
tava, sens dubte d'un noble, ben relacionat amb els ambients cortesans, car l'any 939 es
va presentar a la cort de Lluís d'Ultramar, fill de Carles el Simple, per obtenir un pre-
cepte d'immunitat per al monestir de Santa Maria de Ripoll (18). De tota manera, més
aviat sembla que hi va anar per obtenir el patrocini reial per aconseguir suport per la
seva candidatura episcopal a Girona. Sembla que aprofità aquells mesos d'estada a la
cort carolíngia per escriure una breu relació històrica dels reis francs, des de Clodoveu
fins a Lluís d'Ultramar.

Les notícies relacionades amb el bisbe Gotmar i la seva crònica dels reis francs, també
ens arriben per altres bandes. L'historiador àrab Ibn Hayyan (19) explica que, després
d'uns anys de conflictes bèl-lics entre el govern del califa andalusí Abd al Rahman III i
el comte Sunyer de Barcelona, com la ja citada incursió naval del 935, es va acordar
una treva i Sunyer va enviar, l'estiu de l'any 940, una ambaixada dirigida pel bisbe
Gotmar de Girona. Sabem que entre els presents lliurats per l'ambaixador hi figurava l'es-
mentada crònica, car l'historiador àrab al Masudi diu que, cap al 948, havia trobat a al



Fustat (el Caire) un llibre que havia estat una ofrena de Gotmar, bisbe de la ciutat de
Girona, a al Hakam, príncep hereu del seu pare Abd al Rahman III. El text de l'autor
àrab fa un resum del llibre i inclou una llista dels reis francs que governaren des de
Clodoveu; per tant no hi ha cap dubte que es tracta de la crònica escrita per Gotmar
l'any 939.

En principi, no sembla que en el breu interval existent entre la darrera intervenció
documentada del bisbe Guiu, el gener del 939, i aquesta primera del bisbe Gotmar, l'es-
tiu del 940, hi pogués haver cap altre prelat gironí, per això sobta trobar l'any 945 un
bisbe Sunifred, ja difunt, que anys abans havia venut un alou de la vall de Calonge els
comtes Sunyer i Riquilda (20). Desconeixem si aquest bisbe ho fou de Girona o de cap
altra diòcesi veïna, car no consta aquest nom a cap de les successions episcopals cata-
lanes de la 1 a meitat del segle X.

Les facultats diplomàtiques, i les connexions polítiques del bisbe Gotmar eren nota-
bles, car el 944 el tornem a trobar dirigint una ambaixada, aquest cop a la cort carolín-
gia, per aconseguir un precepte d'immunitat per al monestir de Sant Pere de Rodes, res-
taurat pel noble Tassi. Abadal opina que la gestió era dirigida per Gotmar perquè es
valorava la seva experiència en la cort per resoldre definitivament el complicat assump-
te de la independència del monestir de Sant Pere, que un altre monestir, Sant Esteve de
Banyoles, feia temps que reclamava com a propi (21). El resultat no devia ser gaire satis-
factori, car 4 anys després, els de Rodes es tornaren a dirigir a la cort del rei Lluís per
aconseguir un nou precepte.

A banda de la seva activitat diplomàtica, Gotmar fou un bisbe molt ficat en els afers
de la seva diòcesi. Així, va consagrar un munt d'esglésies parroquials, de les quals s'han
conservat originals o còpies de les actes de quatre; Baussitges (946), Ribelles (947),
Finestres (947) i Fitor (948). Per la situació d'aquestes parròquies, situades en indrets
muntanyosos i, fins a cert punt marginals, fa la impressió que la xarxa parroquial era
prou densa i completa, a mitjan segle X. L'any 949 també va consagrar, a precs del comte
Borrell, el nou monestir de Santa Maria d'Amer, que, com ja hem vist, va prendre el
relleu del antic cenobi de Sant Genís i Sant Medir.

El comte Sunyer desapareix de la documentació catalana a partir del 948; sembla que
va abraçar la vida monàstica, potser al monestir de Ripoll, fins la seva mort, esdevingu-
da el 950. Des d'aleshores trobarem els seus fills, els comtes Borrell II i Miró, governant
conjuntament els comtats de Barcelona, Girona i Osona. El segon va morir jove, el 966,
i va aeixar el poder en mans del seu germà gran, que protagonitzà una llarga i compli-
cada etapa de govern, fins el 992.

Trobem de seguida senyals de l'activitat de Borrell a Girona. Es tracta de la donació
que va fer al seu "fidel" Oderic; un soler format per una casa i un pati dins Girona, al
sud de l'esglesiola de Sant Genís i prop del Mercadell (22). Ja no es tracta d'un benefi-
ci o donació vitalícia, que a la mort del beneficiat tornava al donador, com havia pas-
sat amb els preceptes carolingis, sinó d'una donació permanent que el comte lliurava
al seu fidel, com a premi o garantia de la seva fidelitat. Malauradament no disposem de
gaires donacions comtals d'aquest tipus, i menys dins els murs de Girona, que ens mos-
trarien una tendència que sembla consolidar-se des de mitjan segle X. Però potser cal-
gui interpretar en aquest sentit la terra que es disputaven en un judici els laics Duran i
Oliba, l'any 946, sota els murs propers a la muralla i la porta meridional. Podria tractar

-se de dos milites que haguessin rebut la terra com a preu de la seva fidelitat, car un
document, posterior d'un segle, parla del difunt milites Oliba Duran (que sembla des-
cendent dels esmentats) i que feia un servei militar a la torre vescomtal, situada en
aquell indret.



Aquestes donacions apareixen també en altres comtats per les mateixes dates; al com-
tat d'Osona des de 948 i al d'Urgell des de 959; els comtes començaven a tractar, explí-
citament, els nobles territorials com a fidels propis i, d'aquesta manera substituïen la fide-
litat que aquests havien servat abans als reis; la recompensa era la cessió dels drets
públics sobre alguns termes, amb la seva població, als citats fidels. Començava, lenta-
ment, el procés cap a la feudalització, car aquests fidels, membres de la noblesa territo-
rial, no trigarien gaire a convertir les donacions en alous.

A banda d'aquest, altres testimonis mostren com, al principi del seu govern, el comte
Borrell va fer estades sovintejades a Girona i va mostrar una certa preferència cap a les
institucions monàstiques del seu bisbat. L'any 949, quan s'estava a Girona, va demanar
al bisbe Gotmar que consagrés el nou monestir de Santa Maria d'Amer; el comte assistí
a la cerimònia i contribuí generosament a la dotació del nou cenobi. També cal remar-
car que en 950 trobem els primers indicis, tot i que fràgils, de l'existència del monestir
de Sant Pere de Galligants, que podria haver estat aixecat per iniciativa comtal. Malgrat
la fragilitat de les dades, no podem oblidar que en aquells anys, per iniciativa dels com-
tes i les comtesses, es fundaren, o refundaren, diversos monestirs, com Sant Feliu de
Guíxols, Sant Pere de les Puelles, Sant Pere de Camprodon o Santa Cecília de Montserrat,
a més de l'esmentat d'Amer.

La situació més greu que va haver d'enfrontar Borrell en la seva tasca de comte a
Girona, va estar relacionada amb la revolta de la noblesa besaluenca contra el comte
Guifré, l'any 957. La revolta ha estat detalladament descrita per Sairach, que explica com
els rebels, comandats per noble i clergue Adalbert, assaltaren el castell de Besalú i mata-
ren el comte, però la intervenció del comte Sunifred de Cerdanya, germà de l'assassinat,
restablí la situació, Adalbert fugí, i les seves propietats, i les de molts altres rebels, foren
confiscades (23).

En aquest context es produí la intervenció militar del comte Borrell des de Girona;
amb el seu exèrcit travessà la frontera del comtat de Besalú i fortificà el Monte Spelio,
una muntanya propera al monestir de Banyoles, potser la de Sant Patllarí, a l'oest del
llac. No se sap quina intenció portava el comte gironí amb aquesta intervenció al com-
tat veí, però no semblava gaire amistosa envers els seus cosins de Cerdanya-Besalú. En
qualsevol cas, l'afer es resolgué pacíficament; el comte Sunifred envià a negociar el seu
germà Miró Bonfill, que també era canonge de la seu de Girona, el qual obtingué la reti-
rada de Borrell II. És probable que la negociació inclogués qüestions com el domini
sobre els castells de la frontera entre els dos comtats; Colltort o Finestres, per exemple,
però no en podem estar segurs.

Desconeixem quant va morir el bisbe Gotmar, encara actiu el 950, present en la con-
sagració de l'església de Santa Coloma de Farners, però va ser abans del 954, car el
febrer d'aquell any trobem un desconegut "arquebisbe" Delà venent un alou situat en el
terme de Cassà (24). Com que aquest és l'únic document que parla d'aquest personat-
ge, no podem aportar gaires dades sobre la seva personalitat, però si altres indicis sobre
les raons que feien abundar les investidures arquebisbals en aquells temps. L'abat Cesar¡
de Montserrat ho va intentar el 956 i el bisbe Ató de Vic el 971. En tots els casos es trac-
tava de refundar la vella província eclesiàstica tarragonesa, i d'aquesta manera, sostreu-
re els bisbats catalans al domini de l'arquebisbat de Narbona. Malgrat els suports que
aquests intents tingueren d'alguns comtes catalans, especialment en el cas d'Ató, cap dels
intents va reeixir per la resistència dels prelats narbonesos. Fins i tot és possible que el
gironí Delà, emprés el títol d'arquebisbe, sense cap reconeixement fora del nucli gironí,
com va passar amb l'abat Cesar¡, que va emprar tota la seva vida el títol d'arquebisbe,
sense reconeixement fora del seu monestir.



L'activitat de Delà a Girona sembla efímera, car el setembre del mateix any 954, l'a-
bat Arnulf de Ripoll va ser aclamat com a bisbe de Girona. La personalitat d'Arnulf sem-
bla molt rellevant; era un home en estret contacte amb Roma, car l'any 951 va acom-
panyar una nombrosa comitiva de nobles i clergues catalans, d'on tornà amb una butlla
papal per al seu monestir (25). L'activitat d'Arnulf sembla important en relació a l'impuls
que sembla va donar a l'escriptori de la seu de Girona i s'identifica en diversos exem-
plars sortits de la seva mà, de la qual es coneix la lletra.

De la seva època també són les primeres compres immobiliàries de cases situades
dins murs de Girona i dipositades en l'arxiu de la catedral, així com una donació testa-
mentària per a l'obra de la seu (?), la qual cosa ens fa pensar que pot haver estat el pri-
mer prelat en plantejar-se l'entrada, encara no reeixida, del conjunt episcopal, fins ales-
hores a Sant Feliu, dins els murs de Girona.

Arnulf va morir a Girona, segurament el 7 d'Abril del 970, tal com indica una ins-
cripció mortuòria del segle XI que ha estat identificada com una inscripció esculpida
amb motiu d'algun trasllat o remodelació de la seva tomba (26) (fig. 5). Però també és
possible que el seu sepulcre estigués a Ripoll, car, més de mig segle després, l'abat Oliba
va escriure un epitafi sobre la seva tomba, que va ser transcrita pel pare Villanueva a
començament del segle XIX (27).

A la mort del bisbe Arnulf sembla haver-se produït una breu, però complicada etapa
de seu vacant. El comte Borrell va anar aquell 970 a Roma, en companyia del bisbe de
Vic i d'altres grans personatges, i proposà per a bisbe la figura del ja citat Miró, ardiaca
de la seu i comte de Besalú des de 965, després de la mort del seu germà, el Sunifred
citat més amunt. Mentre tenien lloc aquestes negociacions, es va imposar per part d'al-
gú (¿potser el comte Gausfred d'Empúries?) un bisbe neòfit, és a dir, algú, de qui no
coneixem el nom, que probablement no havia estat ordenat sacerdot. Assabentat del
conflicte, el papa Joan XIII va emetre una butlla el gener del 971, on nomenava a Ató
de Vic, a qui acabava de nomenar arquebisbe, com a provisor i governador del bisbat
de Girona, amb l'ordre que expulsés al neòfit intrús i que imposes Miró com a bisbe,
cosa que va fer el març del 971 (28).

Fig. 5. Làpida-cenotafi (?) del bisbe de Girona Arnulf (954-970), trobada sense context als entorns de la cate-
dral de Girona (ACSG). El text planteja problemes històrics que encara no s'han resolt.



Les dificultats esdevingudes en la investidura del bisbe Miró cal afegir-les a les d'al-
tres predecessors; Servus Dei a finals del segle IX, segurament Guiu el 908, la misterio-
sa aparició documental del bisbe Sunifred o de l'arquebisbe Delà a mitjan segle. Tot ple-
gat fa evident un estat de desconcert en el procés d'investidura episcopal al llarg del
segle X, segurament imputable a la progressiva desaparició del patrocini reial en el pro-
cés, i a les ambicions comtals desfermades des d'aleshores, especialment complexes en
un bisbat com el de Girona, on els quatre comtats estaven governats per tres famílies
diferents.

Amb el comte-bisbe Miró, va ser notable la projecció exterior que va aconseguir la
seu gironina. Miró va ser el promotor i fundador de la canònica de Sant Genís i Sant
Miquel de Besalú, i també del monestir de Sant Pere a la mateixa població, l'any 977.
També acudí a les consagracions de les noves esglésies monàstiques de Serrateix i Ripoll.
L'any 981 assistí a un concili reunit a Sant Pere de Roma, presidit pel papa Benet VII i
l'emperador Otó. D'aquest concili en sortí una epístola contra la simonia, adreçada als
arquebisbes, bisbes, abats, reis, prínceps, ducs, comtes i autoritats de tota la cristiandat.
El papa manà que ... sigui portada a tots els altres arquebisbes i bisbes del món per mà
del nostre caríssim confrare el bisbe Miró... (29), un exemple del presitgi que gaudia el
bisbe gironí a la cort pontifícia.

L'episcopat del comte-bisbe Miró Bonfill va aportar grans canvis en l'organització de
la seu de Girona. En aquells anys apareixen, per primer cop, càrrecs com el de sagristà
(970) (30) o cabíscol (975) (31), que indiquen una més gran complexitat en l'adminis-
tració de la seu, Des d'aleshores coneixem els noms de tots els sagristans de la seu;
Sperandeus (970), Argemir (975, 1007), Bonhom (1010, 1031), Bonfill..., que van pren-
dre el control de la gestió diària del temple catedralici. També són coneguts els cabís-
cols; Richarius (d.975 fins després del 1000), Falcuci (c. 1010-1030), Ponç (mort el 1064),
Joan (el 1078)..., el paper dels quals cal relacionar amb una millor organització de l'es-
criptori i les escoles de la seu. Així sembla indicar-ho la carta que Gerbert d'Aurillac, el
futur papa Silvestre II, va adreçar al bisbe Miró l'any 984, on li demanava un exemplar
del llibre sobre les multiplicacions i divisions, que volia tenir l'arquebisbe Adalberó de
Reims; una prova concloent del prestigi guanyat per l'escriptori de la seu a finals del
segle X.

Aquestes noves funcions semblen relacionades amb una nova administració del patri-
moni de la seu, molt més descentralitzada i "protofeudal". Des del 970, comencem a tro-
bar donacions i deixes testamentàries on els alous i rendes són lliurats específicament a
clergues de la seu, per tal que aquests les administrin en nom de dita institució i, a la
seva mort, passin a d'altres clergues, continuadors en les mateixes funcions. Potser
podrem entendre millor el sentit d'aquest mecanisme si aclarim que la successió en
aquestes funcions passava per clergues de la mateixa família, tal com podem veure en
el cabíscols del segle XI, i segurament també, a finals del segle X. Aquestes donacions a
clergues determinats, generalment per donació o testament de personatges de la noble-
sa, significava la constitució d'un patrimoni de la seu, esdevingut canonical en el segle
XI, que de fet era administrat, en porcions, per clergues de la noblesa; era ja, de fet, un
sistema feudal. Cal tenir en compte que aquest mecanisme, mitjançant el qual es crea-
ven xarxes de fidelitat personal, devia ser cada cop més habitual entre els membres de
la noblesa laica, que, al cap i la fi, no feien res més que reproduir el model implantat
pels comtes des de mitjan segle X. Aquells que arribaven als càrrecs canonicals, no feien
més que reproduir-lo a través del repartiment dels alous donats a la seu.

Per tant, hem d'allunyar la imatge d'uns comtes o d'uns nobles que es debiliten mit-
jançant les nombroses donacions a les institucions eclesiàstiques, com la seu, des de la



segona meitat del segle X. Lluny d'això, els comtes, vescomtes i nobles, que cada cop
dominen més els càrrecs episcopals, abacials i canonicals, enforteixen la seva posició, i
la de les seves nissagues, mitjançant el control de les institucions eclesiàstiques i la trans-
missió hereditària dels càrrecs i les rendes que hi estaven assignades.

Un exemple clar d'aquest clergat gironí que desenvolupà xarxes de fidelitat feudatà-
ries, i que disposava d'alous, nominalment donats a la seu, però de fet assignats a aques-
tes nissagues de clergues, adscrites a l'exercici de funcions determinades, el trobem en
el cas de l'ardiaca Oliba Llobet, que l'any 979 va donar un alou situat a Pontós, per a la
construcció de l'hospital de pobres i peregrins, que s'havia de traslladar a l'interior de la
ciutat (32). L'any 983 el mateix ardiaca va donar al seu fidel Freder, un altre prevere de
la seu, de rang inferior, uns alous de la vall d'Anglès per tal que Freder tingués cura del
citat hospital o xenodoquium que aleshores ja devia funcionar (33). Resulta significativa
la fórmula de fidel que definia la relació de Freder amb el seu senyor Oliba, la fidelitat
es relacionava amb la recepció dels alous, que Freder rebia com a un benefici, i a la seva
mort havien de passar a un altre clergue de la seu, successor en la seva funció.

Sabem que anys després, aquesta nova institució, nominalment depenent de la seu, i
que convencionalment podem anomenar com l'hospitaler, continuava en mans dels
hereus d'Oliba. L'any 995 l'ardiaca Guitart, nebot d'Oliba Llobet, va deixar un conjunt de
cases a la seu, situades al costat del nou palau episcopal, però en va exceptuar l'edifici
del xenodoquium, que va continuar en les seves mans (34).

A banda de la seva activitat com a promotor de l'hospital de peregrins i pobres, la
documentació sobre l'arxilevita Oliba Llobet, ens permet conèixer les activitats i la filia-
ció d'un cas representatiu del tipus de personatges que arribaren als càrrecs més alts de
la seu gironina en temps del bisbe Miró. Sabem que tenia possessions repartides per
diversos comtats, car l'alou que va donar l'any 979 per a la construcció de l'hospital se
situava a Pontós, comtat de Besalú, i els que va donar per al seu manteniment, el 983,
estaven a la vall d'Anglès; a més, amb el seu germà Sunifred, havien donat, abans del
994, el seu alou de la torre de Palau (Palau-Sator) als comtes Ramon Borrell i
Ermessenda.

Però el més interessant apareix en el seu testament, de 1'11 de gener del 994. Oliba
feia nombroses deixes en remei de la seva ànima, de les dels seus pares Adalbert i
Quíxol, de la del seu avi el comte Miró i de les dels fills d'aquest, els comtes Sunifred,
Guifré, Oliba i el comte-bisbe Miró, tots ells difunts (35). Mitjançant aquestes dades, des-
cobrim que Oliba i Sunifred eren fills d'Adalbert i Quíxol; a través de la mare eren néts
del comte Miró de Cerdanya i Besalú, i el seu pare Adalbert, cap de la revolta besaluenca
del 957, era nét del comte Radulf de Besalú, que va morir el 920 sense deixar el comtat
a la seva nissaga, passant el govern de Besalú a una altra branca dels hereus de Guifré
el Pilós, la del seu fill Miró de Cerdanya. Per tant, el nostre arxilevita pertanyia a una nis-
saga que havia perdut el comtat de Besalú el 920 i va tractar de recuperar-lo, sense èxit,
mitjançant la revolta de 957. Com que sembla probable que ni Oliba Llobet ni el seu
germà Sunifred tinguessin fills, car sembla deduir-se del testament del primer, la nissaga
dels hereus de Radulf de Besalú potser es va extingir aleshores.

Un altre exemple el trobem en el cas dels cabíscols, que semblen dipositaris, des de
finals del segle X, d'un extens alou en règim de benefici. El primer esment d'aquesta dig-
nitat canonical el trobem l'any 975, i serà l'any 978 quan se cita el cabíscol Richarius
rebent una donació testamentària d'Eldefred, consistent en un alou situat en els termes
de Massanet i Salzet (Sant Sadurní de l'Heura), per tal que el tingués al servei de la seu
de Girona i, a la seva mort, se'n fes càrrec un altre clergue que continués la seva digni-
tat. Hi havia una evident relació de parentiu entre el testador i el beneficiat, car Richarius



(o Riquer) també signava com a un dels marmessors del testament, juntament amb Bella,
també dita Bonadona, esposa del difunt. Per això pensem que cal relacionar el donador
i el receptor com a membres d'una mateixa nissaga familiar, noble sens dubte. També
sabem que la dignitat de cabíscol continuava en mans de la mateixa família en el segle
XI, car apareix clarament establert el parentiu entre els cabíscols Ponç i Joan, morts en
1064 i 1078 respectivament, els quals disposaven del gruix de les seves possessions a la
citada parròquia de Sant Sadurní (36).

D'altra banda coneixem els noms d'altres membres laics de la mateixa família, com
Amat Vives i Berenguer Amat, nebots del cabíscol Ponc. El primer va fer jurament de
fidelitat al bisbe Berenguer per l'alou i fortalesa de Sant Sadurní en 1052, indici de la feu

-dalització i transformació de l'alou en un terme castral. Amat era fill de Tresgòncia, espo-
sa d'Otger de Monells, vincle que ens permet afirmar que la nissaga dels senyors de
Monells, o una branca propera, van ser els detentadors de la cabiscolia des de la seva
fundació, i dels alous que l'acompanyaven com a benefici de la funció

En qualsevol cas, aquests exemples serveixen per il-lustrar l'origen important dels
clergues principals de la seu gironina, que, en aquest com en d'altres casos, tindrien el
seu origen en les branques fadristernes de les famílies comtals, o bé en les famílies de
la noblesa territorial o vicarial, els futurs barons o senyors feudals del segle XI. Això
suposant que unes i altres no tinguin un tronc comú.

El comte-bisbe Miró va morir l'any 984, quan fou sebollit en el monestir de Santa
Maria de Ripoll. En el seu epitafi recordava breument que durant el seu pontificat es tro-
baren (o retrobaren) les despulles del màrtir Feliu de Girona. Desconeixem quin és el
significat exacte d'aquesta notícia; ¿s'hauria perdut, o hauria estat amagat, el cos del sant,
i es perdé la seva localització fins que fou descobert d'una manera que per als contem-
poranis degué resultar miraculosa?. Segons les butlles redactades per ordre dels papes
Formós i Romà per a la seu de Girona, a finals del segle IX, el cos del sant màrtir des-
cansava a l'església de Santa Maria, tot i que això pot haver estat un error del escrivans
de la seu romana. També sabem que, a mitjan segle XI, hi havia relíquies de Sant Feliu
a la nova seu romànica, car trobem una notícia de l'any 1043 que explica com el bisbe-
abat Oliba celebrava missa a l'altar de la seu de Santa Maria, al costat de les relíquies de
Sant Feliu (37). Per tant, no sabem com interpretar el redescobriment de les seves des-
pulles en temps del bisbe Miró, car aquestes estan ben presents en la documentació giro-
nina dels segles IX i XI.

Després de l'episcopat de Miró, l'any 985 va ser investit Gotmar com a bisbe de
Girona. El seu breu pontificat (985-995) va significar un moment de canvi transcenden-
tal per la història de la ciutat; l'inici del trasllat definitiu del conjunt episcopal intra
muros. Coneixem un document important, de l'any 988, que parla d'una part d'aquesta
operació, la venda feta pel comte Borrell al bisbe Gotmar del seu casal, la residència o
palau comtal a Girona, situat al costat de la seu de Santa Maria i de la sinagoga jueva
(38). Es tracta d'una operació significativa, car en els mateixos anys es farien altres ope-
racions que semblen relacionades; la construcció de l'hospital del pobres i peregrins
(d.979), les obres de la nova seu (citades el 998), i, una mica posterior, la dotació de la
nova canònica (1019), definitivament segregada de Sant Feliu, que s'aixecaria annexa al
nord de la nova seu. Es tractava d'un conjunt episcopal, que desplaçaria definitivament
el vell, situat, fins aleshores, a Sant Feliu, fora murs.

Des d'un altre punt de vista, el context polític dels comtats, a les darreries del segle
X, permet entendre millor el significat de la venda del palau comtal gironí. El mateix
document indica que la venda es va fer a causa de les necessitats econòmiques del
comte Borrell, provocades per les destruccions dels sarraïns, especialment per la incur-



sió d'Al Mansur que provocà la destrucció de Barcelona, i la seva rodalia, a més dels
nombrosos captius que calia rescatar. Sens dubte els comtes eren responsables de bona
part d'aquestes necessitats econòmiques, que no podien ser ateses pels mitjans fiscals
tradicionals, molt minvats per la cessió de drets i patrimoni públic, l'anticfiscum, a les
institucions religioses o a la noblesa territorial.

Durant els darrers 15 anys del segle X coneixem un bon grapat d'aquestes vendes
comtals; Borrell II primer, i Ramon Borrell i Ermessenda després, realitzaren dotzenes de
vendes del seu patrimoni immobiliari. Només als comtats d'Osona i Manresa se'n comp-
ten dues dotzenes i n'hi ha sis en el Diplomatari de la Catedral de Barcelona. Al voltant
de Girona en trobem dues de ben significatives; l'any 989 el comte Borrell va vendre l'a-
lou comtal de les vil les de Cervià i Raset a Sunyer Llobet, pel preu de 15 pesades d'ar-
gent (39). El 994 els nous comtes, Ramon i la seva esposa Ermessenda, van fer el mateix
amb el seu alou de la villa de Madremanya, que van vendre per 2 unces d'or cuit (40).

Aquestes vendes són significatives perquè representaven la cessió de tots els drets
comtals, és a dir també de jurisdicció o de govern, a dos personatges de la noblesa terri-
torial; Sunyer Llobet era el cap del casal de Cervià, un dels més actius de la noblesa giro-
nina en el segle XI, mentre que Otger era el senyor de Monells, localitat veïna de
Madremanya. Tot plegat significava la reducció progressiva del patrimoni i la jurisdicció
comtal efectiva sobre el territori, en benefici de les nissagues nobiliàries locals, que s'a-
costumaven a veure els districtes que governaven com un bé propi. En aquest sentit,
l'entrada "física" del bisbe en l'interior de la ciutat emmurallada, tindria transcendència
per explicar la progressiva evolució de la ciutat cap al domini de la seu.
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I.4. Els pobladors i l'activitat econòmica

Els clergues són, amb diferència, els gironins més ben representats en la documenta-
ció dels segles IX, X i principis de l'XI. És evident que, a causa de l'origen arxivístic dels
documents, gairebé tots eclesiàstics, els clergues estan representats en excés, però això
només fins a cert punt car, d'una banda, les limitades dimensions territorials de la ciutat
i, de l'altra, el gran nombre de clergues i personal adscrit a la catedral i a la cort epis-
copal, fan pensar que no deurien representar menys d'un terç d'una població propera
al miler d'habitants. Alguns estudiosos francesos han calculat que el fet que hi hagués
un bisbe en una ciutat altmedieval significava unes 250 persones que en depenien, i una
catedral, unes 100 o 150 més (1). En el cas gironí hem de recordar que la comunitat
canonical que apareix en la dotació del bisbe Teuter, l'any 887, estava formada per 40
clergues, als quals caldria afegir tots els familiares i domestici al seu servei, força nom-
brosos si tenim en compte que el clergat de la seu procedia, en general, de les princi-
pals famílies de la noblesa territorial.

No hi ha dubte que des del punt de vista econòmic, el clergat i el seu personal juga-
ria un paper cabdal com a sector consumidor, tant des del punt de vista quotidià (els
mercats) com del sumptuari. Però també hem de destacar el seu paper "empresarial",
com a promotors de les grans iniciatives de construcció relacionades principalment amb
el nou complex episcopal aixecat dins murs; des de finals del segle X trobem iniciatives
com la construcció de l'hospital de peregrins (979), el nou palau episcopal (d.992). la
nova seu (d.997), o la canònica (d.1019); un ambiciós projecte finançat amb rendes epis-
copals i comtals, principalment, que devia representar un gran impuls per al desenvolu-
pament d'oficis especialitzats i llocs de treball relacionats amb la construcció, sobre els
quals les fonts en resten mudes.

¿On residia el nombrós clergat gironí? La primera resposta seria pensar que, en la
mesura que formaven una comunitat canonical des del segle IX, potser viurien en la
residència comú, una domus canonicalis; però segurament això no passava, perquè no
identifiquem cap residència d'aquest tipus abans dels anys 1019-1020, quan es va esta-
blir un espai al costat de la seu, donat pels comtes, on s'hi farien el dormitori, claustre,
refectori, capítol i totes les altres dependències, i es va dotar amb abundants rendes per
al seu manteniment.

Resulta més probable, tot i el silenci documental, que els clergues visquessin dins
murs, a cases particulars, sense que aquestes formessin part del patrimoni de la seu. Això
era lògic si pensem en el risc que presentava viure fora murs, prop de Sant Feliu, i també
pel fet que els clergues eren membres de la noblesa, acostumats a viure amb les migra-
des comoditats de l'època, i poc disposats a les austeritats d'una vida en comú. Aquestes
residències no es documenten, car no formaven part del patrimoni de la seu, si més no
fins a les darreries del segle X; només les trobem esmentades quan, per donació o tes-
tament, van passar a la possessió episcopal.

Un exemple d'aquesta evolució el tenim en el cas de les cases que va fer aixecar l'ar-
diaca Oliva Llobet l'any 979, entre les quals s'hi trobava el xenodoquium. L'any 995 el
seu nebot Guitart, que havia heretat el càrrec i les funcions de l'oncle, va deixar a la seu
les ... domibus meis in quo habito..., les seves cases on hi vivia, situades al nord de la
plaça dels Lledoners, l'actual sector meridional del palau episcopal, exceptuant l'hospi-
tium que continuà en el seu domini. Sembla evident que aquestes cases, que el docu-
ment diu que eren noves, constituïen una propietat particular, i només esdevingueren
patrimoni episcopal quan l'arxilevita Guitart les va donar a la seu, segurament per per-
metre l'ampliació del palau episcopal que s'estava bastint.



En el segle X, el costum dels clergues era posseir o comprar cases com a béns parti-
culars. Ho veiem, per exemple, en la compra feta l'any 979 pel prevere Freder d'una casa
amb pati dins murs. En el document no es fa cap referència a la seu, perquè el clergue
l'adquirí com a propietat particular; la casa esdevingué alou de la seu més endavant, car
el document va ser dipositat en l'arxiu capitular (2).

Altres donacions com la del citat Guitart, més aviat poques abans del segle XI, i com-
pres com la del palau comtal el 988, van permetre que el patrimoni episcopal i canonical
dins murs comencés a créixer des d'aleshores. Per això, quan llegim la butlla papal de
Sivestre II dirigida al bisbe i la seu de Santa Maria, on per primer cop es confirma la invio-
labilitat sobre les possessions episcopals de ... quantum habere videtur infra muros civi-
tatis Gerundensis... (3), és a dir, tot el que pertany a la seu i el bisbe dins murs de Girona.
Una referència que mai havia estat feta en els preceptes imperials, reials o papals anteriors,
el darrer del 922. Les donacions testamentàries de clergues i laics, a partir del segle XI, ani-
rien augmentant aquest patrimoni, per això, a partir d'aquell segle, la documentació ens
permet anar millorant, progressivament, el nostre coneixement de l'interior de la ciutat, en
la mesura que les donacions s'anaven incorporant als fons del capítol de la seu.

Quan parlem de noblesa, primerament en un context prefeudal, cal entendre que par-
lem d'aquelles famílies o nissagues que ostentaven les funcions públiques de naturalesa
judicial, militar o fiscal, en nom del rei, tot i que, des de finals del segle IX, tendeixen a
patrimonialitzar aquestes funcions, amb els honors, drets i béns que hi anaven apare-
llats. Es tracta, evidentment, de les nissagues comtals, però també dels vescomtes, els
vicaris territorials i segurament, dels jutges que actuaven en cada comtat.

La relació dels comtes gironins amb la seva ciutat és relativament coneguda, tot i la
escassedat de les fonts, gràcies a l'esment dels comtes beneficiaris que van manar a
Girona al llarg del segle IX, i la nissaga dels descedents de Guifré el Pilós que van gover-
nar, de manera cada cop més independent, al llarg del segle X. A través de la docu-
mentació també coneixem les seves funcions; exercien el comandament militar –una fun-
ció bàsica en un país de frontera–, aplicaven la justícia amb el recolzament de jutges i
saigs, i administraven el patrimoni fiscal, mitjançant el cobrament dels impostos, la per-
cepció dels serveis que els habitants del comtat havien de prestar a l'autoritat pública, i
l'administració dels béns o propietats fiscals, cada cop més migrats a causa dels precep-
tes d'immunitat i les donacions a laics o institucions eclesiàstiques, de les quals la seu
en va sortir molt beneficiada.

Coneixem molt menys bé les autoritats de rang inferior que feien d'auxiliars i conse-
llers del comte. Per exemple, la figura dels vescomtes, poc esmentats en el segle IX i un
mica més en el X, tot i que no podem assegurar que constituïssin una nissaga fins a les
darreries d'aquest segle, amb les personalitats de Guinguinis Mascaró, Sunifred, Arbert i
Amat de Montsoriu, que senyorejaven molts dominis al sud del comtat –Maçanet, Blanes,
Breda, Arbúcies, Argimon...–. La seves funcions devien ser importants a Girona, car, des
de començament del segle XI s'esmenta la torre vescomtat, en el mateix lloc on s'hi devia
aixecar, en la mateixa època, el castell de Girona, dit també de Cabrera o vescomtal, en
l'angle sud-occidental de la muralla, pròxim a la porta de l'Onyar.

Des de finals del segle IX, coneixem la denominació dels principals càrrecs subal-
terns; els vicarius, centennarius, iudices, i saiones, que devien realitzar funcions militars
i policials en els districtes del comtat. Aquestes tasques degueren ser monopolitzades per
la noblesa territorial, juntament amb els esmentats jutges i saigs, que s'encarregaven de
les sentencies judicials i la seva execució.

L'origen eclesiàstic de la documentació gironina fa molt difícil identificar el paper que
devien jugar els nobles laics en la vida ciutadana. Tampoc hi ajuda el fet que, general-



ment, només surten esmentats pel nom, sense cap títol; només els comtes i vescomtes

feien constar la seva funció. No obstant, alguns documents ens permeten albirar, en el
segle XI, la presència d'alguns nobles que posseïen alous i feus dins murs.

La documentació gironina esmenta la relació dels nobles amb la ciutat en tres aspec-
tes; com a propietaris d'alous (cases), i com a prestadors de serveis militars i detentadors
de feus, sovint relacionats els uns amb els altres.

Sobre els serveis militars i els feus relacionats, disposem d'algunes informacions prou
significatives, tot i que escasses. Per exemple, l'any 1010 trobem la venda al sagristà
Bonhom d'un alou jueu situat al sud del mur de la ciutat, a la costa de Sant Martí, que
limitava al nord amb la citada muralla i la torre de Gausfred Vidal (4). Aquest personat-
ge era un dels més importants membres de la noblesa territorial del comtat, cap de la
nissaga dels senyors de Pals; gràcies a les afrontacions sabem que la citada torre corres-
pon a la que trobem entre el Portal Rufí i la torre vescomtal, en el sector meridional de
la muralla de la ciutat. Encara que el document no ho esmenti, Gausfred tindria la torre,
i segurament el pany de muralla proper, en feu del comte, i potser del vescomte, la torre
del qual era molt propera.

L'any 1054, hom fa esment de la donació a la seu d'una casa que havia estat del difunt
milite Oliba Duran, sota la torre vescomtat. Aquest cavaller, o noble de segon nivell,
tenia com a deure romandre en l'esmentada torre í, a canvi d'aquest servei militar, que
segurament prestava al vescomte, hauria disposat de la citada casa no sabem si en alou
o en feu (5). Els fets eren força anteriors a la data del document, car el citat cavaller ja
era mort i havia estat la seva vídua, aleshores també morta, la que havia venut la casa
al clergue Guitart, que la va donar a la seu. L'indret de la torre no deixa lloc al dubte,
es tractava de la que actualment podem veure, intacta, al carrer de l'Escola Pia (torre
núm. 8).

L'any 1059, el testament de Silvi Llobet de Cervià ofereix una informació breu, però
més precisa. Es refereix a la deixa que va fer a la seva esposa Adelaida i a l'hereu
Gausfred Bastons, d'unes cases i la torre que tenia a Girona, en feu del comte i del bisbe
(6). No disposem de cap referència a la possible situació de les citades cases i torre, el
document no defineix la seva localització, però sabem que la tenia en feu del comte i
del bisbe, probablement des d'una data poc antiga. La seva obligació de defensar la torre
i els murs propers anava acompanyada de la cessió d'unes cases, les rendes de les quals
eren el feu o remuneració del servei manllevat.

No sabem en quina època començaren aquestes infeudacions, que trossejaren la
muralla en segments adscrits a diversos nobles de primer nivell, com els vescomtes,
Guasfred Vidal de Pals, Silvi Llobet de Cervià i alguns altres, sens dubte. Aquests matei-
xos nobles subinfeudaven aquests trams, amb les seves cases adscrites, com hem vist
en el cas del milite Oliba Duran. Sabem que aquesta situació ja es donava a comença-
ment del segle XI, concretament tenim referències de l'any 1010, per tant no hem de
vincular necessàriament aquestes infeudacions als anys dels disturbis feudals de mitjan
segle XI.

Hem de recordar que el mecanisme de donació d'alous a fideles comtals ja havia estat
iniciat pel comte Borrell a mitjan segle X, en tenim un exemple dins murs de Girona;
però es tractava d'alous, no pas feus, com trobem a la l a meitat del segle XI. Per tant,
encara no estem en condicions de precisar l'època de les infeudacions de muralles i
alous comtals en l'interior de la ciutat, tot i que, a tall d'hipòtesi, podem avançar que pot
haver estat en temps del comte Ramon Borrell (992-1017), quan trobem nombroses alie-
nacions del patrimoni comtal, fruit de les dificultats econòmiques posteriors a la des-
trucció de Barcelona en 985.



En altres casos, la documentació ens permet comprovar que alguns nobles disposa-
ven de cases en alou a l'interior de Girona, de les quals en disposaven lliurement. L'any
1010 el noble Sunyer Llobet de Cervià, pare del citat Silvi Llobet, va fer donació al
monestir de Sant Cugat del Vallès d'unes cases que tenia dins Girona (7). L'any 1035
també coneixem les cases de l'escala de la seu que Ramon Oliba (de Gironella) i la seva
esposa Adelaida van comprar en alou a Rodball Gilabert, un altre noble (8).

En realitat les propietats, i des del segle XI els feus, en possessió dels nobles gironins
eren molt més nombrosos del que la documentació deixa veure. Només s'han conservat
aquells que parlen de béns que arribaren a mans d'institucions eclesiàstiques, per dona-
ció o venda, especialment a la seu. Una informació més abundant en aquest sentit per-
metria oferir una imatge més matisada de l'hegemonia eclesiàstica dins murs de Girona.

La comunitat jueva gironina es mostra sobtadament a finals del segle IX, gràcies a un
document ja estudiat, que tracta d'un alou que el comte Delà va adquirir als seus pro-
pietaris, tots ells jueus; era l'alou o terme que rebia el nom de Iudicas (Juïgues), en el
límit entre els comtats de Girona i Besalú (9). El document, que no esmenta la data, és
una còpia d'un judici celebrat el 983 a Besalú, on es va documentar que, un segle abans,
el citat comte havia comprat l'alou i havia traslladat als seus pobladors, jueus, a la seva
ciutat de Girona. Desconeixem si aquest va ser l'origen de la comunitat jueva medieval
de la ciutat, o si aquesta ja existia i va ser ampliada amb unes quantes famílies més.
Igualment desconeixem el context que explica aquesta venda sorprenent; una propietat
pertanyent a una comunitat de religió jueva, seguit d'una no menys sorprenent migració
(¿forçada?) de tots els seus membres. ¿Potser perquè dins els murs de Girona estarien
més ben protegits ?.

L'existència d'aquesta comunitat jueva gironina s'aferma amb la notícia de l'existèn-
cia d'una sinagoga a les darreries del segle X. L'any 988, el comte Borrell va vendre al
bisbe Gotmar el seu casal on s'estatjava quan venia a Girona. El casal afrontava a nord
amb la seu i a ponent amb la synagoga judaeorum (10); i encara que el document, o
més aviat el seu trasllat, hagi estat considerat fals algun cop, més endavant defensarem
que el seu contingut és autèntic, malgrat la seva deficient transcripció. L'existència d'a-
questa comunitat queda reblada a la Butlla que el papa Silvestre II, l'antic monjo Gerbert
d'Aurillac, va atorgar a favor del bisbe i la seu de Girona l'any 1002; entre els béns i drets
confirmats hi figurava "... terciam partem de ipsa moneta de civitate Gerunda simul cum
ipso  censu de ipsos iudeos.. " (11). El cens era un impost, no confondre amb la renda
territorial posterior, que es pagava per cap i apareix sovint a la documentació dels com-
tats catalans al llarg dels segles IX i X. Cal tenir en compte que aquest és l'únic dels drets
fiscals atorgats a la seu que no apareix en els preceptes i butlles anteriors, l'últim del
922, amb excepció del dret de moneda atorgat pel comte Sunyer al bisbe Guiu el 934.
És probable que el cens dels jueus hagi estat atorgat pels comtes amb posterioritat a
aquesta data, bé que el papa es considerés amb dret d'atorgar aquest tribut al bisbe, en
qualsevol cas, la manca d'altres notícies impedeix anar més enllà.

Tenim notícies de jueus que vivien a Girona, en el mateix sector de la ciutat on, més
endavant, hi hauria el Call jueu. L'any 963 s'esmentaven la jueva Dolcerella que vivia en
una carrer transversal que anava fins la porta de l'Onyar, la porta meridional de la ciu-
tat (12). A començament del segle XI, l'any 1037, s'esmentaven les cases dels jueus
Blancucia i Jacob, situades entre l'actual carrer de la Força i la muralla que dóna al carrer
de les Ballesteries (13). En tots dos casos els jueus esmentats vivien en el sector baix de
la ciutat, on segurament s'hi desenvolupaven les activitats més comercials —s'hi trobava
el Mercadell— i artesanals, convivint al costat de cristians, la qual cosa vol dir que enca-
ra no estaven reclosos en un espai separat.



També sabem que les jueus eren propietaris de terres al voltant de la ciutat. El 1010
uns esposos jueus, Ricsaló i Bonafilla van vendre un alou, format per una casa amb cort,
tancats, arbres i pedres (¿una pedrera?) situat entre la muralla de la ciutat i l'església de
Sant Martí Sacosta (14). El 1020, Guillem Escuder va donar a Sant Daniel un alou amb
terres i vinyes, que tenia a l'esmentada vall i que va adquirir dels jueus Niqueu i Gog;
afrontava amb les terres dels jueus Isaac i Bonafilla (15). Aquestes només són les pri-
meres referències a propietats jueves al voltant de Girona que esdevindran més abun-
dants des de la 2 meitat del segle XI.

Quin era l'estatut jurídic de la resta dels gironins ? A més de lliures hi havia esclaus
a la Girona del 1000? Segurament, encara que els indicis són indirectes i escassos. A
més, per embolicar la troca, les referències textuals, als serui, concepte del llatí clàssic
equivalent a esclau, semblen indicar que, en el segle IX i X, aquest significat ja no era
únic i que podria assenyalar algun tipus d'estatut social intermedi entre la llibertat –inge-
nuítas– i l'esclavatge residual. Alguns dels preceptes reials adreçats a la Seu a finals del
segle IX confirmen que la immunitat atorgada a les possessions episcopals afectava,
també, les persones que residien als termes citats en els preceptes; ... Nomines ipsius
episcopo vel ecclesie tam ingenuos quam servos... , confirmen els preceptes dels anys 886,
891 i 899 (16); la referència als ingenui sembla parlar d'homes lliures, en canvi els serui
han donat lloc a diverses interpretacions. Des de l'antiguitat, aquest concepte s'emprava
per referir-se als esclaus, però no es clar que aquesta sigui l'única traducció correcta des
de l'antiguitat tardana. Si observem la cita sencera que figura en el precepte reial de 899,
on parla de ingenuos i servos, quan es referiex a tots ells com habitants de les vil-les
donades al bisbe, aclareix que han de fer ... tale obsequium vel tale servitium supardic-
to episcopo vel suis successori bus faciant et serviant quale cominitusfacere consueverunt.
Això vol dir que el precepte ratificava que, un cop transferides les vil-les al bisbe, els
seus habitats, de diverses condicions jurídiques, haurien de prestar la mateixa obedièn-
cia i els mateixos serveis al bisbe que abans acostumaven a prestar al comtes, els fun-
cionaris o delegats reials. No sembla gaire raonable pensar que siguin esclaus uns serui
que han de prestar obediència i servei –incloent-hi el pagament els impostos– a les auto-
ritats públiques. Aquestes eren característiques dels homes lliures, més que no pas dels
esclaus, car aquests eren propietats dels seus amos i no gaudien dels drets i obligacions
prescrits en el document, entre els quals hi havia el de pagar els impostos.

Si en aquests termes o vil•les, entre els quals n'hi havia de propers a Girona com
Parietes Rufini (Domeny-Fontajau) o Castellum Fractum (Sant Julià de Ramis-Montagut)
hi havia serfs o esclaus a finals del segle IX, cal pensar que també se'n trobarien entre
el nombrós seguici de familiares i ministeriales que servien al bisbe i als clergues de la
seu a Girona, tot i que cap document n'hagi deixat constància.

Els lliures, serfs i els esclaus també eren presents en el termes fiscals o de domini
públic, que, des de finals del segle IX, els comtes s'acostumaren a considerar com alous
propis. Cap als anys 911-917, el comte Sunyer va dotar a la seva esposa Aimilda amb un
bon grapat de vil-les escampades pels seus comtats, amb els familiars o personal depen-
dent i adscrit. Entre els termes esmentats al comtat de Girona hi havia el de Palacium,
sens dubte Palau Sacosta, que va ser de jurisdicció comtal i reial fins al segle XIV (17). Es
tractava, probablement d'un personal que si admetem la seva dependència personal, esta-
ria adscrit a les tasques agrícoles o ramaderes que s'hi desenvoluparien a les reserves o
coromines encara que, un cop més, no podem assegurar que aquestes famílies no fossin
el conjunt dela habitants de les citades vil-les. Sembla evident que també s'hi trobarien
ingenui i servi entre el personal que el comte o els seus fideles mantindrien a Girona, per
exemple entre el personal que mantenia la residència comtal esmentada el 988.



Sigui quina sigui la seva importància anterior, sembla que al llarg del segle X el nom-
bre dels esclaus va decaure molt. Des del segle XI són molt pocs els documents que
esmenten l'existència dels mateixos; trobem alguns testaments del segle XI que fan
referència a alliberaments en remei de l'ànima del difunt. Va ser el cas del cabíscol Ponç,
que l'any 1064 va deixar establert que fossin batejats els dos sarraïns que tenia, segura-
ment esclaus procedents de captures en la guerra de frontera amb el musulmans. Sens
dubte es tractava d'esclaus domèstics, car l'esclavatge "antic ", aquell que implicava la uti-
lització d'esclaus en les tasques agrícoles i artesanats, devia morir cap a finals del segle
X, tal com ha explicat detalladament Bonassie (18).

Quan parlem de l'activitat econòmica en una ciutat altmedieval, es a dir, anterior al
segle XI, cal tenir presents quines caracteristiques internes presentava i quines eren les
funcions i relacions entre els seus pobladors. Però també les que la ciutat mantenia amb
el seu entorn; el bisbat, el comtat i l'àrea de mercat. Molts autors especialitzats en la
història urbana del món antic i altmedieval –des del baix imperi romà fins l'any 1000,
aproximadament– han remarcat aquesta funció "central" de la ciutat en relació al seu
territori.

El paper de naturalesa "fiscal" que Girona jugava en relació al seu entorn es palesa-
va en la seva funció de centre monetari, receptor i emissor a la vegada. Recordem que
l'any 934 el comte Sunyer va donar a la seu el dret a batre moneda a Girona, o a qual-
sevol altre lloc del comtat, i el terç del monedatge o dret fiscal percebut en la citada ope-
ració; sembla clar que un d'aquests indrets on els encarregats comtals o episcopals, dits
ministeriales en el document, realitzaven les operacions de monedatge, era la mateixa
ciutat de Girona.

És molt difícil detectar indicis de l'activitat econòmica que es deuria desenvolupar,
indubtablement, a Girona abans del segle XI. Els textos només aporten dades relaciona-
des amb les funcions de representació política i eclesiàstica, tal com correspondria a una
seu comtal i episcopal, però deixa en l'oblit quines funcions econòmiques podrien estar
en mans del poble urbà.

Per a molts autors, com el francès Guy Bois (19), no ens pot sorprendre aquesta
manca d'informació. A les ciutats europees altmedievals, abans del segle XI, gairebé no
es realitzaven funcions econòmiques de "mercat", es a dir, d'intercanvi de valors; mer-
caderies a canvi de diners o d'altres mercaderies. L'artesanat i els comerciants locals,
sobre els quals les fonts gironines en resten mudes, realitzava la seva activitat al servei
d'una clientela urbana privilegiada; el comte i el seu seguici, el bisbe i la seva familia o
entorn episcopal, i els canonges o capítol catedralici que, a finals del segle X, tendia a
diferenciar-se de la cort episcopal; finalment les esglésies i monestirs adjacents, com Sant
Feliu, Sant Pere de Galligants i Sant Martí Sacosta. Fins i tot podem plantejar-nos si els
artesans i comerciants que proveïen les necessitats i els luxes d'aquests grups privilegiats,
eren persones que realitzaven una activitat lliure, només regulada mitjançant la fiscalitat,
o bé integrants dels domèstics o ministerials del seguici comtal i episcopal. Les seves acti-
vitats tindrien lloc dins un circuït urbà gairebé tancat, amb poca relació econòmica amb
l'entorn rural; eren bàsicament tributaris de les rendes percebudes per la seva clientela
privilegiada, comtal i episcopal, que, a la seva vegada, depenia de la seva capacitat d'ex-
plotació de la població rural, mitjançant la fiscalitat i les rendes territorials, cada cop més
barrejades.

Bois també es pregunta si, com a mínim existiria una funció comercial local, relacio-
nada amb el proveïment de la ciutat, principalment l'alimentari. La seva resposta també
és negativa, car considera que aquestes necessitats –cereals, vi, oli, carn, llegums, frui-
tes. ..– quedaven cobertes, essencialment, per les rendes públiques en productes, censos



i delmes, per exemple, procedents dels dominis comtals i episcopals més propers a la
ciutat. Aquests tipus de dominis eren abundants en l'entorn urbà més proper, uns 7-8
km al voltant de Girona–, on el bisbe disposava de dos grans alous per aquesta funció
proveïdora; Parietes Rufini i Castellum Fractum, gairebé a les portes de la ciutat, car la
proximitat era bàsica per salvar l'obstacle de la lentitud del transport. Aquests produc-
tes-rendes s'emmagatzemaven en l'interior de la ciutat on hi trobem referències textuals
a sitges, i dades arqueològiques, com veurem tot seguit; una part era repartida o inter-
canviada amb el personal comtal o episcopal, a canvi dels seus serveis, com si es trac-
tés d'una renda salarial. Per tant, la major part de la producció i el consum urbà s'orga-
nitzava en un circuit que no tenia res de comercial.

En aquest sentit, resulten especialment significatives, tot i que són de la 2 a meitat del
segle XI, i per tant ja se situen en un context feudal, les referències a l'existència de
cellers, sitges i sellarius (segurament rebosters) en les cases properes al Portal de
Sobreportes. Un milites, Berenguer Eldemar, castlà-feudatari del proper castell de Tudela,
tenia una sitja i una bota en aquell lloc, que pertanyia a la jurisdicció del veí castell de
Sobreportes (20). Aquests indrets i professions, les més antigues activitats econòmiques
detectades dins Girona, semblen parlar de llocs on els nobles, o potser els seus minis

-teriales, emmagatzemaven els productes procedents de les seves rendes rurals i els con-
sumien a les ciutats. Però també podria tractar-se, atès el seu veïnatge amb la plaça del
Mercadell, d'espais relacionats amb el mercat que s'hi desenvoluparia; en aquest cas, la
funció dels sellarii esmentats estaria més relacionada amb les activitats comercials, sense
que puguem excloure una combinació de les dues explicacions.

Potser una de les funcions que puguin resultar més sorprenents d'una ciutat altmedie-
val, ben reclosa dins les seves muralles, sigui l'activitat agrària. Però, en el cas de Girona,
aquesta està més ben documentada que qualsevol altra. En primer lloc, trobem espais
intra muros on les edificacions coexistien amb plantacions diverses: en el sector alt de la
ciutat, cap al castell de Gironella, s'esmenta una venda l'any 1064, es tractava d'un espai
ample, car a més de cases hi havia terres, arbres (segurament fruiters) i vinyes.

També presentaven un aspecte semblant un conjunt de propietats esmentades prop
de la porta sud de la ciutat. L'any 979 es va vendre un solar dins murs que tenia al sud
la muralla i la torre (vescomtal), estava ocupat per una casa y un vinyal (21). L'any 1042
s'esmentava el mateix solar, potser amb més espai, que ocupava tota una illa d'ampla-
da, amb l'edifici i arbres de diversos gèneres, segons diu el document (22). Com que en
tots els casos els propietaris eren clergues, hem de pensar que la funció de mantenir l'ex-
plotació agrícola d'aquests espais dins dels murs, sens dubte intensiva, estaria encarre-
gada a llogaters o tinents, potser residents a les mateixes cases citades.

El millor testimoni de l'existència de una població urbana relacionada amb l'agricul-
tura el trobem en un document tardà, sense data, però que pels noms dels personatges
citats podem situar cap al 1020-1030. Tracta del record d'uns pactes o convenis sobre el
repartiment dels delmes i primícies de la parròquia episcopal, que aleshores es devia tro-
bar en procés de divisió entre els clergues de la seu i els de Sant Feliu. Els signants, els
sagristans de la seu i l'abat Blidguer de Sant Feliu, establiren que quan els homes que
vivien dins els murs de Girona fessin les laborationes amb els seus bous (és a dir, les
llaurades), de tota la seva producció de pa, vi i carn, seria Santa Maria la que tindria dret
a tots els delmes i primícies. En canvi, quan aquestes mateixes feines i productes fossin
dels qui vivien fora murs, els drets es repartirien per la meitat entre Santa Maria i Sant
Feliu (23).

Com podem veure, el document identifica clarament uns habitants de la ciutat que
llauraven o feien llaurar la terra amb els seus bous. No sabem si la condició d'aquests



pobladors era de pagesos o de propietaris, però, en qualsevol cas, sabem que l'activitat
d'una part dels habitants de Girona estava relacionada, directament, amb la producció
agrària. Naturalment, aquestes llaurades i productes provindrien de les terres fora murs
situades dins els límits de l'extens terme parroquial de la seu, que examinarem en una
altra part d'aquest llibre.

Tot i la manca de dades directes sobre les activitats econòmiques urbanes abans del
segle XI, podem apreciar alguns indicis de les mateixes estudiant algunes de les recap-
tacions fiscals que podem identificar en els nombrosos preceptes imperials, reials o
papals que van ser atorgats fins a principi del segle XI -l'últim va ser del 1002-.

Des del segle IX, els monarques carolingis es van acostumar a concedir preceptes a
institucions eclesiàstiques com la seu de Girona, on, a més d'esmentar les immunitats o
exempcions respecte de les autoritats públiques, el comte i els seus representants, s'es-
mentaven aquells drets fiscals, o parts dels mateixos, als quals tindrien accés els bisbes.
Entre els més antics figuren el pasquari o pasquer, i el teloneu pascuario et teloneo- ,
uns impostos sobre els quals el bisbe va rebre el dret a percebre un terç sobre tota la
recaptació, en els comtats del seu bisbat, des del 834.

El pasquari era un dret sobre les pastures i, indirectament, sobre tot el bestiar que
pasturava, car moltes pastures eren terres fiscals o públiques. Desconeixem a quins llocs
se satisfeia aquest impost, podria ser als nombrosos mercats de bestiar que s'hi devien
desenvolupar. El teloneu o teloni, de vegades també dit raficum, sembla ser un impost
més estretament relacionat amb els mercats, urbans i rurals; en alguns casos aquesta rela-
ció queda molt clara com, per exemple, en el precepte atorgat pel rei Carles al bisbe
Servus Dei, el 899, on s'esmenta el dret episcopal sobre ...pascuaris et teloneis mercato-
rum terre marisque ceterisque mercatis omnibus (24). Això sembla confirmar la cessió
dels esmentats impostos que pagaven tots els mercaders, terrestres o marítims, a tots els
mercats dels quatre comtats.

Tót i que els documents no indiquin, gairebé mai, els indrets on tindrien lloc aquests
mercats, no hi ha dubte que Girona en seria un d'ells. La butlla del papa Silvestre II ho
confirmà, l'any 1002, quan recorda el dret que tenia la seu a ... terciam partem de ipso
toloneo de ipsos mercatos de predicta civitate vel de ipsius comitatu... ; per tant, veiem
esmentar-se per primer cop, el mercat, o mercats de Girona; tot i que, sens dubte, totes
les altres referències als mercats del comtal de Girona, esmentats als preceptes d'immu-
nitat del segle IX, ja parlaven, implícitament, del mercat de la ciutat, des dels temps de
l'emperador Lluís (abans del 830).

D'altra banda, la toponímia documentada en aquells anys ens recorda els llocs que
feien. o havien fet, aquestes funcions de mercat. El Mercatello era el nom, documentat
per primer cop el 1035, que rebia l'antiga plaça foral que se situava sota les escales de
la seu. Per tant, el lloc hauria mantingut les seves funcions de centre comercial al llarg
d'un mil-lenni. En aquells anys també trobem esmentat el nom de Merchadal o Mercadal,
per primer cop el 1007, per referir-se a un terme situat a l'altra banda de l'Onyar, on
segurament hi hagué un mercat, tot i que la documentació coneguda sobre l'indret des
del segle XI, indica que aquesta funció s'hauria perdut en una data no gaire allunyada.

Entre els tributs directes citats per la documentació, no tenim dubtes que els gironins
també pagaven el censum. Sabem que els jueus de la ciutat l'havien de pagar al bisbe,
tal com explica la butlla papal del 1002, però segurament també el devia satisfer la resta
de la població. El cens ja surt documentat a Barcelona l'any 844 (25), però al bisbat de
Girona no s'esmenta fins el 899, en relació a un precepte d'immunitat del rei Carloman
(26). Sobre la naturalesa dels censos, si bé estem d'acord amb les característiques agrà-
ries dels mateixos en relació a la població pagesa; pagaments de quantitats fixes de pa,



vi i carn; en canvi no estem segurs dels mateixos quan es tractava de població urbana
¿quina era la naturalesa del cens pagat pels jueus de la ciutat, per exemple?. No hi ha
dubte que aquest també seria en productes quan els contribuents fossin propietaris o
pagesos, però no ho tenim tan clar en el cas d'altres oficis ¿com pagaven els artesans o
comerciants?.

Sobre l'origen del censum, cal recordar que es tractava d'un vell tribut públic, sens
dubte el principal, existent des d'època del Baix Imperi Romà, que combinaba les velles
competències de la capitatio i la iugatio, és a dir el tribut personal i territorial. Quant a
la seva evolució, hem de dir que encara sembla citar-se com un tribut d'origen públic a
començament del segle XI, car el citen la butlla papal de 1002 i la consagració de la nova
seu de Santa Maria en 1038, mentre que apareix com una prestació als senyors, laics o
clergues, en els primers establiments emfitèutics documentats des finals del segle XI a
Girona (27), tot i que el mot "establiment" no es farà servir fins el segle XII. Explicar
aquesta transformació és entrar en la mateixa naturalesa del nou règim feudal, va seguir
el mateix procés de privatització, per part dels senyors, que molts altres drets i tributs
d'origen públic d'arrel carolíngia.

Tampoc podem deixar de banda un altre tribut, tot i de naturalesa eclesiàstica, el
delme, que ja hem esmentat anteriorment, en relació al repartiment del mateix entre els
clergues de Sant Maria i Sant Feliu, en una data situada entre el 1020 i 1030. Es tractava
d'un dret parroquial que tothom havia de pagar, principalment en forma de productes,
tal com explica el mateix document. Tot i que a la ciutat de Girona, i a la parròquia epis-
copal, no el tenim documentat fins a començament del segle XI, en el seu territori pro-
per està esmentat des de finals del segle IX, quan el bisbe Teuter va donar als clergues
de la seu, els delmes i oblacions de 14 esglésies de la rodalia, cal entendre de 14 parrò-
quies, encara que el document no ho digui explícitament.
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I.5. La comtessa Ermessenda i la feudalització

Els darrers anys del segle X i la primera meitat de 1'XI significaren una intensa i curta
etapa —només va durar dues o tres generacions—, on es van viure transformacions radi-
cals; a Girona, als comtats catalans i, més enllà, a tota Europa. L'adveniment del feuda-
lisme, anunciat progressivament al llarg del segle X, es va precipitar i va generar una
época de conflictes i desestabilitzacions que van posar en perill l'ordre polític existent,
forjat en el curs del segle X per les nissagues comtals. Aquestes aconseguiren superar la
tempesta, però al preu d'acceptar un poder compartit amb la noblesa territorial, la guan-
yadora de la contesa, i de la reconstrucció d'un poder nou, basat en els lligams perso-
nals de fidelitat.

A Girona aquesta etapa està marcada per l'extraordinària personalitat d'Ermessenda, que
va governar els comtats, i molt especialment el de Girona, des de 993 fins 1057. Ella va viure
totes les glòries i misèries d'aquesta etapa tumultuosa, tractant de preservar l'herència polí-
tica rebuda dels seus predecessors i del seu marit, mort en 1018. Finalment vençuda, va
haver de renunciar al poder en 1057, i al seu preuat govern del comtat de Girona, una
renúncia que clou tota una forma de governar que va morir amb ella, uns mesos després,
i que nosaltres farem servir per tancar l'àmbit cronològic del nostre estudi.

El temps de Ramon Borrell i Ermessenda (993-1017)
La presència de la comtessa Ermessenda es palesa des del mateix any 993, abans de

la mort del comte Borrell II, el testament del qual va ser adverat pels testimonis el 24 de
setembre de 993 (1). No sembla que Ermessenda s'hagués casat gaire temps abans, car
no trobem documents sobre la seva activitat, i la del seu espòs, el comte Ramon Borrell,
abans de 992. Sobre la data del seu matrimoni pensem que cal situar-la entre novembre
de 992, quan el comte Ramon, actuant en solitari, va donar un alou a la seu i al bisbe
de Vic, i el gener de 993, quan Ramon i Ermessenda, ja casats, van vendre un alou, situat
prop de Manresa. Des d'aquesta darrera data trobem diverses referències a la seva actua-
ció, generalment conjunta.

Sobre la personalitat d'Ermessenda, hem de recordar que era filla del comte Roger de
Carcassona. Desconeixem la seva edat en el moment del casament, però, tot i que jove,
ja devia ser prou gran, car apareix actuant, des del primer moment, amb plena potestat,
associada al govern pel seu marit. De les seves qualitats en parlaren, a bastament, fonts
contemporànies i posteriors, especialment eclesiàstiques —com la del bisbe i abat Oliba,
per exemple— que li dedicaren grans lloances, en part, a causa de l'actitud favorable que
la comtessa mantingué sempre envers l'Església. Els documents li dediquen elogis com
el que relata un judici celebrat a Vic, que parla del comte Ramon i la seva ... venustissi-
mam uxorem eius magnificenque nominandam Ermessindam comitissam, (2).
Insòlitament, car es tracta d'un document eclesiàstic, aquest text sembla fer referència a
la seva bellesa, a més de les seves qualitats morals i de govern (fig. 6).

La presència del comte i la comtessa a Girona es fa evident pocs mesos després d'ha-
ver assolit el poder, després de la mort de Borrell II; el març i abril de 994 van signar
diversos documents que proven la seva estada a la ciutat i al seu comtat. El primer, de
5 de març, explica la venda d'un alou i feu comtal de Madremanya (3), que va ser com

-prat per Otger, senyor de Monells; una més de les moltes operacions de vendes d'alous
comtals, fetes pels comtes a les darreries del segle X. Un mes després, el 5 d'abril, els
comtes firmaven la donació a la seu de diversos alous del Baix Empordà; la torre i l'es-
glésia de Palau —Palau Sator—, i altres a Sant Feliu de Boada i Mollet de Ter (4). Es trac-
tava de donacions rebudes del testament de l'ardiaca Sunyer Llobet, el fundador del



xenodochium, que havia mort el gener d'aquell any. La proximitat cronològica dels dos
documents ens fa pensar en un primera visita dels comtes a Girona, com a mínim entre
els mesos de març i abril de l'any 994, durant els quals devien convocar la cort comtal
i, potser, assistir a la donació definitiva de l'antic palau al bisbe Gotmar, un cop mort el
comte Borrell i finalitzat el seu dret d'usdefruit sobre el mateix. Malgrat la pèrdua del seu
casal gironí, els comtes no degueren trigar gaire a bastir-ne un altre en un indret proper,
com veurem més endavant.

Fig. 6. Pedra de l'anell de la comtessa Ermessenda. Calcedònia de tonalitat blanquinosa on es gravà el seu
nom en llatí ERMESI(N)DIS i en àrab.

Com podem observar, els comtes realitzaren diverses vendes en el decurs de les seves
estades a Girona; en 988 Borrell II havia venut la seva residència comtal, a canvi de 50
lliures d'or, en 989 ell mateix havia cedit l'alou comtal de Cervià, a canvi de 15 peces de
plata, i en 994 els nous comtes cedien l'alou de Madremanya a canvi d'altres dues unces
d'or. Uns anys després, en 1002, Ramon Borrell i Ermessenda van empenyorar el seu
alou –domini– de Lloret, com a garantia de les 25 lliures d'or i l'alou de Palau (comtat
de Besalú) que havien rebut del vescomte Sunifred (5). La donació aclaria que, si en
decurs de dos anys, a comptar des de la festa de Tots Sants, els comtes no podien tor-
nar el préstec, l'alou de Lloret restaria definitivament en possessió de Sunifred. L'alou
tornà a mans dels comtes, car vint -i-cinc anys després, Ermessenda el va permutar per
un altre.

Totes aquestes vendes, i moltes altres realitzades pels comtes a Osona i Barcelona, a
banda de donar una bona imatge de la progressiva implantació de l'or com a moneda
efectiva i comptable, també parlen de les seves dificultats financeres en els darrers
decennis del segle X i principis de 1'XI. Cap document indica les raons de totes aquelles
operacions, però, sens dubte, cal relacionar-les amb les importants pèrdues provocades
per la incursió d'Al Mansur en 985; les reconstruccions d'edificis i muralles, especialment
a Barcelona, i el rescat dels nombrosos captius van abocar la hisenda comtal a una allau
de despeses molt superior al nivell dels ingressos –minvant–, del patrimoni i fisc com-
tal. Progressivament, aquestes vendes significaven el traspàs de la jurisdicció –és a dir,
del poder– de part del territori, a mans de nissagues nobiliàries, com les citades dels sen-
yors de Cervià en 989, de Monells en 994, o, provisionalment, dels vescomtes a Lloret



en 1002. Per tant, les condicions per al traspàs de l'autoritat cap als senyors territorials,
ja estaven donades pels volts de l'any 1000; només calien les rebel•lions que les farien
possibles, unes decennis després, quan l'autoritat comtal, després de la mort de Ramon
Borrell, restà dividida i afeblida.

En relació al "vell" palau comtal de Girona, esdevingut episcopal aleshores, tenim una
altra notícia molt propera en el temps. El 20 de gener de 995 l'arxilevita Guitart, nebot i
hereu de Sunyer Llobet, el fundador de l'hospital de pobres, malalts i pelegrins (el xeno-
doquium), va donar a la seu les cases –"noves" diu el document–, que el seu oncle havia
fet aixecar, i que se situaven al costat de les cases de la residència episcopal, al sector
sud de l'actual palau, a tocar la placa dels Lledoners (6). Es tractava de la donació d'un
conjunt o illa de cases i, encara que el document no ho digui, pensem que la donació
es feia amb l'objectiu d'ampliar el nou episcopium veí, que el document defineix com
un conjunt d'edificis format pel cellarium atque cenaculum episcopale, a més de la
coquina, curte et solario, citats més endavant. El fet que en un document tan important
no hi figuri la signatura del bisbe Gotmar ens fa sospitar que ja s'hauria produït, poc
abans, la seva defunció, car la seva signatura encara apareixia en un document anterior
de tres mesos. Gotmar no pogué veure culminada, per tant, la construcció de la residèn-
cia episcopal que ell mateix havia començat amb la compra del palau comtal, el 27 de
juliol de 988. Com l'ocupació efectiva del casal no degué començar fins a començament
del 993, després de la mort del seu usufructuari, el comte Borrell II, la construcció i
ampliació de la residència episcopal devia estar aleshores, a començament de 995, en
ple procés.

No sabem quant de temps trigà a produir-se l'elecció del nou bisbe; el càrrec, per
nomenament dels comtes Ramon i Ermessenda, recaigué en Odó, abat de Sant Cugat del
Vallès. Aquest s'esmenta, per primer cop, el 20 de gener de 996 (7), però devia ser ele-
git l'any anterior. Durant el seu episcopat comencem a trobar indicis ferms de la cons-
trucció d'una nova seu episcopal –un temple romànic–. Es tracta de dues notícies allun-
yades en el temps, situades en l'inici i el final del seu episcopat. L'any 997 Odó acudí al
comtat de Besalú, a la vall de Bac, per consagrar la nova església parroquial de Sant
Feliu, a la qual imposà un cens anual d'un diner "gros" ... ad opus sancta Maria sedis
Gerunda (8). Si bé era normal que les esglésies parroquials estiguessin subjectes al paga-
ment d'un cens a la seu i el bisbe, és excepcional la seva dedicació a l'obra de cons

-trucció d'una catedral; per això pensem que aquesta referència és el primer indici segur
d'unes obres, fermes i sostingudes en el temps, relacionades amb l'aixecament de la
nova catedral. La segona notícia la trobem en 1010, el testament del comte Ermengol
d'Urgell deixava cinc unces d'or per a les obres de la seu de Girona (9).

De fet, podem pensar que aquesta obra podria haver començat uns anys abans.
L'aixecament del nou palau episcopal, en el solar del palau comtal venut en 988, devia
formar part d'un projecte de més abast, que hauria començat amb la construcció de
l'hospital de peregrins des de l'any 979, i que per completar-se demanava un nou tem-
ple i l'aixecament d'una residència canonical, tot situat en el mateix espai. Les obres del
palau i el temple episcopal poden haver estat simultànies, mentre la casa del canonges
trigaria dos decennis a començar. En qualsevol cas, les dificultats econòmiques que això
degué comportar al bisbe foren molt grans, fins al punt que, la realització del conjunt
no hagués estat possible sense la intervenció d'altres patrocinadors, principalment de la
comtessa Ermessenda, com veurem més endavant.

En paral•lel a la consolidació del nou complex episcopal de Santa Maria, dins murs
de la ciutat, en els mateixos anys trobem indicis significatius de canvis en l'antic temple
episcopal de Sant Feliu, que aleshores –a finals del segle X– ja havia perdut aquest sta-



tus. En aquest sentit és significativa l'aparició dels primers abats de l'antiga seu. En docu-
ments, ja citats, de 994 i 995 apareix el nom del bisbe Arnulf de Vic, que també signà
com abat de Sant Feliu i diversos cops més després de l'any 1000; igualment figurava
com a bisbe i abat en documents del 997 i 998 relacionats amb el comtat i la seu de Vic
(10). El seu successor, Borrell, també acumulà les dues dignitats; entre 1010 i 1017 surt
repetidament citat com abat de Sant Feliu, l'última vegada la tardor de 1017 (11).

Sembla clar que ha d'existir una gran relació entre l'inici de l'aixecament del nou com-
plex episcopal i l'aparició dels abats de Sant Feliu; tots dos fets se situen entre els anys
993-994. De fet es tracta d'una etapa més en el procés de segregació de les dues insti-
tucions, antigues cocatedrals des del segle IX, que va començar quan Santa Maria obtin-
gué la primacia a començament del segle X, i s'afermà cap a 970-980, quan Sant Feliu
deixà de ser esmentat com a temple episcopal, tot i que restà subordinat a la seu de
Santa Maria. Si tenim en compte que Sant Feliu continuava en mans de la seu, i per tant
del bisbe, tal com indica la butlla papal del 1002, l'aparició del bisbes de Vic com abats
de Sant Feliu, només podem explicar-la com la donació d'un benefici entre dos bisbes;
de fet, un pacte, que esdevindria feudal en 1017, quan s'establí un jurament de fidelitat
entre els prelats i s'especificaren les condicions i límits del conveni, que incloïa clàusu-
les militars. D'altra banda, sembla evident que els comtes Ramon i Ermessenda haurien
participat en el nomenament, car, de fet, era competència seva el nomenament dels prin-
cipals càrrecs eclesiàstics, com els bisbes i abats, per exemple. Per tant, tot sembla indi-
car que ens trobem davant d'un acord a tres bandes, entre els comtes i els dos bisbes,
les causes del qual, romanen desconegudes per a nosaltres.

En qualsevol cas, 1'abaciat dels bisbes de Vic a Sant Feliu de Girona, des de finals del
segle X, no cal interpretar-lo, encara, com una mostra del naixement d'una abadia inde-
pendent. Sant Feliu no ho seria veritablement fins al nomenament d'un abat propi i una
comunitat de canonges, fets que cal situar al voltant del naixement i dotació de la nova
canònica de Santa Maria, cap a 1019.

Ara bé, el títol d'abat devia comportar algun tipus de remuneració, com el pagament
al bisbe d'Osona d'algunes rendes i drets episcopals, o fraccions dels mateixos. En
aquest sentit no podem deixar de remarcar la presència de l'abat-bisbe Arnulf en tres
documents, ja citats, dels anys 994 i 995, en tots els casos es tracta de donacions de béns
a la seu de Girona, en els quals Arnulf signa com a testimoni de les operacions. ¿Això
significa que el bisbe Arnulf tindria, com abat de Sant Feliu, drets sobre una part dels
ingressos procedents sobre alguns béns episcopals? No ho sabem segur, però sembla
possible si tenim en compte els evidents lligams que relacionaven encara Sant Feliu amb
la seu de Santa Maria, tal com veurem tot seguit.

Aquest context de dependència de Sant Feliu en relació a la seu, quedava molt clar
en la butlla que el papa Silvestre II va concedir al bisbe Odó, en desembre de 1002 (12).
No sembla que l'obtenció d'aquest precepte calgui atribuir-la a cap situació especial,
diversos comtes i bisbes catalans, com Ermengol d'Urgell, Ramon Borrell i els bisbes Sala
d'Urgell i Arnulf de Vic, a finals de 1001 i principis de 1002, visitaren Roma i obtingue-
ren butlles pontifícies. La personalitat del papa, l'antic monjo Gerbert d'Aurillac, que esti-
gué en estret contacte amb els bisbats i comtats catalans abans del seu ascens al papat,
explica la força dels vincles amb la seu romana en aquells anys. Malgrat tot, el precep-
te presenta algunes característiques remarcables que analitzarem tot seguit.

En primer lloc, el text esmentava les possessions de la seu de Santa Maria, entre les
quals, en primer lloc, se citava l'església de Sancti Felicis martiris et Sancti Narcissi.
Aquesta primera referència a un presumpte Sant Narcís de Girona –que de fet no va exis-
tir mai–, era resultat d'un procés de progressiva introducció d'algunes advocacions orien-



tals, reals o inventades, a partir dels segles VIII i IX. Alguns martirologis carolíngis –com
el d'Adó, conservat a Girona–, van donar lloc a aquesta "tradició inventada", els orígens
i evolució de les quals, han estat ben estudiats i desmitificats per autors moderns (13).

A banda de la "invenció" de Sant Narcís, la butlla reprodueix moltes de les posses-
sions i drets, com les vil-les o els tributs, que ja apareixien en el preceptes i butlles del
segle IX i principis del X; el més significatiu, en aquest sentit, eren les absències i les
adiccions. Per exemple, quan s'esmentaven les vil-les i termes del comtat de Girona,
hom feia referència a l'alou de Parietes Rufini, citat des de principis del segle IX, o el
de Sancta Maria quam dicunt Episcopale (La Bisbal) constituït a principis del X. En
canvi no es parlava de la villa de Castellum Fractum, que sembla haver sortit de mans
dels bisbes després de 922, quan se citava per últim cop. El precepte també parlava de
la confirmació de ...quantum habere videtur infra muros civitatis Gerundensis; és a dir,
de tot el que la seu i el bisbe tenien dins murs de la ciutat. Per primera vegada, hom
esmenta les possessions episcopals dins Girona; cap dels preceptes anteriors, l'últim de
922, ho havia fet. Sens dubte, les adquisicions episcopals de finals del segle X, espe-
cialment les relacionades amb el nou palau episcopal, així com les primeres donacions
de cases dins murs, que començaren a crear un patrimoni immobiliari de la seu, expli-
quen la fórmula utilitzada en la butlla de Silvestre II que, al mateix temps, reconeixia
els drets jurisdiccionals sobre els sectors episcopals de la ciutat, indici d'un incipient
fraccionament de l'autoritat dins la mateixa. A banda d'això el document recordava
antics drets, com els terços sobre el pasquari, teloneu o monedatge – antics drets fiscals

–i afegia el censum o impost directe a pagar pels jueus que vivien en la ciutat.
Desconeixem si aquest dret havia estat concedit anteriorment, o si va ser atorgat ales-
hores a la seu.

Des de començament del segle XI, agafaren consistència algunes línies de desenvo-
lupament històric, particularment les que feien referència al procés de consolidació i
transformació del règim de beneficis i alous, ben implantat al llarg del segle X, cap al
nou model feudal, general a tot l'Occident cristià; i també tot allò que feia referència a
la relació dels governants, els comtes Ramon i Ermessenda en el nostre cas, amb aques-
ta evolució. De tot plegat Girona en disposa de bons exemples.

A principis de 1'XI comencem a disposar de dades directes del paper i la importància
assolida pels nobles dins la ciutat. L'any 1010 coneixem la notícia de la donació al
monestir de Sant Cugat del Vallès, d'unes cases que Sunyer de Cervià, fill del difunt
Llobet, tenia dins murs de Girona (14). El mateix any, a finals de novembre, la venda
d'un alou situat entre l'església de Sant Martí Sacosta i la muralla, que uns jueus van ven-
dre al sagristà Bonhom, feia limitar l'alou, al nord, amb la citada muralla i la torre de
Gausfred Vidal, senyor de Pals.

En tots dos casos, ens trobem amb personatges força significatius de la noblesa terri-
torial gironina pels volts de l'any 1000. El primer, Sunyer, senyor de Cervià, era el mag-
nat que havia comprat al comte Borrell l'alou de Cervià; és dir, els drets comtals –la
jurisdicció– de les vil•les de Cervià, Raset i Espiells, uns termes que esdevindrien, pocs
decennis després, el castrum de Cervià. El document palesa que el nobles disposaven
de propietats –cases– dins Girona, segurament moltes més de les que coneixem; només
en sabem alguna cosa d'aquelles que arribaren a mans d'institucions eclesiàstiques, com
aquestes de Sant Cugat, les que progressivament anaren passant a mans de la seu i els
seus clergues, i les que arribaren a d'altres monestirs com Sant Pere de Rodes –encara
en el segle X– , Sant Daniel i Santa Maria d'Ullà, ja en el segle XI. Mig segle després,
veurem esmentar-se un altre senyor de Cervià, Silvi Llobet, que va deixar als seus hereus
les cases i la torre (de la muralla) que tenia en feu del comte i el bisbe.



La referència a les possessions de Gausfred Vidal a Girona és encara més simptomà-
tica. Aquest era senyor de Pals, i la seva nissaga també mantenia interessos en altres ter-
mes de la costa empordanesa, com el de la vall d'Aro, tal com sembla deduir-se d'un
document de l'any 1014. A Girona el citat Gausfred posseïa, des d'abans de 1010, una
torre de la muralla, que pel context del document podem assegurar que es tracta de la
que trobem, encara avui, entre la torre vescomtal, o de Cabrera, i el Portal Rufí, actual-
ment l'entrada a la Força Vella des de la Plaça de Sant Domènec (torre núm. 7) (15).

La possessió de torres de la muralla de la ciutat en mans de nobles, ens fa pensar que
aquestes haurien estat donades pel comtes, senyors de la ciutat i dels seus murs, com a
benefici o feu, la qual cosa comportaria, segurament, la participació del citat noble en una
part dels censos i altres drets públics urbans de cases adjacents, com a remuneració del
servei de defensa militar prestat. Tenim indicis de que aquesta situació ja podia donar-se
a mitjan segle X, en forma de beneficis, això podria significar que el procés d'infeudació
o concessió de beneficis urbans a nobles –fideles–, tal com passava amb altres vendes i
donacions d'alous rurals, podria haver -se iniciat a mitjan segle X, o abans i tot.

Aquestes donacions comtals estan ben testimoniades, en aquells anys, a d'altres ciu-
tats, com, per exemple, a Barcelona, i confirmen el que ja hem dit a Girona. En 1028,
una venda testamentària parla d'una torre, mur i casa que havia estat donada al difunt
Guitard, mitjançant una carta de donació, pel ja difunt comte Ramon i Ermessenda, la
qual cosa fa recular la data de donació a 1017 o abans. Les citades torre i mur afronta-
ven, a nord i sud, amb altres torres i murs que pertanyien a altres possessors, que, pro-
bablement, també les haurien rebut dels comtes (16). Això fa pensar que Ramon i
Ermessenda haurien cedit a fidels seus, probablement nobles, trams de muralles amb les
seves torres, en benefici o feu, això ho desconeixem, a canvi d'un preu. Pel que sem-
bla, el domini sobre el recinte continuava en mans dels comtes, car la venda en cap
moment defineix la torre, mur o casa com alous dels possessors.

Malgrat diversos entrebancs, l'obra de la seu sembla fer progressos importants a par-
tir de 1010. Abans d'aquesta data, l'escàs nombre de testaments, i la migradesa de les
donacions per a la construcció de la nova catedral, semblen indicar que, o bé el bisbe
Odó hauria decidit continuar l'obra amb els seus recursos, o bé que aquesta tasca no
havia trobat el suport d'altres patrocinadors. Sembla significativa, en aquest sentit,
l'absència de cap referència a la participació dels comtes Ramon Borrell i Ermessenda
en les seves despeses, abans de la citada data, probablement un altre signe de les seves
dificultats econòmiques, encara en el primer decenni del segle XI.

Odó sembla haver mort a finals del 1010, després de la seva participació en la gran
expedició cordovesa d'aquell any, encapçalada pel comte Ramon, al qual acompanya-
ven bisbes i abats –que no defugien les campanyes militars, com a prova dels seus orí-
gens nobles–, i vescomtes, nobles i guerrers; una expedició nombrosa, amb milers de
participants; i ben profitosa, malgrat les pèrdues severes, entre les quals s'hi trobaven el
comte Ermengol d'Urgell, Arnulf, bisbe de Vic i abat de Sant Feliu, el vescomte Sunifred
de Girona, i el nostre bisbe de Girona. És probable que els comtes aprofitessin aques-
tes vacants episcopals i abacials per renovar aquestes dignitats amb personal més pro-
per. Sembla que 11 d'octubre de 1010, els comtes van nomenar bisbe de Vic, i segura-
ment abat de Sant Feliu, a Borrell, un membre la noblesa osonenca (17).

A Girona, la mort del bisbe Odó deixà el camp lliure a la comtessa Ermessenda per
nomenar per al càrrec al seu germà, Pere Roger, el qual havia estat preparat per acce-
dir-hi, segurament, des de feia temps. El nou bisbe hauria renovat els esforços per man-
tenir i incrementar les obres de la nova seu gironina, aquest cop amb el suport explícit
dels comtes, és a dir, de la seva germana i el seu cunyat.



En l'any 1015. en un document de 18 de juny, el bisbe Pere explicava l'important
paper adquirit pels comtes en l'obra de la seu (fig. 7). Es tractava de la donació de l'es-
glésia de Sant Daniel, amb els seus béns, als comtes, a canvi de les 100 lliures d'or que
Ramon i Ermessenda li havien donat per a la construcció dels murs i la nova coberta de
la seu, una obra que semblava urgent i necessària car, com deia el mateix bisbe, el vell
temple carolingi es trobava en un estat de destrucció força gran (18). La quantitat era
important i segurament ajudà molt a incrementar el treballs.
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Fig. 7. Pergamí de l'any 1015 (ACSG) pel qual els comtes de Barcelona donaven al bisbe Pere 4 mitgeres de

terra al Mercadal.

En tots els sentits deduïm que la donació citada ha de ser posterior al 1010, car ales-
hores els comtes començaren a disposar de grans recursos d'or musulmà, producte de
l'expedició de 1010 i del sotmetiment dels territoris musulmans propers; un fet docu-
mentat, a bastament, des d'aleshores, car testimoniem la desaparició de la moneda de
plata en benefici de l'or. D'altra banda, cal pensar que la donació comtal no hauria d'es-
tar molt allunyada en el temps, i segurament, es relacionava en l'estret lligam familiar de
la comtessa i el bisbe gironí. Finalment, no podem oblidar una altra conseqüència trans-
cendental de la citada permuta del 1015, els comtes —especialment Ermessenda— dispo-
saren d'un temple i uns béns a la vall de Sant Daniel, que immediatament destinaren a
la creació d'un nou cenobi femení.

Els darrers anys de la vida de Ramon Borrell semblen dominats per les relacions amb
els musulmans; de vegades pacífiques, com per exemple quan els comtes acudiren a a
Saragossa, en 1016, per participar en la signatura de l'acta d'esponsalici del seu fill, el
futur comte Berenguer, amb Sança de Castella. Però també eren violentes, per exemple,
en 1017, quan Ramon aparellà una nova expedició militar que es dirigí cap a Còrdova,
però de la qual se"n retirà aviat, car morí el 8 de setembre d'aquell any, després d'ha-
ver retornat als seus comtats (19).



Ermessenda i el seu fill, Berenguer Ramon (1017-1035)
Després de la mort de Ramon Borrell, Ermessenda, la comtessa vídua, va quedar com

a única governant, de iure i de facto, dels comtats, car l'altre hereu, el seu fill Berenguer
només tenia 13 o 14 anys. En el testament, perdut, del comte Ramon, la situació privi-
legiada d'Ermessenda restava clara, car, quaranta anys després, recordava que el seu
difunt marit li va deixar en propietat els comtats i episcopats d'Osona, Girona i
Barcelona, als quals la comtessa no havia renunciat des d'aleshores. Sota aquest títol
d'herència rebuda del seu espòs, Ermessenda lluitaria aferrissadament la resta de la seva
vida contra aquells que tractaren d'arrabassar-li la seva autoritat.

No sabem exactament en quin context s'escripturà un dels primers documents con-
servats després de la mort del comte Ramon. Es tracta d'un jurament de fidelitat, el pri-
mer conservat a Catalunya, que va fer el bisbe Pere de Girona al bisbe Borrell de Vic,
molt poc abans de la mort d'aquest, com podrem veure. El jurament comportava un
compromís d'auxili i defensa dels feus, alous i castells del bisbe vigatà, incloent-hi l'a-
badia de Sant Feliu de Girona. El pacte, amb implicacions polítiques i militars evidents
n'exceptuava del seu abast la comtessa Ermessenda i el seu fill, el comte Berenguer, la
qual cosa significava el reconeixement de la potestat superior de l'autoritat comtal, con-
tra la qual no podrien dirigir-se les obligacions derivades del jurament (20).

El document presenta evidents i diversos significats importants. En primer lloc, cal
identificar que s'havia establert pocs dies o setmanes després de la mort del comte
Ramon Borrell, fet esdevingut el 8 de setembre de 1017, i abans del nomenament d'un
nou abat de Sant Feliu, Blidguer, citat, per primer cop, el 29 de novembre del mateix
any. El pacte ens obliga a recordar el que ja hem explicat més amunt, l'inici del vincle
entre els bisbes gironins i vigatats es remuntava a 994, quan el bisbe Arnulf de Vic va
ser reconegut com abat de Sant Feliu. Però, a diferència del que devia passar aleshores,
l'any 1017 –és a dir, un quart de segle després–, el vincle entre els bisbes desconeix, en
part, la suprema autoritat pública dels comtes, en establir un acord privat de fidelitat,
quan, de fet, teòricament, la fidelitat era un compromís públic que només podien rebre
els reis i, en el seu defecte, els comtes. Es clar que els comtes eren reconeguts en un
altre aspecte del pacte, el compromís de defensa del bisbe gironí al vigatà, amb evidents
implicacions militars, car establia l'obligació de lluitar contra qualsevol agressor que vio-
lés les possessions del vigatà; aquest aspecte excloïa explícitament la comtessa vídua i
el seu fill, car, en cas de no fer-ho, hagués significat un acte d'insubordinació –de fet, un
manifest de rebel•lió– contra els comtes.

No tenim cap notícia de malentesos entre els bisbes i els comtes que permeti inter-
pretar que el jurament episcopal del 1017 hagi estat signat al marge o contra la voluntat
d'Ermessenda. Ni tampoc cap indici de desavinença entre la comtessa i el seu germà, el
bisbe de Girona. Per tant, cal entendre que el jurament de fidelitat, i l'acord de defensa
que se'n derivava, haurien estat subscrits contra altres, tal vegada els magnats laics que
amenaçaven les possessions episcopals, que pertorbaven els drets episcopals sobre mol-
tes parròquies, fets citats repetidament des de principis del segle XI.

Ermessenda se'ns mostra executant actes de govern a Girona, des del primer moment
de la seva viduïtat. El 29 de novembre del mateix 1017 va presidir un concili o sínode
del bisbat de Girona, on entre altres qüestions, es va haver de resoldre la qüestió plan-
tejada des de feia tres anys, quan ella i el comte Ramon havien escollit l'arxilevita Guitart
–el mateix citat en 995– com a nou abat d'Amer. Els monjos es queixaven de que aquest
no podia fer vida monacal –no s'hi devia acostar gaire pel monestir– i demanaren la
intercessió del bisbe Pere per tal que la comtessa i el seu fill, Berenguer Ramon, triessin
un nou abat (21). Deixant al marge els aspectes concrets del litigi, el document és inte-



ressant perquè mostra fins a quin punt el nomenament dels alts càrrecs eclesiàstics era
competència comtal, després de les disputes aferrissades que, un segle abans, els com-
tes havien mantingut amb es arquebisbes de Narbona, especialment pel que feia a l'e-
lecció de bisbes. El document també resulta significatiu perquè, entre els testimonis sig-
nants, hi havia un Bligarius abba, que no dubtem era l'abat de Sant Feliu, car aquesta
relació es manifestava, explícitament, pocs anys després.

L'aparició documental del primer abat de Sant Feliu que no era bisbe de Vic, sembla
significativa perquè ajuda a entendre el procés de consolidació institucional i patrimo-
nial que aleshores començà l'antiga seu episcopal, esdevinguda llavors abadia canoni-
cal. En relació a aquest punt hem de recordar que, poques setmanes abans, sempre des-
prés del 8 de setembre, el bisbe Borrell de Vic encara s'esmentava com abat de Sant
Feliu, la qual cosa ens fa pensar que el canvi de titular s'hauria produït poc abans de la
data del 29 de novembre, quan Blidguer ja signava com abat. Potser el concili que es
reuní en la cítata data, sota la presidència d'Ermessenda, va resoldre aquest nomena-
ment, entre altres qüestions similars, com l'elecció d'un nou abat per Santa Maria d'Amer.

Aquest abat Blidguer, un nom ben poc freqüent en la documentació gironina i cata-
lana dels segles X-XI, pot haver estat membre de la família vescomtal d'Empúries, poc
coneguda d'altra banda. En un document de l'any 997 hi trobem Amaltruda i els seus
fills; Guillem, vescomte d'Empúries, el sotsdiaca Blidguer, i Sunyer, tots ells fills del
difunt vescomte Adalbert, que van vendre una terra situada a Provençals (Barcelona)
(22). Sembla versemblant pensar que el citat Blidguer, aleshores un jove sotsdiaca que
començava una carrera eclesiàstica, fos el mateix que, vint anys més tard, esdevingué
abat de Sant Feliu de Girona. El seu nom era molt poc freqüent i amb prou feines en
comptem tres o quatre entre els segles X i XI.

L'activitat desplegada per la comtessa Ermessenda i el seu jove fill a Girona sembla
ser molt intensa, en aquests primers temps posteriors a la mort de Ramon Borrell. El 8
de març de 1018, mare i fill, acomplint les condicions establertes en el testament de
Ramon Borrell, mort sis mesos abans, van fer un gran nombre de donacions per a la
constitució del nou cenobi femení de Sant Daniel, que aleshores s'estava bastint. Es trac-
tava de béns comtals repartits per més d'una vintena de termes —vil-les— situats al com-
tat de Girona, la majoria en la rodalia de la ciutat (23). Josep Maria Marquès, que ha estu-
diat aquesta qüestió, considera que tot aquest patrimoni comtal s'orientava a preparar la
fundació del nou cenobi que, com ja hem dit, es trobava aleshores en els inicis de la
seva construcció (24). Encara que la donació provingués del testament del comte, sem-
bla probable que aquest hagués estat redactat per inspiració de la comtessa Ermessenda,
la més interessada en aquesta fundació, i, d'altra banda, coatorgant, donat el seu dret
sobre el dècim dels béns del seu espòs.

Molts altres indicis fan notar la presència d'Ermessenda aquells anys. L'1 de desem-
bre de 1018 era a Girona quan assistí, com almoinera testamentària, a la donació de
diversos alous del pla de Girona i Salt al sagristà Bonhom i als clergues de la seu Vives
i Tassi (25). La donació, com altres des de l'últim terç del segle IX, mostra la voluntat de
la noblesa per enfortir la posició de determinats clergues dins la jerarquia canonical,
segurament membres de les mateixes nissagues.

El 26 d'agost de 1019 Ermessenda presidí l'important judici que l'enfrontava amb el
comte Hug d'Empúries, sobre la possessió de l'alou i terme d'Ullastret, que ella mateixa
havia donat al seu germà, el bisbe Pere (26). En relació a aquest document, que no afec-
ta de manera molt directa la ciutat de Girona, hem de remarcar que resulten significati-
ves les signatures dels magnats que acompanyaren la comtessa. Surten citats Mirono
Ostalensi, Audegario de Mulinello, Raimundo de Pubalo, Arnusto de Bigurio, Geraldo



Caprarensi, Berengario filio Eldemari de Fenestras, i altres facilment identificables com
Amato vicecomite (de Girona), Gaucefredo Vitale (de Pals), Silvio cum patre suo Lobeto
(de Cervià). i Gaucefredo Bernardo (futur senyor de Lloret) et Raimundo Oliba (de
Gironella) fratre eius.

En definitiva, en el seu enfrontament amb el comte d'Empúries, la comtessa rebé el
recolzament del més selecte de la noblesa territorial del comtat de Girona, citada, per
primer cop, gairebé sencera. Però aquesta noblesa començava a fer servir els noms dels
seus alous principals com a cognom identificatiu de la seva nissaga, reivindicant, per
tant, una relació més estreta amb aquests territoris. Un precedent, sens dubte de l'apro-
piació, pocs decennis després, del poder sobre els mateixos.

En el mateix any 1019, el 20 de novembre, va tenir lloc un fet llargament preparat, la
dotació de la nova canònica de la seu, que s'havia de bastir al costat nord de la seu en
construcció, en l'espai que restava fins la muralla nord de la ciutat. Es tractava, sens
dubte, d'un intent de consolidar un espai per a la vida en comú dels canonges, seguint
l'exemple de molts altres conjunts episcopals i abadies canonicals, que en aquells matei-
xos anys s'edificaven per tot arreu. En presència de molts bisbes, abats i clergues, el
bisbe Pere Roger i la comtessa Ermessenda, els veritables promotors de la fundació,
dotaren generosament la nova comunitat amb béns del patrimoni episcopal i comtal,
entre els quals destacaven els alous i drets parroquials corresponents a vint esglésies
(27). Seguien, en aquest punt, el procediment marcat pel bisbe Teuter feia més de 130
anys, quan aquest va tractar de fundar la canònica catedralícia i va dotar-la amb els del-
mes i primícies de 14 esglésies de la rodalia de Girona, de les quals només repetia la de
Sant Martí de Cassà. Les importants donacions concedides per la comtessa, sola o con-
juntament amb el seu germà, mostren el gran interès que mostrava per la consolidació
de la vida comunitària del clergat de la catedral.

Com la nova canònica s'havia d'encabir en un estret i irregular solar, entre la nova
catedral i la muralla, la manca d'espai era, des del primer moment, un dels problemes
més grans. Per ajudar a resoldre'l, la comtessa i el seu fill Berenguer van fer una dona-
ció especialment significativa. El 31 de març de 1020, quatre mesos després de la fun-
dació i dotació, els comtes deixaven a la citada canònica el seu alou que tenien en aquell
lloc, format per un casal —la residència comtal— que tenien entre la muralla i la seu, a
més de la seva cort i la torre rodona (actual torre núm. 20 o Júlia) i el tram de la mura-
lla que hi havia al nord (28). Segurament es tractava del casal —o palau— que va agafar
el relleu de l'anterior, venut pel comte Borrell II al bisbe Gotmar en 988. L'alou com-
prenia l'indret on més endavant s'aixecà el dormitori de la canónica, on ara hi ha la
sagristia. La donació de la torre i la muralla adjacent mostra com, a principis del segle
XI, l'autoritat comtal sobre tot el circuit de muralles —les obligacions militars i els drets
fiscals corresponents—, s'anava repartint en profit de diversos senyors, tal com hem expli-
cat més amunt. Ara era el bisbe qui rebia un sector en propietat, com abans havien estat
altres nobles com Gausfred Vidal, que l'any 1010 tenia una altra torre de la muralla sud,
segurament en feu del comte.

Una altra de les dades significatives d'aquest document és la signatura de Raimundi
Oliba, que ja figurava com a testimoni de la comtessa en el precedent judici de 1019, i
que ara signava, juntament amb el vescomte Amat, entre els testimonis de la donació del
casal comtal. Ramon Oliba era el primer que va portar el cognom de Gironella, cin-
quanta anys després, adoptant, com la resta de nobles, el costum d'utilitzar com a nom
de la seva nissaga el topònim de la seva possessió més preuada. Atesa la importància de
la donació del casal comtal, residència on s'hostatjaven els comtes quan venien a Girona,
els testimonis de la donació havien de figurar entre els majors fidels que la comtessa tin-



gués a Girona. Tot plegat en porta a pensar que Ramon Oliba era un dels homes de con-
fiança d'Ermessenda, i probablement ja hauria estat investit amb el feu de la torre i cas-
tell de Gironella, on el veurem més endavant, com ja havia passat amb altres torres i
trams de la muralla de Girona.

Una de les conseqüències de la constitució de la canònica de Santa Maria va ser que
s'afebliren, encara més, els vincles amb Sant Feliu, que aleshores començava un procés
d'organització autònoma sota l'abaciat de Blidguer i que, ben aviat, comptaria amb
canonges propis. Per tant, era necessari començar un procés de segregació de les dues
institucions, antigues cocatedrals, que les hi permetés la constitució i administració prò-
pia de cadascuna. Coneixem malament aquest procés, però disposem d'algunes dades
prou significatives, en aquest sentit. Es tracta de les referències donades en un document
tardà, sense data, però dels anys 1064-1071 aproximadament (29), on s'expliquen els orí-
gens del costum de repartir els delmes i primícies del terme parroquial de la seu entre
les esglésies de Santa Maria i Sant Feliu. Els testimonis rememoraven que el costum havia
començat en temps de l'abat Blidguer de Sant Feliu, i el sagristà Bonhom de la seu.
Sabem que l'abat ocupà aquesta dignitat des de finals de 1017, com ja hem vist, i
Bonhom, que aleshores ja era sagristà de Santa Maria, no va deixar cap rastre docu-
mental després de 1029; per tant, sembla lògic que situem entre aquestes dues dates l'i-
nici del repartiment del patrimoni de la seu entre Santa Maria i Sant Feliu, inclosos els
drets sobre la vella parròquia episcopal.

Un dels fets més desconeguts i sorprenents d'aquests primers anys del govern de la
vídua Ermessenda, va ser el protagonitzat per mercenaris normands que, tot sembla indi-
car-ho, acudiren cridats per la comtessa i combatiren en diversos conflictes interiors i
exteriors, que també sembla que afectaren Girona.

L'episodi no va deixar cap rastre conegut en la documentació catalana, però el conei-
xem a través del testimoni de dos cronistes francesos. El primer Ademar de Chabannes
fou contemporani dels fets, car morí en 1034, i és el més auster en la descripció dels
fets, car explica que un cap normand, dit Rotger combaté els sarraïns per encarrec
d'Ermessenda i aquesta li donà la seva filla Estefania en matrimoni.

Molt més extens és el relat de Clarius de Sens, cronista posterior d'un segle. Explica
que aquest Roger, fill del comte Rudolf, va sortir de Normandia amb un exèrcit cap a
Hispània, on atacà ciutats i castells. Es casà amb la germana de Ramon Berenguer (error,
hauria de dir Berenguer Ramon), Estefania, i lluità a ciutats com Tarragona i Girona, on
hi visqué amb la seva esposa i les seves tropes durant 15 anys. Després, la gent d'aquell
lloc (Girona) volgueren matar-lo quan estava a l'església de Sant Feliu, en temps del duc
Ricard de Normandia. Roger, que havia perdut el seu exèrcit, deixà com a ostatges la
seva esposa, vint homes i tots els seus béns, i tornà a Normandia (30).

Aquest relat i molts dels seus detalls, com les dates o la identitat d'alguns dels seus
protagonistes, han creat moltes incerteses i molts historiadors, des de Pròsper de Bofarull
(31) a Rovira i Virgili (32) o Santiago Sobrequés (33), han posat en qüestió aspectes o
parts considerables del mateix.

Darrerament, Martí Aureli ha tornat sobre la qüestió i ha aclarit diverses circumstàn-
cies, com la data d'arribada dels normands, que situa cap a 1018, la filiació d'Estefania,
personatge gairebé desconegut en la documentació catalana del segle XI, però que
Aurell demostra de forma convincent que fou filla d'Ermessenda, i després de la marxa
de Roger tornà a casar amb el rei Garcia de Navarra (34).

Sembla que, efectivament, Ermessenda va contractar mercenaris normands poc des-
prés de la mort del seu marit. El motiu pot haver estat la lluita contra Nabil, el reietó de
Tortosa, que dominava la costa fins més amunt de Tarragona, i que va conquerir València



en 1018. Això el va convertir en un enemic perillós dels dos estats que termenejaven
amb les seves fronteres, el cristià de Barcelona al nord i la taifa de Dénia al sud. Això
explica l'aliança entre Ermesenda i el rei ibn Mugeid de Dènia, i la intervenció dels nor-
mands, fets recollits per les cròniques sicilianes que expliquen com Mugit de Dénia tin-
gué marins normands al seu servei i pagà tribut a Ermessenda. En aquest context no pot
sorprendre que els normands passessin al servei d'Ermessenda i combatessin a
Tarragona, car aquesta ciutat, o el que en restava d'ella, se situava entre Barcelona i
Tortosa.

Més difícil és aclarir la sorprenent presència dels normands a Girona. Hem de recor-
dar, segons diu Clarius de Sens, que Roger (de Tosny), la seva esposa i el seu "exèrcit"
(no cal pensar en una força permanent més enllà d'alguns centenars d'homes) s'estatja-
ren a Girona durant 15 anys –si no és que aquest període cal repartir-lo entre Tarragona
i Girona–, la qual cosa s'allargaria des de 1018-1020 (segons el moment d'arribada dels
normans a terres catalanes) fins 1033-1035. Una llarga temporada, que no ha deixat cap
testimoni en la nostra documentació.

¿Com podem explicar els combats i l'estada dels normands a Girona? Sembla lògic
que els normands haguessin lluitat contra els enemics musulmans de Tortosa, però ¿quin
era l'enemic a Girona?

Això ens fa retornar a la història dels hereus de Ramon Borrell; la vídua Ermessenda i
el seu fill, Berenguer Ramon. Les relacions entre mare i fill no indiquen cap litigi durant
els primers anys de la comtessa -vídua; la seva primacia sembla incontestable, ella signa-
va gairebé tots els documents per davant del nom del seu fill, tutelat per la mare a causa
de la seva curta edat; tenia tretze o catorze anys a la mort del pare. Però el comte-nen
esdevingué jove i, podem suposar, cada vegada suportava més malament l'autoritat de la
mare. Fins a 1021, els documents no registren cap canvi de situació en aquest sentit.

Però el 1022 o 1023, tot canvià. Un document, el jurament de fidelitat i conveni de
pacificació entre la comtessa Ermessenda i el comte Berenguer Ramon, ens indica que
hi van haver més que raons entre mare i fill. Es tracta d'un document transcrit diverses
vegades (35) i que ha rebut diverses datacions, les més tradicionals el situaven en 1023,
però darrerament ha estat proposada la de 111 d'octubre de 1022. Es tracta del jurament
de fidelitat fet per la comtessa Ermessenda al seu fill, amb promesa de donar vint-i-nou
castells d'Osona i Barcelona com a penyora o garantia de la fidelitat. Ermessenda no
donava cap castell o penyora situada a Girona, car considerava que aquest comtat devia
ser del seu domini, per donació testamentària del seu marit, i no era objecte de discus-
sió amb el seu fill. El document també cita, genèricament, les penyores o garanties que
el comte va donar, recíprocament, a la seva mare, però aquest segon document no s'ha
conservat.

Un i altre document semblen contenir un autèntic tractat de pau entre mare i fill, car
s'esmenta explícitament el terme "pacificació" i les fortaleses militars esdevenen garantia
del seu acompliment. ¿Cal relacionar aquest conflicte amb la intervenció bèl-lica dels nor-
mands a Girona? Entre 1021 i 1022 els comtes entraren en conflicte i els guerrers de
Roger de Tosny, que havien combatut abans a Tarragona, es desplaçaren a Girona ¿Per
lluitar contra qui? Si tenim en compte que havien estat contractats per Ermessenda i
aquesta havia casat la seva filla amb el cap normand, sembla lògic pensar que aquests
lluitaren a Girona contra els homes de Berenguer per defensar els drets de la comtessa.
La llarga estada de Roger i els seus homes a la ciutat, en una època on Ermessenda sem-
bla l'única autoritat comtal a Girona, podria ser un altre indici en aquest sentit.

¿Com podem explicar les notícies sobre el final de l'estada dels normands a Girona?
Recordem el que ja hem dit; Roger de Tosny i els seus homes van ser víctimes d'una con-



xorxa o d'una revolta. El seu cap va ser atacat quan estava a l'església de Sant Feliu
... voluerunt eum occidere in ecclesia Sancti Felicis... diu la crònica del monjo de Sens. La
data l'hauríem de situar entre 1033 i 1035, si atenem els 15 anys d'estada referits en la
citada crònica. Finalment el normand, després d'haver perdut gairebé tots els seus homes,
fugí, després d'haver deixat ostatges, i els seus béns; i no tornà mai més. A favor de la
data de 1033 o 1035 com a final de l'episodi normand, cal esmentar que Estefania es tornà
a casar, en 1038, amb el rei de Navarra, en una data, per tant, no gaire allunyada.

¿Què va passar a Girona després dels juraments i pactes comtals de 1022? El cert és
que no ho sabem gaire bé. Tothom està d'acord que Ermesenda deixà de realitzar acti-
vitats de govern significatives a Barcelona i que es retirà a Girona. Malgrat la feblesa deis
indicis, tot sembla confirmar aquesta afirmació. Per exemple, en una data desconeguda,
però que podem situar entre 1022 i 1026, el comte Ermengol d'Urgell va jurar fidelitat a
Berenguer Ramon de Barcelona, a més de signar un conveni d'ajuda i defensa mútua i
d'intercanviar-se castells, possessions i rendes (36). Entre aquestes rendes destaquem la
que Berenguer Ramon es comprometé a donar al d'Urgell; cent mitgeres de terra del
comtat de Girona ... quando habuerit predictus Berengarius Gerundensem comitatum
solidum de potestatem Ermessindis comitissae; és a dir, quan el comte Berenguer rebés
la potestat del comtat de Girona de la seva mare Ermessenda, que aleshores en devia
ser la propietària única i indiscutible.

Al marge d'indicis com aquest, el cert és que no disposem de gaires més notícies
d'Ermessenda a Girona. Només una altra, de 1028, quan la comtessa Ermessenda va per-
mutar l'alou comtal de Lloret, que en 1002 havia passat, per poc temps, a mans dels ves-
comtes; a canvi va rebre un altre alou, proper a Girona, que va donar al monestir de
Sant Daniel. A banda d'aquestes poques dades, les fonts en resten mudes, pel que fa a
l'etapa 1023-1035.

¿Què pot haver passat amb els documents d'Ermessenda, que va ser l'única comtes-
sa titular a Girona aquells anys? ¿On estan els testimonis dels actes del seu govern?

La remarcable absència d'aquests documents, que, a més de faltar a l'Arxiu Comtal,
també són absents de l'Arxiu de la Seu de Girona, on, sens dubte, no hi devien mancar,
especialment durant uns anys que la comtessa i el seu germà Pere, el bisbe, estaven coa-
litzats en projectes compartits, com ara l'acabament de les noves catedral i canònica, fa
pensar que aquest buit no és casual. La nostra hipòtesi planteja la possibilitat que els
fonts arxivístics, a Girona i Barcelona, van ser purgats, en una data no gaire posterior,
de tot allò que expliqués la tasca d'Ermessenda, especialment en tot el que aquesta
documentació signifiqués un desafiament a l'autoritat dels comtes amb els quals
Ermessenda hi va estar barallada en diversos moments; el fill, Berenguer Ramon, i el nét,
Ramon Berenguer i la seva esposa Almodis. Si tenim en compte que Berenguer Ramon
morí en 1035 i mai no arribà a desplaçar la seva mare del govern de Girona, per la qual
cosa no pot haver pres cap decisió relacionada amb els fons documentals de la seu giro-
nina, nosaltres pensem que els veritables responsables del buidatge documental només
poden haver estat Ramon Berenguer i Almodis, segurament quan prengueren el domini
del comtat i la ciutat de Girona.

Durant els anys 20 es detecten mostres del procés de consolidació de les noves ins-
titucions eclesiàstiques gironines, nascudes pocs anys abans. En el cas de la canònica de
la seu, després de la seva dotació inicial, va rebre donacions, com els censos de dues
embarcacions a Empúries (37); alous propers a Girona, com terres i horts del Mercadal,
donats per Otger de Monells i la seva esposa (38), o diversos afegits a la dotació inicial,
com el compromís que va prendre el bisbe Pere l'any 1031, de donar 1/3 del valor dels
béns mobles adquirits durant el seu episcopat (39).



Per la seva banda, el monestir femení de Sant Daniel va rebre, entre moltes altres
donacions, una de l'any 1028, un alou que la comtessa Ermessenda havia adquirit per
permuta a la villa de Llac, a les Gavarres, i que va donar a Bonafilla, la primera aba-
dessa coneguda del cenobi femení (40), la qual cosa vol dir que Sant Daniel, que enca-
ra estava en construcció quan es produí la generosa dotació comtal de 1018, ja estava
constituït i funcionava, deu anys després.

Tampoc no podem oblidar la nova canònica de Sant Feliu, que iniciava aleshores la
complicada divisió patrimonial amb la seu, repartint-se els drets parroquials i els béns
immobles, tal com identifiquem a llocs propers, com el Mercadal, per exemple. De tota
manera, la constitució de la seva canònica sembla haver estat més laboriosa, car només
identifiquem aquesta comunitat a partir de 1040, quan començà a rebre donacions tes-
tamentàries.

L'any 1035 va morir el jove comte Berenguer, que no hauria arribat a complir els 30
anys, i en el seu testament ordenà el repartiment dels comtats entre els seus fills (41); el
més gran, Ramon va rebre la potestat sobre els comtats i ciutats de Girona i de
Barcelona, aquest últim fins al Llobregat. Tot això, és clar sense perjudici de la comtes-
sa Ermessenda, titular de tots els comtats per herència rebuda del seu espòs, en 1017,
tot i que el document no esmentava en absolut aquesta qüestió. Fins a l'últim moment,
les relacions entre mare i fill degueren ser dolentes, car en cap moment aquesta era cita-
da en el testament, ni els fills del comte eren posats sota la seva tutoria, un fet que
hagués estat lògic si pensem que el més gran, Ramon, no arribava, als 15 anys. D'altra
banda, a diferència del que va fer amb les seus d'Osona i de Barcelona, a les quals fa
fer deixes, no esmentava cap per a la seu de Girona, la qual cosa és una mostra de les
pèssimes relacions que devia mantenir amb el bisbe Pere, el seu oncle, i de l'escàs, o
nul domini que exercia sobre el comtat i bisbat de Girona.

En qualsevol cas, els anys de disputes en el sí de la família comtal havien represen-
tat un greu entrebanc en la governació dels comtats, i, en general, un enfortiment, de
les principals nissagues territorials, i ja és un senyal que siguin plenament identificables,
a Girona, des de 1020, aproximadament, amb el seus noms i cognoms. Era evident que
cada cop disposaven de més poder i autonomia en els seus territoris, –que considera-
ven els seus alous–, i no dubtaren en aprofitar la feblesa i divisió del poder comtal per
consolidar la seva posició. L'hora de la insolència i la revolta no trigaria a arribar.

Ermessenda i el seu nét, Ramon Berenguer (1035-1058)
Després de la mort del seu pare, el jove comte Ramon no devia trigar gaire a restar

sota la tutoria de la seva àvia, que aprofità l'avinentesa per recuperar gran part del domi-
ni sobre els comtats. Ermessenda apareix des de 1036 actuant també als comtats de
Barcelona i Osona; l'any 1038, el 31 d'agost, les màximes autoritats dels comtats catalans
i l'arquebisbe de Narbona, amb molts bisbes i abats, es reuniren a Vic per assistir a la
consagració de la nova seu vigatana. Fou una magna celebració, promoguda pel bisbe -
abat Oliba, i en l'encapçalament de les signatures també hi figuraven el bisbe Pere de
Girona, el marquès i comte Ramon i la comtessa Ermesenda (42).

Només uns dies després, el 21 de setembre, es procedí a la consagració de la seu de
Santa Maria de Girona. L'escriptura de l'esdeveniment és una autèntica exaltació dels
seus promotors, que són citats com ... la senyora Ermessenda, comtessa, amant de Déu
i servidora de la santa religió, i el magnífic i venerable bisbe de la seu, el senyor Pere.
També els defineix com els vertaders fundadors d'aquesta església i els seus acèrrims
defensors, que havien demanat i organitzat la cerimònia després d'haver restaurat la cate-
dral i subvencionat la construcció de la casa dels canonges, aleshores encara en curs.



Hom confirmà la dotació de la nova seu, provinent de la dotació inicial de la canònica
de 1019, i els seus drets jurisdiccionals sobre els quatre comtats de la diòcesi, com ara
els terços sobre els naufragis, monedatge, mercats, estanys i pesqueries, pastures i
comerç marítim; d'aquesta manera, es confirmaven i ampliaven els drets immunes con-
cedits a la seu des de començament del segle IX –precepte de Carlemany– fins la butlla
de Silvestre II de 1002. Ermessenda afegí un annex al final del text; deixava tres-centes
unces d'or per a la construcció d'una taula frontal –un retaule– a l'altar major. El docu-
ment era signat per l'arquebisbe Guifré i tots els bisbes assistents; el comte Ramon, que
hi degué assistir, no hi era esmentat, prova evident del seu paper secundari en el com-
tat de Girona (43).

Un any després, el 14 de novembre de 1039, el comte Ramon, que havia esposat
Elisabet, la va dotar amb la dècima dels seus drets i béns, tal com marcava la llei gòti-
ca, i afegí a la dot el comtat i bisbat de Barcelona. No va fer cap referència a drets sobre
el comtat i el bisbat de Girona, per raons evidents (44).

En aquesta segona etapa de tutoria o "regència", Ermessenda va mostrar, novament,
una indiscutible activitat com a mestressa del comtat i "protectora" del bisbat i els cler-
gues gironins. Per exemple, el 2 d'abril de 1041 la comtessa presidí, juntament amb el
bisbe Pere, l'elecció i proclamació del monjo Pere com a nou abat de Santa Maria
d'Amer. El document deixa clar que la proposta va ser dels monjos d'Amer, però que la
decisió la van prendre la comtessa i el seu germà, el bisbe (45).

El mateix any, la comtessa presidí la donació del castell de Benedormiens (el Castell
d'Aro) que ella mateixa havia fet aixecar, juntament amb el bisbe i els senyors de Pals,
Gausfred Vidal i Quíxol; el seu domini eminent va ser donat al monestir de Sant Feliu
de Guíxols. La mateixa comtessa i el bisbe feren les principals donacions per al seu man-
teniment; el jove comte Ramon, que hi assistí, només signà com a testimoni. El docu-
ment traspua una indiscutible autoritat d'Ermessenda sobre el comtat, car l'aixecament
del castell s'havia fet sota la seva supervisió, però també mostra la creixent importància
de la noblesa territorial, els senyors de Pals, sens dubte els autèntics posseïdors del cas-
tell; així com el paper ascendent de les fortaleses nobiliàries com a centres vetebradors
del territori, car el document deixava clar que el castell realitzaria funcions de defensa
sobre tot el terme de la vall d'Aro, especialment a la seva façana marítima, i tindria dret
a una part dels tributs i rendes de la mateixa (46).

Dos anys després, en juny de 1043, la comtessa tingué una participació decisiva en
l'elecció del nou abat del citat monestir de Sant Feliu, prova que la comtessa no havia
renunciat a la seva prerrogativa d'elecció de les dignitats eclesiàstiques, com ho havia
fet, dos anys abans, a Santa Maria d'Amer. El cronista Villanueva, compilador de molts
textos guardats als arxius eclesiàstics a principi del segle XIX, explica com la comtessa
insistí diverses vegades davant el bisbe-abat Oliva, quan aquest visità la seu gironina,
que permetés que el monjo Arnau, un fidel d'Oliba, fos alliberat de les seves funcions i
pogués ser elegit abat. Malgrat la resistència del citat Arnau, fou finalment convençut i
acceptà el nomenament, per ordre d'Oliba i Ermesenda (47).

Si observem l'origen d'aquestes notícies veurem que procedeixen d'arxius monàstics
–Santa Maria d'Amer, Sant Feliu de Guíxols– o bé de notícies que el pare Villanueva
recollí, a començament del segle XIX, en el decurs de les seves visites a les esglésies i
monestirs. Es tracta, per tant, de fons arxivístics aliens als comtals o episcopals, que han
conservat el record, agraït, de l'obra d'Ermessenda, molt afavoridora de les institucions
eclesiàstiques. Així es fa més palesa encara l'absència dels documents protagonitzats per
Ermessenda a l'arxiu comtal o als episcopals, concretament al de Girona. La relació estre-
ta que els documents conservats mostren de la comtessa amb la seu germà i la seu de



Girona fan encara més difícil entendre que puguin haver-hi motius "normals" per expli-
car l'absència d'aquests documents que, sens dubte, existiren.

En qualsevol cas, aquests primers anys posteriors a la mort del fill Berenguer (1035)
ens mostren una Ermessenda que ha aconseguit el cim de la seva autoritat i prestigi,
encara que per poc temps. Envoltada d'un nucli d'amics i consellers, entre els quals des-
taquen el seu germà, el bisbe Pere, el bisbe-abat Oliba de Vic, magnats com Gombau
de Besora i Amat Elderic d'Orís, i jutges com Ponç Bonfill Marc, la comtessa, ja força
gran, car tenia més de seixanta anys, mostrava un estil de govern de tipus "antic" que
s'adiu poc amb les noves realitats, especialment amb la consolidació territorial d'una
noblesa que tendia a prescindir, cada cop més, dels usos i formes tradicionals, com mos-
tren, per exemple, les insolències i menyspreus que manifestaven algunes nissagues
nobiliàries en casos de judicis davant la cort, fins i tot en presència de l'autoritat comtal.

Les relacions entre l'àvia i el nét, que potser mai havien estat massa bones, van empit-
jorar després del casament d'aquest amb Elisabet, probable filla del vescomte de
Narbona, en 1038. Es possible que en aquell any les relacions ja estiguessin refredades;
podem pensar-ho en llegir el document de la consagració del monestir de Breda, fundat
pels vescomtes de Girona, Guerau i Ermessenda (48). A l'acte hi assistiren els comtes
Ramon Berenguer i Elisabet, però no la comtessa Ermessenda, la qual cosa sembla sor-
prenent si pensem en la importància de l'esdeveniment i dels seus fundadors. A partir
de 1041 pot haver començat una primera etapa de disputes violentes dels comtes bar-
celonins amb Ermessenda, de la qual en donen testimoni diversos documents, general-
ment juraments de fidelitat, com els que resumim a continuació. Tots provenen del fons
de l'Arxiu Comtal de Barcelona, dipositat en l'Arxiu de la Corona d'Aragó (49);

• 1041-1050. Guifré, comte de Cerdanya, jura fidelitat a la comtessa Ermessenda. (ACB
367).

• 1043-1044. Mir Geribert jura fidelitat als comtes Ramon Berenguer i Elisabet per tots
els seus comtats, exceptuant la ciutat i el comtat de Girona, fins a la mort d'Ermessenda
(ACB 307).

• 1041-1050. Humbert de Cervelló jura fidelitat als comtes Ramon i Elisabet, salvant la
fidelitat deguda a Ermessenda (ACB 382).

• 1041-1050. Miró, fill  d'Ermengarda, jura fidelitat als comtes Ramon í Elisabet, i els
defensarà inclusivament contra Ermessenda (ACB 387).

• 1041-1050. Guillem, fill d'Ermengarda, jura fidelitat als comtes de Barcelona i promet
que no farà societat amb Ermessenda (ACB 376).

• 1041-1050. Sunifred i Guisad juren fidelitat als comtes de Barcelona i, pel que fa a
Girona, no juraran fins que Ermessenda sigui morta (ACB 377).

• 1041-1050. Ramon Sunifred jura fidelitat als comtes de Barcelona i promet que, fins
que aquests tinguin Girona, no farà treva amb Ermessenda (ACB 379).

• 1041-1050. Guilla, vescomtessa de Cardona, jura fidelitat als comtes de Barcelona,
excepte pel comtat de Girona i el que Ermessenda encara té als de Barcelona i Osona
(ACB 368).

• 1044. Conveni dels comtes de Barcelona amb Ramon Mir d'Hostoles per l'alou comtal
de Vilamajor. Els comtes li'n donaran 6 unces d'or l'any fins que la comtessa
Ermessenda sigui morta, a canvi de la seva fidelitat (ACB 313)

Com podem veure, el litigi entre els comtes va donar lloc a un reguitzell de juraments
i convenis. La majoria dels conservats van ser signats per iniciativa del comte Ramon, i
el seu objectiu era, principalment, aconseguir fidelitats, si calia comprant-les, en el seu



conflicte amb l'àvia. No sempre ho aconseguia, com veiem pel diversos juraments on
alguns magnats, com els vescomtes de Girona o de Cardona, rebutjaven implicar-se en
la lluita entre àvia i nét, adoptant, per dir-ho d'alguna manera, una posició neutral, car
exceptuen la fidelitat que deuen a Ermessenda. El jove comte, encara no prou fort por
imposar-se plenament, pel que sembla, hagué de conformar-se amb aquests pactes limi-
tats. Són remarcables les excepcions fetes per Mir Geribert d'Olèrdola, el principal mag-
nat del Penedès, i la vescomtessa de Cardona, que exceptuaven de la seva fidelitat el
comtat i ciutat de Girona, dominis d'Ermessenda; la qual cosa vol dir que reconeixien la
potestat d'Ermessenda a Girona, amb la qual potser haurien signat un altre jurament de
fidelitat.

En altres casos, en canvi, el comte Ramon aconseguia una implicació més activa; per
exemple, en els casos de Miró i Guillem, segurament membres de la nissaga que apa-
reix vinculada al castell de Fornells i amb alous al veí terme de Vilablareix; els quals jura-
ven no fer cap conveni amb Ermessenda i lluitar, si calia, contra la mateixa. En relació
a aquests personatges podem citar la donació testamentària de Bernat Ermengol, que va
deixar el castell de Fornells als comtes Ramon i Elisabet, el 3 de maig de 1048. Bernat
era parent, potser germà, dels citats Miró i Guillem; no podem ignorar les diverses vega-
des que, en la documentació gironina, surten citats Miró Ermengol i Guillem Ermengol,
amb importants possessions a indrets propers a Fornells. Un altre exemple d'aliança con-
tra Ermessenda era el jurament i –segurament– conveni que va subscriure Ramon
Sunifred, que prometia no fer cap treva amb la comtessa, la qual cosa sembla implicar
un estat de guerra, del qual, d'altra banda, les fonts en resten gairebé mudes.

Aquesta primera fase de conflicte es desenvolupà –grosso modo- durant els anys 40
del segle XI i perseguia objectius aparentment gironins; però, de fet, formà part d'un
context més extens. Per exemple, coneixem 1' aliança d'Ermessenda amb el comte Guifré
de Cerdanya que fou replicada pel conveni entre els comtes de Barcelona i d'Urgell –una
aliança estratègica, com ja hem vist–, on el primer garantia a 1'urgellès rendes patrimo-
nials al comtat de Girona després que hagués aconseguit arrabassar-li a Ermessenda (per
tant, reconeixent que no el tenia). Tampoc podem oblidar el conflicte que enfrontà el
comte barcelonès amb el citat Mir Geribert d'Olèrdola, segons sembla, entre 1041 i 1044.
Malauradament, la manca de dates a la majoria de les concòrdies i juraments de fideli-
tat signats aquells anys impedeix que ens puguem fer una idea més concreta de l'evo-
lució dels esdeveniments.

Però a finals dels anys 40, alguns documents datats permeten seguir millor la seqüèn-
cia dels esdeveniments. Els anys 1048 i 1049, els comtes Ramon i Elisabet aconseguiren
la potestat del castell de Fornells (de la Selva) i el jurament de fidelitat del seu castellà,
Hug Guillem (50). Era, que nosaltres sapiguem, el primer indici de la presència sobira-
na del comte Ramon, d'acord amb els nous patrons de la sobirania feudal, i la primera
esquerda coneguda en la xarxa de fidelitats d'Ermessenda al comtat de Girona.

Encara va ser més important –molt més–, el conveni que van firmar el bisbe Pere i el
comte Ramon, el 10 de març de 1051. El bisbe pactava la cessió temporal de gran part
dels drets sobre la dominicatura episcopal de la Bisbal i col-locava la seu i els seus cler-
gues sota la protecció del comte, reconeixent, per tant, la seva potestat. A canvi recla-
mava que el comte es comprometés a fer justícia de totes les malifetes que els seus
homes havien fet a la citada dominicatura; la comtessa Ermessenda només era citada de
passada, i no sembla tenir cap part en el tracte. Es tracta, com podem veure d'un con-
veni de pacificació, després d'una etapa d'enfrontaments, com explica clarament el text.
El bisbe pactava la seva "rendició"; oferia una compensació econòmica –els drets epis-
copals de la Bisbal– i també la seva submissió –i la del seu bisbat i clergues– al comte.



Un esdeveniment decisiu, sens dubte, car capgirava totalment la correlació de forces al
comtat de Girona, encara més agreujat, des del punt de vista d'Ermessenda, per la mort
del seu germà, el bisbe, poc temps després (51).

En relació a aquest pacte podem entendre el següent document, sense data, però cla-
rament posterior. Es tracta d'un jurament de fidelitat, el primer dels dos que Ermessenda
va fer a Ramon Berenguer, on la comtessa es comprometia a defensar els honors del
comte als comtats de Barcelona, Osona i Penedès, amb excepció dels alous que la com-
tessa continuava mantenint en els citats comtats. Pel que feia al comtat de Girona, la
comtessa només reconeixia els drets del nét a l'alou comtal de Palafrugell i Llofriu, i a
la statica de Girona, es a dir el dret de Ramon a estatjar-se en la residència comtal quan
visités Girona i –això és el més important–, la potestat del comte sobre el bisbat de
Girona; un fet clarament establert en el document precedent. El text no feia cap altra
referència a drets dels comte al comtat Girona o a la ciutat, la qual cosa significa que
Ermessenda mantenia, des de tots els punts de vista, la seva autoritat sobirana sobre el
comtat i la ciutat, però la seva pèrdua de control sobre el bisbat –el nou bisbe Berenguer
no li era gaire favorable– significava, indubtablement, una major feblesa de la seva auto-
ritat (52).

Després de l'etapa d'hostilitats, i del reconeixement del nou statu quo comtal, que
implicava, a Girona, un poder bipartit, sembla que hi hagué una breu etapa d'harmonia
entre la comtessa-àvia i el comte-nét, que pot haver durat no gaire més de dos anys, fins
ben entrat 1053. Trobem diversos exemples d'aquesta aparent entesa ben a prop de
Girona; per exemple, el 12 d'abril d'aquell any, tots dos comtes assistiren i donaren el
seu consentiment, juntament amb el bisbe Berenguer, a l'acta de constitució de la nova
església monàstica de Santa Maria de Cervià, promoguda pels senyors de Cervià, Silvi
Llobet i Adelaida (53). Una mostra del gran marge d'autoritat amb que actuaven, ja ales-
hores, els senyors territorials, car, si més no al comtat de Girona, la fundació i tutelatge
dels monestirs havia estat una potestat comtal des de principis del segle X.

Però les bones relacions no trigaren a trencar-se ràpidament; a finals de 1053 o prin-
cipis de 1054, no ho sabem segur, Ramon Berenguer repudià la seva segona esposa,
Blanca, i es casà amb Almodis de la Marca, comtessa de Tolosa fins que fou repudiada
pel seu espòs, el comte Ponç. La història de "l'idil.li" entre els comtes ens ha arribat grà-
cies al testimoni del cronista àrab Al Bakrí, que explica el rocambolesc intent de rapte
de la comtessa mitjançant uns mercaders jueus i la fugida final de la comtessa a
Barcelona. El mateix autor parla de la revenja de l'esposa repudiada que, recolzada per
Ermessenda acudí a Roma i obtingué del papa Víctor III una butlla d'excomunió contra
Ramon i Almodis (54). Desconeixem en quina data tingué lloc aquesta sanció, però sem-
bla posterior a novembre de 1054, car aleshores els comtes barcelonins presidiren, prop
d'un any després de casats, un concili reformador de l'església als seus comtats, amb
assistència dels tres prelats de les seus que controlaven; Berenguer de Girona, Guislabert
de Barcelona i i Guillem de Vic. Els comtes apareixen en la plenitud del seu poder sobre
els bisbats, sense que puguem detectar indicis de cap efecte de les excomunions llança-
des pel papa, fet que sembla demostrar que aquelles han de ser posteriors. En canvi,
l'absència d'Ermessenda sembla un senyal dels conflictes que tornaven a començar (55).

En qualsevol cas, sembla car que l'enrenou es va tornar a encendre entre Ermessenda
i Ramon Berenguer, i, aquesta vegada, amb avantatge decisiva per al comte. Per un
document posterior, del 1057, sabem que Ramon Berenguer s'apoderà del castell de
Gironella i, per tant, de la ciutat de Girona, en una data desconeguda, però que podem
situar entre 1054 i 1056. El domini de Ramon i Almodis es palesa en un altre document,
sense data precisa, que explica el judici celebrat al citat castell, en presència dels esmen-



tats comtes i arbitrat pels bisbes Guillem de Vic i Guislabert de Barcelona. Es tractava
d'un plet entre el comte i Artall Guadall sobre la jurisdicció del castell de Begur, car Artall
al-legava que l'havia rebut de la potestat d'Ermessenda –era, per tant, fidel de la matei-
xa–, a la qual cosa el comte argumentava que Artall no tenia dret a la seva possessió,
car considerava il-legítima l'autoritat d'Ermessenda. El comte exigia que Artall li retornés
la potestat del castell i que esmenés els greuges i malifetes realitzades des de Begur con-
tra les terres i homes del comte (segurament al veí terme comtal de Palafrugell, afegim
nosaltres).

Es tracta d'un dels pocs judicis que parla explícitament del clima que guerra que es
visqué aquells anys. Els fidels de la comtessa Ermessenda, com el citat Artall Guadall des
de Begur, mantenien enfrontaments amb altres fidels dels comtes, com ara, probable-
ment, Bernat Tedmar, antic feudatari de la comtessa, però ara fidel de Ramon i Almodis
pels feus de Palafrugell i Llofriu (56).

El "cop de força" de Ramon Berenguer a la Gironella tingué repercussions importants
al comtat i marcà moviments significatius en les aliances que havien mantingut, fins ales-
hores, els magnats gironins. Entre els anys 1054 i 1056 tingueren lloc diversos juraments
de fidelitat que mostren el progressiu afermament de l'autoritat de Ramon i Almodis. Els
més significatius són de la vescomtessa Ermessenda de Cabrera i el seu fill, el vescom-
te Ponç Guerau. Tots dos reconeixien la potestat de Ramon sobre la ciutat i el comtat de
Girona, una potestat acabada d'aconseguir, com hem vist, però exceptuaven de la fide-
litat deguda al comte els alous que la comtessa Ermessenda encara posseïa a la ciutat i
el comtat (57). Aquesta excepció té sentit si aclarim que la vescomtessa, i el seu fill el
vescomte, també havien rebut honors, alous i castells de la vella comtessa; per exemple,
un document una mica posterior parla del castell de Malavella (Caldes), que la comtes-
sa havia donat a canvi, segurament, de la fidelitat de la vescomtessa, fidelitat que, com
veurem, es mantingué fins l'últim moment.

Un altre magnat, el vescomte Ramon Fo1c de Cardona, es va acomodar també a
aquesta nova realitat. Des d'una data indeterminada, segurament al voltant de 1030-1040,
quan es comencen a documentar al comtat de Girona els Cardona esdevingueren caste-
llans de Gironella, honor, o millor feu comtal, que mantindrien en les seves mans durant
segles. Segurament el feu del castell l'obtingueren d'Ermessenda, a la qual servaren fide-
litat fins la crisi de mitjan anys cinquanta. Aleshores, entre 1054 i 1056, el vescomte va
jurar fidelitat als comtes Ramon i Almodis, per la ciutat, comtat i bisbat de Girona, i li
reconeixia la potestat sobre els castells de Farners i –remarquem-ho–, el de Gironella,
donant així sanció jurídica a la situació produïda de facto per la ocupació del castell giro-
ní pel comte Ramon. El vescomte també exceptuava de la fidelitat els honors que tenia
de la comtessa Ermessenda, entre els quals, cal insistir-hi, ja no s "hi trobava el citat cas-
tell de Gironella (58).

Ja hem dit que Eremessenda havia rebut un cop molt dur l'any 1051, quan Ramon
Berenguer s'apoderà del bisbat de Girona –cal entendre que parlem d'una institució, no
d'un territori– i sotmeté el bisbe i els clergues a la seva protecció i autoritat. El mateix
any, en una data desconeguda, va morir el seu germà Pere, que, com a bisbe de Girona,
havia estat uns dels seus aliats més fidels. La mort del bisbe degué produir-se durant la
segona meitat de 1051, car el febrer de 1052 ja trobem el nou bisbe gironí, Berenguer,
rebent un homenatge de fidelitat pel castell de Salzet (Sant Sadurní de l'Heura) mostrant
com, per sota de l'autoritat comtal, altres poders, com els bisbes, també desenvolupaven
les fórmules de fidelitat i d'infeudació dels castells (59), reconeixent, d'aquesta manera,
el nou i important paper que aquests jugaven en la direcció dels antics termes vicarials
del comtat de Girona.



El bisbe Berenguer era de la Cerdanya, fill del comte Guifré de Cerdanya, el qual
havia jurat fidelitat a Ermessenda i, d'altra banda, mantingué enfrontaments amb els com-
tes de Barcelona i d'Urgell. Això pot fer pensar que l'elecció del nou bisbe –recordem-
ho, una competència comtal– pot haver estat per iniciativa d'Ermessenda, que hauria
aconseguit un nou aliat. Ara bé, sabem que, des de març de 1051, el bisbat gironí es tro-
bava sota la protecció i autoritat del comte Ramon, la qual cosa fa pensar que la com-
tessa hauria perdut la capacitat de decisió en aquesta qüestió. D'altra banda el document
més explícit sobre les relacions d'Ermessenda amb el nou bisbe, no indica que les rela-
cions fossin gaire bones, ans al contrari.

En efecte, en una data incerta, que cal situar entre 1052 –elecció del bisbe Berenguer–, i
el 1055 –per raons que veurem tot seguit–; el nou bisbe va aconseguir la restitució d'un nom-
brós grup de feus episcopals que la comtessa retenia des de l'època del seu germà, el bisbe
Pere. La restitució comprenia prop de trenta esglésies parroquials, amb els seus alous i drets,
així com algunes fortaleses i altres béns (60). Tenim prou raons per pensar que aquesta res-
titució va ser un acte hostil; alguns dels feus retornats, com el castell de Blanes o la parrò-
quia de Palafrugell, els trobarem pocs anys després en possessió de fidels del comte Ramon.

Alguns d'aquests feus serviren per enfortir la posició del comte, que així en disposa-
va per comprar noves fidelitats, com ho demostra el fet que el 21 de març de 1055, els
comtes van fer un conveni amb Bernat Tedmar –un conveni amb clàusules d'ajut militar–,
on aquest milite reconeixia que els delmes de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell,
que abans tenia en feu de la comtessa Ermessenda, ara els tindria dels comtes Ramon i
Almodis (61). Es tractava dels drets d'una de les parròquies que Ermessenda havia retor-
nat al bisbe Berenguer –per tant la devolució hauria tingut lloc abans d'aquella data–, i
que aquest hauria donat, poc després, als seus enemics. Per tant, sembla que la pèrdua
de control d'Ermessenda sobre el bisbat de Girona havia estat definitiva, i això l'acostava
a la seva derrota final. En tot aquest joc de pactes, juraments i infeudacions fets durant
aquesta "guerra civil" comtal, observem que hi ha un clar beneficiari, la noblesa territo-
rial, que sovint juga amb els dos bàndols i enforteix els seus dominis territorials.

Malgrat tot, Ermessenda no dubtà a utilitzar totes les armes possibles en la seva llui-
ta. Una de molt important era la seva relació amb el clergat, car eren ben coneguts els
seus vincles amb la seu de Girona, la seva amistat amb el bisbe Oliba, la seva protecció,
i domini, dels monestirs de Sant Daniel, Sant Feliu de Guíxols o Santa Maria d'Amer, o
la generosa dotació de la nova canònica de la seu gironina, per citar només alguns exem-
ples. Per tot plegat no ens pot sorprendre que utilitzés aquestes influències per atacar
els seus enemics, Ramon Berenguer i Almodis, amb sancions espirituals.

En una data desconeguda, potser de 1055, el Papa Víctor llançà dues excomunions
contra els comtes barcelonins, acusats d'adulteri, car el papa considerà il.legítim el repu-
di de la seva esposa Blanca. Encara que el cronista Al Bakrí considerà que va ser Blanca
la instigadora de les sancions, i això, en part, és cert, Ermessenda mateixa, dos anys des-
prés, es comprometia a fer gestions davant Roma per fer aixecar les altres excomunions
papals, promogudes per la seva iniciativa. Ermessenda encara furgà més la ferida quan,
en el sínode de Tolosa celebrat el setembre de 1056, amb assistència de 18 bisbes de les
províncies de Narbona i Arle, els arquebisbes respectius reiteraren les citades excomu-
nions (62). Aquesta acció era encara més perillosa per als comtes barcelonins, car al
sínode tolosà hi assistiren els bisbes de Girona, Barcelona i Osona, la qual cosa signifi-
cava que, si més no en teoria, els bisbats catalans es giraven en contra de Ramon
Berenguer i Almodis, però no tenim cap indici que els bisbes catalans emprenguessin
cap acció hostil contra la parella. Segurament, en aquell moment difícil, l'or de les paries
musulmanes pogué pagar moltes fidelitats.



Les accions endegades per Ermessenda cap a finals de l'estiu de 1056 són les darre-
res que indiquen un estat d'enfrontament amb Ramon Berenguer i Almodis. Des d'ales-
hores, tot indica que les dues bandes cercaren, i finalment aconseguiren, una solució
arranjada que, de fet, gairebé no amagava l'autèntica derrota de la vella comtessa, amb
més de 75 anys d'edat, davant el jove comte que en tenia poc més de trenta. Un docu-
ment sense data, però anterior al 4 de juny de 1057, explicava un plivi, un jurament de
garanties donades per un fiador, d'una data anterior. El jurament l'havien prestat la ves-
comtessa Ermessenda, i el magnats Eneas Miró d'Hostoles i Amat Elderic d'Orís, que
garantien al comte Berenguer l'acompliment, per part de la comtessa Ermessenda, d'un
conjunt de quatre plàcits o garanties de seguretat a que havien arribat les dues parts (63).
Malauradament desconeixem el continguts d'aquells pactes, però pel desenvolupament
posterior dels fets, hem de pensar que tractaven de com aconseguir la renúncia final
d'Ermessenda als tres comtats, a canvi del reconeixement d'alous i pagaments moneta-
ris per part de Ramon i Almodis. Els tres garants d'Ermessenda, segurament tres dels seus
millors fidels, posaven com a fiança els honors rebuts de la vella comtessa. La vescom-
tessa Ermessenda posava com a penyora el castell de Malavella, i Eneas Miró i Amat
Elderic altres no especificats, potser els castells de Begur i d'Hostoles, dels quals eren
senyors en aquells anys. Els testimonis recordaven que els juraments i fiances havien
estat donats davant l'altar del Sant Sepulcre de la seu de Girona, és a dir, sobre el pòr-
tic o galilea que hi havia en la façana de la catedral. Una dada, per cert, que indica com
la construcció de la seu podia estar acabada, car la façana era, gairebé sempre l'última
part edificada quan un temple antic era substituït per un altre de nou (fig. 8).
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tc .t,^tttr-r ^,,,atô  f . F r ^	 a'rna{ft	 hx ñ ^a►b^-
d,rbr,:^á mr^ :^ d,,,t,m,^► F tm^ `^t^t cm 4t e lO ovala ueLt nat. *u^I ^`

I- W i t .	 e, --åS rn c±taú sorrut :tt ,á >ñ dtaa d,e >uà.jr,t 	 t+t+o á uwJfnt ^	 1 .

•" ^i^cc 

g4ne m_t^-aórarc eá 'Ukri F v' 1- arnd^gr7}
u d,aú	 w c^bart^. o^w ^ist^r tof cp°	 ^"^^t^^.^^^111C^íy

sart^e c'^i -i zu^tce'•`T ^ tYmudt •7	 T	 t torOttsstf.7^^ottClot^ti^vni	 ^•7yy, ^a
osotu f 7 R u o ^► u T't . 	 ^d arn4llt . bast m c	 tbq	 &w f
bt̂ ^ f^.tldao -^ 6 	 n0 Ai}rtat^+o é mwi i d ck.^ftalr 7 mñif rL/j4j nñ4ic Iv .^

4m4'tn el  7r¢rrter*nv á áiomf bcctr1 Çiij7 )ot av .7iCArttu5 t .cn►+t4

wrt .e uDsutuar ha ^uDtat 'Ï f"W pit l. u>` fi F tm ttílrf u►ot ama s *^ inca{•
A m ! cic^nct . aucant,atlá a , a ple 	 c iní a ctmti iOfTu- nb ¢e] ^pd«rlconwÇ H r
u'ínunñ{ufftcúts { '.tb c t. q , šicz f? c $øi4 abetr(uu uamtr 6tn4ui ntCo;

mea í ylicm pbu).r ti j fli f i it ff (*á	 fo	 ,I 4u tom4ttgttbE fí ut tf
I	 tpfu ^rl ` W q^ sal ar(rra,a,n à,caf ftk 2u►(mtó?7 un{^bc ^u^na(atatt+tr^ peí
pl►u ftt ^rn¢{uí d^s9^bre^.

Fig. 8. Pergami núm. 41
sense data de Ramon
Berenguer I (ACA). Jura-
ments davant l'altar del
Sant Sepulcre de la Seu
de Girona.

Probablement aquest document palesava una nova fricció entre els comtes, durant els
primers mesos de 1057. El comte es queixava que els terminis s'havien esgotat, sense que
Ermessenda hagués acomplert amb les garanties, no sabem quines, que havia promès.
Per això el comte denunciava l'incompliment i, pel que sembla, demanava l'execució de



les garanties donades pels fiadors de la comtessa. Els testimonis cridats per Ramon
Berenguer, entre els quals s'hi trobaven els comtes d'Empúries i Besalú, el bisbe d'Elna i
l'abat Berenguer (segurament el de Sant Feliu de Girona), que també havien de decidir
sobre l'execució de les garanties, dictaminaren que el comte havia de donar un temps
suficient -es a dir, ampliar el termini–, i que passat aquest, els fiadors lliuressin les fian-
ces quan el comte els hi ho demanés.

Malgrat les evidents tibantors del procés negociador, aquest estava ben encaminat i
va arribar a la seva fi. El 4 de juny de 1057, la comtessa Ermesenda va fer redactar el
solemne document de renúncia, a favor de Ramon Berenguer i Almodis, de la seva
potestat sobre els comtats, bisbats, ciutats i castells de Girona, Barcelona i Osona que,
com ella mateixa s'encarregava de recordar, ostentava legítimament, car els havia rebut
del testament del seu espòs Ramon Borrell a finals del 1017; un testament on s'especifi-
cava que la comtessa els podria retenir en violan, és a dir, mentre visqués. A més dels
seus drets comtals, rebuts en herència, Ermessenda també renunciava als drets i honors
que havia adquirit durant la seva vida, entre els quals citava el castrum de Begur –el cas-
tell i el seu terme–, que havia rebut per donació d'Udalard Gausfred, fill de Gausfred
Vidal de Pals, en una data propera a 1050. Ermessenda renunciava a tot això a canvi de
1000 unces d'or que ja havia rebut del comte (64); un preu que hem de considerar polí-
tic, molt inferior al valor real dels drets i rendes a que renunciava la comtessa, però sufi-
cients, de molt, per a una persona vella, i segurament malalta.

La renúncia d'Ermessenda fou seguida pels dos juraments de fidelitat que va fer als
comtes triomfants. Com acostuma a passar amb aquest tipus de documents, no porten
data, però devien ser posteriors a la seva renúncia dels drets comtals, de la segona mei-
tat de 1057. Ermessenda jurava fidelitat als comtes Ramon i Almodis per tots els seus
comtats i bisbats i, especialment, per la ciutat de Girona, el castell de Gironella i els
murs, torres i edificis que hi havia a la ciutat. També reconeixia la potestat sobre els cas-
tells que Ermessenda havia adquirit, com el de Begur. Resulta especialment remarcable
la seva promesa de negociar davant el papa Víctor l'aixecament de les excomunions
llançades contra ells i també les que havien promulgat els arquebisbes de Narbona i Arle
en el concili de Tolosa, un any abans (65).

Després d'això, Ermessenda es retirà a la vida privada. Va morir a Sant Quirze de
Besora, el febrer de 1058, i el seu testament va ser l'últim testimoni de la seva generositat
envers les institucions eclesiàstiques, especialment envers la canònica de la seu gironina
(66). Va deixar un llegat al bisbe de Vic, però cap per a Berenguer de Girona, amb el qual,
segurament, no s'havien tancat les ferides dels conflictes precedents. Pocs dies després, el
6 de març, el testament va ser llegit davant de testimonis, en el capítol de la seu gironina;
la qual cosa pot ser un indici de l'acabament de les obres d'una de les dependències cano-
nicals, la sala capitular, una de les moltes obres iniciades a Girona sota el mecenatge
d'Ermessenda. El seu cos va ser dipositat en una tomba de la seu de Girona, sota la gali-
lea o pòrtic de la façana, en el segle XIV va ser traslladat a l'interior del nou temple gòtic,
i encara avui el podem veure en una capella a la dreta de l'altar major (fig. 9).

El comte Ramon, un cop aconseguida, indiscutiblement, la potestat sobre el comtat,
l'episcopat i la ciutat de Girona, va fer donació dels mateixos a Almodis, el 12 de novem-
bre de 1057. El document deia, específicament; ... amb la ciutat de Girona, amb el seu
castell de Gironella, i totes les torres, murs i edificis de la ciutat, demostrant que els com-
tes encara es consideraven els únics senyors sobirans de la ciutat, encara que aquesta
potestat estigués considerablement limitada per altres senyors, començant pel bisbe, que
havien adquirit, en feu dels comtes, drets sobre les muralles, els edificis i els habitants
de la ciutat.



Fig. 9. Sepulcre original de la comtessa Ermessenda, conservat dins del sarcòfag baixmedieval, és una peça
senzilla, de pedra, amb una caixa prismàtica i una coberta a doble vessant que durant molts anys ocupà una
de les fornícules funeràries de la galilea de la seu romànica, al costat de la porta occidental. Són d'extraor-
dinària importància les barres verticals, vermelles sobre fons d'or, pintades sobre el frontal de la sepultura
que constitueixen, ara mateix, l'exemple més antic dels colors de Catalunya.

Entre els assistents i testimonis de la important cerimònia figuraven gran part dels
comdors o senyors territorials del comtat de Girona; el vescomte PonÇ, Amat Elderic
d'Orís, en la seva condició de senyor de Begur, el seu fill Bernat Amat, senyor de
Peratallada, Otger Gausfred de Monells, Miró d'Hostoles, Bernat Gausfred de Pals,
Gausfred Bastons de Cervià i Umbert Odó de Montpalau, entre els clergues només hi
trobem al bisbe Berenguer i l'abat Berenguer de Sant Feliu de Girona, la qual cosa ens
fa pensar, lògicament, que l'acte de donació va tenir lloc a Girona (67).

A continuació tingué lloc una corrua de juraments de fidelitat al comte i la comtessa,
reconeguts com a sobirans per gairebé tothom (fig. 10). Es tracta d'un conjunt de docu-
ments sense data, gairebé idèntics per les fórmules emprades, en les quals la majoria dels
prohoms –però no tots– de la noblesa territorial gironina, juraren fidelitat als comtes. Es
tractava d'un jurament de fidelitat personal, però també d'un reconeixement de la potes-
tat comtal sobre els castres, els termes i els castells administrats pels nobles; una potes-
tat més aviat feble car, malgrat la solemnitat dels textos, els documents deixaven clar que
el domini efectiu sobre la majoria dels castells i dels seus termes restava en mans dels
nobles –els comdors–. La qüestió més difícil és saber si aquests juraments es van reco

-llir en una única cerimònia, o bé si van ser aplegats durant un cert període de temps,
més aviat curt; qüestió difícil de resoldre car cap dels documents porta data, encara que
el seu context unitari és clar. La memòria d'aquests juraments la guardaven alguns docu-
ments posteriors; per exemple, l'any 1061 el vescomte Ponç renovava la fidelitat, tren-
cada per un conflicte armat, i signava un conveni de pacificació amb els comtes Ramon
Berenguer i Almodis, recordava els convenis i juraments que aquests havien establert,



uns anys abans, amb els comdors -senyors territorials- de Girona. Heus aquí una breu
referència a aquests juraments, també recollits a l'Arxiu dels Comtes de Barcelona;

1. Jurament defidelitat de Ponç, vescomte de Girona, fill  de la vescomtessa Ermessenda,
al comte Ramon. Li defensarà els honors comtals, sense excepció, en els comtats de
Girona, Barcelona i Osona. Quan el comte ho demani, retornarà la potestat sobre els
castells de Blanes, Argimon, Cabrera i per les seves torres i fortificacions que té a la
ciutat de Girona (ACB 904).

2. Jurament defidelitat d'Ermessenda, vescomtessa de Girona, al comte Ramon, amb les
mateixes condicions indicades en el document anterior (ACB 320).

3. Ponç, vescomte, fill  de la vescomtessa Ermessenda. jura fidelitat a la comtessa
Almodis per la ciutat de Girona, el castell de Gironella, el comtat de Girona i el bis-
bat de Santa Maria. Retornarà la potestat sobre els castells de Blanes, Argímon i els
murs i torres que té a la ciutat de Girona (ACB 852).

4. Ermessenda, vescomtessa, jura fidelitat a la comtessa Almodis per la ciutat, comtat i
bisbat de Girona, i pel castell de Gironella. Retornarà la potestat dels castells de
Blanes, Argimon i les torres i murs que té a la ciutat de Girona (ACB 411).

5. Arnau, fill  de Garsenda, jura fidelitat al comte Ramon pel castells de Sobreportes i
Estela. Es compromet a defensar els honors comtals en els comtats de Barcelona,
Osona i Girona (ACB 843).

6. Arnau, fill de Garsenda, jura fidelitat a la comtessa Almodis pels castells de Sobreportes
i Estela. Es compromet a defensar la comtessa en el seu comtat de Girona (ACB 814).

7. Jurament d'Eneas Miró d'Hostoles al comte Ramon pels comtats de Girona, Barcelona
i Osona. Retornarà la potestat deis castells d'Hostoles i Puig Alder (ACB).

8. Jurament de fidelitat d'Eneas Miró d'Hostoles a la comtessa Almodis pel comtat de
Girona. Retornarà la potestat dels castells d'Hostoles i Puig Alder (ACB 818).

9. Jurament de fidelitat de Ramon, fill de Ledgarda, al comte Ramon. Retornarà la
potestat deis castells de Fornells i Tudela (ACB 907).

10.Jurament defidelitat de Ramon, fill de Ledgarda, a la comtessa Ermessenda, pel com-
tat de Girona. Retornarà la potestat deis castells de Fornells i Tudela (ACB 826).

11.Jurament de fidelitat de l'abat Berenguer (de Sant Feliu), fill de Ledgarda, al comte
Ramon. Retornarà la potestat del castell de Tudela (ACB 906).

12.Jurament de fidelitat de l'abat Berenguer, fill de Ledgarda, a la comtessa Almodis, pel
comtat de Girona. Retornarà la potestat del castell de Tudela (ACB 828).

13.Jurament de fidelitat d'Humbert, fill de Gerberga, al comte Ramon. Retornarà la
potestat sobre els castells de Gironella i Montpalau (ACB 892).

14.Jurament de fidelitat d'Amat Elderic d'Orís a la comtessa Almodis, pels comtats de
Barcelona, Osona i Girona. Retornarà la potestat sobre els castells de Malavella i
Begur (ACB 533).

15.Jurament de fidelitat d'Ermessenda, filla de Guinidilda, a la comtessa Almodis, pel
comtat de Girona. Retornarà la potestat sobre els castells de Begur i Palau (ACB 817).

16. Berenguer, bisbe de Girona, fill de la comtessa Elisabet de Cerdanya, jura fidelitat a
la comtessa Almodis. Es compromet a defensar el comtat de Girona i els altres béns i
drets que aquesta té per cessió del comte Ramon (ACB 771).

Tot i que aquests documents no porten data, i en molts casos es tracta de personat-
ges que anteriorment ja havien fet altres pactes i juraments amb Ramon Berenguer i
Almodis, com ara els vescomtes, per exemple, pensem que poden ser agrupats a finals
de 1057, car, d'una banda, no fan cap referència als drets de la comtessa Ermessenda,



Fig. 10. Miniatura del LiberFeudorum Maior (fol.
Ant. 408?). Guillem, fill de Bonadona, jura fideli-
tat a Ramon Berenguer I pels castra de Begur i
Palafrugell. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA)

Fig. 11. Miniatura del Liber Feudorum
Maior (fol. Ant. 481?). Ramon Berenguer
I dota Almodis. (ACA)



que –recordem-ho- el 4 de juny havia renunciat als seus drets comtals. I d'altra, fan
referència a la fidelitat deguda a la comtessa Almodis, per tant, han de ser posteriors a
la donació que el comte Ramon va fer del comtat de Girona a la seva esposa, el 12 de
novembre de 1057 (fig. 11).

El conjunt de juraments inclouen molts dels principals magnats del comtes de Girona,
el bisbe, els vescomtes i mitja dotzena de magnats principals, juntament amb catorze cas-
tres, és a dir, termes governats des de castells. Els comtes tingueren molta cura de guar-
dar aquests documents, car eren la garantia jurídica de la seva autoritat reconquerida
sobre el comtat, peça a peca, és a dir, castell a castell, car no hem d'oblidar que, en el
decurs d'aquella època agitada –els anys 40 i 50 del segle XI– el senyors havien aixecat
o restaurat molts castells i els havien convertit en centres dels seus dominis, que havien
estat, fins aleshores, districtes vicarials que ells mateixos ostentaven sota l'autoritat com-
tal.

Des del punt de vista de Girona, el més significatiu era que tots els documents ratifi-
caven la primacia del castell de Gironella com a seu i símbol de l'autoritat comtal sobre
la ciutat, i també la constitució, o confirmació de dos castells situats a les portes nord i
sud de la ciutat; el de Sobreportes, sobre les torres de la porta septentrional, raó per la
qual portava aquest nom, i el vescomtal o de Girona, al costat de la porta sud. El pri-
mer castell apareix sota domini d'Arnau Ramon, i, a la mort d'aquest, del seu germà
Guillem Ramon, que fou senescal i home de confiança del comte Ramon, tots dos eren
membres d'una branca fadristerna dels Hostoles, que va mostrar una fidelitat constant a
Ramon Berenguer i Almodis, per la qual cosa no pot sorprendre que haguessin estat
investits amb la jurisdicció sobre una de les portes de la ciutat, esdevinguda castrum en
una data desconeguda, potser no gaire anterior a la presa de Girona i del castell de
Gironella pel comte, poc després de 1050, com hem vist.

Pel que fa al castell vescomtal, els juraments pronunciats per la vescomtessa
Ermessenda i el seu fill, el vescomte Guerau Ponç, parlaven de les torres i murs que els
vescomtes tenien a la ciutat. No sembla tractar-se de la descripció d'un castell, en sentit
estricte, sinó, més aviat, del tram de la muralla de la ciutat, amb els seus murs i torres,
veí a la porta meridional, la Porta Onnaris citada des del segle X; al llarg del segle XI
els documents parlen de la turrem vicecomitalis, de les turres et muros o de les turres et
fortedas. Desconeixem en quin moment s'aixecà un veritable castell, un eixample del
mur meridional de la ciutat, amb un recinte tancat, però deu haver estat durant la pri-
mera meitat del segle XI, car un document de 1056, on s'esmenta una casa dins murs,
sota la torre vescomtal, sembla correspondre al mateix lloc que un document de l'any
946 situava fora murs.

La multiplicació de senyories feudals dins els murs de Girona; el bisbe i la canònica
de la seu, a més dels tres castells citats, tingueren efectes decisius sobre la vida dels giro-
nins. Malgrat la teòrica preeminència de l'autoritat comtal, ratificada pels solemnes jura-
ments de fidelitat que hem analitzat, el fet va ser que el domini efectiu sobre els afers
ciutadans va quedar en mans d'aquestes quatre senyories, i dels senyors subinfeudats
per les mateixes, tal com recullen els documents de vendes, donacions o testaments, que
comencen a abundar des d'aleshores.

En aquest sentit resulta molt significatiu un fragment del testament de Silvi Llobet de
Cervià de 1059 on, entre moltes altres donacions, deixava a la seva esposa Adelaida i al
seu nebot i hereu Gausfred Bastons ... mansiones et turrem que babeo in Gerunda una
cum fevo comitale et episcopale; és a dir, la torre –de la muralla– i les cases que tenia a
Girona, juntament amb el feu comtal i episcopal –sobre les mateixes– (68). Interpretem
que això significa que els senyors de Cervià tenien, en feu del comte –o d'un dels tres



castells– i del bisbe, una torre de la muralla i unes cases; segurament les rendes i drets
públiques sobre les mateixes i el seus estadants; els censos i altres explets, pagats pels
estadants com a remuneració dels serveis militars prestats en la citada torre. Això signi-
ficava l'esmicolament de l'autoritat pública dins Girona, car aquest mateix fet devia pas-
sar amb moltes altres torres i cases de la ciutat, assignades als feudataris amb els seus
habitants, tot i que l'autoritat eminent restava en mans dels comtes, vinculada mitjançant
els juraments de fidelitat.

En definitiva, des de mitjan segle XI, la ciutat de Girona reproduïa, en una escala
menor, els mateixos mecanismes jurídicopolítics que s'havien consolidat a tot el territo-
ri. L'espai urbà, sota l'autoritat eminent del comte, restava de fet repartit entre les sen-
yories del bisbe i la seu, per una banda, i dels tres castells, per l'altra. Aquests repartien
i subinfeudaven la ciutat entre diversos fideles nobles, mitjançant el procediment de
repartir segments de la muralla i adjudicar a cada sector un grup de cases, amb els seus
habitants, que havien de satisfer a aquests feudataris els drets públics, com ara els impos-
tos –el censum, per exemple–; una evolució que mostra, a bastament, la documentació
urbana des de la segona meitat del segle XI, on els censos sobre els nous establiments
de cases són de domini del bisbe, la seu o els castells. L'esmicolament i la privatització
de l'autoritat i els drets públics –incloent-hi els judicials i fiscals– esdevingué a Girona,
com a tot arreu, el tret distintiu del nou sistema de govern, el feudalisme; a més de la
creació i imposició de noves càrregues, sovint definides com abusives i injustes, que es
començaren a definir des de la 2 a meitat del segle XI.

Per acabar, no hem de creure que el conjunt de juraments citats més amunt signifi-
qués que Ramon i Almodis haguessin assolit el domini sobre la totalitat del comtat; fal-
taven termes (castra) i castells tan significatius com Lloret, Torcafeló (Maçanet),
Montsoriu, Cervià, Pals, Brunyola, Peratallada o Púbol. Tan importants com aquestes
absències són els noms dels magnats que aleshores no signaren: Gausfred Vidal de Pals
i Silvi Llobet de Cervià en són alguns dels més significatius. El reconeixement de l'auto-
ritat comtal sobre alguns d'aquests termes es produiria en anys posteriors, fora, per tant,
del marc cronològic del nostre estudi.
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Conclusions

a) Al llarg del segle IX Girona va ser un bon exemple del procés de dissolució de les
formes de govern de tipus "antic ", ben personificades per Carlemany i, en part, pel seu
fill Lluís el Piadós, on el monarca disposava d'un efectiu control de l'estat, del territori i
dels ingressos fiscals, dels quals disposava lliurement, com demostren les donacions de
rendes tributàries i poder jurisdiccional a institucions com el bisbat de Girona, mitjançant
preceptes d'immunitat. La progressiva apropiació de l'autoritat per part de les grans nis-
sagues territorials d'origen septimà i occità, acresqué la importància dels comtes i, també,
dels conflictes entre els mateixos que, des de la 2 a meitat del segle usurpaven el poder
als comtats, i es disputaven el domini sobre institucions claus del territori, com ara el bis-
bats. Girona i el seu bisbat va ser aleshores un bon exemple d'aquestes disputes, amb
l'enfrontament, a finals de segle, entre els casals marítim d'Empúries i el pirinenc de
Cerdanya, del qual en sortí vencedor, finalment, el segon.

El paper dels bisbes gironins, fonamental a nivell territorial, resultava encara limitat a
nivell urbà, els preceptes imperials no esmentaven mai dominis o drets episcopals dins
murs. El caràcter suburbà del temple principal, Sant Feliu, no resultava aliè en aquesta
qüestió; l'aixecament d'un segon temple episcopal, Santa Maria, dins murs, resultà pre-
monitori del futur desenvolupament de la seu de Girona.

b) El segle X presentà la consolidació del poder comtal, hereu dels reis carolingis,
que, a Girona, restà definitivament en mans dels hereus de Guifré el Pilós. El seu poder
es palesava en la progressiva capacitat de control sobre la elecció episcopal, la patri-
monialització de drets i rendes públiques, esdevinguts alous, la fundació d'institucions
monàstiques, com Sant Pere de Galligants i la concessió de drets i immunitats públiques,
com el monedatge de Girona, atorgat al bisbe. També començà a afermar-se, progressi-
vament, la força de les nissagues nobiliàries locals, els fideles comtals, que reben dona-
cions, vendes i beneficis de mans comtals o episcopals, testimoniades des de mitjan
segle X i arriben a plantar cara als comtes, com va passar en 957 a Besalú. Es tracta d'un
incipient procés de protofeudalització, ben evident a nivell episcopal, on els canonges
comencen a acumular béns de titularitat episcopal, integrats com a beneficis de les noves
funcions canonicals —sagristans, cabíscols, hospitalers...— que tendeixen a ser patrimo-
nialitzades per clergues d'aquestes nissagues territorials. Per altra banda, la progressiva
primacia de la seu de Santa Maria decideix, a finals del segle, la construcció d'una nova
i única catedral, dins murs.

c) Des de les darreries del segle X, s'acceleren la intensitat i velocitat de les transfor-
macions. La institució comtal, mancada de recursos, augmenta les vendes a la noblesa,
cedint també la jurisdicció sobre més territori. Mentre a la seu, malgrat el paper destacat
del bisbe Pere, que fa aixecar la nova seu romànica, els canonges esdevenen una insti-
tució més autònoma, a principis del segle XI, i separen el seu patrimoni de l'episcopal.
Després de la mort de Ramon Borrell, les disputes entre la comtessa Ermessenda i es seu
fill Berenguer, primer, i després amb el nét Ramon i Almodis, afebleixen la posició com-
tal; els comtes miren de recolzar-se en les nissagues nobiliàries, reconeixent el poder de
les mateixes, i dels seus castells, sobre el territori.

A la fi de les disputes (1057), Ramon i Almodis apareixen com els vencedors, però
els juraments de fidelitat rebuts dels nobles són, realment, un reconeixement del poder
territorial autònom dels mateixos. Girona no havia escapat del procés; malgrat la
insistència dels comtes per considerar la ciutat, i el seu castell de Gironella, com els cen-
tres del seu poder territorial, el poder efectiu quedà repartir entre el bisbe i els canon-
ges, d'una banda, i els senyors dels castells urbans, de l'altra.





II. Els suburbis de la ciutat

Com a moltes altres ciutats altmedievals, Girona dóna signes d'un nou dinamisme des
del segle X, quan hom comença a parlar de suburbis i burgs situats fora murs. Aquest
és un símptoma de la nova seguretat retrobada després dels segles "difícils" (VIII-IX),
però especialment de una necessitat de creixement urbà inèdit fins aleshores.

Com en molts altres casos, aquests nous nuclis de poblament tingueren el seu punt de
partida en les diverses esglésies suburbanes, amb els seus cementiris, nascudes al llarg de
l'antiguitat tardana; des del segle IV o V fins al X. A Girona hi trobem tres esglésies nas-
cudes en diverses èpoques; Sant Feliu de Girona, Sant Martí Sacosta i Sant Pere de
Galligants. Es tractava de tres temples nascuts en moments i circumstàncies molt diferents:

Sant Feliu de Girona va ser la seu episcopal des dels inicis, probablement des del
segle IV, quan hi ha les primeres referències al màrtir gironí i als primers bisbes. Resulta
probable que al seu voltant s'organitzés l'episcopium i alguns edificis de servei al culte,
als clergues i als peregrins i fidels que s'aplegarien en gran nombre al voltant de la tomba
del màrtir. No tenim evidències arqueològiques o documentals sobre aquest hipotètic
burg fins al segle XI, però es versemblant la seva existència, així com les seves dificul-
tats en relació als diversos atacs patits per Girona des de finals del segle IX fins a mit-
jans del X. Aquesta situació explicaria l'aixecament dins murs d'una segona basílica cate-
dral, a partir del segle IX, i d'un nou conjunt episcopal des de finals del segle X, fets que
restituïren el paper de Sant Feliu en una funció més modesta que abans.

Sobre els temples de Sant Martí i de Sant Pere, les dades sobre els seus orígens són
molt més imprecises. Les dades documentals parlen de Sant Martí Sacosta des de finals
del segle IX, encara que alguns indicis arqueològics poden senyalar uns orígens més
remots; va ser aixecat en el primer replà sobre l'areng de l'Onyar, segurament per pre-
servar el conjunt de les avingudes del riu. Sant Pere de Galligants sembla molt més tardà;
no hi trobem cap dada documental anterior a la 1 a meitat del segle X, tot i que no podem
oblidar l'existència d'una necròpoli ben propera, situada sota el temple de Sant Nicolau,
que ha estat datada des del segles VIII-IX i podria indicar l'existència d'un conjunt
cementirial integrat a un temple més anterior del que pensem. En qualsevol cas, cap d'a-
quests conjunt no sembla haver donat lloc a cap burg o nucli habitat extramurs abans
dels segles X-XI, excepte Sant Feliu, segurament.

II.1. Sant Martí Sacosta

De sempre, a partir de l'existència. dins de l'església dedicada al confessor i bisbe de
Tours, d'un pedestal d'estàtua romà dedicat per la Res Publica Gerundensium a Filip l'À-
rab i d'una làpida, dedicada a la muller de l'emperador Gordià III, Sabina Tranquil-lina,
actualment perduda, i sense cap altra raó (1), s'havia elucubrat amb l'origen antic del tem-
ple, fent-lo, sovint, sense arguments de cap mena, anterior al segle quart. Pures fantasies
que es sostenien en el no-res. Tant el pedestal (i l'estàtua associada) com la inscripció de
l'emperadriu s'han de considerar com a peces forals, honorífiques i lligades al costum,
ben documentat, per part de les ciuitates d'arreu de l'imperi de celebrar reconèixer els
nous emperadors i els seus familiars directes. La distància que hi ha entre el fòrum de la
ciutat , especialment el fòrum alt o sacre, i Sant Martí Sacosta és escassa i un suposat tras-
llat ben fácil d'explicar. Recordem que el pedestal de Filip servia, quan l'identificà Jeroni
Pujades, de basament d'altar, una funció que és probable que hagués conservat des de
l'origen de l'església com intentarem justificar més endavant (2).



Més interessant, des del nostre punt de vista, és la identificació d'un fragment de can-
cell decorat, obrat en pedra d'alabastre de Beuda, clarament visigòtic i que caldria datar
a mitjan segle VII i que fou aprofitat com a làpida funerària versemblantment a l'entorn
del 900, tal com semblaria deduir-se de la formulació emprada (3) (fig. 13). La tomba
que personalitzava, localitzada el 1943, era de tipus antropomòrfic i confirmava arque-
ològicament l'existència del cementiri servit per 1'esglesiola funerària dedicada a Martí.
D'una i altre en tenim constància documental d'ençà el 898 (infra).

Aquestes circumstàncies ens permeten, d'entrada, extreure'n unes quantes considera-
cions que passem a referir: el cancell, aprofitat, s'ha de posar en relació amb un lloc de
culte cristià, on hauria servit per delimitar i separar els presbiteri i la zona de l'altar major,
reservat als preveres i sacerdots, de la resta dels fidels, tal com era costum a l'època.

En segon lloc, la —relativament- poca distància que hi ha entre la creació del cancell
—vers el 650- i l'aprofitament com a làpida funerària —vers el 900—, uns dos-cents o dos-
cents cinquanta anys aproximadament. Recordem que recuperar i donar nova vida a
objectes en desús es circumscriu, en primera instància, a àrees immediates o molt prò-
ximes. Només en situacions molt especials o determinades o per l'exigència de cons-
truccions monumentals, la recerca de material d'aprofitament pot fer-se dins d'un cercle
d'un diàmetre més gran sempre i quant l'esforç (o la necessitat) compensi. El fragment
d'un cancell inservible podía esdevenir un suport magnífic per un epitafi, podia haver

-se usat de llosa de cobertura d'una sepultura o, en cas d'obres més importants que afec-
tessin el temple, com a material de construcció (4). Amb tot això volem dir que per un
ús tan discret no sembla raonable desplaçar objectes i peces des d'una gran distància i
més si tenim en comte que la zona immediata a l'església i a la costa de Sant Martí, els
Marges Grossos a partir de l'existència de topònims precisos, fou àrea de pedreres que
posarien a l'abast de qui volgués llesques de pedra adequades per fer de làpida mor-
tuòria (5). Semblaria raonable imaginar, doncs, que el fragment d'alabastre decorat hau-
ria vingut de l'entorn immediat

Com a tercera consideració a tenir en compte, caldria recordar que abans del segon
quart/primer terç (supra) del segle IX només sabem de l'existència a Gerunda, d'un
única església cristiana, per força, essent ciutat episcopal, basílica catedral, que és el tem-
ple martirial de sant Feliu que es localitzava, i continua estant-hi, a la proximitat imme-
diata de la porta septentrional del recinte murat (Sobreportes), en una posició ambigua,
simultàniament suburbana i urbana. Cap dada permet suposar l'existència de nous edi-
ficis de culte cristians abans del primer quart/primer terç del segle IX. Les notícies pos-
teriors —segles IX, X i XI- no fan altra cosa que confirmar-ho. És cert que aquest és un
fet estrany, atípic, que se separa del que és norma arreu. Tanmateix, cal recordar que
ens trobem davant d'una ciutat minúscula —parua Gerunda la definia el poeta Prudenci
que la degué conèixer—, d'entre 4 i 5 hectàrees de superfície i, per tant, amb una demo-
grafia poc potent, a l'entorn de 850/1000 habitants intra muros que feia innecessària l'e-
xistència altres esglésies. Cal també considerar el pes enorme, el gran prestigi de Feliu,
una màrtir el culte del qual ultrapassà a bastament els límits regionals esdevenint darre-
ra de Vicenç i, potser, d'Eulàlia, el màrtir hispà més prestigiós i més reconegut (6).
L'organització del bisbat de Gerunda, versemblantment després de la pau de l'Església,
es veié, per bé i per mal, fortament marcat per la figura de Feliu i per la seva tomba.
Considerem, també, l'absoluta proximitat del lloc en relació a la muralla urbana amb la
qual cosa la situació suburbial deixa, aparentment, de ser-ho i pot ser menystinguda.
Recordem, tot observant la topografia del lloc, que l'àrea del futur burg de Sant Feliu,
esdevé una prolongació natural de la ciutat emmurallada, definida —i defensada- de
manera natural pels areny s de l'Onyar i del Galligants.
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Fig. 12. Planta de l'alou de Sant Martí
1. Terra d'Obrados (898).	 10. Terra d'Ennegó (946).
2. Cementiri de Sant Martí (898).	 11. Portal de l'Onyar (979).
3. Església de Sant Martí (898).	 12. Via (930).
4 i 5. Vies (898).	 13. Via i uallum (946).
6.Terres de Seniofred i Ennegó donades a Sant Martí 14. Terra de Sant Martí abans de 1106.

(930).	 15. Terres que Adelaida de Gironella permutà amb
7. Hort de Bellera i Dominico (898).	 Sant Martí (1106).
8. Terra que Duran donà a Oliva (946).	 16. Carrer públic (1106).
9. Ante murale.	 17. Torre de Gausfred Vidal (1010).



Una quarta evidència ens la presenta l'existència d'un camí o camins que convergien
cap al portal Rufí i que hem de suposar molt antics com a mínim d'època fundacional i
que expliquen i s'expliquen per l'existència d'aquella porta. La xarxa urbana actual
reprodueix, en tota l'àrea urbana de més enllà de les muralles meridionals de la ciutat
l'esquema de la Vilanova, un barri extramurs que exemplifica el gran creixement
demogràfic de la ciutat d'ençà el segle XII. Ara bé, si observem amb cura les evidències
més clares i anem als documents inicials veurem com aquest barri que s'enlaira sobre
els darrers contraforts de les Pedreres, allunyant -se de l'areny de l'Onyar, conserva en la
seva forma original, uns punts d'accés que de vegades per aconseguir una pujada més
suau obliguen a fer llargues marrades i que permeten accedir a la plataforma que se situa
a l'alçada de la catedral i que es perllonga fins més enllà de l'actual plaça de Sant
Domènec, justament on s'obria el portal Rufí. Aquest camí, cançoner però còmode posa-
va en relació directa la Via Augusta i la part alta de la ciutat, estalviant les dificultats i les
dures pujades dels carrers perpendiculars al de la Força, l'antic Cardo Maximus. Era l'ac-
cés de carruatges. Uns altres camins, més directes i també més durs, la pujada de Sant
Martí i, més encara, l'actual pujada de Sant Domènec, documentats de molt antic, feien
la mateixa feina però, en aquest cas només per vianants i, potser, per mules, rucs i altres
animals de càrrega. L'antic temple i cementiri de Sant Martí, un sant, per altra banda pro-
tector de camins i cruïlles, es disposa en un lloc privilegiat, a tocar la Via Augusta que
domina des de dalt i a molt poca distància, però també damunt i a la vora de les vies
subsidiàries, equidistant, no ho oblidéssim pas, tant de la porta de l'Onyar com del por-
tal Rufí. La situació alterosa i dominant, simbòlicament molt important servia, també, per
allunyar-se de les freqüents crescudes del riu que havien inundat manta vegada els vells
cementiris situats a tocar el camí (7) (fig. 12).

No podem estar-nos de posar en paral-lel l'existència de Sant Martí Sacosta i la de
Sant Feliu, ambdues esglésies simètricament disposades "defensant" simbòlicament les
portes principals de la ciutat, com un escut virtuós deixant al temple primer i al màrtir
la protecció contra el perill vingut del nord, al baix imperi i durant l'antiguitat tardana,
de l'únic camí on havien arribat els perills, i a 1'esglesiola de Sant Martí, més modesta,
la protecció encarada cap a migdia, un món hipotèticament menys perillós.

Recordem que més endavant, les portelles de la catedral i del sector de Sant Cristòfol,
també tindran a la vora esglesioles o capelles "protectores", Sant Miquel i Sant Cristòfol,
respectivament.

A partir d'aquestes reflexions i deixant oberta la solució definitiva que només una
exploració arqueològica en extensió i en profunditat estaria en condicions de resoldre,
som de l'opinió i per tant defensarem aquesta possibilitat, que versemblantment des de
meitat del segle VII s'hauria edificat una modesta església que hauria tingut la voluntat
d'organitzar un nou cementiri a partir de les necròpolis més antigues a l'entorn del camí
de migdia, més enllà de les portes meridionals de la ciutat, lluny del riu i dels seus
embats i amb la pretensió de servir d'escut sagrat de la defensa i protecció de la ciutats
i dels seus habitants, tal com Sant Feliu, feia a l'altra banda del clos emmurallat.

La primera referència documentada al temple de Sant Martí la trobem a finals del
segle IX. Forma part del conjunt de manuscrits que J. Rius i Serra va transcriure i publi-
car l'any 1928 a la revista Analecta Sacra Tarraconensia, i que l'autor va trobar en
l'Academia de la Historia de Madrid, formant part d'un cartoral escrit a començament
del segle XVII. Fins ara, aquest és l'únic bagatge documental significatiu de qual dispo-
sem per refer la història de Sant Martí en l'alta edat mitjana, especialment pel que fa
referència a les diverses reconstruccions del temple i la formació del seu alou, al sud de
les muralles de la Girona antiga.



Fig. 13. Anvers i revers de la làpida-cancell de Sant Martí Sacosta. Peça
de pedra alabastrina trobada el 1943 com a material de reble incor-
porat a l'obra del claustre romànic. Fou primer un cancell visigòtic i
després làpida funerària d'una tomba carolíngia del cementiri de Sant
Martí. (Núm. Inventari 50 del museu Diocesà. Avui exposada al Museu
d'Art de Girona)

El primer text documentat és de l'any 898 i explica què un tal Hobrad va deixar una
terra a l'església de Sant Martí Sacosta i al sacerdot Pèrfid, que la regentava. Es tractava
d'una terra annexa a l'església, car limitava a orient amb el cementiri de la mateixa, a
orient i sud amb camins i a nord amb un hort i una terra d'altres possessors (8).
Malauradament no disposem de les mesures de la terra donada, però si podem apropar

-nos molt a la seva localització. Se situava immediatament a ponent del temple i el seu
cementiri; limitava amb dues vies a llevant i migdia, segurament els actuals carrers del
Portal Nou i de la Travessa del Portal Nou, que es bifurquen poc després de la cruïlla de
les escales de la Llebre per portar fins al Portal Rufí i el temple de Sant Martí, respectiva-
ment; era l'espai on, més endavant, s'hi va edificar el Seminari. Al nord, la citada terra limi-
tava amb l'hort de na Bellera i la terra de Domènec, tot plegat mostra del paisatge rural
que s'escampava pel voltant de Sant Martí, en la proximitat de la muralla propera al Portal
Rufí. També resulta interessant la referència del document a l'alveo o areny de l'Onyar, en
la immediatesa del qual se situava la terra; era una manera de indicar que la donació se
situava en la proximitat de la plana fluvial, però per damunt de la mateixa (fig. 12).

A banda de la descripció territorial, el document permet acostar-nos a d'altres aspec-
tes. En primer lloc dóna indicis significatius sobre la modèstia de Sant Martí, com a ins-
titució eclesiàstica, a les darreries del segle IX. El fet que la donació del 898 afectés una
terra situada en la proximitat immediata del temple, a la qual caldrà afegir, com veurem
més endavant, altres donacions en els segles X i XI, indica que Sant Martí no disposava,
en aquell moment, de terres en alou, més enllà del solar ocupat pel temple i el seu
cementiri. No obstant això, tampoc podem rebutjar la possibilitat que Sant Martí dispo-
sés d'alous en altres indrets més allunyats de Girona, encara que la majoria dels alous
medievals de Sant Martí es relacionen amb les donacions dels segles altmedievals (entre
el IX i el XII).

L'esment del sacerdot Pèrfid com a regent de Sant Martí, planteja el problema del
caràcter institucional de Sant Martí. ¿Es tractava d'una església independent, amb recur-



sos i clergues propis? ¿O bé estava vinculada i regentada pels clergues de la seu, tal i
com la trobarem en el segle XI? ¿Tenia caràcter de comunitat canonical o era regentat
per un únic clergue, tal com sembla indicar el document del 898?. Aquestes són pre-
guntes sense una resposta concloent, ara com ara.

L'any 930 trobem una altra evidència del creixement de l'alou de Sant Martí en el seu
espai immediat. Dos clergues, el levita Seniofred i l'ardiaca Ennec van donar a Sant Martí
una casa amb hort, una terra i arbres fruiters, prop del mur meridional de la ciutat (9).
Es tractava d'una propietat que limitava amb un camí al sud, segurament l'actual pujada
cap a Sant Martí i Sant Domènec, i amb terres d'altres propietaris (Garsenda, David,
Sendred, Sele), a la resta de les afrontacions. Incloent-hi també terres fiscals, és a dir
públiques, i comtals, a orient i a nord, les més properes a les muralles (fig. 12).

El document ens dóna les dimensions de la propietat, la qual cosa ens permet afinar
molt més en la seva localització. Es tractava d'un espai d'uns 75-80 metres en direcció
est-oest, al llarg de la muralla meridional, entre el Portal Rufí i la torre vescomtal, i uns
50-70 metres (per tant, molt més irregular) en direcció nord-sud entre la muralla i el citat
camí de pujada. La descripció de la propietat donada a Sant Martí, i de les propietats
que hi limitaven, indica que tot l'espai proper al mur meridional de Girona era de tipus
suburbà, ocupat per horts, camps i fruiters, sense que hi puguem identificar cap vestigi
d'edificacions, un fet lògic, d'altra banda, si pensem en la proximitat de les muralles i en
el risc que la urbanització hagués representat per a una ciutat altmedieval.

Sabem que el citat ardiaca Ennec tenia altres possessions en la proximitat de Sant
Martí, tal com veurem tot seguit. L'any 946 (probablement) va tenir lloc un judici,
davant la cort del comte Borrell i del vescomte Ennec, en el qual van pledejar dos
laics, Duran i Oliba, que tenim motius per pensar eren nobles (milites) i parents, com
veurem més endavant. El motiu del plet era la disputa d'una terra que se situava
immediatament al sud de la muralla meridional (l'afrontació al nord diu in antemu-
rali) i que també limitava, al sud i a occident, amb altres terres de l'ardiaca Ennec,
ara esmentat com archilevita. Resulta interessant la descripció de l'afrontació orien-
tal, on s'esmenta una via i un vallo (potser un tancat) que tenia un cert Siniscle. La
citada via podria ser un precendent de l'actual carrer de l'Escola Pia, en el seu tram
entre la Pujada de Sant Domènec i el pas de la muralla sota la torre vescomtal (10).
Aquest fet es prova si tenim en compte que la citada terra, finalment adjudicada a
Oliva, torna a esmentar-se un segle després, però ara situada dins els murs de la ciu-
tat, un fet que no tindria sentit si no tinguéssim present que, en aquest marge de
temps, la muralla de la ciutat es va eixamplar, en aquest sector, per encabir el nou
castell de Girona, també conegut com el castell de Cabrera. Per tant podem situar,
amb molta precisió, la terra disputada entre Oliba i Duran, en el mateix lloc on ara
trobem les restes dels murs del citat castell. També podrem veure com aquesta terra,
que en el segle X els citats nobles devien gaudir com a benefici de les seves funcions
militars en el sector de la muralla meridional, va passar, en part, a mans dels clergues
de la seu en el segle XI (fig. 12).

Uns anys abans, el 942, tenim la primera notícia significativa sobre l'arquitectura de
Sant Martí Sacosta. Aquell any un matrimoni laic, Esteve i Gondisalva, van donar a la
citada església una vinya situada a Celrà per tal de finançar les obres que aleshores s'hi
feien a Sant Martí (ad opus illius hedificandi...) (11). Desconeixem si aquestes obres
poden tenir res a veure amb la incursió dels hongaresos, que van passar per la rodalia
de Girona a principis del 942; malauradament ni aquest document, ni cap altre, no ens
en permet avançar gaire més en aquesta qüestió. També desconeixem l'abast de les
obres que s'hi podien estar fent a mitjan segle X; si es tractava d'un nou edifici, succes-



sor del temple carolingi, potser aixecat entre els segles VIII i IX, o bé si es tractava de
reparacions o reformes que no afectaven l'estructura bàsica del temple antic. Sembla més
versemblant la primera opció, car la referència del text llatí sembla parlar de la edifica-
ció d'una obra nova. Si això fos cert, estaríem parlant d'un temple pre-romànic que va
substituir un temple anterior, carolingi o paleocristià, i que tindria una vida curta, car, en
el segle XI va ser modificat per la construcció d'un nou edifici romànic, com veurem més
endavant.

Aquestes primeres notícies referides a la constitució de l'alou de Sant Martí Sacosta
permeten obtenir algunes conclusions inicials. Des de finals del segle IX l'església va
començar a desenvolupar un patrimoni alodial, amb les rendes i drets corresponents,
que s'estenia en el seu entorn immediat; cap al sud seguint els camins de pujada des de
l'areng, i cap al nord, on hi havia la muralla meridional de la ciutat. Desconeixem si
aquest increment patrimonial tenia que veure amb l'augment de l'estatut i prestigi d'una
església tal vegada consagrada al culte d'un màrtir, o bé si es tractava d'un procés fre-
qüent, tal com va passar amb moltes altres esglésies al llarg del segle X. En qualsevol
cas, a banda d'altres alous situats més lluny –per exemple, a Celrà–, Sant Martí aniria
consolidant, entre els segles X i XII, aquest alou inicial, fins incloure tot l'espai situat
entre la muntanya de les Pedreres i l'Onyar, al llarg del mur meridional de la ciutat vella.

No tenim cap altra notícia significativa sobre l'església i l'entorn de Sant Martí fins a
començament del segle XI. Concretament l'any 1010, quan els esposos Ricsaló i
Bonafilla, jueus, van vendre al sagristà Bonhom de la seu, pel preu de 5 mancusos i mig,
la seva casa amb tot el que la envoltava; corts i tancats arbres i pedres. L'alou era jueu
des de feia temps, car els venedors afegien que ja l'havien tingut els seus pares. La pos-
sessió afrontava al sud amb una via que el document anomena explícitament com la
costa de Sant Martí, mentre que al nord limitava amb la muralla i la torre de Guasfred
Vidal. Per llevant i ponent limitava amb altres terres; les de Seniofred i Servusdei (12)
(fig. 12).

Les referències nord i sud no ofereixen gaires dubtes, l'alou venut se situava entre la
muralla i la costa de Sant Martí en el tram actual de les escales de Sant Domènec. La
torre de Guasfred Vidal seria la que se situa entre la del Portal Rufí i la vescomtal; en
l'Edat Mitja és citada alguna vegada com la torre de Mont Oliu. Probablement es tracta-
va d'un terreny contigu, per llevant, amb la terra que els clergues Ennec i Seniofred van
donar a Sant Martí l'any 930. El document també explica alguns components descriptius
que ja havien estat esmentats en altres documents anteriors; per exemple, els arbres
maiores et minores citats l'any 1010 en la proximitat de la muralla, segurament eren veïns
dels fruiters (pomiferis) esmentats l'any 930. Igualment resulta significativa l'existència de
petras en la descripció de la donació. Més que tractar-se de pedres o roques, pensem
que pot tractar-se d'una pedrera, segurament propera a la base de la muralla. Pensem
que l'esment dels components d'una propietat no era simplement descriptiu; sempre se
citaven aquells que podien tenir un aprofitament econòmic.

L'any 1054 trobem un document que, tot i no tenir cap altra relació amb Sant Martí
que la proximitat geogràfica, descriu molt bé les transformacions esdevingudes en l'an-
gle sud-oest de la muralla de Girona, segurament en la l a meitat del segle XI. Es tracta
d'una de les nombroses donacions fets, en aquells anys, a la canònica de la seu gironi-
na. Era la casa que el clergue Guitart tenia dins murs de la ciutat i sota la torre vescom-
tal. El més interessant arriba quan Guitart ens diu que havia comprat la casa a una dona,
dita Gascha, que havia estat esposa d'Oliba Duran, un noble que feia servei de guàrdia
a l'esmentada torre vescomtal. Recordem que els noms d'Oliba i Duran apareixien citats
l'any 946 quan es disputaven una terra que se situava davant la muralla. Tot sembla indi-



car que l'esmentat Oliba Duran era descendent d'algun dels citats Duran i Oliba, o de
tots dos (13) (fig. 12).

Aparentment, tot sembla indicar que els documents dels anys 946 i 1054 parlen de la
mateixa propietat, que l'any 946 era una terra, i on després hi haurà una casa l'any 1054;
i dels mateixos possessors, una família de milites que mantenien, al llarg del temps, els
noms d'Oliba i Duran, un fet molt freqüent en els segles X i XI. L'únic fet que sembla
discordant és la localització de la muralla; el primer document indica que la terra que-
dava fora del mur de la ciutat, al sud del mateix, mentre que l'any 1054 Guitart explica
que la seva casa se situa dins murs. Aquesta aparent contradicció queda resolta, com ja
hem explicat quan hem parlat de les muralles de la ciutat, quan recordem com la cons-
trucció del castell de Girona o de Cabrera, va incloure dins el recinte ampliat, el solar
que se citava fora murs un segle abans.

El desvetllament de les relacions feudals també va afectar Sant Martí, tal com podem
llegir en diversos testaments de la 2' meitat del segle XI. Es tracta, concretament, de les
escriptures de Ponç i Joan, cabíscols de la seu, que van testar els anys 1064 i 1078. Tots
dos van disposar, consecutivament, del domini sobre Sant Martí, sota la jurisdicció de la
canònica de la seu. La seva condició sembla la d'uns feudataris, tot i que van exercir un
gran control sobre l'església, la qual van millorar molt, a més d'engrandir els seus alous.
Els testaments dels dits clergues remarquen la dependència de Sant Martí respecte de la
seu gironina. Ambdós eren alts càrrecs de la comunitat canonical i regentaven Sant Martí
com a feu cedit per la comunitat a la qual pertanyien.

Ponç, a més de cabíscol –cap de les escoles- de la seu, un dels càrrecs més impor-
tants de la cúria episcopal, era un magnat considerable. Amb els seus parents,
Berenguer Amat, Amat Vives i altres tenia el castell de Sant Sadurni de Salzet (Sant
Sadurní de l'Heura) en feu del bisbe, a més a moltes altres possessions escampades
per les muntanyes de les Gavarres i les planes veïnes del Baix Empordà i del Gironès

-La Selva. Moltes possessions van ser donades al seu afillat Joan –el seu hereu en el
càrrec de cabíscol, perquè aquests els administrés al servei de Sant Martí Sacosta.
Ignorem si moltes d'aquestes possessions, la majoria situades a la rodalia de Girona,
van restar definitivament en el domini de Sant Martí, però ens hem de fixar concre-
tament en el grup format per les que se situaven el el Pla de Girona. Després d'es-
mentar diverses coromines, el text afegeix ... et cum aliis terris que invente fuerint in
iam dicto Plano ante Gerundam civitatem, les terres que van ser obtingudes, supo-
sem que pel citat Ponç, en el pla davant la ciutat de Girona (14). No es tracta d'una
fórmula gaire precisa per permetre la seva localització, però en el testament del cabís-
col Joan, 14 anys després, veurem més dades que permeten afinar millor la seva loca-
lització.

Un altre aspecte significatiu del testament de Ponç és la referència a l'església nova
de Sant Martí que en aquells anys havia fet aixecar. Sens dubte es tractava de l'església
romànica que encara avui podem entreveure camuflada en els afegits fets posteriorment
a Sant Martí. En un moment del testament Ponç parlava de la seva nova església com
una cosa acabada, però en un altre fragment encarregava al seu hereu Joan que ampliés
i edifiqués el lloc; això indicaria que el procés encara estava en curs.

Joan va ser cabíscol i hereu del citat Ponç i va continuar la seva tasca d'engrandiment
de Sant Martí Sacosta. En el seu testament, Joan deixava la possessió de l'església i el
seus alous a un altre clergue, Berenguer Amat, parent seu i del difunt Ponç; entre aquest
alous hi figurava el ja citat com ... alüs terris que invantafuerunt in iam dicto Plano ante
civitatem Gerundam; és a dir, les esmentades terres adquirides en el Pla davant la ciu-
tat, però aquest cop hom completava la descripció amb ... ipso mulino quod est ante por-



tam civitatis quem vocant Onnar; és a dir, amb el molí que hi havia davant la porta de
la ciutat dita de l'Onyar.

Aquest cop, la localització de les terres del pla, amb el seu molí, sembla evident. Es
trobaven en el sector més septentrional i proper a l'angle sud-occidental de la muralla
de la ciutat, on s'obria la porta dita de l'Onyar, ja citada en el segle X amb aquest nom
i que se situava en l'inici de la pujada de l'actual carrer de la Força, a la placeta del
Correu Vell. L'alou abastava una part significativa de l'areny de l'Onyar més proper a la
ciutat, i arribava segurament fins al riu. Per la banda nord arribava fins a la muralla de
l'esmentada porta i del castell de Girona (dit també de Cabrera), mentre per la banda
sud arribava fins al torrent de Vallnegra, més a menys on actualment hi trobem el carrer
Minali, entre els carrers de Ciutadans i la Rambla. Aquest sector està documentat com
alou de Sant Martí Sacosta des del segle XII, però nosaltres pensem que el seu origen
cal cercar-lo en la donació dels esmentats cabíscols, en la segona meitat del segle XI.

A banda d'això, el testament del cabíscol Joan també oferia altres informacions sobre
l'edifici del conjunt eclesiàstic. Així saben que el testament va ser redactat quan Joan jeia
en el seu llit, en el claustre de Sant Martí. Aquesta és la primera referència documental
sobre l'existència de l'esmentat claustre, segurament una de les diverses obres realitza-
des des del temps del cabíscol Ponç. Potser aquesta notícia sigui un indici de la possi-
ble existència d'una comunitat monàstica o canonical a Sant Martí, encara que no tro-
bem notícies concloents en aquest sentit fins al segle XII. D'altra banda, Joan també va
fer una deixa testamentària per a finançar la coberta del campanar de Sant Martí, senyal
de que alguns elements de l'obra del nou temple romànic encara restaven inacabats (15).

L'existència de l'important alou de Sant Martí Sacosta, en l'entorn immediat de l'es-
glésia, al sud de les muralles de Girona, es fa evident a diversos documents de les darre-
ries del segle XI i principis del XII que, a més, ens n'informen de les relacions que els
clergues beneficiaris de Sant Martí mantenien amb uns poderosos veïns; els Gironella,
castlans de la poderosa i propera fortalesa del mateix nom i possessors d'extensos alous
en l'entorn de Sant Martí, especialment pels sectors de llevant i sud (fig. 12).

L'any 1086 Adelaida de Gironella, cap de la nissaga de la família del mateix nom, cas
-tlans del castell i feudataris del mateix pels seus senyors, els comtes de Barcelona i els

vescomtes d'Osona (els Cardona), va deixar al seu fill, el clergue Ramon, un gran alou
que tenia en el terme de Vila-roja, proper als citats castell i església. L'alou estava inte-
grat per un grapat de cases, corts, vinyes terres conreades i ermes, arbres fruiters i prats
i pastures, escampats en diversos indrets del terme de la villa; per aquesta raó, els límits
dels alous descrits s'ajustaven al terme (de Vila-roja); s'esmentaven l'Onyar i la Vall de
Sant Daniel al sud i orient, mentre que per la banda d'occident, limitava amb els termes
o alous del castell de Gironella i de Sant Martí Sacosta, segurament integrants d'un terme
més gran, el de la ciutat de Girona. Aquestes afrontacions indiquen que els límits de Vila

-roja arribaven fins la carena de la muntanya de les Pedreres –aleshores el mont Aguilar
-i que a l'altra banda les terres formaven part de l'alou del castell, les situades més al

nord, al voltant de la seva torre, i més al sud, a les terres de Vista Alegre, mentre que
l'alou de Sant Martí se situaria al mig.

Resulta remarcable una altra notícia del document; Adelaida afegia que la donació al
seu fill la va fer per compensar-lo de la pèrdua d'altres terres que Ramon havia rebut en
el testament del seu pare –de qui ignorem el nom- i la mare havia venut a l'esmentat
cabíscol Joan, en una data desconeguda, però posterior al 1064, quan Joan va succeir
Ponç en el càrrec (16).

Un dels documents més interessants que tracten del procés de formació de l'alou de
Sant Martí Sacosta en el seu entorn immediat, al sud de les muralles, és de l'any 1106.



Aleshores va tenir lloc una permuta de terres amb la poderosa família dels Gironella, cas
-tlans del castell de mateix nom pels seus senyors, els comtes de Barcelona i els ves-

comtes d'Osona (els Cardona). Adelaida, juntament amb el seu fill, el citat clergue Bernat
Ramon, va deixar al cabíscol Pere, el clergue que ostentava Sant Martí, una terra que
tenien al sud de la ciutat –cal entendre a migdia del mur meridional de la Força Vella

–i a orient de l'esmentada església i de les seves cases, cap a la muntanya, una forma pre-
cisa de referir-se a la situació de l'esmentada terra, car ens permet situar-la en la zona
on s'hi troba el rectorat de la Universitat i l'antic convent de Sant Domènec. El mateix
document defineix les afrontacions i diu que la terra afrontava per orient amb una oli-
vera –que actualment caldria situar més enllà de la muralla de Sant Domènec–, amb un
mas de Sant Martí a occident, sens dubte ben a prop de l'església; amb un altre alou de
Sant Martí al nord, a tocar de la muralla i el castell; i amb les terres i vinyes de Sant Feliu
de Girona al sud, un alou que limitava amb Sant Martí mitjançant un torrent, dit de
Vallnegra en la baixa edat mitjana, que baixava des de la muntanya fins a l'Onyar
paral-lel a l'actual carrer de les escales de la Llebre.

Les terres que al llarg de tota l'edat mitjana trobem definides com l'alou de Sant Feliu,
davallaven fins els límits actuals del carrer de Ciutadans, aleshores l'antiga via que entra-
va a la ciutat pel sud. Ignorem en quin moment es va constituir el citat alou de Sant
Feliu, però pensem que pot haver estat cap a mitjan segle XI, quan es detecten els pri-
mers indicis del repartiment dels béns i drets de la seu gironina entre les dues esglésies
de Santa Maria i Sant Feliu, fins aleshores cocatedrals (fig. 12).

Un altra fet remarcable del document del 1106 és la signatura de Guillem Ramon,
veguer i fill de l'esmentada Adelaida, un fet que palesa com la funció de vicari o repre-
sentant el comte a Girona, ja estava en mans de la família Gironella, segurament des d'a-
bans, i que la va mantenir en el seu poder al llarg dels segles XII i XIII. Resulta remar-
cable el fet que el citat veguer només aparegui com a signant en el document i que el
seu germà, el clergue Bernat Ramon, sembli una figura decorativa al costat de la seva
mare, la poderosa Adelaida de Gironella, viuda d'un desconegut Ramon de Gironella
–observem el segon nom dels dos fills–, que hauria estat, potser el primer castlà que
hauria rebut el castell, potser en els revoltats temps de mitjan segle XI. En qualsevol cas,
remarquem que alguns dels alous que els Gironella posseïen en l'entorn del castell,
segurament com a feus del mateix, haurien passat, per donació, venda o permuta, a
domini de Sant Martí Sacosta (17).

El document de l'any 1106 resulta significatiu perquè culmina el procés de formació
de l'alou de Sant Martí Sacosta al voltant de la seva església. Era un procés que s'havia
encetat a finals del segle IX (any 896), quan Sant Martí no disposava de cap domini sobre
el seu entorn immediat, que s'havia ampliat al llarg del segle X amb diverses donacions
al llarg del mur meridional de la ciutat, que va prosseguir en la segona meitat del segle
XI quan els cabíscols de la seu –els clergues beneficiats de Sant Martí–, van donar el sec-
tor de l'areny que ara s'escampa des de les escales de Sant Martí fins l'Onyar, i que va
culminar, a començament del segle XI, amb l'adquisició de les terres dels Gironella situa-
des a llevant, muntanya amunt, cap a la muntanya de les Pedreres. Possiblement aquest
procés formatiu, especialment pel que fa al procediment i la seva cronologia, sigui força
indicatiu del que va passar amb altres alous eclesiàstics de Girona i la seva rodalia; com
els de Sant Pere de Galligants o Sant Daniel. Fins i tot podria ser indicatiu per a la for-
mació de l'alou de la seu dins la ciutat vella i en el seu entorn proper.
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II.2. Sant Feliu

L'església i el suburbi de Sant Feliu de Girona han estat tractats, a bastament, en el
volum 4 d'aquesta mateixa col-lecció, dedicat a l'estudi de tot el sector al nord de la
Força Vella, des dels seus precedents romans fins al segle XIV, quan la construcció de
les muralles baixmedievals indiquen l'aturada del procés d'expansió dels nous burgs. Per
tant, podem remetre al citat volum al lector que vulgui aprofundir el coneixement sobre
els segles altmedievals de l'església i cocatedral de Sant Feliu, amb el seu entorn.

Ara bé, aleshores no vam exhaurir totes les possibilitats de coneixement sobre alguns
aspectes de l'antiga església de Sant Feliu, que entre els segles IX i XI va completar una
transformació singular; d'església catedral a abadia canonical. Actualment disposem de
més indicis que poden millorar el coneixement d'aquesta evolució. Cal dir, no obstant,
que la migradesa de les fonts documentals que podem atribuir a Sant Feliu en els segles
X i XI fa que l'argumentació que desenvoluparem a continuació pugui ser objecte de
matisos o modificacions cronològiques puntuals.

Hem de recordar algunes coses que ja hem dit en el volum d'aquesta col-lecció dedi-
cat a Sant Feliu (1). La primera documentació gironina, de principis del segle IX, ens diu
que la seu de Girona era, sens dubte, el temple de Sant Feliu, fora murs i al costat de la
porta nord de la ciutat. En una data imprecisa, entre els anys 817 i 844, l'església de Santa
Maria, dins els murs, es va convertir en el segon temple de la seu, de manera que, fins
pels volts de l'any 900, els documents defineixen la seu amb l'advocació composta de
"Sant Feliu i Santa Maria" o "Santa Maria i Sant Feliu ", de vegades afegint que se situen
fora murs i dins murs, respectivament. Aquesta advocació doble sembla que desapareix
a començament del segle X, car els nombrosos documents posteriors que parlen de la
seu només esmenten el nom de Santa Maria. Sembla com si Sant Feliu hagués perdut,
des d'aleshores, la seva condició de cocatedral; però de seguida veurem que això no va
passar immediatament (fig. 14).

Fig. 14. Fragments de cancell trobats en el soterrani de la casa núm. 1 del carrer del Llop de Girona (Pujada
del rei Martí) en obres d'adequació i reforma. Obrats en gres de Domeny/Taialà, probablement sobre un
bloc reutilitzat, consta d'un muntant, amb una decoració d'un entrellaçat, i d'una placa rectangular amb la
representació d'una vinya amb raïms emmarcada per una gruixuda rebava, un tema religiós de fortes con-
notacions eucarístiques. La magnitud d'aquestes peces, la seva funcionalitat i el lloc on foren trobades, a
molt poca distància del temple de Sant Feliu de Girona, ens permeten suposar versemblantment que d'allí
procedien i intuir la monumentalitat de l'edifici. (Núm. Inventari del Museu d'Arqueologia de Catalunya,
Girona: 27001 a 27004. Avui exposats al Museu d'Art de Girona).



Alguns documents, al llarg del segle X, semblen indicar que Sant Feliu va mantenir la
seva funció de seu episcopal, tot i supeditada a Santa Maria. Per exemple, l'any 908
sabem que el bisbe Guiu va ser proclamat bisbe de Girona en una assemblea celebrada
a Sant Feliu (2). També l'any 966, el testament del comte Seniofred de Cerdanya i Besalú
fa donació de tres eugues a cadascuna de les comunitats canonicals de les diverses seus
catalanes. En el cas de Girona la donació consisteix en dues eugues als canonges de
Santa Maria i una als de Sant Feliu (3). Remarquem que aquest és el primer esment de
canonges residents a Sant Feliu i diferent de Santa Maria, encara que totes dues com-
partirien la funció episcopal, el fet que totes dues canòniques es repartissin el mateix
nombre d'eugues, tres, que les altres catedrals, ens fa sospitat que no estem davant de
dues comunitats canonicals sinó d'una de sola que repartia les seves funcions entre les
dues esglésies. A més, és tracta d'una notícia aïllada, car no tornarem a trobar els canon-
ges de Sant Feliu fins el 1040.

L'any 979, el testament del comte-bisbe Miró Bonfill —comte de Besalú i bisbe de
Girona— presentava les coses d'una altra manera; feia la donació d'un alou dit Felgos
(Falgons) amb la seva església, a la seu de Santa Maria i a l'església de Sant Feliu, con-
juntament (4). Això sembla dir que l'església de Sant Feliu ja no gaudia de la condició de
seu episcopal, encara que hi continuava vinculada, com a part de la mateixa institució.

També hem d'observar el testament del clergue Guiu (res a veure amb el bisbe con-
sagrat el 908), que l'any 983 va deixar nombrosos alous a institucions, parents i amics.
En tres casos, el testador afegia que, a la mort dels beneficiaris, els alous citats haurien
de passar a mans de Santa Maria seu de Girona i Sant Feliu que està al costat dels murs.
Quan deixa part dels seus béns mobles a diverses institucions religioses, dóna 4 eugues,
40 mitgeres de pa i vi, 6 vaques i 10 porcs a Santa Maria i Sant Feliu, i als seus canon-
ges (5). Les dues institucions, de fet una de sola, figuren com a beneficiàries finals del
mateix conjunt d'alous, els seus canonges devien formar una única comunitat. Finalment,
observem el testament del comte Gausfred d'Empúries, any 989, on aquest donava tots
els alous que tenia en el comtat de Girona, a Santa Maria i a Sant Feliu, un altra vegada
citades conjuntament. En la butlla de papa Silvestre II a la seu de Girona (6), Santa Maria
és la única església que rep el tractament de seu episcopal, mentre que l'església de Sant
Feliu i de Sant Narcís, juntament amb Santa Maria de la Bisbal, apareixen com esglésies
que pertanyien a l'esmentada seu.

Al costat de tots aquests testimonis, en trobem d'altres que mostren que Sant Feliu
també rebia donacions al marge de Santa Maria. Per exemple, l'any 961, el testament del
levita Otger de Vic deixava 100 sous a Santa Maria de Girona, 100 sous a Sant Feliu de
Girona i també 100 sous a Santa Eulàlia de Barcelona (7). Sembla que Sant Feliu, en aque-
lla data encara gaudia de la condició episcopal, car rebia la mateixa quantitat de diners i
es trobava esmentada entre les altres dues seus episcopals. L'any 981, el testament del
clergue Guifré, dit Brunicard, deixava una euga a Sant Feliu de Girona (8). L'any 988, el
testament del noble Sunifred de Lluçà deixava 1 vaca i 1 euga a Santa Maria, i també 1
euga i 1 vaca a Sant Feliu; les dues institucions rebien béns per separat, però mantenien
la mateixa consideració (9). Finalment el testament del comte Borrell 11(993) deixava la
meitat del seu alou de Lledó a la seu de Santa Maria, i l'altra meitat a Sant Feliu (10).

El fet que els testaments de la 2 a meitat del segle X esmentin Santa Maria i Sant Feliu,
de vegades conjuntament, de vegades per separat, semblen indicar una certa confusió
dels contemporanis sobre l'estatut catedralici del temple de Sant Feliu i la seva relació
amb la seu de Santa Maria, una confusió que nosaltres compartim, fins a cert punt.

Ara bé, si durant la segona meitat del segle X es fa evident l'existència d'un temple
de Sant Feliu, encara episcopal, però cada cop més singularitzada, en canvi, només tro-



bem un indici de l'existència d'una comunitat pròpia, una canònica, i cap d'una autori-
tat, un abat, fins les darreries del segle. Tot i que alguns autors han comentat la possi-
bilitat de l'existència d'un abat Teudesind, documentat els anys 949 i 950 (11), que a més
acumulava el càrrec d'arxilevita, no tenim cap evidència concloent que es tractés d'un
abat de Sant Feliu de Girona (fig. 14).

El primer abat explícitament titulat de Sant Feliu de Girona, apareix els anys 997 i 998
(12); es tracta del bisbe Arnulf de Vic, que ja havia esmentat aquest títol, sense cap advo-
cació, els anys 994 i 995 (13). Com que Arnulf no havia utilitzat mai aquest títol abans del
994, pensem que va ser molt a prop d'aquesta data que va rebre el nomenament. Després
de la seva mort la funció va continuar en mans del seu successor, el bisbe Borrell, que
l'any 1017, va rebre del bisbe Pere de Girona un jurament de fidelitat, el més antic dels
conservats a Catalunya, pels feus, alous, castells i l'abadia de Sant Feliu (14); era lògic que
Sant Feliu comencés a rebre el tractament d'abadia si ja disposava d'un abat.

Tots aquests noms i dates ens porten a fer una constatació; malgrat la referència a
canonges de Sant Feliu l'any 966, pensem que no s'hi començà a constituir una institu-
ció separada fins poc abans del 994, quan s'esmenta un abat per primera vegada, i des-
prés del 989, quan s'esmenta per darrer cop una donació conjunta a Santa Maria i Sant
Feliu. Aquests fets encaixen amb altres esdeveniments d'aquells anys; l'any 988 el bisbe
Gotmar havia comprat el palau comtal per bastir-ne un de propi al costat de Santa Maria
i l'any 997 s'esmenta la primera donació per l'obra de la nova seu, que havia de substi-
tuir la vella església carolíngia. Sembla clar que el bisbe, i els canonges havien pres una
decisió definitiva, bastir un nou complex episcopal al voltant de Santa Maria tot "des-
pullant" Sant Feliu d'aquesta funció, convertint el temple extramurs en una abadia.

Ara bé, els esdeveniments de finals del segle X només foren el començament d'un
llarg procés de separació entre les dues antigues cocatedrals; restaven encara moltes
qüestions per resoldre. En primer lloc, la formació de dues comunitats canonicals a par-
tit de la comunitat única de canonges de la seu. En aquest sentit, hem de dir que només
detectem una única canònica a Girona, la de la seu, fins ben entrat el segle XI. Deixant
de banda la sorprenent referència del document de 966, no hi ha cap referència als
canonges de Sant Feliu fins l'any 1040, quan aquests van rebre una donació testamentà-
ria (15); des d'aleshores s'esmenten amb molta freqüència en els testaments, una dotze-
na de vegades al llarg del segle XI, sempre després de 1040; per això pensem que la
seva fundació pot haver estat poc abans d'aquesta data.

Com pot ser que trigui tant a documentar-se una canònica a Sant Feliu si ja hi havia
un abat des del 994 o abans?. El fet que els primers abats de Sant Feliu hagin estat dos
bisbes consecutius de Vic, Arnulf i Borrell, ens fa pensar en alguna mena de tracte o
acord d'aquests amb els bisbes de Girona, que hauria tingut com una de les seves mani-
festacions, la creació i concessió del títol d'abat de Sant Feliu, un títol més aviat honorí-
fic, als bisbes de Vic, tot i que segurament acompanyat de rendes. Encara que la natu-
ralesa d'aquesta relació se'ns escapa, havia de ser estreta, car hem de recordar el jura-
ment de fidelitat fet pel bisbe de Girona al de Vic l'any 1017.

Per tant, cal separar els motius que portaren a l'aparició dels abats de Sant Feliu, de
la formació de la seva comunitat canonical; aquesta va ser més tardana. Per entendre
aquest procés cal pensar que la creació i dotació d'una nova residència canonical es va
produir el 1019; va ser aleshores quan es va formalitzar la creació, o el trasllat definitiu
de la casa dels canonges de la seu al nou emplaçament, al nord de la nova basílica epis-
copal que s'estava bastint. Aquest degué ser el moment quan s'esdevingué l'abandona-
ment oficial de les velles dependències que haurien estat situades a l'entorn de Sant
Feliu, tot i que, fins ara, ni les fons documentals ni les arqueològiques no donen cap



informació sobre la qüestió. Si la canònica de la seu s'instal-là al costat de Santa Maria,
i abandonà definitivament Sant Feliu, era evident que aquest temple havia de crear la
seva pròpia comunitat.

Una nova comunitat volia dir també un abat, un de veritat, no pas honorífic. La recer-
ca d'aquests personatges resta difícil, car la documentació gironina coneguda els esmen-
ta poques vegades. Després de la mort del bisbe Borrell de Vic, l'any 1017, no s'esmenta
cap altre bisbe vigatà en relació a Sant Feliu, Oliba, abat de Cuixà i bisbe de Vic des del
1018, no va ser mai abat de Sant Feliu. L'any 1018 s'esmenta un judici presidit per la
comtessa Ermessenda, al qual va assistir l'abat de Sant Feliu (16); aquest abat havia de
ser Blidguer, que sabem era abat de Sant Feliu quan pactà amb els sagristans de Santa
Maria la distribució dels delmes i primícies de la parròquia episcopal, Santa Maria i Sant
Feliu, que encara restava unida. Tot i que no sabem la data del conveni, aquest degué
fer-se pels volts del 1020-1030, quan es detecta l'activitat del Bonhom, Bonfill i Bonuç,
sagristans i clergues de Santa Maria que participaren en l'acord.

Segurament Blidguer va ser succeït per Berenguer, que era present, al seu costat, en
la signatura del pacte o conveni acabat de citar. Diversos convenis feudals, de mitjan
segle XI citen aquest personatge, en relació al castell de Fornells, per exemple, però
només esmentant la seva condició d'abat (17). Finalment, també coneixem el nom de
l'abat Ramon, que l'any 1078 va renovar un conveni feudal amb els germans d'Arnau
Ramon de Sobreportes (18).

Desconeixem quines raons poden explicar les mancances documentals relacionades
amb Sant Feliu de Girona en els segles X i XI. No entenem per què no tenim notícies
procedents dels seus propis arxius, referents als seus abats, la seva canónica, o el seu
patrimoni. La informació procedent de Sant Feliu, actualment dipositada en el Museu
Diocesà de Girona, només esdevé significativa des del segle XII, quan trobem una ges-
tió del patrimoni feta pels seus abats i canonges.

Fins a cert punt, podem explicar l'absència de documentació pròpia en el segle X,
quan Sant Feliu encara pot ser considerada part de la seu i els seus clergues i patrimo-
ni formen part de la mateixa. Però les mancances del segle XI són més difícils d'expli-
car; potser calgui esperar a noves troballes en l'Arxiu Diocesà per resoldre el problema.

En relació a la constitució del burg de Sant Feliu, hem de remetre al lector al que ja
havíem dir en el volum anterior d'aquesta col-lecció; el detectem per primer cop a
començament de la 2a meitat del segle XI, quan el bisbe va donar a la canònica de la
seu el seu forn (19). Des d'aleshores les referències a la part del burg dita de Santa Maria,
pertanyent al bisbe i als canonges de la seu, són relativament precises i permeten seguir,
des de finals del segle XI, el seu procés de creixement cap al riu Galligants i l'areny de
l'Onyar. En canvi, són inexistents, o bé no localitzades, les referències al sector del burg
pertanyent a la col•legiata de Sant Feliu, el més proper a l'església. Aquí s'haurien de
localitzar les dependències de l'antic episcopium, entre la paret nord del temple i el camí
de pujada a Sobreportes, però la manca de referències documentals o arqueològiques
ens impedeix anar més enllà en aquest plantejament.

Notes

(1) Per fer el seguiment de les dades sobre Sant Feliu en època paleocristiana i carolíngia, vegeu Canal et
al., El sector nord... citat. 11-45.

(2) Villanueva, Viage literario... XIII, citat, 236-238



(3) Marca, Marca Hispanica.... Citat, doc. núm. CIV

(4) Catalunya romànica, IV..., citat, 20-23

(5) Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 123

(6) Marquès, Cantoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 70

(7) Ordeig, Catalunya carolíngia. Els comtats d'Osona..., citat, doc. núm. 890

(8) Ordeig, Catalunya carolíngia. Els comtats d'Osona..., citat, doc. núm. 1353

(9) Ordeig, Catalunya carolíngia. Els comtats d'Osona..., citat, doc. núm. 1541

(10) Marca, Marca Hispanica..., citat, doc. núm. CXLI

(11) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 85 i 88

(12) Ordeig, Catalunya carolíngia. Els comtats d'Osona..., citat, doc. núm. 1779 i 1810

(13) Marquès, Cartoral. dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 67 i 68

(14) Villanueva, Viage literario... VI, citat, 288-289

(15) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 102

(16) Rius, El Cartulario de `San Cugat..., citat, doc. núm. 470

(17) Feliu i Salrach, Els pergamins de l'Arxiu Comtal..., citat, doc. núm. 828 i 906

(18) Canal et al..., El sector nord..., citat, 145-146

(19) Canal et al..., El sector nord..., citat, 58



11.3. Sant Pere de GaWgants

Els orígens del monestir i el nucli de Sant Pere de Galligants resten tan enigmàtics
com altres del cenobis que apareixen documentats, per primer cop, des de mitjan segle
X; Santa Maria de Ridaura, Sant Pere de Camprodon, Sant Feliu de Guíxols o Sant Pol
de Mar, per citar només alguns exemples del bisbat gironí. En alguns casos, com a Sant
Feliu de Guíxols, les evidències arqueològiques semblen detectar uns orígens molt més
remots, potser no relacionats amb cap centre monàstic, encara, Com que les referències
documentals —testaments, donacions o vendes a institucions religioses— no són, gairebé
mai, anteriors als anys centrals del segle X, no podem anar gaire més enllà en aquesta
qüestió; només les dades arqueològiques podran aportar, en el futur, noves evidències.
Tanmateix, ens sembla evident constatar —sense que puguem anar més enllà de pures
especulacions— la relació que hi ha d'haver entre la tria del lloc i el petit cementiri cres-
cut a redós d'una tomba monumental edificada damunt de les ruïnes d'un establiment
roma, versemblantment una vil-la, on més endavant s'edificà una curiosíssima església
de planta central, de tradició martirial —Sant Nicolau— que només més tard fou modifi-
cada donant-li l'aspecte actual. Recordem, també, les relacions intensíssimes entre Sant
Pere i Sant Nicolau al llarg de la història (1).

En el cas de Sant Pere de Galligants, les primeres dades fermes de la seva existèn-
cia es documenten des de finals del segle X, quan es objecte de diverses deixes tes-
tamentàries. Primerament l'any 986, quan va tenir lloc 1'adveració sagramental del tes-
tament de Guilmond de la Barroca, el qual havia estat fet presoner i mort en la defen-
sa de Barcelona el 985. Entre les nombroses institucions beneficiades hi havia Sant
Pere de Galligants, que va rebre el mas de Trilla i un camp que el difunt Guilmond
havia comprat a un prevere (2). L'any 988 els marmessors d'Ermengarda, una gran
dama amb moltes possessions prop de Girona, deixava a Sant Pere de l'església de
Santa Eugènia, i molts altres alous en el mateix terme del pla de Girona (3). L'any
següent, 989, l'abat Oderic de Sant Pere va comprar a Trotilda un molí que tenia prop
de l'esmentada església (4). D'aquesta manera el cenobi arrodonia un important alou
a Santa Eugènia, incloent els drets parroquials sobre la seva església, que mantindria
fins el segle XIX.

Des d'aleshores el monestir apareix documentat, a bastament, al llarg del segle XI;
més de trenta vegades, especialment a les donacions testamentàries. El fet que les pri-
meres referències al monestir, i a un abat, siguin de final del segle X, ha fet pensar que
la seva fundació no pot ser gaire anterior. Per això sobta trobar una referència molt més
antiga, tot i que poc clara. Es tracta de les terres que el bisbe Gotmar va adquirir l'any
949 de la noble Rainilda o Ranló, en el lloc de Bruguera, terme de Domeny; una de les
quals afrontava a sud, occident i nord amb terres de Sant Pere, sense més aclariments
(5). Cal tenir present que el lloc de Bruguera fou després Fontajau, un terme que, tal
com indiquen documents dels segles XII i XIII, fou possessió de l'abat de Sant Pere de
Galligants; per això pensem que l'església citada com a propietària dels terrenys esmen-
tats era el temple de Sant Pere, per altra part situada a l'altra banda del riu Ter, a molt
poca distància. i tampoc detectem possessions d'altres monestirs o esglésies sota l'advo-
cació de Sant Pere en la rodalia de Girona.

Això significaria fer recular la data de la fundació de Sant Pere a mitjan segle X, com
a mínim, encara que no podem assegurar que ja aleshores fos un monestir. Cal enten-
dre que alguns cenobis tenien el seu origen en esglésies no monàstiques; tal com pas-
sava, per exemple, amb Sant Pere de Camprodon que, abans de ser un monestir citat
des del 950, havia estat una parròquia consagrada el 904.



Sant Pere havia estat fundat, sigui quina sigui la data, en un indret proper a Girona,
a l'altra banda del riu Galligants, que feia de límit amb les terres de Sant Feliu i el seu
burg, sens dubte un espai de més entitat suburbana, a redós de la muralla i l'antiga seu
episcopal. Ara bé, tenim documentada l'existència d'un burg abans a Sant Pere que no
pas a Sant Feliu. Sabem que l'any 992 el comte Borrell II va fer donació a Sant Feliu de
tot el burg i l'alou de Sant Feliu. Encara que la notícia ens ha arribat mitjançant un breu
regest de l'historiador Monsalvatje (6), tot indica que el comte feia referència a la juris-
dicció sobre un territori que fins aleshores es trobava sota el seu alou o domini, mentre
que el burg voldria indicar l'existència d'un petit nucli de cases, d'extensió no precisa-
da.

Les dimensions d'aquest alou són ben conegudes, car varen quedar fossilitzades al
llarg de l'edat mitja i els seus límits són clars. Afrontava a orient amb el terme de la Vall
de Sant Daniel, també dita Vall Bascona en els segles X i XI. A sud hi havia el riu
Galligants, a ponent la riba de l'Onyar i el Ter, on aquests rius es trobaven, i a nord amb
el començament de Pedret, en el mateix lloc on, més endavant es va obria una porta de
la muralla, en el segle XIV.

L'escàs volum de la documentació sobre Sant Pere, especialment en aquesta primera
etapa, ens impedeix donar més precisions sobre el monestir i el seu burg, sobre el qual
va senyorejar fins al segle XIV. Pels testaments sabem que el temple de Sant Pere va
començar a ser modificat a finals del segle XI, amb l'obra romànica actual.
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III. Les muralles carolingies

Quan els gerundenses lliuraren la ciutat a l'exèrcit franc, el 785, les muralles, pode-
roses, que la cenyien eren, amb tota seguretat, les fortificacions que s'havien alçat, ràpi-
dament però de manera molt acurada, vers el 300. Si entremig —puix que gairebé cinc-
cents anys són una llarga jornada—, hi havia hagut modificacions i millores, ho ignorem.
Tanmateix, queda clar, a partir de les dades que posseïm, que haurien estat, en tot cas,
puntuals i poc significatives (fig. 15).
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Fig. 15. Planta actual de la Força Vella amb la numeració de les torres conegudes de la muralla.



El recinte baiximperial reproduïa, usant-lo sovint de sòcol inferior, l'emmurallat fun-
dacional amb l'afegitó de torres quadrangulars, poderoses, i amb una manera d'obrar
ben diferent, resultat d'altres necessitats i dels avenços i modificacions de la poliorcèti-
ca.

El coneixem més malament que bé, en haver-nos arribat agredit per la incúria del
temps i puntualment modificat o convenientment reforçat i, tal com passa amb el perí-
metre fundacional, amb alguns punts del seu recorregut dubtosos i amb algunes qües-
tions de funcionalitat i accessos encara per resoldre.

Es tracta d'una obra de notable potència que molt millor que les defenses prece-
dents treia tota la força possible d'una disposició admirable que aprofitava, a la perfec-
ció, unes excel- lents condicions orogràfiques des d'un punt de vista militar.

L'obra era, internament, d'opus caementicium i d'opus quadratum pseudoisòdom,
exteriorment, fent-se servir, arreu, blocs ben tallats procedents d'antics edificis que tin-
gueren un nou ús incorporats a les defenses urbanes. Aquests grans carreus, rectangu-
lars o quadrangulars, disposats, sempre, en rectes filades uniformes, són de gres pro-
cedent de les pedreres de Taialà i Domeny, tal com ho foren, també, els blocs que cal-
gué extreure, de nou, per enllestir l'obra.

D'aquest recinte, el segon de la història de la ciutat, en coneixem cinc torres qua-
drangulars i dues de dubtoses, molt potents, quatre de les quals es relacionen amb la
defensa de la porta septentrional (Sobreportes) —torres 16 i 17, geminades, de la meri-
dional (de l'Onyar) —torre 10— i de llevant (Gironella) —torre núm. 2. L'altra —torre núm.
7— protegia el mur de migdia, en el punt menys abrupte i, per tant, el que hipotètica-
ment oferia menor seguretat, aquell que podia ser atacat més fàcilment. Caldria consi-
derar com a possible la torre núm. 14 de la qual només tenim indicis a favor d'una cro-
nologia baiximperial, però, tanmateix, prou raonables, disposada sobre l'areny de
l'Onyar, en el mur occidental i la torre núm. 8, en l'aspecte actual, circular, que hauria
pogut substituir-ne una de baiximperial, quadrangular (fig. 15).

Del costat que donava a cerç, deixant de banda el sector de Sobreportes, en sabem
molt poques coses amb seguretat. És probable l'existència d'altres torres —una gairebé
segura— tot i que les ziga-zagues del propi mur i la complexa orografia del lloc solven-
taven el problema defensiu amb escreix.

Pel que fa al seu gruix les nostres dades sòn escasses. Només en relació al tram
meridional poder fer algunes indicacions. En aquell punt, en sectors diversos i prou
separats hem pogut constatar que es tractaria d'una obra massissa, de formigó, amb para-
ment de gran carreuat només exterior —deixant de banda les torres— d'un gruix d'uns 2
m o poc més.

Les excavacions de Casa Pastors que afectaren entre altres àrees de l'edifici senyo
-rial, el dins de la torre interna núm. 16 i de la torre núm. 2, al castell de Gironella (fig.

15), han permès, millor que en lloc, observar en detall la tècnica constructiva i l'enorme
potència de la construcció. En un cas, a Casa Pastors, aquells treballs permeteren, també,
datar arqueològicament i amb gran precisió, aquestes fortificacions vers el 300 (1). Aquí,
la vella muralla republicana fou usada de sòcol, a la Gironella s'aprofità l'estructura fun-
dacional com a fonament de l'obra nova. En un lloc i altre, a bastament explorats, s'ha
pogut observar detalladament la manera d'obrar i la voluntat d'aconseguir una muralles
fermes i enormement potents. Tot fent servir de fonaments el parament republicà, ben
ancorat damunt la roca, per damunt, l'obra fou bastida amb opus caementicium de gran
duresa, fet de morter de calç i pedruscall menut on predominen els rierencs, i el para-
ment exterior era de grans carreus de pedra —greda— formant filades rectes i constituint
l'encofratge, per fora, essent de fusta per dins, de fet, un opus quadratum pseudoisò-



dom on, de tant en tant, es disposaven alguns blocs de través que penetraven en l'àni-
ma de formigó i asseguraven l'estabilitat de l'obra. Aquest espai interior fou omplert, a
Casa Pastors, amb terra d'abocador i al damunt, en el punt que devia coincidir amb el
primer estatge de la torre, probablement a nivell de pas de ronda, es disposà un sòl molt
robust i gruixut d'opus signimum abocat damunt d'un rudus de còdols. Cal suposar que
hi hauria altres pisos, un com a mínim, que correspondria al nivell superior. A la
Gironella la torre, molt semblant, tingué, d'origen, una escala que comunicà l'exterior,
des de baix de tot, amb les cambres altes, tal com palesa l'existència d'una porta intac-
ta en la paret occidental que fou closa i paredada quan l'interior de la torre fou massis-
sat en deixar de ser un element defensiu dinàmic i esdevenir un punt de recolzament
intern de les obres defensives carolíngies. Tot fa pesar en una construcció idéntica a la
de Casa Pastors (torre núm. 16) (fig. 15), amb el parament de gran carreuat fent de paret
exterior de l'encofrat, interiorment de fusta. En acabar, l'espai no construït esdevindria
la caixa de l'escala.

Suposem que aquestes torres, ben distribuïdes i de gran potència, foren dissenya-
des per rebre, a diferents alçades, catapultes de tipus diferents que havien d'assegurar,
teòricament, la protecció dels punts claus o més febles. Una altra cosa ben diferent és
imaginar que hi hagués, en algun moment, la dotació preceptiva de màquines de gue-
rra i de personal tècnic encarregat del seu ús i manteniment. Fins i tot, és possible plan-
tejar-se si n'hi hagué mai cap.

Aquestes, doncs, eren les muralles que havien esdevingut el baluard principal de la
defensa de la frontera superior d'al-Andalús, després de la conquesta franca de la
Septimània fins al límit de les Alberes i que, ara, per voluntat dels habitants de Gerunda,
passava a ser —i ho continuaria essent encara durant 16 anys— l'avançada militar de l'im-
peri carolingi enfront de l'emirat cordovès.

Les muralles carolíngies de Girona. El primer eixample urbà.

Un dels descobriments històricoarqueològics més extraordinaris d'aquests darrers
anys, pel que fa a la història d'aquesta ciutat però també de la història general d'aquest
nostre país, ha estat la identificació, seguiment, datació i valoració del nou recinte murat
de la ciutat i de la constatació que aquella obra, notabilíssima, significà, nogensmenys,
la primera ampliació, modesta, de l'àrea urbana d'ençà la fundació (2). Poc menys de
nou-cents anys després de la seva ofundació, Gerunda, tímidament, iniciava una expan-
sió cap a l'est i, sobretot, cap al nord, ben closa dins d'uns murs nous, una obra que
malgrat la seva modèstia aparent —una superfície nova d'una mica més de 5000 metres
quadrats, mitja hectàrea —, representava ben bé una dècima part de l'àrea urbana total i
que comportà resoldre dificultats tècniques notables i que degué tenir un cost altíssim.
Vista des d'aquesta perspectiva, la importància d'aquest esdeveniment assoleix el valor
que li pertoca.

Tots els autors que, amb coneixement de causa, s'havien interessat pel problema de
les múltiples i consecutives fortificacions que havien existit en el recinte de la Força Vella
—no ho oblidéssim pas, operatiu fins al segle XVII—, havien assenyalat l'existència de res-
tes "medievals" significatives sense, però, individualitzar -les ni, molt menys, datar-les
encara que fos a tall d'hipòtesi. El prestigi i l'interès permanent pels recintes més antics,
romans, hauria estat, indubtablement, una nosa que impossibilitava tirar endavant un
estudi complet i diacrònic. Calia un treball global de totes les muralles, una anàlisi acu-
rada de les restes i un coneixement exhaustiu de la documentació medieval per intentar
copsar el procés i, si era possible, identificar trams, sectors, maneres d'actuar, que fecin



possible aïllar moments i sectors i intentar datar-los, primerament de manera relativa, de
més modern a més antic i, després, proposant cronologies absolutes. Un descripció, el
més precisa possible, del circuït murat de la ciutat, de la fundació a l'actualitat, aportaria
dades extraordinàries a la història de la ciutat en ser, sovint, un dels monuments urbans
que millor reflecteix moments determinats –sempre significatius– de la història urbana
Era, també, absolutament imprescindible tenir a l'abast una bona base planimètrica.

Aquest treball exhaustiu fou possible realitzar -lo ara fa uns quants anys (3). Serví,
també, aquella tasca per documentar acuradament el recinte murat de la Força Vella.
Tanmateix, això només era un primer pas que calia omplir de contingut. Ha estat bàsi-
ca la creació d'un equip de recerca dedicat a la història urbana de Girona que ha aple-
gat, confrontat i analitzat amb cura milers de documents i textos diversos, preferentment
medievals, amb dades relatives a l'estructura urbana més elemental (carrers, cases, pla-
ces, la muralla, horts, esglésies...) que confrontant-los a la realitat més ben coneguda (la
planimetria oficial que posseïm és de finals del segle XVII endavant) (4), amb dades
arqueològiques ben situades i amb la realitat actual, han permès realitzar treballs d'altís-
sim nivell i, en darrera instància, conèixer amb un detall considerable l'evolució de l'es-
tructura urbana al llarg del temps. Aquesta tasca ha fet factible, també, aprofundir en la
història de les muralles del recinte antic.

Serra-Ràfols, autor, fins al 1987, del treball de camp més exhaustiu en relació a les
fortificacions antigues de la Força Vella, que comportà neteges, sondejos, exploracions,
realització de plantes i alçats i una acurada tasca de documentació, i d'un article, en
molts aspectes encara bàsic (5), considerà baixromanes, no solament les torres qua-
drangulars del costat meridional del recinte sinó també les torres cilíndriques núm. 4, 8,
20 i 25) tot i que l'excavació efectuada a l'interior de la núm. 8 –la torre vescomtal– no
proporcionà dades significatives de cara a fer precisions cronològiques fermes (fig. 15).
Assegurava, assenyadament, que en el sector septentrional de les muralles, més enllà de
Sobreportes, no es conservaven, visibles i evidents, restes romanes sinó les fortificacions
d'època medieval. Tanmateix, l'existència d'unes torres anomenades Cornèlia (núm. 19)
i Júlia (núm. 20) era ben estrany (fig. 15), puix que noms de regust tan clàssic no eren
explicables a època medieval quan el costum general era la dedicació a un sant, una
santa o a la Marededéu. Pensava en la possibilitat que l'origen d'aquests topònims s'ha-
gués de cercar en unes torres anteriors, evidentment romanes, que s'haurien situat uns
quants metres cap endins (migdia), per on calia cercar el traçat de la muralla romana.
L`eixample carolingi les hauria fet inútil i torres i panys s'haurien enderrocat tot i que les
noves defenses, substitutòries d'unes de més antigues haurien conservat el vell nom.
Aquesta proposta ha estat seguida fil per randa per tots aquells que ens hem interessat
per la història de les muralles de la ciutat. Més endavant, tornarem a parlar-ne i a replan-
tejar el tema que, com sol passar, no és ni tan senzill ni tan clar.

En aquesta mateixa línia A. Balil, molt interessat per la història de les fortificacions
urbanes hispanes del baix imperi, que coneixia molt bé el treball de Serra i que havia
visitat, sovint, les velles muralles gironines escrigué en un valuós article, acurades con-
sideracions plenes de seny entre les quals la possibilitat –fou el primer de dir-ho– de què
la fase d'obra poligonal (opus siliceum) s'hagués de considerar romanorepublicana i no
ibèrica o l'estranyesa, difícil d'explicar, de la simultaneitat, en un mateix recinte i amb la
mateixa cronologia, de torres circulars i quadrangulars, no estant situades, les primeres,
en angles o canvis de direcció. També s'interessà i valorà oportunament –per primer
cop– l'existència, en algunes torres cilíndriques del parament meridional, de finestres de
mig punt, ben obrades i de mides uniformes, que calia relacionar, explicava, amb la tra-
dició poliorcètica de tradició severiana i tan semblants a les de les muralles de Lucus



Augusti, adequades a l'ús de les pila muraria. Altres semblaven més ajustades a fer ser-
vir ballistae tal com succeiria en les muralles aurelianes de Roma i ben visibles, per
exemple, a la veïna Barcino (6).

Molt valuoses són, també, les consideracions de Miquel Oliva, bon coneixedor de les
restes. Com veurem, va plantejar qüestions i va esbossar idees que ara hem pogut com-
pletar i definir. Tanmateix, no fou capaç d'anar més enllà, d'oblidar -se d'uns quants llocs
comuns que eren plom a les ales, ni de plantejar-se el recinte globalment. Tot això li
impedí lligar i estructurar correctament unes intuïcions genials. En efecte, tot descrivint
els murs del sector meridional, a l'entorn de la torre núm. 4, cilíndrica, levantada des-
pués del arrasamiento de la ciudad por los bárbaros, descriu el parament del sector
—carolingi— admirablement, com ningú ho havia fet, però, ai las, considerant-lo indiscu-
tiblement baix imperial. Definia, més endavant, el tram nord de les muralles fent esguard
especialment de la torre Júlia (núm. 20) en su mayor parte auténticamente romana, por
lo que han revelado las limpiezas efectuadas en las obras del citado paseo (Arqueològic)
y aparecen otras torres cuadrangulares que, sin duda, son añadidos a la obra primitiva
de fortificación (7) i plantejava l'existència del recinte antic més reculat que el que era
visible, a l'alçada dels Jardins de la Francesa (a partir de la torre núm. 21, aproximada-
ment) (fig. 15), assenyalant l'existència de tres torres o más, dos cuadrangulares y una
cilíndrica central junto al portal de San Cristóbal; no assenyalades en la planimetria
anterior (8). En un treball de síntesi més recent Oliva resumia les seves opinions en
aquesta direcció, tot considerant segura l'existència d'una fase preromana, unes muralles
de l'alt imperi, unes altres de la baixa romanitat —torres cilíndriques— i l'existència d'im-
portants restes altmedievals que quedaven sense definir (9).

Val la pena recordar que la història de les muralles i la de la planta de la ciutat van
de bracet. Fem aquesta consideració tot recordant que Jaume Marquès, a partir de dades
documentals, fou el primer en proposar que les muralles romanes a l'alçada de l'absis
de la seu gòtica , giraven en angle recte, cap a migdia, i després, altra cop 90° recupe-
rant l'orientació, cap a llevant (10). Aquesta hipòtesi, que s'ha confirmat plenament, no
va merèixer, en cap moment, l'atenció general fins al 1977 quan fou considerada si bé
inicialment rebutjada (11). Més endavant, les evidències de tota mena, inqüestionables,
i un millor coneixement global de la situació han acabat donat la raó a la proposta. De
fet, les evidències que publicà Miquel Oliva, del sector de més enllà dels Jardins de la
Francesa (12), no eren sinó una excel-lent confirmació de la teoria de l'erudit canonge.

En aquest recorregut, ràpid, hem pogut constatar els dubtes i les dificultats d'intro-
duir-se en l'anàlisi de la Força Vella sense un bon estudi de camp, sense una ambiciosa
i exhaustiva recollida de dades documentals que han estat, com veurem, determinants
en molts aspectes, i sense una planimetria acurada i de detall.

La muralla carolingia. Recorregut i descripció.

Tal com posa de manifest una anàlisi acurada de les restes de la muralla de la Força
Vella, les reformes carolíngies, la datació de les quals discutirem més endavant, afecta-
ren pràcticament tot el recinte baix romà. Ens manques dades del tram septentrional, el
més amagat i d'accés més difícil i, també, el més afectat per les reformes propugnades
pel Cerimoniós i per una intensa i permanent activitat humana d'ençà que aquell recin-
te deixa de tenir valor militar i, per tant, aquest sector, notable, no podrà ser considerat
convenientment. Tanmateix, a nivell teòric és possible pensar que tractant-se d'un punt
inaccessible no hauria estat afectat per setges i destruccions i, per tant, no haurien neces-
sitat reformes o modificacions substancial.



De la resta del circuït murat, en tenim moltes evidències que intentarem resumir tot
seguit. En primer lloc, convindria aclarir que les reformes carolíngies afecten la defensa
de la ciutat de dues maneres diferents; o reforçant i millorant , a cops radicalment, les
velles muralles romanes (costat meridional de Gerunda i costat nord , a banda i banda
del portal de Sobrepones, fins a la catedral) o bé bastint-ne de noves més enllà del recin-
te antic, coincidint, en aquest cas, les millores defensives de la ciutat amb un eixample
urbà, el primer de tota la història de la ciutat, que localitzem en el sector septentrional
i oriental de la Força Vella, a partir de la seu, i tot el castell de Gironella. L'eixample,
prou notable, hauria incorporat poc més de mitja hectàrea a la superfície de la petita
Gerunda, una extensió considerable si recordem que la ciutat romana no ocupava gaire
més de 45 hectàrees. Per tants, doncs, obra nova que exigí la tria de llocs adequats i
obres de fonamentació alternativament i intervenció sobre els murs antics on, evident-
ment, s'aprofità el que ja existia tot i que, com intentarem mostrar, moltes vegades l'o-
bra carolíngia substitueix, aparentment del tot, els murs més antics.

Generalitats sobre l'obra.

Aquest parament mostra unes peculiaritats molt marcades que faciliten una identifi-
cació senzilla i ferma dels diferents sectors de l'obra. Cal, però, recordar que la cons

-trucció de les noves muralles, tant en els trams on es refeien les noves fortificacions com
en aquells on calia construir la muralla de cap i de nou, significà el treball simultani de
diversos equips que treballaven d'una manera determinada, tots igual però, raonable-
ment, amb particularitats i detalls que permeten detectar maneres d'obrar dins d'una
mateixa dinàmica.

El primer que cal ressenyar és que els murs carolingis són íntegrament d'opus cae-
menticium d'una excel-lent qualitat, a base de llesques de pedra calcària nummulítica,
la roca del subsòl de la ciutat antiga, i de rierencs, còdols de mida mitjana aplegats a
les lleres pròximes de l'Onyar, el Galligants i, sobretot, del Ter, molts dels qual de gra-
nit. Externament, tant la cara interior com exterior, el mur, fou bastit a partir de la dis-
posició en filades rectes de petits blocs més llargs que amples de mides reduïdes i amb
petites variacions que se situarien entre els 0'20/0'25 m de llarg i els 012/015 m d'alt pre-
ferentment de calcària nummulítica de tonalitats blanques i, de vegades, més blavoses.
Es fan servir, també, rierencs sobretot granítics, de formes més arrodonides i de mides
similars a les descrites. Tampoc és estrany l'ús de fragments de tegula i imbrex, de mòdul
petit i, probablement també —és molt difícil poder-ho confirmar a partir de l'observació
d'aquests objectes dins de l'obra general, d'una gran solidesa—, altres peces de terra cuita
(testae), de mides reduïdes. L'aspecte exterior, tant a la cara interna com a l'externa, és
d'un parament que recorda, vagament, algunes obres d'opus vittatum però amb un
regust "bàrbar". Destacarem que el morter d'unió és quasi imperceptible fent l'efecte
d'un parament de pedra. De vegades, dins de l'obra, especialment en la cara exterior,
observem la presència d'alguns carreus més grans, reutilitzats, de pedra nummulítica i,
més sovint encara, de gres.

L'obra és uniforme tant a nivell de fonamentació com pel que fa a la paret vista fins al
parapet superior i als merlets, amb, potser, un acabar més acurat a partir del nivell antic
de circulació de vegades marcat amb una poderosa rebava. La construcció d'aquest mur
es féu amb la tècnica de l'encofratge, disposant acuradament els petits blocs de la cara
interna i externa i abocant pedruscall i morter, d'excel-lent qualitat, dins de l'espai interior.
S'observen en diferents punts del recorregut, forats al mur que marquen la situació dels
pals que sostenien les bastides que feien possible anar construint, en alçada, la muralla.



El gruix, ben constatat en molts punts del circuït, és en el tram de migdia d'uns 2 m
(195 a 2'05 m) i en tot el recorregut, s'observa que, tot deixant un espai de mig centí-
metre a uns 25 cm, es dobla la paret juxtaposant-ne un altra d'idèntica. En tot aquest
sector, recordem-ho, l'obra nova aprofita la muralla preexistent, romana, d'un 2 m d'am-
plada, refent-la, quan calia, i afegint-ne una altra pel darrera del mateix gruix. . El resul-
tat no fou, sinó, la d'un pany de muralla de 4 m, tanmateix, conformada per dos ele-
ments autònoms de 2 + 2 m que donaven una potència extraordinària al monument i
una seguretat complementària davant d'un atac amb ariets puix que la hipotètica caigu-
da del mur exterior no comportava l'enderroc de la interior. En el sector nord, en la part
central que correspondria a 1'eixample carolingi, en alguns trams entre les torres núm.
21 i 23 (fig. 15), no sembla que l'amplada del mur fos superior als 2 m. Aquesta diferèn-
cia podria explicar-se a partir de tres consideracions. En primer lloc i principalment, per
la dificultat a causa d'unes condicions orogràfiques determinades, de poder atacar amb
màquines de guerra aquest sector, per la proximitat i la potència de les torres defensi-
ves –una causa i altra feien impossible un atac convencional amb màquines de guerra–,
i, finalment, per la inexistència d'un mur anterior que només calia refer i doblar (13).

Només en el tram que queda entre les torres núm. 4 i 5 i, sobretot, 3 i 4 i, també, a
la torre núm. 20 (anomenada a la bibliografia moderna , Júlia) (fig. 15) és possible obser-
var l'existència de merlets prismàtics disposats, aproximadament, a un metre de distàn-
cia un de l'altre. També sabem que el pas de ronda era de 140 m d'amplada protegit
per un parapet de 050/060 m i que permetia recórrer la part alta del mur còmodament
i defensar-la. Queda clar, també, que en el sector nord, entre les torres núm. 3 i la núm.
5 (fig. 15), que el pany intern és sempre més baix que l'extern, lleugerament per sota
del pas de ronda. No tenim dades fermes sobre la manera d'accedir des de l'interior de
la ciutat al parapet de la muralla i a les torres. És segur que es feia a través de escales
adossades que no s'han conservat o que han estat substituïdes per altres de més moder-
nes. És interessant recordar que en el sector de l'actual pati de Les Àligues, en el sector
sud-oriental del recinte, a l'entorn de la torre núm. 4 (fig. 15), la muralla mostra una alça-
da completa d'uns 14 m que, versemblantment podem considerar l'altura general i apro-
ximada del recinte carolingi.

El recorregut, que intentarem fer el més detallat possible en el benentès que hi ha en
curs un treball monogràfic de documentació i estudi que segurament acabarà aportant
més dades i informació millor, començarà per les intervencions sobre la muralla roma-
na, per descriure, després, l'obra nova. L'iniciarem pel costat sud-occidental, fent la volta
al recinte en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Pel que fa al portal de l'Areny, les dades que posseïm semblen confirmar que com a
Sobreportes, les defenses baiximperials no foren modificades. Recordem que aquesta
porta d'ençà el segle XI fou defensada per una torre única, disposada a l'oest de l'o-
bertura. El costat oriental, aquell que havia de batre la part no protegida d'un hipotètic
atacant, era cobert per un mur en biaix, molt alt que formaria part de castell de Girona
(també anomenat de Cabrera o Requesens). No sabem si a època romana hi havia la
mateixa disposició o existí una segona torre.

Més enllà, fins a la torre núm. 8 (vescomtal o d'Agullana), no s'ha conservat la mura-
lla antiga que s'adaptava admirablement i amb gran intel-ligència a l'orografia torturada
d'aquest lloc. Un eixample cap a migdia (construcció del castell de Girona entorn de
l'any 1000), féu inútil el mur antic que o bé desaparegué o ha quedat colgat per farci-
ments enormes i necessaris per fer ocupable l'espai acabat de delimitar (fig. 16).

La torre núm 8 (fig. 15 a 20), esplèndida, és el primer element ferm i ben conservat
del recorregut antic de les muralles de Girona. Es tracta d'una torre aparentment cilín-



Fig. 16. Torre núm. 8 vista des de migdia amb
relació al mur de llevant, més alt per raons
topogràfiques i l'eixample del castell de
Cabrera cap a ponent.

drica i de fet suaument troncocònica, boteruda com ho són totes les d'aquest moment
(fig. 17). Si l'observem des del carrer de l'Escola Pia (l'exterior) (fig. 17), esvelta i ele-
gant mentre que si la contemplem des del pati dels antics Maristes (interior), és robusta
i rabassuda i de formes més rectes (quadrangular) (fig. 19). S'ha assenyalat, (14), que la
torre circular n'hauria substituït una altra de quadrangular baiximperial tal com sembla-
rien provar les formes rectes del darrera del moment i l'existència d'un parament d'opus
quadratum amb blocs de greda que s'observa a la part més baixa de l'edifici. Només
una excavació per observar-ne, atentament, la fonamentació aclarirà el problema. Quedi
clar però que per fora tot és obra carolíngia això sí, aprofitant, ara i adés, carreus de
nummulítica de les defenses fundacionals o blocs daurats de sorrenca de les fortifica-
cions tardoantigues. El diàmetre màxim, transversal a la muralla, és de 7'50 m aproxi-
madament, i el menor, longitudinal al mur, d'uns 650 m, cosa que dóna clara idea de la
forma poc regular d'aquesta construcció.

Fou excavada per Serra-Ràfols, el 1930 i novament el 1942 quan a continuació es pro-
cedí a treballs de consolidació (15) El que en resultà d'aquest treball no ha estat, mai,
objecte de publicació detallada. Quedava clar, tanmateix, que per sota de la cambra
intermèdia, dotada de dues finestres de punt rodó, la torre era massissa. Aquesta estança
era pavimentada amb un enllosat bastant ben conservat de plaques de calcària del país.
No podem saber si era l'original o pertanyia a unes reformes posteriors. En un moment
indeterminat de la història de la torre, es procedí a cloure un dels finestrals —el de més
cap a llevant— tot bastint un mur intern que reforçava interiorment l'edifici i que afectà
de retruc l'altra obertura. Per damunt, hi havia un sostre que no ens ha estat descrit, que
sostenia la plataforma superior. No s'observen evidències de merlets i l'acabament actual,
en un parapet seguit sembla molt retocat.



Fig. 17. Torre núm. 8. Vista general des de migdia
(extra muros), amb el nivell de combat interior defi-
nit per les dues finestres.

És interessant assenyalar que les dues finestres eren embellides per l'alternança de
dovelles negres —pedra volcànica d'Aiguaviva— i daurades —gres de Domeny/Taialà—,
que contrastaven sobre el fons clars —gris/blanc— de la pedra de base (calcària num-
mulítica). Aquesta és una de les peculiaritats de l'obra carolíngia que analitzarem deta-
lladament més endavant. Recordarem, també, que l'ampit de les finestres era resseguit,
per fora, per una recta filada de blocs negres molt visibles per la cara interna de la torre
(fig. 18).

Pel que fa a les dues finestres és bo fer observar que les dues miren cap davant (mig-
dia) i cap a l'est i que, només, són dues quan, com veurem, en les altres torres del
mateix moment, són, sempre, quatre. Quedi clar, abans de continuar aquesta disquisi-
ció, que, de sempre, aquesta cambra interior de la torre només tingué dues obertures.
Aquest fet s'explica per la situació, excepcional, de la torre núm. 18, en un punt de bru-
tal inflexió de l'orografia primigènia sobre la quals es disposà, adaptant-s'hi, l'emmura-
llat antic. Justament allí, hi havia un salt de més de 15 m cap al sud-oest cosa que feia
innecessari protegir aquell punt inatacable. En canvi, cap a llevant i al davant mateix de
la torre, els desnivells i les dificultats eren menors, amb la qual cosa era del tot raona-
ble encarar-hi les màquines de guerra.

Justament a l'est de la torre, hi ha un esvoranc modern que permet, al carrer de
l'Escola Pia, travessar la muralla. En aquest punt pot observar-se millor que enlloc, les
característiques de l'obra, la seva solidesa, gruix i altres peculiaritats, tant per dins com
per fora (fig. 20). És interessant constatar com la torre troncocònica s'adossa per la part
de baix a la muralla preexistent, en aquell punt, la fundacional d'opus siliceum —unes
poques filades— i que més amunt, muralla i torre s'imbriquen completament. Aquí
podem veure l'obra interna, ja descrita, i la juxtaposició dels dos murs de 2 m cada un.



Fig. 19. Torre núm. 8. Vista de ponent Cintra
muros), des d'on es copsa la forma quadrangular
de la base, l'ús, important, de blocs romans de
greda, preferentment en el terç inferior, i una faixa
ornamental recta de petits blocs de pedra volcàni-
ca negra disposats en dents de llop definint el
nivell inferior de combat.

Fig. 18. Torre núm. 8. Detall de les dues finestres del nivell inferior de combat on s'observa l'ús alternatiu
de dovelles clares i fosques característiques de l'obra carolíngia.



Fig. 20. Sector de muralla a tocar (est) la torre núm.
8. Esvoranc modern obert a la murala carolíngia, vist
des del nord (intra muros). Podem observar el doble
mur massís juxtaposat de gran amplada (2x2 m.), l'e-
norme solidesa i la tècnica constructiva.

A l'interior del pati del convent de l'Escola Pia observem l'exterior de la muralla caro-
língia disposada directament sobre el mur fundacional o, en molts més llocs, el baixim-
perial que en aquest sector es conserva notablement bé, sobretot en direcció a llevant
conforme ens acostem a la placa de Sant Domènec (fig. 21).

Pel que fa al portal Rufí, no s'observen intervencions d'època carolíngia que, en canvi
detectem a bastament més enllà, en tot el pany que es localitza entre aquesta porta i el
castell de Gironella, un dels sectors on l'obra altmedieval millor es conserva (fig. 22).

La torre núm. 5, més enllà d'un llarg sector de muralla emmascarat per l'edifici de
Les Àligues (rectorat de la Universitat de Girona) i d'accés difícil, on, tanmateix, hem
constatat l'existència del mur on l'obra franca és evident tal com les modificacions i
agressions posteriors, plantejava greus problemes. De planta quadrangular, amb l'ús,
en el terç inferior, de grans carreus daurats de gres i, en canvi, blocs de calcària de
mida reduïda —una mena d'opus certum—, característics de les obres baixmedievals a
Girona, i reformes posteriors de datació difícil, com la incorporació d'una motllura
ornamental inexplicable a la part del coronament, plantejava problemes cronològics
insolubles sense una excavació interior. A tall d'hipòtesi, havia estat considerada, majo-
ritàriament, com a originalment baiximperial i reformada en la segona meitat del segle
XIV. L'excavació efectuada per nosaltres durant el mes de juny de 2001, aprofitant les
obres per convertir la torre i el casal que l'envolta en seu del Consell Social de la
Universitat de Girona, ha permès resoldre completament els dubtes plantejats. En efec-
te, queda clar que la torre (núm. 5) és baixmedieval i que fou bastida com a conse-
qüència de les demandes per part del rei Pere III que exigí la reforma de la Força Vella
i, immediatament després, la necessitat d'alçar un nou recinte urbà que encerclés l'e-
norme eixample de la ciutat de Girona (fig. 23 i 24). Recordem que les reformes i



Fig. 21. Torre núm. 7. Torre baiximperial coneguda en el segle XI com a torre d'en Gausfred Vidal, senyor
de Pals.

Fig. 22. Portal Rufí i torre núm. 6. Estat actual de la porta antiga que comunicava la plataforma mitjana de
la ciutat (sector de la seu) amb el camí d'accés.



millores d'aquest sector meridional del recinte antic, anà a càrrec, econòmicament, del
jueus de la ciutat. Hom féu servir a bastament blocs antics que, suposadament no vin-
drien de gaire lluny. L'excavació identificà la muralla carolíngia dins de la torre for-
mada per dos murs juxtaposats de 2 m cada un –4 m en total–, d'opus caementicium,
formant un angle agut i marcant un canvi de direcció del traçat de la muralla. Aquest
fet explicaria que, a època antiga i durant el domini franc, es considerés innecessària
l'existència d'una torre en aquest punt (16).

Tot el tram que hi ha entre la torre núm. 5 i la núm. 3 (fig. 25), conserva admirable-
ment bé la fàbrica carolíngia en alguns llocs dels fonaments al pas de ronda, parapet
exterior i merlets. Aquí s'observen les tramades sobreposades que corresponen a les
diverses capes d'encofratge, els senyals de forats al mur que servien per sostenir les bas-
tides i que segueixen la inclinació natural del sòl de llevant (més alt) a ponent (més
baix), els merlets, prismàtics i separats cada metre, el pas de ronda, d'una còmoda
amplada de 1'40 m, bastit damunt del pany exterior de la muralla, i el parapet defen-
siu, d'una amplada de 0'50/0'60 m. El gruix del mur doble és, recordem-ho, de 4 m (2
m + 2 m) (fig. 28, 29 i 32).

Entre el canvi de direcció de la muralla (torre núm. 5), i la torre núm. 3 (també cone-
guda com del Llamp o del Telègraf Òptic), es disposà una altra torre, troncocònica o
pseudocilíndrica (torre núm. 4), d'uns 8 m de diàmetre en la part superior i una alçada
de 13 m i escaig, admirablement conservada (fig. 26). Tal com passa amb la núm 8, aca-
bada de descriure, a nivell inferior s'adossa al mur antic mentre que, més enlaire, quan
l'obra és tota carolíngia, s'hi imbrica. Sabem que per sota del nivell de l'estança superior
(única, en aquest baluard), era completament massissa.

Com a mínim, dues portes no conservades obririen directament la torre al camí de
ronda, una a llevant i l'altre a ponent. A més aquesta estança estava dotada, cara enfo-
ra, de quatre finestrals de punt rodó, disposats de tal manera que cobrien els 1800 del
front de la torre, cada una de les quals tenia una llum d'uns 110 m i una alçada des de
l'ampit de 130 m.. Aquí s'observava admirablement l'ús i alternança de la pedra volcà-
nica, negra, i el gres, daurat, conformant les dovelles de les finestres. Molt erosionades,
les pedres originals que donaven a fora han estat substituïdes per altres de noves en una
restauració recent (1974) mentre que, per la part de dins es conserven en bon estat les
pedres antigues mig amagades per reformes modernes. De tot això podem deduir que
aquesta torre, en origen anava coberta d'un sostre de bigues de fusta i teules (potser
tegulae i imbrices) que haurien protegit de la intempèrie, les quatre màquines de guerra
–teòriques– que s'hi disposarien, cada una servint un dels finestrals. Si no hagués estat,
en origen, aquesta la funció de la torre, les finestres haurien estat innecessàries, i, per
tant, exigint un acabat convencional amb parapet seguit o emmerlat En tot aquest sec-
tor, la muralla altmedieval féu servir de solera el basament baixrepublicà d'obra poligo-
nal (fig. 27 i 31).

La torre núm. 3, quadrangular (fig. 33), refeta i modificada durant la segona meitat
del segle XIV en esdevenir el punt de connexió amb el nou circuït murat, és, també,
carolíngia malgrat el que s'ha dit i escrit, ben conservada per dins (caserna d'Alemanys),
on es bastí la part inferior aprofitant blocs de greda d'antics edificis i una porta monu-
mental de marbre, del segle primer, que, en esdevenir inútil serví de reble. És raonable
suposar que aquesta porta no es localitzaria gaire lluny i que probablement la causa de
la seva eliminació no hauria estat altre que l'expansió vers llevant de la ciutat amb la
construcció de 1'alcassaba de Gironella, una acròpolis dominant al punt més enlairat de
la ciutat que hauria modificat l'aspecte i els accessos d'aquell sector (17). Extenament,
l'element més interessant i nou d'aquesta torre és la finestra de punt rodó, ben conser-
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Fig. 23. Planta de la finca núm. 16 del carrer Alemanys amb indicació de la cala arqueològica oberta en el
primer pis de la torre (núm. 5)

vada i paredada en un moment posterior, que obria cap a llevant. La llum és d'uns 150 m
i l'alçada d'uns 155 m. L'existència d'aquesta obertura ens fa suposar que en mancarien
quatre més (o tres), una obrint a ponent i tres (o dues) cap a migdia, tal com constatà-
vem en analitzar la núm. 4 amb la diferència de què aquella era de planta circular i aques-
ta és quadrangular. Mesurava 7 m de façana i en sobresortia 3 de la línia de muralla.

Un descobriment important d'aquests darrers temps ha estat poder lligar sense dub-
tes l'obra essencial del castell de Gironella amb les grans reformes carolíngies. Era rao-
nable des d'un punt de vista de defensa militar, fortificar adequadament el punt més
feble de les defenses urbanes, el vèrtex de llevant, on calia realitzar gran treballs de for-
tificació. Absurd hauria estat, des de tots els punts de vista, emprendre obres importants



Fig. 24. Torre núm. 5, interior. En primer terme
el mur carolingi bastit sobre el mur romà i,
darrera, el desdoblament juxtaposat.

Fig. 25. Sector meridional des de migdia (extra muros) de les muralles carolíngies a l'entorn de les torres
núm. 3 (dreta) i 4 (esquerra).



Fig. 26. Torre núm. 4 des de migdia (extra muros).
A la part alta podem observar les finestres de l'únic
nivell de combat, amb el dovellat de dos colors
que tal com podem veure ara mateix, és el resultat
d'unes actuacions del tercer quart del segle XX.
Tanmateix, a partir de documents fotogràfics i de
descripcions acurades d'aquest sector, en podem
donar per segura l'existència.

Fig. 27. Torre núm. 4. Interior tal com el podem veure avui. Com es pot observar el dovellat intern de les
finestres originals molt ben conservat.



Fig. 28. Sector de la muralla entre la torre núm. 3 (al
fons) i la 4. Pas de ronda actual, molt afectat, però
que correspon al mur doble carolingi.

d'eixample i reconstrucció –en alguns sectors, afundamentis– del recinte urbà sense
intervenir al sector de Gironella. Per altra banda, l'anàlisi estructural posa de mani-
fest sense discussió, la uniformitat de l'obra d'aquest sector i els trams de migdia
–acabats de descriure– o del passeig Arqueològic, a tramuntana. Recordem que el
nom castrum Gerundella apareix, per primera vegada, a la darreria del segle X (fig.
35).

El castell carolingi, aleshores també el baluard oriental de la defensa urbana, mostra
una planta vagament triangular, acabant, a l'est, en una gran torre circular (núm. 1) (fig.
15 i 41), que es desplomà a principis del segle XV, essent substituïda, immediatament,
per una de nova. No en sabem gaires coses, només que era imponent i de gran alçada
(uns 35 m, segons deduccions aproximades) cosa que ajudaria a explicar que popular-
ment tot el sector sigui conegut com la "torre Gironella" i no "castell de Gironella ", tal
com se l'esmenta en la documentació antiga.

El costat meridional del castell, per fora, és visible en alguns trams pròxims a la torre
núm. 3 (fig. 34), on s'observa molt bé, en un sector amb molt esvorancs, el doble mur
característic d'aquesta obra mentre que, més cap a llevant, les reformes posteriors –pro-
bablement de la segona meitat avançada del segle XIV–, emmascaren la fàbrica altme-
dieval on, per altre banda, en aproximar-nos a l'extrem del recinte, on s'alçava, orgullo-
sa, la gran torre de planta circular, els efectes de la voladura que patí el conjunt el 1814
són tan palesos que es impossible qualsevol mena d'observació acurada. En canvi, inter-
nament, més enllà de la torre romana (núm. 2), l'obra franca es troba admirablement
conservada sense retocs (fig. 36).



Fig. 29. Sector de la muralla entre les torres núm. 3 (esquerra) i 4 (dreta), des del nord (intra muros). Mur
intern on és possible observar la tècnica constructiva i el material usat.

Fig. 30. Sector de la muralla
carolíngia des de les torres
núm. 3 (al fons) al 5, vist des
del cloquer de Sant Martí
Sacosta.

Cap a tramuntana, més enllà del sector a l'entorn de la torre núm. 1, un cúmul
immens de grans blocs esventrats, tornem a retrobar, admirablement conservada, l'obra
carolíngia que, de fet, no es veié afectada per reformes posteriors. Observem la qualitat
de la fabrica, l'ús d'un excel-lent i quasi invisible morter, dels blocs petits i allargassats ,
preferentment de calcària nummulítica, la sobreposició evident de tramades rectes, és a
dir, allò mateix que es posava de manifest als murs de migdia i que també constatarem
en descriure el costat de tramuntana, més enllà de Gironella (fig. 37).



Fig. 32. Secció de la muralla carolíngia en el
sector de les torres núm. 3 i 4. El coronament
dels merlets és suposat.

Fig. 31. Planta del nivell de combat de la torre núm. 4.

Un dels elements més interessants d'a-
quest tram és l'existència de la porta prin-
cipal del castell que ja havíem pogut pro-
var que no era una porta romana ni l'arc
d'un aqüeducte (18) obra medieval però
que no havíem relacionat, en aquell
moment, amb la fase carolíngia, l'existèn-
cia i la importància de la qual ignoràvem
(fig. 38 i 39).

Es tracta d'una porta en arc de mig
punt del qual en manquen unes quantes
dovelles que esdevingué monumentalitza-
da per l'ús de grans carreus de gres de
Domeny/Taialà recuperats de la vella
muralla baiximperial. La dignitat, la bellesa
i el contrast d'aquells gran blocs prismàtics
o tallats adequadament per donar la forma
oportuna a cada dovella, a cada estrep o a
cada bloc del muntant, contrasten amb cla-
redat i admirablement sobre el gris/blanc
del parament on s'inscriu la porta. Damunt
de 1'extradós de l'arc, s'observa un enorme
esvoranc rectangular que posa de manifest
el robatori d'altres peces d'aquests mate-
rial, de mides considerables, on cal supo-
sar que hi hauria una inscripció monumen-
tal relativa a la construcció del castrum o,
potser, de tot el nou conjunt. La porta,



Fig. 33. Torre núm. 3 vista des de llevant (extra
muros). Observem la fabrica carolíngia i afegits i
reformes posteriors. La gran finestra de mig punt,
paredada i convertida en espitllera, defineix el
nivell interior de combat corresponent al pas de
ronda.

Fig. 34. Sector de la muralla carolíngia entre les
torres núm. 3 (al fons) i 2, a la part meridional del
castell de Gironella. Els murs, tallats, ens permeten
observar en detall la tècnica de la fabrica carolíngia,
amb el doble parament juxtaposat.

situada justament, en un canvi de direcció de la muralla quedava, per aquest cir-
cumstància i per la proximitat de la gran torre de planta circular (núm. 1), ben protegi-
da; a més, el lloc mateix on se situava, al costat d'un camí molt estret que resseguia la
muralla nord de la ciutat al costat d'un fort desnivell que s'aboca cap a la llera del riu
Galligants feia gairebé impossible un atac directe. Interiorment no sabem, en detall, com
era atès que es troba, actualment, paredada. Sembla intuir-se un ingrés molt estret i en
baioneta que faria, encara, més difícil d'atacar. Hem constatat que aquesta porta conti-
nuava essent la principal del castell en el segle XIV (19), tal com posen de manifests
diversos documents de l'època que ens informen, també, de l'existència del camí i d'al-
tres notícies complementaries prou valuoses. Si ens fixem millor en les característiques
de l'obra i en les seves mides, observarem tot un seguit de dades d'extraordinari interès.
En primer lloc, recordem que la llum de la porta és de 260 m i que l'alçada dels bran-
cals fins al punt d'arrencament de l'arc és, també de 2'60 m i, no podia ser d'altra mane-
ra, el radi de l'arc és de 1'30 m (260 el diàmetre). La porta tindria, dons, una alçada total
de 390 m. Si observem detalladament els blocs, ben triats i ben tallats, que conformen
els muntants de la porta, ens adonem que són deu filades perfectament rectes , d'alça-
des uniformes, on només, els blocs, únics, de la filada núm. 3 començant a comptar des
del llindar, de 050 m d'altura, surten d'unes altures molt iguals entorn dels 030 m. És
interessant que constatem la uniformitat d'un i altre brancal; els constructors tingueren



ge IX).

Fig. 35. Planta del castell de
0	 15m	 Gironella a l'època carolíngia.

especial cura en triar (o adaptar) carreus de mides i formes idèntiques per aconseguir
equilibrar i donar un aspecte absolutament simètric a un costat i l'altre de la porta.
Aquesta preocupació s'observa, també, en els blocs que actuen d'estrep de l'arc i el els
carreus més allargassats i estrets de la part superior de l'obra. Les dovelles devien seguir,
també, pel que en queda dempeus, el mateix camí. L'alçada era, en cada cas, de 0'40 m.
A la part superior, per damunt de de 1'extradós de l'arc, juxtaposada, queda l'esvoranc
d'una peça (o peces), rectangular que pel lloc i per les dimensions, correspon a un titu-
lus, una inscripció commemorativa de l'obra, dins d'una llarga tradició clàssica que con-
tinua perdurant al llarg dels temps. Pel les evidències conservades in situ, i per les rela-
cions de mides amb la resta del monument, proposaríem una làpida d'uns 3 m de llarg
(de fet, 2'925 m) i 1 m d'alçada (de fet, 0975 m), amb una relació d'1 a 3 (fig. 38 i 39).

És interessant fer notar que si convertim les mides actuals a mides antigues, ens tro-
bem davant d'un monument que féu servir com a mesura bàsica el peu bizantí o tardà



Fig. 36. Nau interior meridional del castell de
Gironella des de llevant (intra muros). Al fons, la
torre núm. 2 romana i a l'esquerra el mur carolingi.

Fig. 37. Sector de la muralla carolígia al costat de la torre núm. 1 (extra muros), molt afectada per l'explo-

sió de 1814. Es poden veure les particularitats de l'obra i les tramades superposades.



Fig. 38. Portal del
castell de Gironella
des del nord (extra
muros). Obrada amb
grans carreus de
greda, fou paredada
en època moderna.

Fig. 39. Porta principal del
castell de Gironella. El
dibuix restitueix les dovelles
perdudes i el titulus desapa-
regut. S'assenyala el mòdul
en què fou dissenyada amb
un peu de 0,32 m.0	 lm

de 0325 m que hem trobat a bastament usat en edificis tardoantics d'aquest territori
(església de mas Castell de Porqueres, villa de l'Hort d'en Bach, a Maçanet de la Selva..)
(20) i, de fet, arreu del món mediterrani. A partir d'aquí observem que l'alçada total de la
porta és de 12 peus, l'amplada de 8 peus , el radi de l'arc de 4 peus i que la làpida del
damunt amidaria, també, 9 peus de llarg per 3 peus d'alt. Evidentment, no és casualitat.



Fig. 40. Nau interior septentrional del castell
de Gironella, davant de la torre núm. 2.

L'obra carolíngia del castell d'una enorme potència, s'observa especialment bé a l'in-
terior del recinte, més enllà (est) i a l'entorn de la vella torre romana (núm. 2) que fou
usada com a punt de recolzament interior de l'obra nova i, probablement també, com a
camí d'accés a la part alta de l'obra nova. Cal una anàlisi estructural detallada i una pla

-nimetria precisa, en curs de realització, per poder explicar el funcionament del castell i
intentar-ne una restitució planimètrica i volumètrica (fig. 40 i 41).

Des del castell de Gironella continuem resseguint sense dificultats aquesta obra impo-
nent. Un nou pany de mur, idèntic porta fins a un canvi de direcció de 900 i a una pos-
sible torre quadrangular (núm. 26) molt arrasada però que sembla ben documentada en
la vella planimetria, d'uns 560 m de façana i que sobresortiria uns 2 m cap endavant i,
després, la torre núm. 25, de planta semicircular, també massissa i que no podem estu-
diar amb el detall que voldríem en trobar-se molt afectada pels combats de la guerra del
francès que, en aquest sector, foren d'especial virulència, d'un diàmetre aproximat de
754 m. La part alta havia pràcticament desaparegut la qual cosa fa impossible rastrejar-
hi estances intermèdies o el sistema de coronament (fig. 42). Tot fa pensar, però, que en
aquest cas hi hauria una estança intermèdia, amb finestrals de punt rodó (4, versem-
blantment). És molt possible que en realitat ens trobéssim davant d'una antiga torre cilín-
drica, retallada, tal com passa amb la núm. 20 (torre Júlia), potser en edificar-se la caser-
na d'Alemanys (21). Més enllà, s'observen les restes d'una torre de planta rectangular,
molt arrasada (núm. 24) (fig. 15) i molt poderosa, de 920 m de façana i 3 m d'amplada,
i dins del portal de Sant Cristòfol, bastit poc després de la guerra de Successió, una altra,
retallada i amb prou feines perceptible, massissa en tota l'alçada conservada, de planta
circular (núm. 23) i d'un diàmetre deduïble a l'exterior entorn dels 7'56 m, que permet



Fig. 41. Vista aèria del castell de Gironella a principis del segle IX. Jordi Sagrera.

Fig. 42. Vista general des del nord est (extra muros) del tram de muralla a l'entorn de la torre núm. 25. (any
1977).



Fig. 43. Portal de Sant Cristòfol a llevant de la Força
Vella de començaments del segle XVIII. S'observa,
parcialment amagada i derruïda, la torre núm. 23,
troncocònica, des de l'oest.

definir sense dubtes el traçat de la muralla urbana per aquest sector (fig. 43). Interessa
fer constar que en tot aquest tram que acabem de descriure, no hi ha cap mena de ras-
tre del circuït romà. Ara com ara no estem en condicions d'assegurar si el recorregut era
coincident o l'obra romana circulava, en realitat més cap a migdia. Sense grans excava-
cions en tot aquest sector, no podrem resoldre el problema.

Entre la torre núm. 23 i la 22, les grans obres del portal de Sant Cristòfol, han emmas-
carat el recorregut de la muralla carolíngia que podem, tanmateix, restituir. A partir d'a-
quella torre (núm. 22) (fig. 15), molt arrasada i pràcticament desconeguda, tornem a
retrobar-la en tot el seu esplendor i en un estat de conservació notabilíssim. Sobresurt 3
m de pla de la muralla i tenia una amplada exterior de 3' 10 m

La torre núm. 21, també rectangular, té l'interès d'haver usat, ultra algun gran carreu
de gres típicament romà, a bastament en la seva obra exterior rierencs granítics de to
vermellós que li donen una personalitat molt especial i prou bella, en fer-la diferent (fig.
45). Tanmateix, aquesta diferència és subtil, en ser, en tots els altres aspectes, igual a la
resta. Una prova més del treball simultani de diferents colles d'obrers que treballaven
seguint unes mateixes directrius, cercant un resultat homogeni però amb personalitat
suficient com per mostrar diverses maneres de fer. Conserva suficients evidències de l'e-
xistència de dues estances sobreposades (fig. 44 i 46), una de les quals, la més alta, és
possible que constituís el cim tot i que també seria possible suposar l'existència d'un
altell. Sí això fos cert —i l'estat de conservació del monument sense una anàlisi molt acu-
rada que, de moment, no és possible de fer no ens permet prendre partit per una o altra
possibilitat—, ens trobaríem, tal com veurem també a la immediata torre núm. 20, amb
dues estances intermèdies i la terrassa superior, oferint tres nivells de combat als defen-



Fig. 44. Torre núm. 21. Vista interior des de ponent.
Podem veure en els murs de la dreta i del fons les
finestres ara paredades d'un doble nivell de combat
i els encaixos de les bigues del sostre de fusta.

Fig. 45. Torre núm. 21. Detall de la tècnica constructiva i del material emprat (des del nord i extra muros).



sors de la torre (fig. 48). Recordem, també, que aquesta torre situada en un punt amb
un desnivell decreixent fort anant de llevant a ponent, servia per connectar interiorment
el pas de ronda que resseguia la muralla amb un desnivell entre el costat est i oest de
la torre de més de 2 m. S'entrava a peu pla a l'estança inferior de la torre venint d'occi-
dent i, de l'altre costat, s'entrava directament a l'estança superior. Una escala interna, ver-
semblantment de fusta feia possible anar d'un costat a l'altre pujant o baixant segons
d'on es vingués. L'accés al terrat només seria possible des de dins també mitjançant esca-
la de fusta i trapa. La sala inferior tindria, probablement, tres finestrals de punt rodó en
posició central i, potser, un a cada costat curt de la torre, a est i oest. De fet, només se'n
conserva un de sencer, amb l'ús, típic, de les dovelles negres i daurades (supra i infra),
d'uns 020 cm de llargària, d'una llum, a l'ampit, de 1'09 m i una alçada màxima de 130
m que es localitza molt a la vora de l'angle est de la torre cosa que permet hipotitzar,
raonablement, amb l'existència d'unes altres dues. No s'observen evidències de les fines-
tres laterals i caldrà una anàlisi més acurada, per dins i per fora, per poder solventar, fins
on sigui possible, aquesta qüestió. Al mur septentrional de la torre s'han conservat, en
canvi, els encaixos equidistants i uniformes de l'embigat de fusta que sostenia el sòl de
l'estança superior que coincidia amb el punt més alt de la finestra conservada. D'aquesta
estança més alta en coneixem, paredades, tres finestres, dues sobre el mur nord, una a
cada extrem, i una altra, a la paret oriental. Mesuren de llum els finestrals septentrionals,
090 m i tenen una alçada de 1 m, mentre que la lateral té una amplada de 107 m i una
altura d'1'20/1'30 m.. En aquest cas, deduiríem l'existència de tres finestres frontals i una
defensant cada un dels costats curts de l'edifici. Com en altres llocs, aquí el gruix de la

torre era de 060 m i, tant al pis inferior com al
superior, l'ampit de les finestres se situaven a l'en-
torn de 080 m del paviment. Aquesta torre ofereix
un front exterior de 760 m.

Entre aquesta torre (núm. 21) i la núm. 19 (o
.........::::::..	 Cornèlia) és conserva i s'observa sense dificultats

l'obra carolín la (fi 47). Destaca per damunt deg	 g^	 P
tot, la defensa intermèdia de planta circular núm.
20, coneguda popularment amb el nom de Júlia
(fig. 48 i 49). Exteriorment, tan sencera com les
núm. 8 i 4, posa de manifest, també, les peculiari-
tats de la fàbrica carolíngia, la forma bombada i
més troncocònica que cilíndrica, l'existència de

-	 dues sales intermèdies amb, pel que fa a l'estança
superior, tres finestrals conservats i un quart que

------°- podem restituir i que desaparegué quan, en bastir-
se uns grans arcs de suport d'una ampliació de la
muralla, un dels arrencament (oest), s'encasta,
fent-la servir de punt de recolzament, en la torre.

:. Els finestrals, de punt rodó i decorats amb dovelles
negres i daurades, defensaven dos el davant de la
muralla i, respectivament, un a cada banda (est i

ig. 46. Secció de la torre núm. 21 amb els tres nivells de combat.



oest). La sala inferior mostra en l'actualitat dos grans finestrals idèntics als anteriorment
descrits però sembla observar-se el paredament d'un tercer, més cap a ponent. El con-
trafort que hem descrit també hauria fet desaparèixer –cas d'existir –, la quarta finestra de
més cap a llevant. Repetiria l'esquema de l'estança superior i el que hem observat en
analitzar la torre núm. 21. S'observen també, per dins i per fora, els merlets originals,
emmascarats per obres posteriors (per tant, en conservem l'alçada total) i, molt més inte-
ressant, les restes del sòl de la terrassa superior, de morter de calç i pedruscall confor-
mant una volta i exteriorment recobert d'opus signinum vermellós. Aquesta torre fou sec-
cionada de dalt a baix quan s'edificaren les dependències superiors de l'ala nord del
claustre romànic.

Exteriorment, s'afegí una escala per fora, que conduïa a la sala inferior. Interiorment,
i no fa tants anys, fou buidada agressivament per bastir-hi una escala, amb la qual cosa
es destruïren, de ben segur, elements originals. Mereix una anàlisi més aprofundit que
caldrà fer (fig. 48).

Més cap a l'oest, es localitza la torre Cornèlia (núm. 19), imponent des de molts punts
de vista. Es tracta actualment d'una poderosíssima torre cilíndrica germana de les de
Sobreportes, la construcció de la qual ens és coneguda –1362– gràcies a l'existència
d'una làpida commemorativa on se'ns diu que fou decidida i pagada pels jurats de la
ciutat seguint les recomanacions i consells del Cerimoniós (22). Aquesta torre admira-
blement situada, en un angle agut pronunciadíssim del perímetre de la Força Vella,
semblava folrar-ne una d'anterior, carolíngia, que només se'ns feia evident, pensàvem,
des de dins (fig. 50 a 52). En efecte, des del subsòl de la sala capitular s'observava el
que interpretàvem com la cara interna que conforma un gran dau aparentment poligo-
nal, massís i d'una extraordinària solidesa que sostenia al seu damunt una estructura
cilíndrica (només s'observa un tram curt de mur clarament corbat) (fig. 51) que corres-

Fig. 47. Sector de la muralla entre les torres núm. 21 i 20, des de tramuntana (extra muros).



Fig. 48. Torre núm. 20. Originalment troncocònica és
coneguda amb el nom de "Júlia ". S'observa el doble
nivell de combat amb les finestres de mig punt, i per
sota dels merlets, falsos i recreats en unes obres
recents de consolidació (trecer quart del segle )QX),
és possible copsar-ne les traces originals que es
corresponen interioment amb un sòl d'opus signi

-num sobre volta d'opus caementicium (des del nord
i extra muros).

Fig. 49. Torre núm. 20. Detall del parament exterior des de tramuntana (extra muros).



Fig. 50. Torre núm. 19. Mur de llevant vist des del
nord (intra muros). Observem, en primer terme, la
juxtaposició entre el baluard i la muralla, segons la
manera d'obrar carolíngia.

pondria a la cara interna de la torre de 1362. Tanmateix, les excavacions arqueològiques
de 2001 han permès, amb el descobriment original de la torre antiga, interpretar de nou
i molt clarament les restes i aportar noves dades , valuosíssimes, a la història de les forti-
ficacions carolíngies. Efectivament, queda clar que tot el que s'observa actualment per
damunt del sòl correspon a les grans reformes de 1362 o a actuacions posteriors. En cons

-truir la nova torre, es retallà l'anterior una part de la qual, serví de basament quadrangu-
lar intern de l'obra cilíndrica posterior. Aquest fet permetia simultàniament guanyà espai
intern en eliminar una part del baluard carolingi. Aquests, però, es conserva en molt bon
estat a nivell de fonamentació i dibuixa una estructura interior, endins de la muralla a la
qual es juxtaposa, de planta lleument trapezoïdal, de mides considerables, 65 m la cara
de migdia i 6 m la de llevant. És d'opus caementicium, de gran duresa i conserva part de
la paret vista –uns 060/070 m– per damunt d'una banqueda molt marcada i, per sota,
uns fonaments, igual de sòlids però, potser, menys acurats que profunditzen fins a roca
(fig. 50 a 52). Molt interessant és observar, en un racó que no quedà afectat per les obres
posteriors, al costat de tramuntana, com la torre interna es juxtaposa al mur, de 2 m de
la muralla, deixant un espai intermedi d'uns 020/025 cm, tal com constatàvem en altres
sectors del mur altmedieval quan el mur es doblava. El que no podem saber, per ara, és
com continuava exteriorment la torre. Queda clar, però, que no es tracta d'un baluard
sinó d'una torre tal com provaria la seva menció documental com a torre Cornèlia, el
1318, una mica més de quaranta anys abans de l'inici de la construcció de l'actual. El fet
que en els pergamins antics referents a aquest sector, s'esmenti, en singular, la turris
rotonda, referint-se, sense cap mena de dubte, a la núm. 20 (Júlia), fa pensar que la núm.
19, oferiria una planta diferent, quadrangular o, més improbable, poligonal.



Fig. 51. Torre núm. 19. Cara de migdia del basament i fonamentació de la torre antiga, damunt de la qual,

es bastí la nova, d'estructura circular, el 1362 (al fons) vista des del sud (intra muros). Observem contra la
torre, unes rebaves sobreposades que documenten tres sòls d'habitació que se situen en el temps, entre el
800 i el 1020.

Els noms de Júlia i Cornèlia que porten aquestes dues torres ha estat, de sempre,
motiu de comentaris i suposicions que parteixen del sorprenent que resulta l'ús de noms
de fort regust clàssic per batejar unes torres (noms de sants o marededéus era el cos-
tum) cosa que feia suposar l'antiguitat del nom. Pensaven, els defensors d'una cronolo-
gia medieval per aquell tram de muralla, que aquests noms tan clàssics haurien repro-
duït el d'unes torres anteriors situades en la proximitat. Potser si o potser no. Tanmateix,
cal deixar ciar que la torre Cornèlia porta aquest nom, com a mínim, d'ençà de molt a
principis del segle XIV, és a dir, referida a la torre anterior, aquella que fou substituïda
per l'actual. D'abans no en sabem res. Tanmateix, és interessant assenyalar que portés
aquest nom en una època on és del tot improbable que hagués estat batejada d'aques-
ta manera. Torre Júlia és un cas diferent: en els documents antics és, com s'ha dit, la
turris rotonda. El nom de Júlia no el trobem fins al segle XX.

La muralla, més o menys afectada, la resseguim prou bé, entre torre Cornèlia (núm.
19) i el punt d'inflexió que el recinte murat defineix uns quants metres més enllà, quan
tomba en angle recte i es dirigeix sense variar la direcció cap a ponent. Dins del subsòl
de la sala capitular es conserva prou bé, molt masegada en altura per permetre el recol-
zament de la gran volta de punt rodó que havia de sostenir la sala capitular o per l'o-
bertura, tardana, de grans finestrals. Aquí constatem un gruix de 4 m. Sense que apre-
ciem el costum de la juxtaposició de dues parets de 2 m.

En el sector del Cor de Maria és més difícil observar en detall els paraments, tot i
que, aquí i allí, sembla que les reformes carolíngies també tingueren un paper determi-
nant, tal com passa a l'oest de Sobreportes, on sobre les restes baixrepublicanes i bai-



ximperials, domina l'obra franca. Darrerament, i és una novetat absolutat, s'ha identifi-
cat una altra torre quadrangular (núm. 18) a l'interior del sector més oriental de l'immo-
ble del Cor de Maria, adquirit recentment (2001) pel capítol de la catedral per instal . lar-
hi en un futur immediat l'arxiu de la seu. És tracta d'una obra rectangular, massissa, de
pedruscall petit i divers i excel-lent morter de calç, aparentment obrada o molt refeta pels
carolingis, d'uns 6 metres de llargària i sobresortint-ne 3. Aquesta defensa avançada,
estratègicament situada, donava solvència i seguretat a un llarg tram recte, entre la torre
oriental de Sobreportes (núm. 17) (fig. 53) i la inflexió de la muralla cap a tramuntana.
Cal recordar que ens és coneguda documentalment d'ençà el 1067, com a torre del casal
de Pere Blitguer i novament esmentada el 1096 i el 1154 (23)

No sabem si el costat occidental fou també objecte d'obres significatives en aquest
moment. Aquest tram ha estat objecte de modificacions i reformes continuades i el fet,
més determinant, que s'hi hagi viscut fins ara, a rosegat de tal manera les restes que les
fa molt difícils de llegir. Tanmateix, podria ser-ho el tram localitzat, ara fa uns anys, al
subsòl de l'Institut Vell (24)

Fig. 52. Planta de l'area
excavada en el sector
inferior del claustre de la
catedral, amb la muralla
carolíngia i la torre núm.
19 assenyalades amb
trama i les estructures
interiors d'aquesta època.

Muralla carolingia

Paviment de l'esplanada Palastrina

Murs de cases posteriors al segle
IX i anteriors al segle XI



Fig. 53. Sector de la muralla septentrional a l'oest de la torre núm. 16 (casa Pastors), des del nord (extra
muros). Podem observar restes de la muralla fundacional, de les grans reformes baiximperials i, sobretot,
l'obra carolingia.

Algunes generalitats

Deixarem de costat l'anàlisi tècnica del monument, a bastament comentada anterior-
ment però considerem interessant fer un seguit de consideracions, a partir dels elements
conservats, que ens ajuden a entendre l'obra des d'un punt de vista defensiu però també
des d'una òptica més simbòlica, en constatar, a través de diversos detalls, l'enorme pres

-tigi que desprenia la contemplació de torres, murs i portes, una obra costosíssima de
bastir i de mantenir i que deia molt a favor de la ciutat i dels seus habitants.

Pel que fa al tema de les portes, el circuït carolingi en disposava de tres principals i
de dues o tres de secundàries, dues de les quals podrien rebre perfectament el nom de
portelles. Les tres grans portes coincideixen amb les d'època romana: Sobreportes, de
3'70 m d'amplada, protegida per dues torres geminades quadrangulars, i porta de
l'Onyar, menys coneguda però de la mateixa amplada i, de segur, amb una defensa
avançada quadrangular protegit el costat de ponent, a un extrem i altre del vell cardo
maximus, i el portal Rufí, sobre el mur de migdia, un accés en baioneta complicadíssim
d'atacar. Sembla que totes conservaren, sense modificacions, les característiques de l'o-
bra baiximperial (fig. 68 i 69).

És carolíngia la porta d'accés al castell de Gironella, admirablement conservada. En
aquest cas es tractava d'una portalada nova però que només possibilitava l'accés al cas

-trum (fig. 38 i 39). Les noves muralles van modificar l'emplaçament de l'antiga porta de
llevant (25), que existia des d'època fundacional. Sabem de l'existència en el sector de
la capella de Sant Cristòfol, d'una portella que, hipotèticament, podem suposar que hau-



Fig. 54. Castell de Girona o de Cabrera amb la torre núm. 9 a l'esquerra i la núm. 8, carolín-
gia, a la dreta.

ria estat bastida pels carolingis per substituir l'anterior, més cap a llevant, afectada per
la reorganització del sector. Només una excavació podrà confirmar el que sembla rao-
nable. La tercera seria la portella adjacent a la torres núm. 19 (Cornèlia) que es docu-
menta constantment i que, en aquest cas, no faria altra cosa que substituir-ne una de
més antiga, versemblantment fundacional o altimperial, que hem pogut reconèixer
aquests darrers anys a partir de diversos indicis i que es trobaria, si fa no fa, a l'alçada
del punt de connexió de les voltes de suport de la sala capitular amb l'angle nord-oest
de l'edifici de la catedral. Quedava ben protegida per la immediatesa de la torre núm 19
que castigava el costat sense escut d'un hipotètic atacant (fig. 52)

L'alçada de la muralla, variable, se situaria entorn dels 13/15 m i el gruix, en els 4 m
a partir de l'existència d'un mur doble, de formigó, juxtaposat, molts cops limitant-se a
refer i a doblar l'obra baiximperial. El pas de ronda, sobre el mur exterior, alliberaria un
espai de 1'40 m deixant un parapet de 060 m de gruix on, aproximadament cada metre
es disposaria un poderós merlet prismàtic. Cal suposar que unes escales adossades farien
possible, en punts diversos l'accés al pas de ronda. De moment no en coneixem cap que
pugui ser atribuïda amb seguretat a aquesta època (fig. 32).

Una altra dada de valor considerable és la menció en un document de 946, relatiu al
sector de l'església de Sant Martí Sacosta, immediatament al nord de la ciutat d'un ante-
murale, un mur avança de defensa immediat a la muralla, una invenció hel-lenística que
tenia, entre altres, la funció d'allunyar les màquines de tir, d'entorpir l'aproximació d'a-
riets i torres d'assalt i de facilitar la sortida dels defensors quan calia realitzar un cop de
mà contra els ginys de setge dels assetjadors. Detectar una construcció d'aquestes carac-
terístiques a la Girona carolíngia és un fet, pensem, extraordinari que, potser existí,



també, en altres sectors davant muralla. Recordem que el document situa, com li perto-
ca, aquesta construcció a cerç d'una determinada afrontació:..de circi in ipso antemu-
ral.. (26) (fig. 12 i 54).

Les torres, la seva solidesa i abundància, són prova determinant de la potència de l'o-
bra. En efecte, deixant de banda la incorporació a les noves defenses de les torres roma-
nes (núm. 7, 10, 14 (?), 16 , 17 i, potser, 18), el nou recinte se'n dotà d'unes quantes
més: núm. 1, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26). Deixem de costat la núm. 8 que no
sabem encara definitivament si la torre circular carolíngia fou obra nova o en substituí
una de més antiga, quadrangular. Recordem, també, que la núm. 2, desaparegué dins de
l'obra carolíngia (fig. 15).

Pel que fa a les 10 torres noves i a la molt modificades (núm. 8 i núm. 18), si els hi
acceptéssim un origen baiximperial (supra), se'n construïren, indistintament, de planta
quadrangular (núm. 3, !8, 19, 21, 22, 24 i 26) o de planta circular (núm. 1, 4, 8, 20, 23 i
25) seguint preferentment les indicacions de la poliorcètica més avançada, és a dir,
situant les rodones en els angles de la muralla tal com passa amb la núm. 1, vigilant el
punt més feble de la defensa urbana, o la núm. 8, en un punt clau, amb condicions simi-
lars. Altres es disposen entremig de torres quadrangulars (núm. 4, 20, 23 i 25). En altres
casos, hi ha de costat dues torres quadrangulars (núm. 17 i 18 i 21 i 22); altres vegades
en un angle hi trobem, segons sembla deduir -se de l'excavació del sector, una torre qua-
drangular (núm. 19) (fig. 15).

La disposició d'aquests elements que sobresortien de la línia de muralla asseguraven,
com veurem, una defensa eficaç aprofitant la proximitat física entre les torres o entre
aquestes i els canvis de direcció abruptes del mur que oferien teòricament unes condi-
cions similars. En el costat septentrional les distàncies són les següents: Entre la torre
núm. 1 i el primer canvi de direcció del mur, on hi ha la porta del castrum Gerundellae,
hi ha una distància de poc més de 40 m; després trobem un tram recte d'uns 21 m per
girar de cop 90° cap a migdia i 4 m després tornar a girar en angle recte, ara cap a
ponent, en un recorregut d'uns 17 m fins arribar a la torre núm. 26, quadrangular; més
enllà, un tram recte d'uns 13 m i, novament, un canvi de direcció fins arribar a la torre
núm. 25 d'uns 10 m de llarg i d'allí, uns 19 m fins a la potent torre núm. 24, rectangu-
lar, i entre aquesta i la núm. 23, rodona, 15 m rectes. Entre aquesta i la núm. 22, uns
30/35 m, en el benentès que tot aquest sector fou a bastament modificat per l'obra, poc
després de la guerra de Successió, del portal de Sant Cristòfol. Recordem, també, que en
aquest espai, entre les dues torres, s'obria una portella. Entre la torre núm. 22, qua-
drangular, i la núm. 21, de planta similar, 15 m; entre aquesta darrera i la núm. 20, cir-
cular, 25 m i entre aquesta (Júlia) i la núm. 19 (Cornèlia), versemblantment quadrangu-
lar, també 25 m. Entre aquesta i el canvi de direcció del mur, uns 30 m i uns 10 m més
fins a la torre núm. 18 i potser 15 m fins a les torres núm. 17 (costat est de
Sobreportes). I entre les torres núm. 16 (costat de ponent de Sobreportes) i el canvi de
direcció del mur (angle nord-occidental) uns 25/30 m (fig. 15).

Pel que fa al costat meridional, les disposicions són aquestes: entre la torre núm. 1 i
el canvi de direcció del mur, uns 32 m; entre aquest canvi i la torre núm. 3, quadrangu-
lar, 16/17 m; entre aquesta i la núm. 4, rodona, 20 m; entre aquesta i el canvi de direc-
ció del mur dins de la torre, baixmedieval, núm. 5, 25 m. Hi ha, a continuació, un llarg
espai poc conegut, fins al portal Rufí, d'uns 65/70 m, on no tenim, de moment, evidèn-
cies ni de torres ni de modificacions abruptes de la direcció de la muralla. Entre la defen-
sa avançada del portal Rufí -pseudotorre núm. 6- i la torre núm. 7, quadrangular, 15 m;
entre aquesta i un canvi brusc del sentit del mur, uns 18 m; en aquest punt la muralla,
després d'un recorregut de poc menys de 10 m, torna a girar i a uns 40 m s'alça la torre



núm. 8, rodona. Entre aquesta torre i la porta de l'Onyar –65 m en línia recta–, no en
sabem res (fig. 15).

A partir d'aquestes dades observem que en el tram septentrional del mur d'un reco-
rregut d'uns 300 m i amb 14 torres o canvis significatius de direcció de la muralla, li
correspondria una torre o lloc fàcil de defensa cada 21 m i poc més. Pel costat de mig-
dia, fins a la torre núm. 8, en un recorregut d'uns 263 m, amb 9 torres/canvis de direc-
ció, aquests punts defensius avançats es disposarien, com a mitjana, cada 29 m. Tenint
en comte, un costat i altre, la mitjana se situa cada 24,5 m. El resultat és espectacular i
dóna una perfecta idea del poder defensiu d'aquestes fortificacions quan cada torre o
canvi de sentit de la muralla havia de cobrir només un espai de 12'5 m. Si imaginem
l'ús de màquines de guerra, un tema que tractarem tot seguit, la imatge que en resulta
és la d'una obra poderosíssima pràcticament impossible d'atacar directament (fig. 15).

En tots els casos, aquestes defenses són obrades segons un mateix patró: el dos terços
inferiors, des de la roca, completament massissats (opus caementicium), fins l'alçada de
la cambra interior que connectaria, per un costat i l'altre, amb el camí de ronda amb
finestres d'arc mirant cap a l'exterior, i, al damunt, a la part alta de l'edifici una nova pla-
taforma amb parapet emmerlat. Per indicis ferms (torre núm. 20) cal suposar que la
coberta superior de l'estança intermèdia, una volta de formigó pavimentada d'opus sig-
ninum, era simultàniament el sostre d'aquesta cambra i el sòl de la terrassa superior. La
restitució d'una comunicació interna a través d'una escala de fusta i una trapa no ofe-
reix dubtes car no hi ha cap altra alternativa (fig. 37, 45 i 49).

Amb tota seguretat en una ocasió –torre núm. 4–, i recordem que algunes d'aques-
tes defenses només es conserva la part inferior, no existí cambra intermèdia o, si ho pre-
ferim, només hi hagué un estatge de maniobra, al capdamunt, dotat de finestres defen-
sives i, amb tota seguretat, cobert amb un teulat convencional, cònic en no haver-hi indi-
cis d'un nivell superior tot i que, en bona llei, no podem rebutjar-ho completament.

Les torres s'integren al mur adossant-se per la part de baix i imbricant-se en la part alta,
per la part exterior i fent semblantment per la interior, amb la qual cosa aquestes defenses
avançades es lligarien, la part exterior amb el mur de fora i l'interior amb el de dins. Aquests
sistema que aconseguí un gruix imponent de 4 m d'amplada es convertia de fet, amb una
doble muralla, amb tots els avantatges que això suposava sobretot contra l'ús de l'ariet i de
les catapultes llançadores de pedres (almanjanecs i mangonells) o contra mines i altres acti-
vitats similars, pràcticament impossible d'usar a Girona per l'especial composició del subsòl.

Un altre element d'interès notabilíssim és la presència de finestres en els estatges
intermedis de les torres o en la cambra de dalt quan no n'hi havia una d'inferior o quan
era coberta amb un sostre i, per tant, convertida amb un espai tancat. Cal en aquest
camp, encara, una tasca de documentació i de recerca detallada que encara estem rea-
litzant, per poder arribar a conclusions definitives. Només coneixem algunes finestres
d'algunes torres, algunes identificades darrerament i, de moment, només visibles des de
fora i d'accés no pas fácil, que fan difícils les comparances i inadequades les quantifica

-cions. Tanmateix, presentarem les dades que hem aconseguit de manera provisional, tot
deixant per a més endavant una anàlisi més exhaustiva i definitiva.

Allí on és possible observar-les amb cert detall, constatem que aquestes finestres
tenen sempre la mateixa forma, finestres altes –130 m– acabades amb un arc de punt
rodó, de certa amplada –1 , 10 m aproximadament–, bastides exteriorment amb dovelles
uniformes de 0'20 m d'alt– on alternaven pedres negres (volcàniques) i daurades (gres)
(27). Aquestes finestres es troben tant en les torres quadrangulars (núm. 3 o núm. 21)
com en les circulars (núm. 4, núm. 8 o núm. 20). En les primeres la seva disposició seria
la següent: dues obertes en el mur frontal de la torre i una a cada un dels murs laterals,



assegurant, d'aquesta manera, la defensa global d'aquell lloc. En les circulars la solució

és similar amb disposició justa cobrint el 1800 del mig cercle. Només en una ocasió, en

la torre núm. 8, trobem una disposició diferent. Es tracta d'una defensa de planta circu-

lar, amb cambra intermèdia dotada, solament, de dues finestres, les quals s'obren en

l'espai que correspondria als 90° més orientals, sense preocupar-se per la defensa del

costat occidental. En aquest cas, cal dir que els constructors de la torre s'adaptaren per-

fectament bé a la topografia del lloc. Justament en aquell punt, uns fortíssims desnivells
feien innecessari cap tipus de defensa que s'havia de concentrar cap al costat oriental i
davant mateix. Una obertura no deixava de comportar riscos, en afeblir el conjunt, i, en

no tenir cap utilitat, assenyadament només s'obriren les que realment calien (fig. 18, 26,

27, 28, 44 i 48).
Aquestes finestres foren valorades ja d'antic i considerades com un dels arguments

importants a considerar a l'hora de proposar una cronologia baiximperial al conjunt, en

suposar-los-hi una funció lligada a la presència teòrica de ballistae. Repassem les valuo-
ses consideracions d'A. Balil, bon coneixedor de la poliorcètica romana i que s'interessà
vivament per aquestes qüestions en diferents etapes de la seva vida. En un article publi-
cat el 1960, escrivia, tot parlant de les muralles antigues de Girona: Finalmente, otro punto
de interés es el estudio de los ventanales. En el sector de la muralla conservada en el inte-
rior de la vieja universidad, les Àligues, aparecen grandes ventanales (s'està referint als

finestrals de la nostra torre núm. 4) (fig. 15) comparables a los que aparecen en las forti-
ficaciones de tradición severiana y, concretamente, en la de Lugo. Si estos ventanales en
torres de planta circulardel sector de Alemanes no corresponden a modificaciones tardí

-as, quizás pueda suponerseles igual destinación que las ventanas de las murallas de Lugo
y que Richmond atribuía a una concepción defensiva del viejo estilo, basada aún en la
tradición defensiva y en el equipo alto imperial que atendía básicamente al uso de los pila
muraría. Por el contrario, el ventanal de la torre angular de planta circular de la casa
Agullana (la nostre torre núm. 8) (fig. 15), si en ella concurren las salvedades ya expues-
tas, corresponden al tipo de ventanales concebidos como aspilleras de ballistae propias de
las fortificaciones aurelianas y que aparecen en las murallas de Barcino (28).
Semblantment opinava en l'estudi monogràfic sobre les muralles de Barcino (29), on feia
aquesta consideració general que convé recordar: Gerunda dentro de las múltiples reuti-
lizaciones y añadidos, parece aproximarse a las fortificaciones galas (30).

Ara les coses que sabem permeten matisar aquestes consideracions. Queda clar que
una i altra torre (núm. 4 i núm. 8) (fig. 15) pertanyen al mateix moment cronològic i, de

fet, ara sabem que no hi diferències significatives entre uns finestrals i altres i que tots
tenen mides molt semblants (entre 090 m i 152 m d'amplada i 1 m i 155 m d'alçada).
Tenint en compte la cronologia que proposem per aquests murs, queden fora de lloc les
consideracions referents a una defensa arcaitzant de tradició severiana. Una altra cosa
seria imaginar, per l'alta edat mitjana inicial, una mena de retorn, portat per una dava-
llada de les tècniques de setge, a sistemes defensius antics. Tanmateix, som de l'opinió
que les torres de les muralles carolíngies foren construïdes pensant en l'ús de catapul-
tes, de ginys capaços de disparar dards i potser bales de pedra de mides reduïdes i que
molt possiblement una part de l'èxit de la defensa de Girona entre el 785 i l'ensorrament
del califat, atacada manta vegada, però mai expugnada, hagi d'estar en relació a l'ús d'a-
quelles màquines, en el seu nombre i en l'hàbil disseny de les plataformes de llança-
ment. Queda per considerar –i a la torre núm. 20 (fig. 15), sembla haver-hi indicis en
aquesta direcció–, la possibilitat de què algunes d'aquestes defenses disposessin màqui-
nes, també, a la terrassa superior que, en aquest cas hauria d'anar coberta, aconseguint
més distància i angles diferents en el dispar.



Les notícies sobre màquines de setge, i en correspondència de defensa urbana, a època
carolíngia són disperses i , pel que sabem, poc estudiades. Tanmateix, només la lectura de
textos relatius al setge de Barcelona pels exèrcits de Lluís el Piadós (801) o als intents de
conquerir Tortosa en els primers anys d'aquell segle IX, deixen clar l'ús de màquines de
guerra entre les que destacaríem els aríets, les escales, ginys llançadors de dards i de
pedres (mangonells i almanjanecs) més senzills, uns i altres que els de l'exèrcit romà, i de
uinei, estructures cobertes que protegien l'aproximació dels atacants a la muralla (31).
Semblantment, pot deduir-se d'alguns textos àrabs d'aquells mateixos anys (32).

La datació d'aquestes muralles

No tenim cap dubte en considerar altmedievals –i carolíngies– aquestes muralles.
Certament, no teníem, fins ara mateix, documents precisos que ens ho confirmessin ni
dades arqueològiques indiscutibles. Ara, però, les excavacions efectuades la tardor del
2001 a l'espai que hi ha per sota el claustre, a tocar la muralla septentrional i la torre
Cornèlia, han permès, com veurem, datar amb precisió aquelles obres defensives i el
conjunt d'edificacions que ocuparen amb rapidesa la nova zona intra muros. Tanmateix,
presentarem en primera instància al lector totes les notícies que hem aplegat en relació
a la datació d'aquests murs que feien possible, ja, defensar una cronologia carolíngia. És
ben cert, però, que dins d'un període històric de poc més de dos-cents anys, hi hauria
arguments de tota mena a favor d'una datació més alta o més baixa. Pensem, però, que,
com es veurà, sembla molt més defensable una cronologia antiga que una de més
moderna. Lliga millor amb els grans fets històrics que afectaren la ciutat i tota la marca,
entre el 785 i mitjan segle X. Aquesta suposició ha estat confirmada per les recents exca-
vacions.

Hi ha dos textos de primer ordre que foren el punt de partida de la identificació dels
murs i la seva adscripció cronològica. El primer és la venda, el 988, del palau que el
comte Borrell tenia a Girona, a tocar la seu de Santa Maria, al bisbe Gotmar, el qual hau-
ria decidit finalment "entrar" dins dels murs i bastir-hi el nou episcopium (33). És just des
d'aquest moment que podem resseguir aquest procés que no s'aturarà i que ajudà a can-
viar completament l'aspecte de l'àrea central de la ciutat emmurallada de Girona. Aquest
document ha estat considerat fals per alguns autors adduint diverses raons. De cap
manera. És cert que es tracta d'una còpia feta molt de temps després i que, per aques-
tes circumstàncies, té tot un seguit d'imprecisions i, fins i tot, errades cada una de les
quals, tanmateix, pot explicar-se tal com es fa, detalladament, en el capítol d'aquest tre-
ball dedicat al palau episcopal (infra).

Allí és parla del murus vetus que en les afrontacions queda a llevant del casal del
comte contravenint i corregint un error fet pel copista i que apareix en el preàmbul
(..extra murum veterem iam valde dirutum ipsius ciuitatis..). No ens interessa, de
moment, cap altra cosa. Ja en tornarem a parlar més endavant. Aquest murus vetus que
va fer pensar moltíssim al Dr. Marquès (34) i que nosaltres mateixos no vàrem saber
explicar adequadament , ara fa uns anys, en un primer treball global sobre la Girona
romana (35), signifiqués el que signifiqués, quedava clar, en primer lloc, que es referia
a una muralla i, segonament, que ja n'existia una altra de nova. Només s'usa l'adjectiu
vetus per complementar un nom només si n'existeix un de novus.. Quedava clar que
aquell mur, arruïnat i prou antic, circulava de nord a sud si afrontava amb el casal per
llevant. S'estava referint al mur fundacional substituït pel del baiximperi? Era una possi-
bilitat. Una altra seria suposar l'existència d'una nova muralla posterior a la del 300 de
la qual, tanmateix, no n'hi ha ni indicis documentals ni arqueològics. Per tant, doncs,



podíem deduir l'existència, abans del 1000, de tres recintes murats, el fundacional, de

vers el 80-70 aC, el del baix imperi, de cap al 300 i un altre d'anterior al 988. Si més no,

aquest darrer, modificava el recorregut de les muralles i, per tant, el perímetre urbà, en

quedar en desús una part del mur antic (murus vetus).
Recordem, també, que és precisament a la darreria del segle X quan s'esmenta per

primera vegada, en textos de l'època el castrum Gerundella que, com s'ha dit, forma

part del mateix procés i del mateix moment.
Una altra notícia extraordinària atès que ens ajuda a aclarir aquest procés, és la dona-

ció, per part de la comtessa Ermessenda i del seu fill, Berenguer Ramon I a la seu de

Girona de diversos béns el 1020. Cedeixen ex alode nostro que posseeixen infra muros
predicta ciuitate Gerunda, ipsa turre rotonda cum ipsos muros que sunt ex utraqueparte
in circuitu de ipsa turre et cum ipso casale uel curte qui est ante ipsa turre rotonda, qui
afrontat predictus alodius uel turre cum muribus siue parietibus. En les afrontacions

queda clara la localització del lloc i l'existència d'unes cases presbiterials, el cementiri i

Santa Maria i, més enllà, de torre i murs, d'alous i vinyes de la comtessa i llur fill (36).

El casal obsequiat esdevindria el punt de partida del dormitori de la canònica i la torre

rodona i els murs de l'entorn passaven a dependre de la seu. Per les afrontacions queda

clar que aquesta torre rodona no pot ser altra que la núm. 20 o Júlia, cosa que ens per-

met deduir que tot el tram de muralla que hem definit com a carolingi i que no és ni el
fundacional ni el baiximperial, correspondria al tercer circuït murat l'existència del qual

es desprèn de la menció del mur vell de la compra/venda de 988.
És indiscutible, doncs, que la ciutat de Girona s'havia dotat, entre el 300 i abans del

988, d'unes noves muralles que, en aquesta ocasió significaven un recorregut nou i, per

tant, un eixample de la superfície urbana, el primer de la història de la ciutat. Aquest

recinte el coneixem, ara, molt bé, des d'un punt de vista tècnic. Caldria, però, fixar-lo

en el temps de manera més precisa.
La primera notícia important és l'atac d'Abd–al-Malik ibn Mugit, general de l'emir

Hisham 1, l'estiu del 793. No entrarem en detalls puix que aquest fet ha estat conve-

nientment explicat anteriorment (supra). Queda clar, a partir dels textos àrabs, de l'ex-
traordinària força de l'atac, en el qual es feren servir màquines de guerra, i de què, mal-

grat tot, la ciutat no fou conquerida. Sembla deduir-se d'algun dels textos més explícits,

que les muralles de la ciutat, les baiximperials, quedaren molt afectades. El 827 i el 850,

la ciutat, ara reraguarda de la marca darrera Barcelona, fou objecte de nous atacs anda-

lusins que, queda clar, quedaren morts davant les defenses urbanes. Més endavant, altres
intents tingueren la mateixa fi (supra).

Aquestes circumstàncies ens fan suposar que era absolutament necessari per defen-

sar l'imperi i per preparar l'ampliació de la marca, primer fins a Barcelona i després fins

a l'Ebre, cosa aquesta darrera que no s'aconseguí, tenir una sòlida plataforma a Girona,

una peça clau en la defensa del camí més planer i còmode cap al nord. Després de l'a-

tac d'Abd-al-Malik, degué iniciar-se la reconstrucció de l'emmurallament urbà però a par-

tir d'una nova formulació que significà el creixement de l'àrea de la ciutat cap a nord i

cap a l'est, i el replantejament global de les defenses amb la construcció d'un castell al
punt més delicat (llevant) del recinte, la multiplicació de les torres –24'5 m de mitjana

entre una i altra– dotades d'estances capaces de contenir ballistae, una obra imponent i

global, unitària que, versemblantment era acabada, o pràcticament, el 827. De la ferot-

gia del setge del 793 n'és prova fefaent la importància de les reformes carolíngies en el

tram meridional, on, en molts punts pràcticament no queden indicis si no és a les dues

o tres filades inferiors i als fonaments, dels paraments més antics. No hi ha cap altre fet

bèl-lic de característiques similars que pugui ser tingut en consideració. Ja hem insistit,



també, en el tema econòmic i polític que fan més viable una obra d'aquella envergadu-
ra en aquells anys anteriors a la mort de Carlemany (814).

En segon lloc, hem de considerar la creació de la cocatedral de Santa Maria intra
muros Gerundae ciuitatis, que no tenim documentada abans del 841/842 i, filant més
prim, entre el 827 i el 830. Aquest fet que portava afegit, a més llarg termini, la voluntat
de fer entrar, amb la seu, l'episcopium, tot quedant protegit per les muralles i apoderant

-se del valor simbòlic que comportava aquella posició alterosa i dominant, un fet que,
per altra banda, tenim documentat en algunes ciutats italianes en aquests mateixos anys
(37), no era una operació viable sense un creixement significatiu de l'àrea urbana a redós
de la part alta (i sacra) de l'antic fòrum on se situava el nou temple i s'havien de bastir
les noves dependències episcopals. Recordem el text tan controvertit però que, per
nosaltres és d'una claredat meridiana en donar al fet del trasllat catedralici a partir d'una
mena d'explicació post eventum que pretén ser una imposició divina que feia la decisió,
indubtablement traumàtrica, indiscutible, segons recorda la crònica de Ripoll:

Hic Carolus, dictus Magnus, anno Domini DCCLXXXVI (error pel 785), cepit ciuita-
tem Gerundae, vincet in proelio Machometum regem ipsius ciuitatis. Et dum cepit ipsum
ciuitatem, multi viderunt sanguinem puere et apparuerunt acies in caelo, in vestimen-
tum hominum et signa crucis. Et apparuit crux ignea in aere supra locum ubi est alta re
beata Uirginis. Est propter hoc mutauit sedem quae tunc erat ecclesia Sancti Felicis, in
loco ubi nunc est (38).

La justificació té tota la força possible, no solament uns senyals, divinals, ho aconse-
llaven sinó que el protagonista directe dels fets no era altre que Carlemany en persona,
el prestigi del qual omple tota l'edat mitjana i que, recordem-ho, fou venerat a Girona
com a sant tot atribuint-li alguns dels fets més memorables de la història de la ciutat.

Unes altres dades, en aquest cas de tipus arqueològic, semblen anar en la mateixa
direcció. En efecte, en primer lloc l'ús ornamental de dovelles multicolors en els fines-
trals de les torres però també el de línies de color a l'interior de l'obra (recordem la torre
núm. 8), havien interessat els antics estudiosos del monument que apuntaven sem-
blances i paral•lels en les fortificacions gal-les i del limes germànic pròpies del baix
imperi (39). Recordem, en aquesta direcció, les consideracions apuntades per Balil
(supra). És ben cert però també ho és la continuïtat d'ús d'aquest costum, tan efectiu i
tan senzill, en esglésies, palaus i edificis de tota mena d'època carolíngia (la capella pala-
tina d'Aquisgrà, per exemple), on moltes vegades l'element de contrast no és, sinó, el
rajol vermell i la pedra blanca o grisa. En aquells mateix anys, en contextos andalusins
s'obra semblantment, tal com podem observar en la part antiga de la mesquita cordo-
vesa, de la segona meitat del segle vuitè. Aquest detall, que considerem pròpiament cari-
lingi. l'haurien portat els mestres encarregats d'obrar les noves fortificacions. Recordem
que a Gerunda hi hagué, fins a la presa de Barcelona, el 801, un destacament militar
franc encarregat de la defensa (40) i, per tant, presència de gent del nord que, tanma-
teix, no cal cercar massa lluny si recordem les similitud assenyalades amb l'obra antiga
de la muralla de Carcassona.

En segon lloc, destacaríem la modulació de la porta del castell de Gironella, a partir
d'un peu tardà a bastament documentat a partir de l'antiguitat tardana de 0325 m, que
ens posa en contacte amb una manera d'obrar molt clàssica, com també ho és l'existèn-
cia evident a partir de l'encaix deixat en el formigó, d'un titulus commemoratiu. També
és de connotació antiga l'ús de l'opus caementicium amb que foren bastides aquestes
muralles o l'existència lligada a aquestes defenses d'un antemurale, en el sector davant
de l'església de Sant Martí Sacosta, de fort regust antic i pròpia d'una poliorcètica enca-
ra de tradició romana.



Aquestes suposicions s'han vist confirmades per unes importants excavacions sis-
temàtiques realitzades la tardor del 2001 a l'interior de les sales que sostenen l'ala nord
del claustre romànic i l'antic refectori i l'actual museu de la seu, antiga sala capitular, amb
el límit septentrional de la torre Cornèlia i mur immediat i tot el pany que clou l'àrea
catedralicia per llevant. El resultats d'aquests sondejos en extensió i que hauran de con-
tinuar ben aviat motivats per la necessitat d'adequar aquells espais per ubicar-hi en un
futur immediat el museu de la catedral, han posat de manifest la construcció de la nova
muralla sobre una àrea no ocupada on, algunes restes escadusseres farien pensar en l'e-
xistència d'alguna tomba. La torre núm. 19, anterior a la Cornèlia, (fig. 15 i 52) oferia un
aspecte impressionant de planta aparentment (només en podem observar la part interior
en quedar l'altra per sota de la fortificació començada el 1362) quadrangular unint-se a
la muralla a la manera típica d'obrar dels constructors carolingis: deixant un espai mínim,
de 2 a 10 cm, entre un mur i l'altre. Estratigràficament queda molt clar que la primera
obra de gran volum efectuada en aquest sector és la muralla amb les seves torres.
Immediatament després s'edifiquen construccions de certa entitat que solen associar-se
amb dolia de magatzematge encastat al sòl, a la manera més romana, i un seguit de pavi-
ments de calç, de gruix considerable que es connecten amb murs que defineixen diver-
sos espais. De tant en tant, reformes puntuals o més importants feien necessari obrar
nous paviments més alts que es superposaven als antics mitjançant nivells de prepara-
ció curulls de ceràmica i altres materials interessants. El terminus ante quem de tot el
sector ens el proporcionen les grans rases de fonamentació de la imponent volta de punt
rodó que serví per sostenir el refectori i l'ala de llevant del claustre i, evidentment, per
aconseguir que tot l'edifici canonical fos disposat a un sol nivell perfectament pla. Sabem
que aquestes obres començaren el 1020 o molt poc després i que el 1038 eren acaba-
des. La cronologia relativa, la intensitat de les reformes consecutives semblen adequar

-se perfectament a la cronologia alta que proposàvem. L'estudi detallat del material ben
estratificat recuperat entre els diferents nivells de pavimentació ajudarà, indubtablement,
a confirmar i a precisar aquesta datació (41)

El segon eixample del nucli urbà: el castell de Girona

En un moment indeterminat , entre mitjan segle X i mitjan segle XI (1054), la ciutat
fou objecte d'un nou creixement urbà amb la construcció, en el sector sud-occidental de
la muralla, d'un edifici de caràcter militar, un castell anomenat respectivament de Girona,
de Cabrera i de Requesens que, semblantment al de Sobreportes, tingué com a res-
ponsabilitat principal la defensa de la porta de l'Onyar (fig. 54 i 68).

En total l'àrea nova incorporada al recinte murat no s'allunya gaire dels 600 metres
quadrats i significà la creació d'un espai triangular, molt aixafat, amb una torre quadran-
gular, la núm. 9, en el vèrtex superior que es projecta cap enfora, i dos llargs panys de
mur, el primer entre l'antiga torre carolíngia anomenada vescomtal o d'Agullana (núm. 8)
i la nova (núm. 9) (fig. 15), i entre aquesta i la porta meridional de la ciutat. Aquest cas-
tell significà, potser, l'enderroc i l'eliminació d'una suposada torre que defensaria aquella
porta urbana pel costat oriental i de la qual no n'hi ha cap indici si no és el fet d'accep-
tar una simetria entre aquest accés i el de Sobreportes que semblaria més raonable en
una manera d'obrar típicament romana. Ara la defensa de l'entrada de migdia es feia a
partir d'un llarg tram de muralla esbiaixat que batia durant unes quantes desenes de
metres el costat dret d'un hipotètic atacant, aquell que no va protegit per l'escut..

Aquest era el mateix aspecte de la porta sud de Girona quan, davant mateix, durant
el setge de 1285, hi tingué lloc un fet d'armes d'un cert interès que ens recorda vivament



el cronista Desclot (42) i del qual se'n conserva una il•lustració pintada, realitzada molt
poc temps després, que és la primera imatge coneguda de la ciutat i que reprodueix amb
notable fidelitat el marc urbà on va tenir lloc la topada (43).

En un moment indeterminat del darrer terç del segle XIV, després de 1362, tal com
succeí a Sobreportes, les velles torres quadrangulars romanes foren recobertes exterior-
ment per unes altres de molt més grans i molt més altes de planta circular, amb la qual
cosa es modificà substancialment la imatge del lloc fins que una i altra desaparegueren
quan s'enderrocaren el 1857 (44).

Des d'un punt de vista constructiu es tracta d'una obra monumental i d'un cost con-
siderable puix que fou necessari, per ampliar tan poc l'àrea urbana, salvar un fortíssim
desnivell que en alguns punt sobrepassa els 15 m d'alçada, cosa que exigí grans terra

-plenaments interiors que les excavacions arqueològiques realitzades ara fa uns quants
anys, començaven a mostrar (45). Caldrà, però, continuar la recerca per poder entendre
el procés constructiu i l'estructura interna del nou edifici.

En tot aquest eixample la muralla es conserva en molt bon estat –de pedruscall num-
mulític i excel•lent morter de calç– però no és fàcil una descripció acurada i de detall en
trobar-se el mur defensiu amagat darrera de construccions més modernes.

Pel que fa a la datació d'aquest petit eixample, conservem un parell de documents
molt clars que ens situen unes terres primerament a tocar el murs però per la part de
fora (vers el 946) i, poc més de cent anys després (1054), intra muros Gerundae ciuita-
tis, circumstància que, juntament amb altres dades, permet fixar amb tota precisió la par-
cel . la adduïda , en l'únic espai al sud de la ciutat que passà d'estar a l'exterior de la mura-
lla a quedar dins com a conseqüència de l'obra del castell de Girona (fig. 12).

L'any 946, probablement; se celebrà un judici davant la cort del comte Borrell i del
vescomte Ennec, en el qual van pledejar dos laics, Duran i Oliba, que tenim motius per
suposar-ne la condició de nobles (milites) i parents, com veurem més endavant. El motiu
del plet era la disputa d'una terra que es localitzava immediatament a migdia d'unes
estructures defensives exemptes situades davant de muralla sud de la ciutat (l'afrontació
a nord diu in antemurali) i que també limitava a sud i a occident, amb altres terres de
l'archilevita Ennec. Resulta interessant l'afrontació a orient on s'esmenta una via i un
uallo que tenia un tal Siniscle la interpretació del qual no és gens fàcil puix que sovint
s'accepta traduir uallum per fossa o vall defensiu quan en llatí clàssic aquest mot es refe-
reix a una estructura defensiva preferentment de terra i acabada amb una palissada o
tanca de fusta i que, efectivament sol posseir al davant un vall defensiu que no sol ser
altra cosa que el lloc d'on s'ha tret la terra per conformar aquesta modesta fortificació.
El fet que se'ns digui que el uallum el tenia una persona determinada, ens permet
deduir que no es refereix, almenys en aquest cas, a una fossa defensiva. Podria tractar

-se d'un tancat de funció imprecisa, potser un clos per a bestiar o, efectivament, d'una
estructura defensiva avançada tinguda sota la responsabilitat militar de Siniscle? No ho
sabem però l'esment de 1'antemurale, el camí i la proximitat de la porta de l'Onyar i del
portal Rufí, semblen reforçar aquesta darrera possibilitat, amb la qual cosa la complexi-
tat del sistema defensiu meridional d'època carolíngia vola, encara, a molta més altura.
No oblidéssim pas que estem parlant del mur meridional, el més atacable, el més expo-
sat i aquell que s'alçava primer davant de les escomeses andalusines. El camí esmentat
podria ser un precedent de l'actual carrer de l'Escola Pia en el tram que discorre entre
la pujada de Sant Domènec i la grollera perforació de la muralla sota la torre vescomtal
(núm. 8) (46). Aquest fet es prova si tenim en compte que la citada terra, adjudicada
finalment a Oliba, torna a esmentar-se 108 anys després, però ara situada dins dels murs
de la ciutat, un fet que no tindria sentit si no tinguéssim present que, en aquell marge



de temps, la muralla s'eixamplà en aquest punt concret per encabir-hi el castell de
Girona. Podem, doncs, ubicar amb gran precisió les terres disputades. També podem
veure com aquestes terres, que en el segle X els citats nobles devien gaudir com a bene-
fici de la seves funcions militars en el sector de la muralla meridional, va passar, en part
al segle XI, a mans dels clergues de la seu (fig. 12 i 15).

Recordem que en el món clàssic i tardoantic, les muralles són bastides a càrrec de la
ciutat tot i que en algunes circumstàncies pot haver-hi donacions i pagaments per part
de l'emperador o invitacions (i potser imposicions) a construir-les. Alguns dels més grans
experts en aquestes qüestions plantegen la possibilitat, potser seguretat, que la fortifica-
ció de moltes ciutats occidentals a partir de la segona meitat del segle III endavant, no
fou, només, decisió individual de cada ciuitates sinó una imposició, una exigència que
respondria a un pla preconcebut de defensa de les principals vies de comunicació, dels
llocs de pas, dels punts neuràlgics de les províncies.

En canvi, tot fa suposar que la construcció i la gestió de la muralla carolíngia fou obra
imperial i marcada per unes necessitats defensives que anaven prou més enllà de la pro-
tecció immediata de la ciutat i la seva àrea d'influència. Certament, no tenim cap dada,
cap referència a aquest fet si no és l'observació, temps a venir, de com s'estructurà la ges-
tió de la muralla a base de beneficis lligats al desenvolupament d'una tasca determinada
que acabaren essent, tal com constatem amb tota claredat, infeudaments i subinfeuda-
ments, típics de l'època. El que havia estat un encàrrec puntual a disposició del monar-
ca, passà a ser un feu. Veure com aquest procés s'anava consolidant, observar com els
encàrrecs i regalies s'anaven consolidant, constatar com l'antic poder reial passà a mans
dels comtes i aquest ho cedien a senyors de rang inferior, els quals a la seva vegada, o
subinfeudaven, ens permet deduir que la propietat i els drets inicials eren de l'empera-
dor i els gestionaven els seus representants legals, els comites. Altrament, una obra de l'e-
norme complexitat tècnica i econòmica d'aquesta, la rapidesa amb que fou realitzada,
segons pot deduir-se d'una anàlisi acurada del monument, i altres notícies indirectes, fan
pensar que la decisió es prengué sense tardances i s'executà immediatament. No sembla
tampoc que fos possible una altra explicació, pels costos i la complexitat del projecte; una
altra cosa és suposar la concentració de rendes i treball col-lectiu d'aquest territori en
aquesta direcció durant el temps que calgués que convenia que fos el més curt possible.
A partir d'aquest moment, les muralles eren de fet i de dret propietat imperial que a tra-
vés dels seus representaven tenia cura de la seva defensa i de la seva conservació.

A partir de principis del segle XI (1010, menció de la torre de Gausfred Vidal) (fig.
21), observem una nova situació, una organització aparentment atomitzada en la qual
constatem que les torres (i els murs que s'hi associen), pertanyen a tal o tal altre perso-
natge que les té en feu i que a canvi d'unes rendes ha de tenir cura de la defensa i del
manteniment del lloc, tal com deixa ben clar un document de 1054, que ens recorda que
el miles Oliba Duran, romania, com solia, a la torre vescomtal (núm. 8) que tenia assig-
nada una (o unes) casa(s) sub turre vicecomitale, en aquest cas, mostrant -nos la darrera
anella de la llarga cadena feudal, aquell que, pel vescomte, tenia cura del servei d'armes
en aquell lloc concret, a l'entorn i a la torre núm. 8 (47) (fig. 15 a 19).

Un altre document notabilíssim de 1020 ens dibuixa puntualment un moment d'a-
quest procés. Hi llegim com la comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, cedi-
ren a la canònica de la seu de Girona un casal, cort i ipsa turre rotonsa cum ipsos muros
que sunt ex utraque parte in circuitode ipsa turre (48). Aquesta manera d'obrar, que
devia venir d'una mica abans, a través de la qual diferents sectors de la muralla són
donats a algun personatge important o institució que en tindria directament la cura o,
més sovint, hi establiria un miles, que a canvi d'un benefici compliria les tasques enco-



manades. És un procés general que afecta sectors relativament petits de la muralla (una
torre i murs adjacents, com en el cas del document de 1020, relatiu a la torre núm. 20 o
Júlia) o a sectors amb molta més entitat, els castells (castra) de Gironella, Sobreportes o
Girona, defensant les portes principals de la ciutat o el punt de màxim valor estratègic,
que acabaren, recordem-ho, en mans de tres de les principals famlies nobles catalanes,
respectivament, els Cardona, els Montcada i els Cabrera.

No podem retrocedir pas massa en el temps però, tanmateix, un altre document de
mitjan segle X, malauradament només parcialment conegut (49) però que podem lligar
amb el de 1054 que ja hem esmentat (50) i que, per tant, ens dibuixa un traç històric de
poc més de cent anys, com a mínim tres generacions, ens permet observar la situació
pròpia del 949 d'un lloc que, sortosament, pot ser situat amb absoluta precisió. En el pri-
mer se'ns parla d'un judici presidit pel comte i el vescomte per unes terres fora murs
(molt a prop de l'església de Sant Martí) que enfrontà Duran i Oliba. Aquelles terres que
es localitzen davant de la muralla septentrional de la ciutat mostren clarament, pel que
fa a dues de les afrontacions, unes construccions de caire defensiu que cal considerar
elements avançats de la defesa urbana. A llevant, un uallum que "tenia" un tal Siniscle,
i al nord, un antemurale. Malgrat el judici, les famílies de Duran ï d'Oliba haurien aca-
bat emparentant tal com podríem deduir de l'existència, abans del 1054, d'un miles ano-
menat Oliba Duran que havia senyorejat, mentre visqué, la torre vescomtal i que pos-
seïa una casa immediata, ben segur, com a pagament de les seves obligacions de caire
militar. Versemblantment, els Oliba i els Duran i, més tard, els Oliba Duran, sempre en
el mateix sector que passà a ser intra muros quan fou edificat el castell de Girona, hau-
rien tingut càrrecs relacionats amb la defensa de la ciutat, primer de les defenses avança-
des (antemurale) per la qual degueren posseir la terra del davant, en disputa davant
comte i vescomte (versemblantment, els donadors) tal com Siniscle tindria al seu càrrec
la guarda i la defensa del uallum.

No podem anar més endarrera però entre els primers anys del segle IX quan s'alça-
ren les noves muralles de Gerunda gestionades directament i globalment pel comte o el
vescomte, s'hauria passat a una divisió per trams i sectors cedida a canvi d'un benefici
a senyors i institucions que, en molts de casos les haurien subinfeudat, complint però
unes tasques determinades a canvi d'unes rendes clarament definides.

Siniscle, Duran, Oliba Duran, Gausfred Vidal, Silvi Llobet de Cervià, Ramon de Caldes,
la canònica de la seu, són alguns dels noms que coneixem, d'algun dels quals en podem
situar el lloc precís mentre que altres se'ns escapen. Quedi clar que ni Silvi Llobet ni
Ramon de Caldes feien guàrdia a la torre que tenien encomanada. Uns milites lligats per
pacte feudal en tenien cura directa.
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IV. L'interior de la ciutat

L'interès principal en l'estudi urbà de Girona entre els segles IX i XI, rau en poder
observar les primeres transformacions que muden les característiques que havien adqui-
rit les ciutats de l'antiguitat tardana, que també podem anomenar ciutats paleocristianes,
i que conduiran cap al nou model de ciutat feudal del segle XI, principi de l'evolució i
el creixement accelerat de la ciutat medieval fins a la segona meitat del segle XIV. Cal
remarcar que molts d'aquests canvis impliquen també moltes continuïtats. La Girona
vella va mantenir, a grans trets, la seva xarxa urbana —carrers i places— heretada d'èpo-
ca romana que, en part, ha arribat fins als nostres dies, tot i les nombroses modificacions
realitzades.

La documentació no aclareix gaire la estructura interna de la ciutat fins ben entrat el
segle XI; no es comencen a registrar les primeres transaccions, que indicaven el naixe-
ment d'un cert mercat immobiliari en mans dels clergues, fins l'últim terç del segle X.
D'altra banda, l'arqueologia no ofereix, encara, dades extenses sobre aquesta etapa, tot
i que, en els darrers anys hem aconseguit avançar pel que fa al coneixement de sectors
com la seu i les seves escales, o les muralles, per exemple. Malgrat això, estem en con-
dicions de plantejar un estudi prou aprofundit sobre alguns dels sectors més significa-
tius de la ciutat closa. Per això hem dividit tot el seu àmbit en cinc grans espais o "dis-
trictes" que mostren una certa homogeneïtat interna;

1.El sector del Mercadell i de les escales de la seu. L'antic fòrum de la ciutat encara con-
servava alguns dels aspectes de la seva antiga funció —centre polític i econòmic—, com n'és
una mostra el seu nom medieval. Es tractava d'una espai més reduït que en l'antiguitat, prin-
cipalment per la construcció de cases adossades a l'antiga escala del fòrum (fig. 55).

2. El sector baix, el futur call, presentava una estructura poblacional poc coneguda
abans del segle XII, tot i que els jueus ja s'hi feien notar des del segle X, i potser abans,
barrejats amb els cristians. Va ser el sector que va mantenir, amb més fidelitat, la vella
estructura reticular dels carrers romans (fig. 56).

3. La nova catedral de Santa Maria, i l'eixampla carolingi adossat al nord, van ser un
dels espais més transformats en aquells segles. El desenvolupament de la nova seu romà-
nica, des de començament del segle XI, i l'aixecament d'un nou edifici annex, la canò-
nica amb el seu claustre, van oferir una de la transformacions més notables en la ciutat
poc després de l'any 1000 (fig. 57 i 58).

4. El Palau episcopal i l'espai urbà fins al Portal Rufí, corresponen al segon replà d'as-
sentament de la ciutat vella. El bisbe devia abandonar aleshores les velles dependències
de Sant Feliu, per instal•lar-se, poc abans de l'any 1000, en les dependències del nou palau
veí de la seu. Al seu voltant també s'aixecaren altres noves institucions, com el xenodo-
quium, i moltes de les cases properes van ser adquirides per clergues com els cabíscols,
els ardiaques i, més endavant, pels diversos monestirs del bisbat (fig. 62, 63 i 65).

5.El sector alt, cap al castell i torre Gironella, està poc documentat, malgrat tot sabem
que esdevingué, en el segle XI o potser abans, un espai clerical, ocupat per clergues i
institucions com les sagristies primera i segona. La construcció de grans casals del cler-
gat, a partir del segle XI, devia començar a modificar la seva vella retícula de carrers
romans, fins esdevenir la gran illa de cases que hom pot veure avui (fig. 66).

Un dels principals problemes que ofereix l'estudi urbanístic a partir dels documents
escrits dels segles X i XI, rau en el dubte plantejat sobre l'origen dels mateixos. Es trac-
ta, en el cas de Girona, d'esbrinar si l'aparició d'un document, o d'un conjunt dels matei-
xos, relacionats amb una zona concreta de la ciutat, s'explica per la realització d'una acti-
vitat immobiliària que queda reflectida en els documents, tal com va passar, sens dubte,



amb els nous establiments partir del segle XII. Però també pot ser que la producció de
documents escrits sigui producte de l'organització d'una nova institució, com la canòni-
ca, o les sagristies major i mitjana de la seu, que, des del segle XI, començaven a gau-
dir de possessions i rendes diferenciades en relació a la seu, que fins aleshores havia
estat una institució unitària des del punt de vista de la propietat i gestió patrimonial.

En la mesura que les institucions de la seu gironina esdevingueren, des del segle XI,
les grans propietàries de la major part del sòl urbà i suburbà, l'aparició, en aquesta
època, d'informació escrita sobre diverses zones de la ciutat vella, no garanteix que just
en aquell instant s'estiguin produint les novetats urbanístiques que semblen deduir-se
dels textos, potser de vegades només es tracta de la presa de possessió, per part de la
institució corresponent, dels drets i rendes relacionades amb una propietat, que serien
utilitzades en profit dels clergues i de la gestió econòmica de la seu, repartides entre les
diverses institucions dependents de la comunitat canonical, mestressa de la seu des de
la 1 a meitat del segle XI.

Malgrat tot, l'anàlisi comparatiu del conjunt de la documentació, i les evidències
arqueològiques i urbanístiques, cada cop més abundants i més relacionades amb la
documentació escrita, permeten defugir, en part, els inconvenients i limitacions esmen-
tats més amunt. En aquest sentit, hem de remarcar que la permanència i les modifica-
cions de la xarxa viària original, d'arrel indiscutiblement romana, esdevé un valuós auxi-
liar en el seguiment de les transformacions esdevingudes en aquesta ciutat antiga de
Girona, que amb el temps esdevindrà la Força Vella.

IV. 1. Generalitat. La toponímia.

En la documentació escrita entre el segle IX, escassíssima, el X, força més abundant,
i e mitjan de l'XI, notable, observem l'ús de diversos mots per referir-se a la ciutat, als
seus edificis, carrers i places que mereixen l'atenció, tant com, molt avançat el segle X,
la presència, en els documents, d'alguns topònims ben explícits. Val la pena entretenir-
s'hi un xic.

Primerament, cal destacar que Girona és esmentada sempre, llevat d'alguna rara
excepció, com a Gerundae ciuitas o a l'inrevés, la ciutat per excel•lència, amb un signi-
ficat que quan el trobem per primera vegada a principis del segle IX (1) és ben diferent
del que havia tingut a època visigoda i, no cal dir, durant l'imperi romà (2). A partir d'a-
quests anys ciuitas es refereix al nucli emmurallat i als suburbis immediats, de fet al terri-
tori definit per les uillae de l'entorn que delimiten un territori d'extensió relativament
modesta. Queda clar, també, la preeminència del significat que comporta que un lloc
sigui o no una ciuitas, reservat, atenció, a l'ús exclusiu de les ciutats episcopals d'èpo-
ca visigoda, les úniques ciuitates reals que conformaven, totes juntes, la totalitat del
regne. En aquest sector nord-oriental de la Península Ibèrica només tingueren aquesta
categoria principal i prestigiosa que palesava una antiguitat pregona, Gerunda i
Emporiae. Poc importava que aquesta darrera, per raons que se'ns escapen, veiés extin-
gir-se no sabem quan, entre el 693, menció de Gaudilà, bisbe, present al XVI Concili de
Toledo, i els primers anys del segle IX, quan constatem que un sol bisbe governava, ara
unificades, les dues antigues diòcesis, el bisbat. Quan se l'esmenti se l'anomenarà ciui-
tas Impuritanae. Queda clar que aquesta categoria anava lligada a un passat prestigiós
(3).

Així doncs, tot i quedar "reduït" el significat altmedievalde ciuitas, ara limitat a la ciu-
tat emmurallada i al seu entorn immediat (suburbium), havent passat del sentit antic al
modern –d'aleshores ençà ciuitas serà sinònim de ciutat, significant, quasi, el mateix que



avui dia, un lloc important en el mapa, amb l'única diferència d'un passat antic, gloriós
i episcopal–, sovint amb la importància lligada a l'existència de poderoses obres defen-
sives, com és el cas de Girona i Empúries.

No hi haurà cap altra ciuitates, en tota la diòcesi de Girona. Ni Besalú, ni Peralada,
capitals comtals, passaran de la categoria de castrum.

La referència a espais urbans o suburbans concrets, amb l'aparició de topònims pre-
cisos i explícits, ben arrelats, és escassíssima abans de la darreria del segle X. Les men-
cions explícites més antigues ho són d'edificis cultuals, de fet de la catedral, primera-
ment Sant Feliu, al costat del camí al nord, del portal (de Sobreportes, més endavant) el
817 i una mica més tard, el 842, de les cocatedrals, la que acabem d'esmentar i Santa
Maria, dins dels murs, que considerem creació carolíngia del primer quart/primer terç
del segle IX i que degué aprofitar un edifici anterior, el temple versemblantment dedi-
cat al culte imperial del fòrum urbà (4). La manera de referir-s'hi és Sancta Maria et sanc-
tus Felix sedis Gerundae (5).

Més endavant, a la darreria d'aquesta mateixa centúria se'ns fa conèixer l'església
funerària i el cementiri adjacent dedicat al bisbe i confessor de Tours, ubicat a migdia,
ben a prop dels portals meridionals de l'Onyar i Rufí, en una posició clarament simètri-
ca a la del temple de Sant Feliu. La referència és peculiar:

Les muralles de la ciutat, esmentades clarament en textos àrabs i en els annals francs,
apareixen també citades en documents d'ençà el segle IX (6), sovint com a límit o fita
de documents de compra/venda. Se l'anomena murus o, en plural, muri. En una ocasió
(988) se'ns recorda l'existència d'un sector de la muralla en desús, un murus uetus que
comporta obligatòriament, en aquell sector substituït d'un murus, al qual no caldrà ano-
menar novus (7).

Les portes, preferentment les dues principals –Sobreportes, al nord, i Onyar a mig-
dia–, les que clouen el recorregut urbà de l'antiga Via Augusta, són esmentades, també,
com a punts sòlids de referència de la geografia urbana, de vegades sense especifica-
cions (..que pergit ad ipsam portam ciuitatis...) (8) o bé esmentant-la amb el nom (..porta
Onnare..) (9). Les altres portes i portelles no surten en la documentació fins més tard,
més enllà del període que estudiem. Recordem, però, la referència clara a la torre núm.
18 del circuït antic (coneguda, ara com a Cornèlia), en un document de compra-venda
de 1020 on amb tota claredat se l'anomena turris rotonda (10).

Pel que fa a l'estructura urbana intra muros ens arriba, fantasmagòrica, a través de
subtils referències escrites que es conserven quasi exclusivament en alguna donació o
document de compra-venda, massa poc per poder moure's còmodament en un tema
pantanós. Tanmateix, la coneixença, excepcionalment important, de la quadrícula fun-
dacional romana (11), que ha actuat en tot moment com a marc ben definit dels espais
urbans i que només s'ha modificat puntualment i d'una manera acurada i raonable, jun-
tament a un nombre elevat de dades arqueològiques i a un profund coneixement de les
dades documentals posteriors, fan possible anar col-locant les peces amb certa aproxi-
mació i, com si es tractés d'un palimsest, anar reconstruint l'aspecte de la ciutat amb ver-
semblança. Pensem que la imatge que traçarem de la ciutat carolíngia de gran precisió
en alguns llocs concrets –cada cop més extensos– serà més imprecisa en d'altres on,
essent rar l'aparició de textos nous, caldran excavacions arqueològiques per poder-los
afermar. Altrament, cal bastir hipòtesis el més enraonades possibles per permetre'n la
discussió que haurà de dur a acceptar-la. matisar-la, retocar-la o, per què no, canviar-la.

Els carrers i espais de la ciutat no tenen, aparentment nom i, sovint, es personalitzen
fent saber d'on venen cap on van a partir de fites significatives algunes de les quals tenen
noms propis com algunes esglésies (domum als documents del segle IX)(.iuxta domum



sancti Genesiii.. (12); ...in vía qui pergit ad domum Sancta Maria vel ad ipso muro...
(13), cases i casals de personatges concrets, amb nom propi i, cal suposar que tothom
ubicava amb facilitat ... in mansione ubi Dagobertus habitat.. (14), ..a meridie cum domo
Gaucefredi Poleni.. (15) , la sinagoga (...ab accidente cum synagoga iudeorum... (16),
alguna po rta de la ciutat (...in ipsa vía que pergit ad ipsam portam ciuitatis.. (17), ...in
via qui discurrit ad domum Sancta Maria vel a porta Onnare.. (18) la poderosa fortifi-
cació de Gironella que defineix tot el sector de llevant de la ciutat i cap a on conduei-
xen tots els decumaní urbans (carrers est-oest) (...in vía et platea que pergit ad
Gerundella...) (19), els murs de la ciutat, una referència ferma, clara, immòbil (...in ipsa
strata que pergit de ipso muro (20), fins i tot, un sector de muralla en desús (...oriente
cum muro veten... (21) o mur i torre (...de meridie in ipso muro vel in ipsa turre (22).
Llevat d'alguna excepció puntual (l'any 1042, per exemple (...in strata que inducit...
(23)), només puntualment es fa servir el nom d'estrada (strata o strada) per referir-se als
carrers quedant reservat aquest mot a camis i vials fora murs, en canvi via és el més usat
durant el segle X (3 vegades) i que encara continuà fent-se servir durant l'onzena cen-
túria (el 1039, per exemple) però compartint protagonisme amb rua i calle, usats, un i
altre, en una sola ocasió (1010 (...in ipsa rua, dues vegades en l'afrontació oriental i sep-
tentrional (24) i 1035 (... in calle quo pergitur de Mercatello in Gerundellam... (25), res-
pectivament)) i, sobretot, carrera o carraria/carraria (1035 ... in ipsa carrera... (26), 1037
..in ipsa carreria.. (27)).

És interessant constatar que en el segle XI, l'ús de totes les paraules que acabaren
conformant el mot "carrer" en cada una de les llengües romàniques: rua, calle, carrera
o carreria, tot mots d'origen llatí utilitzats simultàniament durant aquella centúria si més
no en l'àmbit erudit dels escrivans. Tanmateix, l'ús més freqüent de carrera, carreria,
ha de significar per força que la llengua vulgar, el català, ja havia fet la tria. Recordem,
també, que calle acabà donant call, lloc on vivien agrupats els jueus, i que procedeix de
calle, el carrer principal que definia el call, que ens indica que aquell mot que finalment
adoptà una especificitat molt clara potser, durant un temps, es disputà la primacia amb
carrera/carreria. Via, més erudit, i estrada serviren més per definir la xarxa viària del
territori, tot i que, a tall de sinònim continuen presents per definir, de tant en tant, carrers
urbans.

L'orografia torturada de la ciutat, amb un desnivell de 60 m en poc més de 300 (28),
i la disposició en terrasses que obligava, sovint, a bastir els carrers est/oest en escala com
a única solució possible, se'ns fa també palesa en sectors que situem a la part merdio-
nal de la ciutat, a l'entorn del castell de Girona (també anomenat de Cabrera i
Requesens), la zona de l'antic edifici dels Maristes, on documentem les escales/carrer
d'Abella o de Montolivi, la primera de les quals era en part escala i, en part, carrer con-
vencional (1042, ... in ipsa scala de Abella vel in strata que inducit. ..in scala de monte
Olivi.. (29)) i que ens ofereixen una imatge absolutament actual d'aquell mateix lloc i
que, no cal dir, s'ha de fer retrocedir a època fundacional.

La plaça dels Lledoners, versemblantment fundacional, ens és definida clarament, el
995, com a platea (...in via et platea que pergit ad Gerundella...similiter, in vía et in pla-
tea predícte ciuitatis, qui ambit ea, ..(30)), tal com la del Mercadell, part de l'àrea del
fòrum civil, davant de les escales de la seu, que ocupava parcialment l'actual plaça de
la catedral i que, de retruc, ens fa saber l'existència d'un mercat petit i, versemblantment,
diari i d'un altre, periòdic, que s'ha de cercar fora murs a la zona de l'areny de l'Onyar,
cap a migdia de la ciutat (1035, ...quo pergitur de Mercatello in Gerundellam..(31)).

La informació quantitativament molt més nombrosa durant el segle XI ens descobreix
l'existència de les escales de la seu a partir del 1035 i que s'hi fa referència en llatí com



ipsa scala Sanctae Mariae (1035) (32) però, també, en una ocasió, com a gradus
(1035,..iuxta grados quibus ascensus est ad portam ecclesie Sancte Marie sedis predicte
ciuitatis,...ad supra nominatos gradus Sancte Marie.. (33)), de la porta occidental d'a-
quest temple (34), del baptisteri (1053, ...afferat aquam...ad baptisterium..(35)) o el
cementiri de la seu, el més antic intra muros, a llevant de l'església catedral (..sive in
ipso cimiterio.. o 1053, ...adquisitionis de cimiterio... (36)), la sinagoga, la més antiga que
hem pogut documentar i versemblantment, la primera, a la plataforma central de la ciu-
tat i a prop del temple de Santa Maria i del casal del comte Borrell (37), punt de parti-
da de l'episcopium feudal del qual, ben aviat se'ns recorda que tenia un caenaculum,
és a dir, un pis sobre una planta baixa, un cellarium, rebost i celler, una coquina (cuina)
i uns patis (curte, solario), en total, doncs, un conjunt prou notable que s'anava articu-
lant. Allí mateix, formant part estructuralment del palau episcopal i mirant cap a la plaça
(ara dels Lledoners), hi trobaríem l'hospitium o xenodochium, una institució caritativa
d'extraordinari importància en una ciutat episcopal i martirial com la nostra, situada a
més damunt un camí de la magnitud de l'antiga via Augusta (38).

Si centréssim, ara l'enquesta en els edificis residencials dels senyors principals però,
també. d'altres de menys renom, se'ns fa evident l'ús indiscriminat d'una àmplia termi-
nologia de la qual, com veurem, no sempre és possible treure'n conclusions. Trobem,
per exemple, domus, la paraula llatina que a època clàssica serví per definir la casa uni-
familiar de dimensions prou notables que, atenció significava també, en aquesta època,
l'edifici d'un temple (39). Els documents ens situen el palau del comte Borrell, adquirit
pel bisbe, anomenat illam amplam domum (40), a la plataforma mitjana, a tocar el mur
vell, la seu gironina i la sinagoga, sector ocupat actualment per part del palau episcopal
o el casal (ipso casale) que posseí Ermessenda i el seu fill, als peus de la torre rodona
(núm. 19) que donà a la canònica i on aquesta hi bastí el dormitori comunal (41). Altres
vegades es mencionen cases (.. in casa de Atubi presbitero, a prop de Sant Genís (42),
varies cases el 963 (43), el 1037 (44), coincidint amb domos, el 1042 (45), el 1043 (46),
1054 (47) o mansió (950, .. in mansione ubi Dagoberto habitat (48), esmentada poc
més enllà com a domo de Dagoberto; (49), domus (..domo Gaucefredi Poleni), al sector
del palau episcopal (50); el 995, ..de domibus meis in quo nunc habito, document on es
fan servir, a part de domus, mansus vel domus. officinia, casas.. que semblen vulgars
sinònims però que, tanmateix. podrien amagar una realitat que se'ns escapa del tot (51);
domo Bernardi levita, 1035, (52), que el 1039 és definida com a mansio (53) i novament
com a domus el 1043, (54), i també el 1054, (55) i el 1054, (56).

Altres referències sovintejades són els curtes, solaría que si bé moltes vegades tenen,
clarament el significat de pati i solar, respectivament, en altres ocasions aquesta dualitat
no és tan clara, significant, solar, versemblantment, un edifici (...solarium cum ipsa
curte... (57) o 979,.. .ipso solario cum ipsa curte. (58)). Altres vegades són esmentades
les andrones, també conegudes més endavant com a galligans, que són espais estrets i
no edificats entre cases, un mot procedent del llatí amb el mateix significat (963,.. .in ipsa
androna..(59). Referències a horts i vergers tampoc són estranyes (per exemple, 898, ..in
orto; (60) 930...casa cum orto.. (61) o 987,.. .in via vel in virigario de Sancta Maria. (62))

Si deixem de banda la ciutat i els edificis de culte (pel segle IX, Sant Feliu, Santa Maria
i Sant Martí Sacosta, i ja en el X, Sant Genís i Santa Maria de les Puelles, Sant Pere de
Galligants), dels quals ja n'hem parlat, els topònims són escassos i de tipus geogràfic
abans de la darreria del segle X, quan tímidament comencen a fer aparició i fent-se ser-
vir cada vegada més. Intentem fer-ne un recordatori el més exhaustiu possible. En pri-
mer lloc, el riu Onyar, un element significatiu de la topografia dels entorns de la ciutat
amb indicació, moltes vegades del seu areny, l'espai que ocupa actualment la Rambla de



la ciutat (942,...iuxta alveo qui dicitur Onnare; 946, ...iuxta alveum quod dicitur Onnar
(63), 979, ...a porta Onnare, 987...super flumen Onnar...in medio alveo Unnar (64)
–fixem-nos com la pronunciació de la O inicial sonava U, com ara, cosa que induí a l'e-
rror a l'escrivà en aquest document una de les vegades que hagué d'escriure el nom–.
No serà fins més tard que per un procés d'ultracorrecció podem trobar usat la variant
aberrant Undar, Undaris, que tant èxit ha tingut a nivell popular. Onyar, efectivament,
procedeix directament d'Onnar, amb el pas fácil d'explicar del so de la doble n a la ny.
No tenim constància escrita d'aquest nom abans del segle IX.

Un altre d'aquests topònims que continuem fent servir correspon a la Costa de Sant
Martí, que defineix esplèndidament la seva situació enlairada i dominant sobre els arenys
i el riu Onyar i l'existència d'un camí antic en pujada. Per primera vegada el trobem el
942 (65).

Si entrem a la ciutat i fem una enquesta temporal, el primer lloc esmentat amb un
nom propi és la porta meridional que s'anomenava , amb tota lògica, de l'Onyar almenys
d'ençà el 979 (66) i que ens fa pensar amb la possibilitat, mai contrastada en la docu-
mentació escrita, que la septentrional fos la de Sant Feliu, nom que s'hauria esvaït quan,
per l'existència del castell feudal, s'acabaria dient de Sobreportes, tal com ara es conti-
nua fent.

Pocs anys després, apareix amb força Gironella (Gerundella) (67). Val la pena que
ens hi aturem. Com recordarà el lector (supra, cap. III. Les muralles carolíngies), queda
clar que aquest element defensiu que fortificava eficaçment el sector oriental de la ciu-
tat, aparentment el més feble i més difícil de protegir, és obra carolíngia i unitària amb
la resta del circuït murat d'aquells anys, dotat d'una porta monumental, prou ben con-
servada. És curiós constatar que com a topònim no sigui fins a la darreria del segle X
que faci la seva aparició. Podria explicar-se si suposem que, com a tal, s'anà formant de
manera natural, popularment, defugint, si en tenia, la nomenclatura oficial, i aquest nom
vulgar no seria àmpliament acceptat fins a la segona meitat –potser avançada– de la
desena centúria, tal com semblaria provar la documentació escrita. No tenim cap dubte
en assegurar que el nom no és altra cosa que un diminutiu de Gerunda (de Gerunda,
Gerundella), molt ben triat si observem, efectivament, que la Gironella reprodueix, en
petit, la planta de la ciutat antiga, seguint el mateix eix, est/oest. Altrament aquest pro-
cés de crear un diminutiu a partir d'un topònim ens és molt ben conegut precisament
durant aquests segles IX, X i XI, en aquestes mateixes contrades (Fornells i Fornellets,
Estany i Estanyol, Nambilles i Nambilloles..). Recordem, també, que la llengua catalana
fa un ús extraordinari dels diminutius. Més endavant, probablement després del 1035 i
abans del 1054, seguint un procés d'atomització i feudalització de la defensa de la mura-
lla, el lloc de Gironella hauria acabat essent un castrum, com ho foren també el de
Girona (Cabrera) i el de Sobreportes.

Un altre topònim significatiu, documentat el 1020 (68), és el de turris rotonda, per
referir-se, sense que hi hagués dubtes de cap classe a l'actual torre Júlia (la núm. 19). Ja
hem tingut ocasió de recordar, manta vegada, que aquest nom de regust antic i clàssic,
no ens apareix mai en la documentació antiga i que, per tant, caldria considerar com
una invenció potser conseqüència del cognom de la torre veïna –Cornèlia (núm. 18)– en
aquest cas constats des de la primeria del segle XIV. Dir-ne la torre rodona, en fer
referència a aquell sector concret de 1'eixample carolingi, era perfectament raonable en
no haver-hi, al seu entorn cap altre amb aquesta forma. La núm. 18 (més tard Cornèlia)
era, aleshores quadrangular, com les núm. 20 i 21.

Dins de la ciutat els primers topònims, alguns dels quals encara presents entre nosal-
tres, es documenten el 1035 (69): les escales de la seu o gradus (més erudit i, evident-



ment, més puntual, i el Mercadell o "petit mercat", espai que quedava de l'antiga area
del fòrum davant de les escales, a occident del Cardo Maximus, empetitida per la cons-
trucció d'unes illes de cases i d'uns carrers que modificaren substancialment aquella anti-
ga plaça. El nom recorda la funció precisa com a mercat diari d'aquell sector, una tasca
que conservà fins que a partir de la segona meitat del segle XII i, sobretot, XIII, es des-
plaçà cap a la zona de l'areny.

Ja hem observat, també, com algunes torres del recinte murat reben el nom dels sen-
yors que l'han rebuda en feu. Recordem la Gausfred Vidal, senyor de Pals (la núm. 7)
(70), la vescomtal (núm. 8) (71) o les de Silvi Llobet i Ramon de Caldes, que, de moment
no som capaços de identificar. Només la vescomtal o torre Agullana, continua essent
identificada d'aquesta manera i no tenim clar que no sigui a través de l'erudició
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N 2. El mercadell i les escales de la seu

El vell espai foral de la Gerunda romana, l'actual plaça de la Catedral, encara man-
tenia alguns del seus components arquitectònics a les acaballes del primer mil•leni, tot i
el procés de modificacions que s'accelerà des d'aleshores.

En relació a la configuració original d'aquest espai, d'arrel republicana i imperial, hi
podem trobar algunes diferències remarcables, esdevingudes en dates imprecises, però
anteriors a l'any 1000. En primer lloc, a banda i banda de la vella escala que portava fins
a la terrassa superior, s'hi construïren cases anteriors al 1035, quan surten esmentades
per primera vegada, potser poc després de la seva construcció. En segon lloc, part del
sector de ponent de la plaça del Mercadell, el més proper a l'església de Santa Maria de
les Puelles i Sobreportes, va ser ocupat per una petita illa de cases. Finalment, els espais
porticats de l'antiga plaça havien estat privatitzats i, en alguns llocs, paredats per esde-
venir cases o petites esglésies, tot i que la presència de columnes i voltes encara devia
ser visible, com tindrem ocasió de veure.

Tot plegat indica que la plaça, un cop perdudes algunes de les seves funcions tradi-
cionals, va ser progressivament ocupada per cases que la van empetitir, fins al punt que,
a banda i banda de les escales, només restaren dos petits carrers. El sector occidental,
en canvi, va mantenir part de les seves funcions tradicionals, com ho demostra el nom
de Mercadell que documentem des de 1035, i la presència d'oficis comercials que detec-
tem entre alguns dels seus veïns a finals del segle XI; de tota manera, aquest espai també
va patir una important reducció en el seu angle nord-occidental.

1. Les escales de la seu (fig. 55).
El primer component característic es trobava a les escales que conduïen al replà superior,

on l'església i seu de Santa Maria encara recordava les velles funcions religioses que aquest
espai havia mantingut en època romana. Les escales, molt més estretes que les actuals, dei-
xaven a nord, sud i ponent, un gran espai, que antigament havia estat el sector inferior del
fòrum i que, cap a l'any 1000, presentava modificacions significatives, principalment una den-
sificació de l'àrea edificada que havia comportat una reducció de la plaça pública.

Tot i que la primera referència a aquestes escales sigui tardana —any 1035— tot indica
que eren molt més antigues. De fet, la recerca arqueològica ha pogut demostrar la per-
vivència actual de la vella escala, romana i medieval, sota la graonada de l'actual escala
barroca. És raonable pensar que quan el bisbe Pontich, a la darreria del segle XVII va
decidir, vist l'estat deplorable en què es trobava i l'antigor del monument, substituir-lo
per un de nou, imponent i més d'acord amb les característiques de la nova seu, encara
no finalitzada. Calia, evidentment, recuperar totes aquells elements, blocs i peces en
prou bon estat que podien tenir un nou ús, deixant in situ l'ànima interna de l'escalina-
ta i enderrocar les cases que envoltaven per aconseguir el nòdul intern de sosteniment
de l'obra nova que, tanmateix, exigí l'aportació de runa per acabar d'omplir el subsòl del
immens accés. Això feia suposar que la vella escalinata es trobaria, millor o pitjor con-
servada, a l'interior de la nova. Tanmateix, per fer-se'n una idea acurada de les carac-
terístiques tècniques, dimensions i inclinació, era imprescindible realitzar alguns sonde-
jos que permetessin localitzar-la i descriure-la, anant més enllà d'algunes notícies preci-
ses recollides en la documentació medieval i moderna que ens definien una escalinata
amb tres replans comptant el superior (com l'actual) i que era més curta i, per tant, més
dreta i, evidentment, més estreta.

Dins del projecte Progress (1) propiciat per l'ajuntament de Girona, fou possible rea-
litzar una recerca amb radar que serví per localitzar-la i observar-ne la inclinació, deter-



minant la fondària en relació a l'escala actual. Més endavant, seguint les propostes del
projecte, s'obriren dos sondejos amb l'objectiu de retrobar-ne les restes, un en el replà
superior, davant mateix de la façana actual, i un altre justament en el replà immediata-
ment inferior —el central. Els resultats van permetre recollir un conjunt significatiu de
dades que, totes plegades, fan possible fer-nos una idea ben aproximada del monument.

Es tracta d'una obra feta, internament, de pedruscall i morter de calç (opus caemen-
ticium) al damunt del qual s'hi disposaven les plaques dels graons, fets amb lloses prou
notables de pedra que per alguns indicis aplegats en el sondeig del replà del mig, seria
greda de Taialà/Domeny i que haurien estat retirats per fer-los servir en altres llocs.
Quedava també molt clar que aquesta gran escalinata es lliurava a través d'una volta al
gran mur de contenció que regularitzava l'espai que ocupà més tard la galilea de la seu
romànica. Aquest mur enorme oferia un aspecte acurat, a base de grans blocs allargas-
sats disposats en filades regulars i uniformes. La volta, en aquest tram superior de l'es-
cala, còmoda de bastir i més barata que no fent uns murs de contenció i farciment intern
de terra, oferia, altrament, un vial que facilitava la ràpida circulació entre un costat i l'al-
tre de l'escala i, per tant del fòrum. Ha de quedar clar que aquest espai cobert es dis-
posa justament sobre el traçat teòric d'un dels cardines minores de la planta teòrica fun-
dacional i que segons hem pogut deduir rebia el 1238 (2) el nom popular de la Volta,
en majúscules. Recordem, per fer-nos una idea de la seva inclinació que en el sondeig
superior aparegué a 25 m de fondària i, en el sergon —replà del mig—, a 45 m, per sota
del nivell actual. L'excavació també va permetre deduir-ne l'amplada, idèntica a la que
tingué, comptant-hi el gruix del murs, la nau única de la seu romànica.

Tant per la tècnica constructiva , per les dimensions i situació precisa dins de l'es-
tructura urbana i dins de la forma general del fòrum municipal i pel fet, valuosíssim, que
el 1035, tres anys abans de la consagració de la catedral romànica, ja hi eren bastides un
seguit de cases que aprofitaven com a límit septentrional aquella gran graonada i la ine-
xistència de qualsevol tipus de deixa a l'obra de l'escalinata, ens fan defensar un origen
antic, romà i altimperial, lligat a la monumentalització urbana i a connectar directament
el fòrum alt i sacre amb el de baix, unint aquests espais separats per un desnivell bru-
tal de l'única manera possible.

Ara com ara no estem en condicions d'establir en quina època va començar a ser
modificat l'espai situat al voltant de l'escala; consistí en la construcció de cases adossa-
des a les dues bandes de l'escala, aprofitant l'antic espai foral existent entre ella i les edi-
ficacions que transformaven, lentament, el porticat que envoltava l'antiga plaça foral.

Tots els documents que parlen de les escales de la seu en el segle XI, i de les cases
que hi estaven adossades al costat sud, pertanyen al Llibre Gran de la Sagristia Major de
la seu; els més antics pertanyen al 1035 i són contemporanis a la formació del patrimo-
ni de la canònica, dotada a partir del 1019, i a la distribució de béns i rendes entre les
diverses funcions adjudicades als seus clergues, entra les quals la de sagristà en resultà
la més important i més ben dotada. Per això pensem que l'aparició de les cases citades
pot respondre, més aviat, a l'organització patrimonial, que no pas a la construcció de les
mateixes en aquell indret, encara que sospitem que la seva edificació no pot ser gaire
més antic com veurem més endavant.

El primer document és del 1035 i parla de la venda que el prevere Guadamir va fer
al prevere Bonuç, poc després sagristà, que afrontava a orient amb una altra casa del
canonge Bernat, al sud amb el carrer, a occident amb l'alou de Ysarn Sabater, i a nord
amb l'escala de Santa Maria. La venda es feia pel preu de 10 mancusos i amb la condi-
ció que Bonuç la tingués al servei de la seu i, ala seva mort, passés a un altre clergue
que també la tingués per la seu (3). En relació al document hem de notar la presència



d'un veí citat com a sabater, un primer indici de l'aparició de persones relacionades amb
un ofici concret.

El mateix any, els esposos Rodball Gelabert i Ledgarda van vendre a Ramon Oliba i
Adelaida la seva casa que tenien en franc alou a tocar ... els graons pels quals hom puja
a la porta de la seu de Santa Maria. L'alou afrontava a orient amb la casa de Guillem
Bernat de Cornellà, al sud amb el carrer que puja del Mercadell a Gironella, a occident
amb la casa del prevere Bonuç (citat anteriorment), i a nord amb els esmentats graons.
La venda es feia pel preu de 10 unces d'or (4). No hi ha cap referència a la jurisdicció
eclesiàstica sobre la casa; aquesta era un alou franc pertanyent a laics.

El prevere Bonuç que havia comprat la casa citada més amunt, el juny de 1035, figu-
rava com a propietari veí de la segona, l'agost del mateix any, però no es tractava de les
mateixes, per manca de coincidència en les afrontacions. Els propietaris; Ramon Oliba i
Adelaida són els primers membres coneguts de la nissaga dels Gironella; ignorem si ales-
hores ja haurien pres possessió de la castlania del citat castell, en feu dels comtes, però,
en qualsevol cas, aquesta és la seva primera operació coneguda quan encara devien ser
joves, car Adelaida apareix fent operacions immobiliàries fins el 1106.

Pocs anys després constatem com una altra casa de les escales acabà en mans dels
clergues de la seu. L'any 1039, Gausfred Batejat (¿potser un antic jueu?) i la seva esposa
Elsava van vendre a Gausbert una casa, que havien adquirit per empenyorament, pel
preu d'un mancús i tres sous. Afrontava a orient amb la mansió de l'ardiaca Bernat, al
sud amb el carrer, a occident amb la propietat d'Isarn Oliba, segurament l'Isarn Sabater
citat més amunt, i a nord amb la citada escala (5).

La mateixa casa sortia esmentada l'any 1043 quan Quíxol, una dona, la va vendre a
Guadamir, prevere i clavar¡ de la seu, pel preu de 2 mancusos i tres sous. La venedora
afegia que havia rebut la casa per donació de Gausbet, citat anteriorment, i que el cla-
vani hauria de tenir al casa en servei de la seu i, a la seva mort, donar-la a un altre cler-
gue. Les afrontacions eren les mateixes; l'ardiaca Bernat a orient, el carrer al sud, Ysarn
Oliba a occident i l'escala de la seu al nord (6). La presència d'un clergue amb el càrrec
de clavar¡ ens parla d'una funció, fins aleshores no documentada a la seu, relacionada
amb la gestió dels ingressos i despeses de la institució

Si observem les coincidències entre aquests dos darrers documents i el primer, de
l'any 1035, veurem que són molt grans. Les afrontacions eren les mateixes, car la casa
comprada pel clergue Bonuç afrontava amb els mateixos veïns, l'ardiaca Bernat i Ysarn
Oliba. Per tant, sembla que, entre el 1035 i el 1039, el prevere Bonuç va empenyorar la
seva casa a Gausfred Batejat, aquest va vendre la casa, o millor els seus drets sobre la
mateixa, a Gausfred. Aquest, abans del 1043, la va tornar a vendre a Quíxol i, finalment,
aquesta la va donar al clavar¡ Guadamir. Sis canvis de propietaris en vuit anys.

En conjunt, per tant disposem de 4 documents que ens informen sobre dues cases, i
les seves veïnes, de la filera meridional de les escales de la seu, on es barrejaven alous
laics, com la casa dels Gironella, amb els eclesiàstics, que anaven adquirint cases, per
compra, i potser també per donació. L'aparició d'un nombre relativament important de
documents referits a l'existència de cases adossades a l'escala de la seu, pot fer creure
que aquestes poden haver estat aixecades aleshores; però en relació a la qüestió del seu
origen cal fer algunes precisions.

Aquestes cases documentades a l'escala de la seu, s'esmenten, generalment, quan van
ser adquirides pels clergues, i les operacions s'han conservat, bé com a manuscrits ori-
ginals, bé perquè van ser transcrits i conservats en el Llibre gran de la Sagristia Major
de la seu. Ara bé, aquest no és un indici concloent sobre la data del seu aixecament i,
per tant de l'ocupació de part de l'antic espai foral. De fet, trobem aquestes cases ados-



sades a d'altres que pertanyien a laics com Rodball Gilabert o Ysarn Oliba. En realitat,
els documents ens expliquen en quin moment algunes d'aquelles cases varen passar a
mans de les institucions de la seu, i més concretament dels clergues que les posseïen en
feu.

2. Les subsistències del vell Fòrum (fig. 55 a).
La part inferior del Mercadell, on l'antic Portal de Sobreportes s'obria a la petita plaça

medieval, més reduïda que l'antic recinte foral, és la que presenta evidències documen-
tals més antigues, del segle X, i alhora, on també hi trobem els indicis més remots de la
pervivència i transformacions de les estructures romanes. Es tracta, en primer lloc, de les
petites esglésies de Sant Genís i Santa Maria de les Puelles.

En un document transcrit en el Llibre gran de la Sagristia Major de la seu, el més antic
car es remunta al 950, s'explica la donació que el comte i marquès Borrell va fer al seu
fidel Oderic Arimany (Artmanno), d'un solarium (probablement una casa) amb un pati
dins els murs de Girona, al costat de l'església de Sant Genís. Limitava a orient amb la
casa del prevere Atubi, al sud amb un carrer que anava fins a la muralla, a occident amb
la casa on vivia Dagobert, i al nord amb l'esmentada casa de Dagobert i l'església de
Sant Genís (7). Per la descripció podem saber que es tractava, més aviat, d'una esgle-
siola de petites dimensions.

No existeix cap problema en localitzar l'esmentada església, car va sobreviure molts
segles i no va ser enderrocada fins al 1604 (8). El carrer que quedava al sud i anava fins
al mur (de l'Onyar), era l'anomenat Call ample en alguns textos medievals, que ha sobre-
viscut en l'actual placeta de l'Institut Vell, que antigament s'allargava fins la muralla que
sobresurt per damunt de la pujada de Sant Feliu.

La primera referència a Santa Maria de les Puelles és una mica més tardana; figura en
el testament del comte Borrell II, del 993, on aquest feixa deixes a un bon nombre d'ins-
titucions religioses. Entre les que pertanyien al comtat de Girona hi havia Santa Maria de
les Puelles, a qui deixava l'alou de Canyelles i els masos de Riusec (9). Això vol dir que
les rendes comtals dels esmentats alous quedaven assignades al manteniment de la peti-
ta església que, per tant, gaudia d'una gestió autònoma, tot i estar relacionada amb la
seu, com veurem més endavant.

La localització de la citada església també és senzilla; gràcies a diversos documents
del segle HI que veurem tot seguit, i d'altres posteriors, sabem que se situava en el recin-
te de l'antic fòrum, prop de la torre de ponent de Sobreportes, amb la capçalera –l'ab-
sis– orientada cap a llevant. En lloc de donar a la plaça, la seva porta, orientada cap a
migdia, donava a un carrer, perquè en aquest sector, l'angle nord-oest de l'antic fòrum,
una petita illa de cases havia ocupat part de la plaça.

Les dues esglésies de Sant Genís i Santa Maria ocupaven per tant, llocs simètrics de
l'antiga plaça foral, situats, respectivament, a nord i sud, del sector de ponent de l'anti-
ga plaça. No sabem gaire res sobre els seus orígens, segurament anteriors al segle X; pot-
ser per la seva advocació podem pensar en una fundació carolíngia, car totes dues sem-
blen prendre molta volada amb la conquesta dels francs.

Sobre la situació exacta de les dues esglesioles, cal tenir present que formaven part
de dues illes de cases que ocupaven sectors del vell porticat, concretament en la part
interior de les dues illes, les que miraven cap a l'antiga plaça, mentre que afrontaven
amb altres cases per la part exterior. Això vol dir que se situaven en la part de l'antiga
galeria porticada; les seves parets exteriors, on s'obrien les portes, estarien formades pel
paredat de l'espai intercolumnat, i les parets exteriors podrien ser les antigues façanes
de les tabernae o altres antics locals que donaven al pòrtic.



A partir d'un conjunt notable de referències, majoritàriament documents de compra-
venda de cases i hospicis situats en aquest sector de la ciutat, hem pogut ubicar amb
precisió la localització de les dues esglesioles, de dimensions modestes i aparentment
molt senzilles que es trobaven perfectament orientades, amb els absis a llevant, dins de
la tradició més antiga i, en el cas de Santa Maria, amb porta principal oberta a migdia,
com sol ser també habitual en moltes esglésies tardoantigues i altmedievals. De Sant
Genís no ho sabem amb certesa, però suposaríem, a partir de la seva situació física que
l'accés principal –i, potser. l'únic– es feia des del nord o, tal vegada, des de ponent, segur
però que no pas de migjorn. Tampoc sabem, ni per una ni per l'altra, si els absis eren
de parets rectes o corbades, en canvi si que queda clar que es tractava de construccions
senzilles i simètricament disposades, allí on caldria restituir, a partir d'altres indicis, el
porticat de la plaça inferior del fòrum. Aquestes circumstàncies no sembla que hagin de
ser considerades una casualitat. Cal, abans de continuar, analitzar la situació i l'origen
d'aquestes capelles, tenint ben present un seguit de fets que condicionaran el discurs
posterior. En primer lloc, recordar que aquestes dues petites esglésies, bastides en un
mateix espai urbà, a molts pocs metres una de l'altra, foren, conjuntament amb la seu
de Santa Maria, els únics edificis de culte –amb l'afegit, potser, de la capella de Sant
Miquel– a l'interior de la ciutat emmurallada fins que, potser al segle XIII, el castell de
Gironella es dotà d'una esglesiola i, a principis del XV es construí i s'obrí al culte la de
Sant Mateu, lligada a l'edifici de la Pia Almoina i, per tant, molt a la vora de Sant Genís.
En segon lloc, les dimensions i la situació, bastides damunt del porticat foral, una davant
de l'altra, són fets difícils d'explicar. En tercer lloc, una continuïtat història sense alts ni
baixos però molt poc important, sempre subsidiària que no arribaren a generar pel que
sabem, ni un petit cementiri. Ha de quedar clar que mai tingueren dignitat parroquial.
Finalment, una datació antiga, pre-romànica que ni documentalment ni arqueològica-
ment podem precisar amb l'exactitud que voldríem. Què eren, doncs, aquestes esgle-
sioles? Versemblantment dues capelles que lligaríem a la seu de Girona i que haurien
servit per "cristianitzar" l'espai intern de la ciutat potser abans i tot de la consagració de
la seu de Santa Maria. L'advocació de Sant Genís, especialment, és una dada significa-
tiva a favor d'un origen carolingi. El lloc que ocupen, encara molt poc alterat vers el 800,
és simbòlicament importantíssim, en la plaça foral, davant l'escalinata i l'antiga àrea
sacra, immediata al Cardo Maximus i, més enllà de la porta de Sant Feliu, d'aquest tem-
ple, església catedral, i de les dependències episcopals. La construcció sobre el porticat
facilitava el treball, simplificant-lo alhora que s'ocupava espai comunal en desús.
Tampoc hauríem de deixar de banda la possibilitat gens absurda, d'imaginar la reocu-
pació de dos edificis forals (dos templets?), adaptant-los i donant-los-hi una nova vida,
una nova funció.

Alguns documents, el més antic dels quals és de 1067, mostren indicis fefaents de la
permanència d'altres estructures antigues del vell espai foral. Tenim l'exemple de dos
documents del segle XIII, anys 1275 i 1278 concretament, corresponents a operacions
immobiliàries que afectaren les cases situades a les dues bandes de la pujada des del
Mercadell cap al palau episcopal, en l'actual tram entre les escales de la Catedral i l'edi-
fici de la Pia Almoina.

El primer document –any 1275– parla de la venda feta pel cavaller Bernat d'Escala, hereu
del fundador de la Pia Almoina, a Guillem Guífred, clergue de la seu, de totes les cases que
tenia a banda i banda del carrer (10). Tres anys després, el sagristà de la seu, que actuava
com a senyor eminent, va confirmar la possessió de les esmentades cases al mateix clergue,
incloent-hi una descripció més acurada de les mateixes. Pel seu interès reproduirem ínte-
grament el segon document, que es va transcriure al català pels volts del 1700:



1276... Bernat de Vilafreser Sacrista de la Iglesia de la Seu de Gerona dona i cedeix
a Guillem de Vilanova... tot lo dret i lloch en tota aqeulla cessió que Guillem Gaufredi
tresorer de la dita Iglesia li feu sobre la compra que lo mateix Guillem Gaufredi feu... de
Berenguer de Escala de aquelles sues casas com ho divideix la sua aula del mig de la
paret de terra fins al Cel, las quals casas dit Berenguer tenia a la escala de la Seu de
Girona... las quals casas affronten a Sol Ixent en las casas que habita Guillem Gaufredi
que son de l'Altar de la Santa Creu situat en lo Sepulcre de la Seu de Girona, a migida
en ditas casas y en Carrer publich, a ponent en la sua Aula que fou de Berenguer de
Escala y en lo Sol de dita Aula, y a tremontana en la Escala de la Seu de Girona... dites
cases les tinguen per la sagristia Segona... com tenen de la paret de dita Aula fins a la
Cuina. Y tot lo Corral que es en dites cases del costat de migdia y aquelles cases que sobre
lo corral son edificades de la part de Ponent, es a saber la Volta Inferior ab lo Portico que
es sobre de aquella y la Volta superior cum testibulo, la qual Volta es sobre de dit Portico
ab tots los milloraments... y que haya de donar... per cens... per dits Corrals, Voltas,
Portico y testibulo... " (11).

Per la localització de l'indret on se situaven les esmentades cases i la referència a una
Porticus, fet absolutament excepcional en la documentació medieval gironina, entenem
que el text parla d'alguns elements del vell porticat del fòrum romà de Girona. Si llegim
acuradament el document veurem que el Corral i pati, al voltant del qual s'aixecaven les
cases que ens interessen, se situaven a migdia del conjunt; això és, a la banda meridio-
nal del carrer, però també per sobre de la volta que el devia cobrir; per això, quan s'es-
menta l'afrontació meridional de la casa que toca amb l'escala de la seu, hom diu que
limitava, a migdia, amb el carrer públic, la planta baixa, i amb les citades cases, el pri-
mer pis.

L'esmentat corral o pati i les cases edificades al seu voltant, se situaven al sud del
carrer i presentaven una estructura força atípica, que l'escrivà tingué cura de descriure
amb detall. Hi havia, en primer lloc, una volta inferior, probablement un celler subte-
rrani o semienterrat, i una altra volta, dita superior que es recolzava sobre la primera i
sobre un pòrtic, és a dir, una filera de columnes; per sobre de la segona volta hi hauria
un testibulo, estructura que cal entendre com un terrat cobert, molt característic dels edi-
ficis medievals, i que encara podem identificar a molts indrets de la Girona vella. Si lle-
gim un altre cop la part final del document veurem que és molt explícit quan fa la des-
cripció de tot aquest sector meridional de les cases, que havien estat de Berenguer
d'Escala, nét del fundador de la Pia Almoina i que ja sortien documentades en el testa-
ment del seu avantpassat, a començament del segle XIII.

No hi ha dubte que la descripció correspon als elements arquitectònics subsistents del
fòrum romà, en el sector sud-oriental de la vella plaça. La seva funció pública havia,
però, desaparegut, car Les Voltes i el Porticat, que havien format la part coberta de l'an-
tic espai públic, en el segle XIII apareixen formant part d'una casa particular.

Darrerament hem conseguit llegir correctament un document de 1067, fent un salt
fantàstic de més de cent any endarrera, que ens ha permès identificar l'existència del
pòrtic, justament a l'altra banda de la vella plaça pública, al costat nord-oriental, davant
de la torre núm. 18. Es recorda, en aquell escrit que Pere, jutge i clergue, donà a Pere
Blitguer una casa rebuda en testament del, també clergue, Guillem Guifré pel servei de
Santa Maria... meam domumpropriam quam babeo infra muros ciuitatis Gerunde...pre-
dictam domum cum ipsa turre et cum ipso muro et com ipsa turre et cum ipsa porticu et
cum ipso curtilio et cum ipsa porta... (12). Queda fora de tot dubte la localització d'a-
questa casa, en la galta septentrional del porticat foral que esdevenia, encara en el ter-
cer quart del segle XI, un element referencial clar i digne de ser inclòs en una descrip-



de la gestió d'aquella part dels excedents agrícoles relacionats amb el domini del castell
de Sobreportes, que eren aplegats i distribuïts dins el marc urbà. En qualsevol dels dos
casos es tractaria d'activitats no gens estranyes, donada la seva proximitat amb la plaça
del Mercadell.

4. Al nord del Mercadell; el mur de llevant de Sobreportes (fig. 55)
A llevant de les torres i portal de Sobreportes, també s'hi devien trobar cases ados-

sades al mur, que ocupaven l'espai del pòrtic i habitacles del vell Fòrum, tal com aca-
bem de veure a ponent de la porta. Malauradament no disposem de cap document
corresponent a l'època del nostre estudi, fins a mitjan segle XI, car aquestes cases no
passaren a dependre de les institucions de la seu fins més tard i, per tant, els seus títols
de venda o donació no entraren en l'arxiu capitular sinó més endavant; per això hau-
rem de fer servir alguns documents posteriors.

L'any 1096 documentem la venda que Miró Arluí i Blanca van fer a Emili, fill d'Emili,
d'unes cases que tenien dins murs. La venda comprenia tot el que hi havia a les dites
cases, amb la planta baixa i els pisos, i la torre i el tram de muralla corresponent. Les
cases venudes afrontaven a llevant amb la canònica de la seu, a sud amb el carrer que
les separava de les cases arrenglerades al nord de l'escala de la seu, a ponent amb les
cases dels esposos Ramon Seniofred i Nevia, i a nord, per tant a l'altra banda del mur,
amb les cases del mateix Emili, les de Garsenda i les d'Oliba Miró. Atesa aquesta darre-
ra afrontació, tenim que es tractava d'una tirallonga de cases d'una certa allargada, amb
tres façanes com a mínim i, potser, uns quinze metres o més (18).

El document presenta aspectes remarcables que demanen una consideració detingu-
da. En primer lloc la personalitat dels venedors resulta significativa; es tracta de mem-
bres de la noblesa, ben documentats durant la segona meitat del segle XI, també és el
cas dels seus veïns, Ramon Seniofred i Nèvia, que posseïen les cases de ponent, i segu-
rament també el tram del mur en direcció a ponent, cap a Sobreportes. Tal vegada
aquests nobles tenien les cases i la muralla en feu del citat castell, tot i que això no s'es-
menta al document. A l'altra banda del mur, Garsenda i el mateix Emili (o Ameli) es tro-
baven entre els propietaris de béns al burg de Sant Feliu, la primera era esposa d'Arnau
Adals, amo del forn d'aquell burg. La situació d'aquestes cases al nord de la muralla ens
diu, probablement, que tot l'espai del burg de Sant Feliu proper al mur, ja estava den-
sament edificat a finals del segle XI.

Pel que fa a la situació de les propietats venudes, l'afrontació amb la canònica cap a
llevant resulta concloent. Les cases citades s'arrengleraven al llarg del tram de la mura-
lla situat entre Sobreportes i la canònica, on la muralla gira en direcció nord, era un lloc
on s'hi havia trobat, antigament, el porticat foral, del qual el document no indica cap ras-
tre. Al sud hi passava un carrer de separació amb les cases de la banda nord de l'esca-
la. El fet que la venda comprengués el tram de mur corresponent a les cases, amb una
torre inclosa, indica fins a quin punt la feudalització havia esmicolat el concepte de bé
públic en un cas tan significatiu com les muralles de Girona.

La mateixa renglera de cases també s'esmentava molts anys més tard, concretament
en 1238. Es tractava d'un text que parla del permís donat pel bisbe i el capítol de la seu
al canonge Cervià per tancar una volta o pas cobert que hi havia entre la catedral i la
cantonada de la muralla citada, que comunicava la canònica amb el Mercadell. El docu-
ment afegia que la volta se situava sota l'escala de la seu i al costat de les cases de l'al-
tar del Sant Sepulcre; això vol dir que les cases citades anteriorment haurien acabat en
mans dels clergues beneficiats del citat altar, situat sobre la galilea o façana de la seu
romànica (19).
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Fig. 55. El Mercadell en el segle X (55a) i el Mercadeil en el segle XI (55b).
1. Escales de Santa Maria. Foren localitades arqueològicament en una cala oberta en el segon replà de

les escales actuals (Freixas et al., La catedral de Girona redescobrir la seu.., citat, 89-92).
2 a 7. Cases adossades a les escales de la seu per la banda de migdia. Es documenten des del 1035 en

endavant encara que eren més antigues. En el segle XI formaven una renglera de 6 cases de les que en
sabem el nom de diferents propietaris; de llevant a ponent: Guillem Bernat de Cornellà, Ramon Oliba,
Bonuç, Guadamir i Guillem Batejat, Isarn Oliba, Bernat Gausfred i Arnau Guifred. (Martí, Col•lecció diplomà-
tica.., citat, doc. núm. 216, 214, 228, 240, 338, 377 i 460).

8 i 9. Cases adossades a les escales de la seu per la banda de tramuntana. Les notícies textuals són més
tardanes que les que fan referència a les de la banda sud, car es remunten al segle XIII (ADG Ardiaca de
Ravós, Pergamins del cabíscol major, s.n. 29. i Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 462).
Tanmateix l'origen és més remot.

10. Carreró que passava per sota les escales de Santa Maria per mitjà d'una volta d'origen romà que el
1238 el bisbe donà llicència per tancar (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 462).

11. Cases adossades a la muralla. En el 1067 es conservava encara el porticat romà d'aquesta banda de
l'antic forum de la ciutat (Martí, Col•lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 328).

12. Plaça del Mercadell anomenat així des de 1035 com a mínim (Martí, Col•lecció diplomàtica.., citat,
doc. núm. 216).

13 i 14. Cases de la ciutat baixa. A l'extrem de llevant s'ubicava el forn de la Ruca.
15.El 1275 es documenta l'existència del porticat romà que tancava per migdia aquesta banda del recin-

te foral (ACSG. Llibre d'arxivacions, 5, doc. núm.127 i 129).
16. Illa de cases construïda en el segle XI ocupant parcialment la plaça del Mercadell. Indirectament la

trobem afrontada el 1085 (Martí, Col•lecció diplomàtica.., citat, 393) i més explícitament el 1189 quan Ramon
Tizió en féu donació a la canònica de la seu.

17 a 20. Cases arraulides contra una de les torres del portal de Sobreportes. Les nombroses transaccions
immobiliàries dels segles XI i XIII permeten dibuixar acuradament la traça urbana d'aquest racó de la ciutat
(Martí, Col-lecció diplomàtica .., citat, doc. núm. 383 i 393), (ADG. Pergamins de Sant Feliu, 1236 i 1250).

21. Església de Santa Maria de les Puelles, citada per primera vegada el 993 (Baraut, "Els documents dels
anys 981 ....., citat, 1980, doc. Núm. 232, 63-65).

22. El 950 s'hi localitzaven les cases d'Atubi i Dagobert i el solar d'Odoric (Martí, Col lecció diplomàti-
ca.., citat, doc. núm. 88).

23. Església de Sant Genís esmentada per primera vegada el 950 (Martí, Col-lecció diplomàtica.., citat,
doc. núm. 88).

24. Illa urbana on s'hi localitzava el forn de Sobreportes (AHG., Llibre d'Arxivacions, núm. 208).
25 a 30. Renglera de 6 cases veïnes amb les instal-lacions del castell de Sobreportes. Les tenim ben deli-

mitades mercès a diversos documents dels segles XIII, XIV i XV (ACSG., Pergamins segle XIII, anys 1275,
1286 i 1299), (AHG., Hospici, Llibre d'arxivacions, 192), (ACSG, Llibre de la sagristia mitjana, 181) i (ADG.,
Pia Almoina, Llibre d'arxivacions, 249, sub.).

31. Carreró o pas de ronda del castell de Sobreportes que connectava el portal i les torres amb les
dependències sobre la muralla de ponent.

32 i 33. Portal i torres de Sobreportes. En aquesta època es mantenia l'estructura romana intacta que no
fou substituïda fins el segle XIV amb les reformes impulsades pel rei Pere III el Cerimoniós (J.M. Nolla,
Gerunda: dels orígens a la fi del món antic, Girona, 1978), (J.M. Nolla, "La Girona romana", Girona a l'a-
bast. IV V. VI, Girona, 1996,19-24) i (J. Madurell, "Las obras de las murallas de Gerona (1362-1685). Notas
documentales para su història ", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XVII, 1964-65, 263-283).

34. Muralla de la ciutat.
35. Bastió defensiu del que es desconeix l'origen. Un portal obert a la muralla en el segle XIV, conser-

vat dins les dependències de l'antiga casa Pastors, hi donava accés. Això fa remuntar la cronologia al segle
XIV. Tal vegada, la connexió deis panys de muralla a l'angle nord-occidental en permet suggerir la possibi-
litat de l'obra carolíngia o fins i tot de la romana.

Notes

(1) Freixas et al., La catedral de Girona..., citat, 51-56, 61-64 i sobre el fòrum, 13-27.
(2) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 462, 642-643; J. Canal, E. Canal, J.M. Nolla i J.

Sagrera, Girona comtal i feudal (1000-1190), Girona, 1996, 18-19 (Quaderns d'història de Girona)



(3) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 214, 228-229.

(4) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 216, 230-231.

(5) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 228, 239-240.

(6) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 240, 248-249.

(7) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 88, 127-128.

(8) J. Marquès i Casanovas, Girona vella 2, Girona, 1979, 62.

(9) Baraut, "Els documents dels anys 981..", citat, doc. núm. 232, 64.

(10) ACCG, Sagristia Segona, Llibre d'arxivacions, 5. doc. núm. 8 i 9, 125-128.

(11) ACCG, Sagristia Segona, Llibre d'arxivacions, 5, doc. núm. 8 i 9, 125-128.

(12) Martí, Col-lecció diplomàtica..., doc. núm. 328, 339-340.

(13) Esmentat el 1275 (ACSG, Pergamins s. XIII), 1350 (ADG, Pia Almoina, sub.. núm. 192) o 1409 (ADG,

Pia Almoina, sub. núm. 249)

(14) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 328, 339-340.

(15) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 382, 399-401.

(16) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 240, 248-249.

(17) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 393, 411-412.

(18) Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 464, 475-476.

(19) Vegeu la nota 2 d'aquest capítol.



IV.3. El sector baix (el futur Call)

Tot el sector de la ciutat vella situat al sud del Mercadell, fins a l'actual placeta del
Correu Vell, on s'obria la porta meridional de la ciutat, és un dels que ha conservat amb
més fidelitat els rastres de la trama urbana creada pels fundadors de Gerunda. De nord
a sud, el cardo principal, que connectava les dues portes principals, ha quedat fossilit-
zat en l'actual Carrer de la Força, mentre que s'endevina, a llevant de l'anterior, un altre
cardo paral-lel, format pels carrers de Lluís Batlle i Miquel Oliva. Entre els dos carrers
encara trobem alguns dels carrerons transversals o decumani, en sentit est-oest, com els
de Cúndaro o de Sant Llorenç, de fort sabor medieval, i que han ajudat a bastir la imat-
ge del call jueu en aquesta zona. Aquests carrerons són el que va quedar d'un sistema
de carrerons o decumani més dens. Només cal observar els plànols de Girona dels
segles XVII i XVIII, per descobrir-ne uns quants més.

Per la banda de ponent, entre el carrer de la Força i el mur de Ballesteries, només
l'actual placeta de l'Institut Vell ens permet imaginar la quantitat de carrerons que ana-
ven des del carrer fins la muralla. Alguns d'ells van desaparèixer, engolits per construc-
cions medievals o modernes; altres en canvi, romanen amagats entre les cases actuals i
només esperen que algú els torni a obrir, quan això sigui possible (fig. 56).

Aquesta densa xarxa urbana va ser testimoni de la més gran activitat social i econò-
mica al llarg de l'Edat Mitjana. Des del segle XII esdevingué el barri jueu, el Call, amb
centenars d'habitants que s'amuntegaven en un espai relativament reduït i que, sens
dubte, van ajudar a la desaparició progressiva d'alguns dels carrers de la vella xarxa
urbana, que s'hauria mantingut força estable fins al segle XI. Però abans, durant l'Alta
Edat Mitjana, també tenim prou dades per identificar, en aquest sector, un tipus de pobla-
ció mixta, cristians i jueus, amb poca presència de propietats clericals, a diferència del
que va començar a passar en altres sectors de la ciutat, des de finals del segle X. A
diferència de la part alta de la ciutat, la part de llevant, que esdevingué el "barri ecle-
siàstic" des de finals del segle X, la part baixa, des de Sobreportes i el Mercadell fins a
la porta de l'Onyar, esdevingué el "barri popular" i, potser per aquesta raó, siguin tan
poques les informacions documentals que disposem per reconstruir-lo.

Malgrat l'escassetat, hem de dir que el segon document conservat a Girona d'una tran-
sacció immobiliària, el primer va ser prop del Mercadell, va tenir lloc al sud de la ciutat,
prop de la porta meridional. Es tracta de la venda que Borrell, dit Bonhom, va fer l'any
963 als esposos Miró i Undilça, d'una finca situada dins murs de la ciutat, amb la seva
planta baixa i pis, les parets i el pati que tenia; tot ho havia rebut per herència del seu
pare Benedicte. La finca afrontava a orient amb una altra finca de Borrell (¿el mateix
venedor?) i la del clergue Sunifred, al sud amb una androna o pas estret, segurament
entre la casa i la muralla meridional de la ciutat, a occident amb la casa de Dolcerella,
hebrea, i al nord amb el carrer que anava cap a la porta de la ciutat. La venda es va fer
pel preu de 40 sous (1).

Un altre document, posterior de pocs anys, permet millorar el coneixement de la
zona, car sembla relacionar-se amb el del 963. Es tracta de la venda que Miró (¿el com-
prador del document anterior?) va fer al prevere Freder, l'any 979. d'una finca situada
dins murs i formada per una casa i un pati o jardí, potser extens, car hi havien vinyes.
La finca l'havia rebut per herència dels seus pares i afrontava a orient amb el carrer —o
carreró— que anava a la casa (domum) de Santa Maria (la seu) i a la muralla, al sud amb
la citada muralla i una torre, segurament la torre dita vescomtal o dels Maristes, a occi-
dent amb una (altra) casa de Santa Maria, i al nord amb el carrer que anava a la casa de
Santa Maria i a la porta de l'Onyar (2).



El conjunt dels dos documents, que poden tractar, bé de la mateixa finca, o part de

la mateixa, o bé de finques molt properes, permet aclarir algunes característiques del

sector sud-oest de la ciutat antiga. En primer lloc trobem dos tipus de carrer, un que va

nord sud, el citat en el segon document com el situat a orient que anava a la domus de

Santa Maria, i un carrer a nord, és a dir, en sentit est-oest –un decumanus–, que tots dos

documents descriuen com un carrer que va a la porta de la ciutat, també citada com la

porta de l'Onyar. De fet el carrer citat no anava directament fins a la porta, era un carre-

ró o travessa que es creuava amb el carrer principal, el futur carrer de la Força, en un

punt proper a la citada porta. No tenim cap dubte que aquesta porta era la meridional

de la ciutat, que mirava en direcció a l'areny de l'Onyar, cosa que no feia la porta nord,

la de Sobreportes, a més, hem de recordar que la finca o finques esmentades se situa-

ven dins murs i la muralla de la ciutat quedava al sud a les afrontacions, per tant el tram

de la muralla no pot ser cap altre que el meridional, que va des del la torre Gironella

fins a la placeta del Correu Vell.
La proximitat de la muralla i el carrer que anava a la porta meridional de la mateixa,

fa que puguem situar aquestes finques, les citades i les afrontades, amb una certa pre-

cisió. El mur al sud, en el sector situat entre la torre dita "vescomtat" i la porta de l'Onyar,

i un carrer al nord que baixava cap a l'actual carrer de la Força, les situa en l'espai dels
antics patis dels Maristes, sota les muralles, envoltat per una xarxa de carrerons en bona
part desapareguts, car aquest sector ha estat molt afectat per grans reformes al llarg del

temps, de les quals la construcció del col•legi dels Maristes no va ser la menor.
Una altra de les característiques que deixen endevinar aquests documents, era una

densitat relativament baixa de la edificació. Les finques definides els anys 963 i 979 esta-
ven ocupades, en part, per espais dedicats a usos agrícoles; les vinyes definides l'any

963, o els arbres –segurament fruiters– del 979, indiquen que en aquest sector la urba-
nització coexistia amb espais interurbans dedicats al conreu. No es tractava d'un fet
excepcional; altres llocs, com el sector alt de la ciutat, cap a la torre Gironella, presen-
tava espais –patis o horts– relativament grans, on la edificació coexistia amb terres, vin-
yes i fruiters. Segurament aquesta situació només es donava en espais perifèrics del clos
urbà, els espais centrals del primer i segon replà, devien presentar un aspecte dens, fins
i tot més que no pas ara, tal com podem observar en la plaça dels Apòstols, un espai
transformat des del segle XVI.

Un document posterior, separat per més de seixanta anys dels anteriors, sembla pre-
cisar l'evolució i les característiques d'aquest sector de la ciutat baixa. L'any 1042, el
canonge Berenguer Gausfred va vendre al prevere Bernat una casa dins murs, amb el
seu soler, l'edifici i arbres de diversos gèneres; això ens porta a parlar d'una finca no
gaire diferent a les citades anteriorment, on els edificis coexistien amb plantacions
arbustives. La finca afrontava a orient amb un carrer costerut, dit les escales d'Abella,
al sud amb la muralla, a occident amb les escales dites de Mont Oliu (Monte Olibio) i
a nord amb l'alou del cabíscol Ponç, les característiques del qual –edificat o no– des-
coneixem.

La descripció sembla dibuixar un espai que no costa massa identificar; a llevant i
ponent se senyalen dos carrers amb graons, dos cardines en sentit nord-sud que sem-
blen ajustar-se als actuals carrers de l'Escola Pia i Miquel Oliva, que també utilitzen esca-
les per superar els costeruts desnivells en aquesta zona. De fet, són els únics carrers
orientats en sentit nord-sud de la ciutat vella que presenten escales; aquestes correspo-
nen generalment als decumani, en sentit est-oest, que han de superar el sentit ascendent
des de l'Onyar fins al cim de Gironella. Un altre element fonamental d'identificació de
la finca venuda pel canonge Berenguer Gausfred era la muralla que la delimitava pel



sud, segurament separades per una petita androna o pas estret, molt característica de les
cases properes a les muralles (3).

Gràcies a aquesta descripció podem arriscar-nos a donar algunes mesures aproxima-
des de la finca. Sabem que tant a llevant com a ponent limitava amb dos carrers, les
escales de Abella i de Monte Olibio; per tant abastava una illa de cases d'amplada. Jordi
Sagrera, un de nosaltres, ha mesurat les illes de cases de la retícula fundacional, que pre-
sentaven una llargada. d'est a oest, de 2130 metres, i 1080 de nord a sud. Encara que
no sempre es mantingueren aquestes distàncies, i encara més en aquest sector, on les
dificultats topogràfiques són evidents, podem calcular que la citada finca tindria entre
uns 20-30 metres d'amplada, que corresponen, aproximadament a la distància entre les
actuals escales de l'Escola Pia i de Miquel Oliva; un espai prou gran, per tant, per enca-
bir-hi una petita plantació d'arbres. Pel costat nord, la finca limitava amb l'alou d'un altre
clergue notable del segle XI, el cabíscol Ponç, que potser presentava característiques
semblants; ignorem les seves mesures, però podia ser tant o més gran que l'anterior, i
possiblement estaria limitat pels mateixos carrers, en el sector més septentrional de l'an-
tiga finca dels Maristes.

Disposem de molt poques informacions més referides a aquest sector baix de la ciu-
tat en el segle XI. L'any 1036, l'ardiaca Arnau va vendre al sacerdot Teufred la casa que
tenia dins murs, amb la planta, el pis i un petit pati, les parets i tot el que hi havia edi-
ficat. Afrontava a orient amb la casa de Grimau, un carrer i un pati de na Blanqueta,
jueva; al sud amb la dita casa de Grimau, a occident amb la muralla de la ciutat, i a nord
amb la casa de Jacob, jueu, i la citada Blanqueta. La venda es feia pel preu de 3 man-
cusos neufarins i cetins (4).

La descripció del document indica que ens trobem en un altre sector més densament
edificat. La muralla queda a ponent i només pot tractar-se de la que dóna al carrer de
Ballesteries; per tant, les cases descrites se situarien entre el cardo principal —el carrer
de la Força— i la propera muralla que mirava cap a l'Onyar, on hi trobem el carrer de les
Ballesteries. El conjunt de la descripció ens parla d'un espai densament edificat on el
pati de la finca venuda sembla petit, era un cortilium, i dins la mateixa illa es docu-
menten les cases de 4 propietaris, com a mínim. La casa venuda estava envoltada per
les veïnes i la muralla, i només tenia un carrer que, pel costat de llevant, la comunicava
amb el cardo principal. Desconeixem si aquest carrer era un cardo secundari, en direc-
ció nord-sud, o bé un decumanus o travessa est-oest des de la muralla fins al cardo prin-
cipal. En el primer cas això significaria que ens trobem en el sector septentrional, cap al
Mercadell, on la distància entre el carrer principal i la muralla és més gran, el qual per-
met l'existència d'un altre carrer paral-lel en direcció nord-sud, ben documenta en tex-
tos posteriors, d'altra banda.

Una altra vegada, aquest document també ens parla de la barreja entre cases cristia-
nes i jueves en aquest sector de la ciutat, entre els segles X i XI. Dos cristians; Grimau i
el citat ardiaca venedor, tenien com a veïns els jueus Jacob i Blanqueta. Per tant enca-
ra no trobem la comunitat jueva, concentrada i segregada en l'espai diferenciat i tancat
que constituiria, des del segle XII, el Call jueu, documentat, per primer cop, el 1160 (5).

Gràcies a documents posteriors, espacialment dels segles XII al XV, relacionat amb el
Call jueu, coneixem un bon nombre de carrers d'aquest sector que van sobreviure durant
l'edat mitjana i, per tant estaven actius en els segles altmedievals, car dibuixen bé la retí-
cula fundacional romana.

A més del cardo principal, el carrer de la Força, la documentació medieval permet
identificar dos cardines més, situats a les dues bandes del primer, també en sentit nord

-sud. Un d'ells se situava entre els actuals carrers de la Força i de Lluís Batlle i va desa-
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Fig 56. Plànol de la xarxa viària de la ciutat baixa en època carolíngia.
1. Carrer de la Força.
2. El 950 era un carrer que connectava amb la muralla strata quo perguit de ipso muro. A finals del segle

XIII, en canvi, la configuració deuria ser semblant a l'actual -ample, curt i sense sortida- car ja no arribava
a la muralla i s'esmenta com calle ample (J. Millàs, "Documents hebraics de jueus catalans ", Memòries de
l'Institut d'Estudis Catalans (secció historicoarqueològica), vol. I, fasc. 3, Barcelona, 1927, 72-74,)

3. La referència es troba en una venda efectuada el 1284 on es menciona com un carrer cobert (Millàs,
"Documents hebraics de jueus... .., citat, doc. núm. 1, 72-74).

4. Antigues excavacions arqueològiques en el subsòl del Museu d'Història de la Ciutat van determinar
l'existència del carrer que neixia o moria en el camí de ronda de la muralla (Martín, "Notícies sobre unes
troballes... .., citat, 335-338).

5. Torre de la muralla documentada el 1284 però de la que desconeixem la ubicació exacta. Alguns indi-
cis arqueològics apunten la possibilitat de que les restes es puguin conservar en els fonaments del campa-
nar de l'antic convent dels caputxins a l'actual Museu d'Història de la Ciutat.

6. Carrer parcialment conservat en el núm. 25 del carrer de la Força i que es documenta dues vegades
entre el 1341 i el 1373 (ADG, Pia Almoina, núm. 13 i AHCG, Pia Almoina, núm. 214).

7. La seva presència es justifica per la proximitat d'una gran boca de desguàs de la muralla romana per-
fectament conservada a l'interior d'una torre baixmedieval en la propietat de can Boschmonar (J. Burch.,
J.M. Nolla, Ll. Palahí, J. Sagrera , M. Sureda i D. Vivó, "La fundació de Gerunda. Dades noves sobre un pro-
cés complex de reorganització d'un territori ", Empúries, 52, 2000,11-28).

8. El carrer surt a bastament documentat entre els segles XIII i XV com un carreró que flanquejava la
sinagoga per la banda de migdia (J. Canal, E. Canal, J.M. Nolla i J. Sagrera, Elsjueus i la ciutat de Girona,
Girona, 1995, 32-33).

9. Camí de ronda de la muralla descoberta a ran de les exploracions arqueològiques en el subsòl del
Museu d'Història de la Ciutat (Martín, "Notícies sobre unes troballes... .., citat, 335-338).

10 i 11. Carrers documentats des del 1181 en endavant. Van desaparèixer a començaments del segle XV
en bastir-se l'edifici de la Pia Almoina. Diferents sondejos efectuats el 1975 van redescobrir el codolar dels
paviments fixant la localització exacta del traçat (ACG, Llibre Gran de la Sagristia Major, 50) i (Burch et al.,
"La fundació de Gerunda....., citat, 16-17).

12.Actual carrer Cúndaro que surt afrontat vàries vegades des de finals del segle XII.
13. En el núm. 18 del carrer de la Força s'observen prou indicis d'un carrer del qual malauradament no

en tenim constància escrita.
14 i 16. No es conserven rastres deis carrers perquè l'estructura urbana del sector fou molt alterada amb

l'obertura de les Escales de la Pera en el segle XVI (Canal et al., La ciutat de Girona... citat, 30). Tanmateix
l'análisi de la gran casa medieval coneguda com la Pabordia, palesa la situació de les façanes occidental i
meridional més antigues flanquejant la gaita est i la de tramuntana de sengles carrers.

15. L'anomenada placeta de Sant Llorenç del segle XV era considerablement més àmplia que l'actual que
s'ha vist apretada per edificis posteriors (Canal et al., Elsjueus i la ciutat... citat, 34).

17. Antic carrer de la Ruca.
18. Actual carreró de Sant Llorenç.
19. Carreró sense sortida mencionat en una venda de 1492. (E. Mirambell, "Los judíos gerundenses en

el momento de la expulsión", Pera una història de la Girona jueva, vol. II, a cura de D. Romano, Girona,
1988, 653-666, 663).

20 i 21. El primer esment es remunta a 1434 quan els jurats donen llicència per aixecar unes cases que
esdevindran la sinagoga. el 1492 tornen a sortir referenciats en dues vendes propiciades per l'expulsió deis
jueus. (Canal et al. Elsjueus i la ciutat... citat, 34, núm. 9 i 10).

22. El carrer privatitzat però que encara es conserva perfectament.
23. Riu Onyar.
24. Perllongació cap el sud del carrer de la sinagoga (núm. 20 del plànol). Malgrat que no se'n té

constància escrita apareix encara ben dibuixat en diversa cartografia antiga de la ciutat (R. Castells, B. Catllar
i J. Riera, Girona ciuta. Catàleg de plànols de la ciutat de Girona des del segle XVII al XX, Girona, 1992,
plànols núm. 1 i 89)..

25. Antic carrer de les Dones i actual pujada del Dr. Miquel Oliva. El traçat fou rectificat en el segle XIX
(Castells, Catllar i Riera, Girona ciutat.., citat, núm. 157).

26. Traçat hipotètic de la muralla antiga en el sector del pati de l'antic col-legi Maristes. Sembla que en
el segle XVIII encara era perceptible (Castells, Catllar i Riera, Girona ciutat..., citat, núm. 89).

27. Torre del portal de l'Areny.
28. Portal de l'Areny.
29. Portella de desguàs de la muralla.



parèixer progressivament al llarg de diverses èpoques; a començament del segle XV, la

construcció de la Pia Almoina va significar la desaparició del tram superior d'aquest

carrer, les seves restes encara es troben sota el Col-legi d'Arquitectes. Un altre dels seus
trams, l'inferior, va sobreviure més temps; a finals del segle XV era citat com afrontació

de la sinagoga jueva, avui coneguda com a Centre Bonastruc Saporta; es presentava

cobert en aquell tram, i quedà engolit per les noves construccions en el segle XVI.

Un altre cardo, molt més curt, se situava entre el carrer de la Força i la muralla de

Ballesteries. Tenia el seu naixement en l'angle sud-oest de la plaça del Mercadell –el vell

Forum– on se situava, a la cantonada de llevant, l'esglesiola de Sant Genís; carrer i esglé-

sia surten relacionats des del 1305. El recorregut d'aquest cardo cap al sud no devia arri-

bar gaire lluny, car la muralla de Ballesteries va estrenyent l'espai amb el carrer de la

Força. Des del segle XIII, la construcció de la 2 a sinagoga jueva documentada, situada
davant la placeta de Sant Llorenç, impedia que aquest cardo pogués continuar cap al

sud, car la sinagoga agafava tot l'espai entre el carrer Major del Call –el carrer de la

Força– i la muralla de ponent (6).
Els decumani medievals documentats, els carrerons o travesses en sentit est-oest, eren

més abundants que no pas ara. Molts els trobem, encara intactes, engolits per les cons
-truccions modernes. També en trobem molts altres esmentats en la documentació medie-

val del Call jueu, entre els segles XIII i XVI (fig. 56).

Notes

(1) Martí, Collecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 102, 136-137.

(2) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 118, 147.

(3) Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 239, 247-248.

(4) Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 220, 233-234.

(5) J. Marquès Casanovas, `Judios de Gerona en el siglo XII", Per a una història de la girona jueva, vol. II,
a cura de D. Romana, Girona, 1988, apèndix I, 451.

(6) J. Canal, E. Canal, J.M. Nolla i J. Sagrera, Els jueus i la ciutat de Girona, Girona, 1995 (Història urbana

de Girona. Reconstrucció cartogràfica, 1)



IV.4. La catedral i la canònica

La nova catedral
Els orígens remots de l'església de Santa Maria són anteriors a la seva consagració

com a seu gironina. Un dels descobriments més significatius que s'han fet, aquests
darrers anys, en relació a la història de la Gerunda romana, ha estat la identificació de
la trama urbana fundacional, perfectament regular (1), cosa que ha permès deduir la ubi-
cació del fòrum, en l'únic lloc possible i, tanmateix, privilegiat, en treure benefici d'una
orografia natural complexíssima, torturada i, aparentment, gens adequada però que, en
canvi, oferia unes possibilitats teatrals gens menyspreables a partir d'uns costos no espe-
cialment onerosos, allò que l'arquitectura monumental romana solia fer tantes vegades
de treure profit d'un espai inicialment complex amb resultats espectaculars i aclapara-
dors. La continuïtat del lloc amb funcions idèntiques o similars, en fou la primera prova.
Dades arqueològiques complementàries (murs de sosteniment de la plataforma alta,
escala de comunicació entre el fòrum alt i el baix, dades textuals sobre l'existència i
aprofitament de la porticus de la plaça inferior, referències a l'existència un criptopòrtic
aprofitat com a cellaria, rebost, magatzem i celler, evidències del gran mur perimetral de
sosteniment i troballes de basaments d'estàtua i d'ares en diferents sectors d'aquesta
àrea, són altres indicis a favor d'aquesta opinió que ens sembla indiscutible (fig. 55).

Aquesta gran plaça foral, rectangular, orientada d'est a oest tal com les insulae de
l'urbs, ocupant 10 insulae senceres i 16 altres mitges insulae, en total una àrea equiva-
lent a 18 insulae, un espai d'uns 5200 metres quadrats, del qual el fòrum baix n'ocupa-
ria uns 3520 metres quadrats i l'alt, uns 1650.

Un fort desnivell de més de 10 m d'alçada creava aquests dos sectors, en el benentès
que la gran esplanada inferior manté també una inclinació constant que al final arriba a
una alçada de poc més de 3 m., en reproduir les peculiaritats topogràfiques de la ciu-
tat que davalla constantment en direcció a l'Onyar, en uns punts de manera abrupta i en
altres menys pronunciada.

Quan comencem a posseir dades documentals clares sobre aquest sector, l'espai infe-
rior ens és definit per una escalinata monumental (scalae Sanctae Mariae o gradus) a
la qual s'hi ha d'afegir cases a un i altre costat que signifiquen l'apropiament d'espai
públic valuós i, en aquell moment, sense funció específica i, per tant, inútil o poc útil, i
per l'existència, més enllà de l'espai central definit pel Cardo Maximus, on se situava el
Mercadell (1035), la zona de mercat diari en una placeta resultat de l'aprofitament d'à-
rees marginals de la gran àrea foral, on s'havien anat bastint diversos edificis i carrers,
però preservant sempre una zona suficient per la funció bàsica i necessària de petit mer-
cat diari.

A la plataforma superior, sostinguda per un gran mur de contenció de gran carreuat
regular (supra. Vegeu les escales), es localitzaria, a un doble nivell, las zona sacra, amb
un temple en posició central i simètrica i versemblantment un porticat embolcallador de
planta en U. Del temple en coneixem una trentena de grans blocs tots ells decorats que
pertanyen preferentment a la cornisa de l'edifici, obrats en gres de Domeny/Taialà, amb
decoracions florals i senzilles d'un fort regust provincial que en primera instància recor-
den la del temple augustal de Barcino, amb evidència d'un arrebossat de calç pintat (ver-
mell, blau, verd i blanc). Aquestes grans peces, poc conegudes però extraordinàries, pro-
cedeixen de la càrrega de les voltes de l'obra gòtica i han de procedir de l'edifici romà-
nic on haurien estat incorporats a bastament en la construcció del sòcol, de les canto-
nades i d'altres punts importants de l'edifici del segle XI, fent servir construccions ante-
riors, romanes, desmantellades i en desús.
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Fig. 57. El sector de la seu el segle X. Les notícies textuals que posseïm d'aquesta zona per al segle X són
ben escasses. Afortunadament les excavacions arqueològiques efectuades en el sector de la catedral entre
el 1998 i el 2001 han proporcionat les dades necessàries per refer el sector.

1. Antiga muralla romana que encara es referenciava el 988 i que es pot intuir sota la volta del palau
episcopal en el cap del carrer del bisbe Cartanyà. (Martí, Col.lecció diplomàtica ..., citat, doc. Núm. 130, 160-
161).

2. Cementiri de la seu.



Proposaríem una datació flàvia per a aquest monument i suposem que estaria dedi-
cat al culte imperial, abraçant, simbòlicament, ciutat i territori des d'un lloc preeminent,
excepcional.

La primera referència textual al temple de Santa Maria és del 842 (2), des d'aleshores
sortirà esmentada, durant un segle i mig, en relació amb la basílica de Sant Feliu; durant
aquest temps, totes dues compartiren la catedralitat i, tot i que el seu deslligament pro-
gressiu, en profit de Santa Maria, esdevinguda seu principal, començà a principis del
segle desè, encara a mitjans de l'onzè, les dues induccions havien de resoldre proble-
mes comuns com la divisió dels drets parroquials, dins i fora de la ciutat (fig. 57).

El naixement del temple de Santa Maria cal cercar-lo, doncs, poc abans de l'esmen-
tada data del 842. Fou entre aquesta data i el 817, com a molt aviat, quan hem de situar
la consagració d'una nova basílica episcopal intramurs. Aquest origen el podem justifi-
car, d'una banda mitjançant indicis arqueològics indirectes, que veurem més endavant i,
de l'altra per la pervivència d'una tradició recollida per la Crònica de Ripoll, i segura-
ment originada a Girona, on s'explicava la presència de Carlemany en la presa de Girona
per l'exèrcit carolingi i la derrota dels musulmans; aleshores, com diu el text;

"...molts van veure com plovia sang i apareixien senyals en el cel, i signes de la creu
en el vestit dels homes. I aparegué una creu de foc en el cel damunt del lloc on ara hi ha
l'altar de l'església de Santa Maria, Mare de Déu. Iper això canvià de lloc la Seu, que
abans era a l'església de Sant Feliu, pel lloc on és ara" (3)

Sembla evident que aquesta tradició, deixant de banda els elements fantàstics com
l'estada de Carlemany o els miracles, recull un fet històric; el canvi, no immediat sinó
progressiu, de localització de la seu, de Sant Feliu a Santa Maria, que s'allargà entre els
segles IX i XI (fig. 57).

3. Esplanada pavimentada amb opus signinum que hauria pervingut de l'àrea del temenos del temple
foral romà. Es conservà inalterada fins la construcció de la seu romànica (Freixas et al., La catedral de Girona
redescobrir la seu... citat, 75-80).

4. Catedral de Santa Maria. En realitat es tractava del temple romà habilitat per a la nova funció. Les
dades arqueològiques van desmentir la construcció ex novo d'una seu carolíngia. En canvi els vestigis
romans s'han evidenciat amb la socolada de la paret nord del temple i en diferents blocs provinents de la
cornisa conservats en les dependències catedralícies. (Freixas et al., La catedral de Girona redescobrir la
seu... citat,75-89).

5. Plataforma intermèdia entre el temple i el capdamunt de la graonada monumental del Mercadell. S'han
conservat restes dels murs de contenció en el subsòl de la catedral.

6. El Pedró on s'hi juramentava públicament.
7. Carreró que passava per sota les escales de Santa Maria per mitjà d'una volta d'origen romà. El 1238

el bisbe donà llicència per tancar-lo (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 462).
8. Esplanada pavimentada amb morter que en el segle XII s'anomenava Palastrin (ACSG, Pergamins

segles IX-XII, núm. 454 i 501). L'exploració arqueològica hi descobrí un camp de sitges dels segles IX i X
(García et al., "Excavacions als soterranis.. ", citat, 285-292).

9. Precedent carolíngia de la torre Cornèlia. La base quadrada s'hi conserva a l'interior.
10 i 14. Cases de les que el 2001 se n'exhumaren parets i murs datables entre els segles IX i X. (García

et al., "Excavacions als soterranis.. ", citat, 285-292).
11. Espai obert que el 1020 s'esmenta com un alou de Santa Maria i que corresòn al sector actual del

claustre romànic. En el segle X hi havia un desnivell pronunciat cap el nord-oest que de punta a punta supe-
rava els sis metres.

12. Torre de la muralla anomenada avui com a torre Júlia. A principis del segle XI no era semicilíndrica
sinó que tenia la planta perfectament rodona (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 80).

13. Portal de la muralla esmentat en el segle XII (ACSG, Pergamins segles IX-XII, núm. 501).



Més que una raó miraculosa cal cercar aquest canvi en motius més pràctics. La situa-
ció de guerra que Girona hagué de patir des de finals del segle VIII fins a mitjans del
IX, amb un mínim de 5 setges documentats, els anys 785, 793, 827, 848 i 850; amb l'e-
vident risc que això degué significar per al conjunt episcopal extramurs de Sant Feliu,
explica que es volgués consagrar un nou temple intramurs, més segur, sense que, de
moment, Sant Feliu perdés la seva condició de seu episcopal, a causa del prestigi pro-
vocat per la presència de la tomba del màrtir. Sobre la seu carolíngia en sabem ben poc.
De fet, si volem ser francs, quasi res: la seva existència, d'ençà el 842, la ubicació en la
part alta de l'antic fòrum i, per justificar la seva substitució per un nou edifici, una sèrie
de llocs comuns sobre la ruïna i la insuficiència de l'edifici. Tanmateix, a partir d'aques-
tes dades, modestes i d'altres referents a Sant Feliu podríem deduir o bé que el temple
carolingi fou una construcció de nova planta o que s'aprofità un edifici ja existent, refent

-lo i adaptant-lo a noves necessitats. No estem en condicions, ara mateix, mancats d'ex-
cavacions arqueològiques determinants, de solucionar el problema, però si que valorant
les dades que posseïm, plantejar una hipòtesi de treball que, de moment, s'adequa prou
bé al que sabem i que tot esperant confirmació o rebuig, haurem d'acceptar. La localit-
zació de l'edifici en l'antiga àrea sacra del fòrum i, atenció, la manca absoluta, entre el
material arquitectònic recuperat, molt nombrós, procedent de la fàbrica romànica, de
peces obrades entre el període roma –unes trenta-cinc- i romànic –una trentena–, per-
meten deduir que l'obra carolíngia fou poc important i escassa. A partir d'aquí, una pos-
sibilitat raonable a considerar era l'aprofitament d'un edifici anterior mínimament adap-
tat. Així doncs, suposarem que la primera església intra muros, cocatedral des de la seva
consagració, hauria estat el vell temple pagà, ben conservat encara i que, de moment,
resultava suficientment útil, tot esperant temps millors i decisions molt més complexes,
d'un gran abast que no s'arribarien a plantejar fins, quasi, dos-cents anys més tard.

Aquesta teoria, de moment la que millor s'adiu amb el que coneixem, planteja qües-
tions importants no resoltes com poden ser l'ús del vell aedes pagà entre el decret de
Teodosi del 394 i els inicis del segle IX o, efectivament, la localització suburbial indis-
cutible de l'episcopium i de la primera església catedral, tan estranya però que de
moment no sembla que pugui ser discutida.

Podríem pensar en un funcionament del temple com a oratori o cella ja d'abans de la
conquesta de la ciutat pels àrabs. Tanmateix, fins i tot si l'edifici no hagués tingut una fun-
ció ben definida, no ens hauria d'estranyar la seva conservació exigida reiteradament per la
legislació imperial (4). A Barcelona el temple foral, enorme i situat al mig de la ciutat, era
sencer i dempeus, sense que sapiguem si tenia un ús determinat, a l'època del Cerimoniós,
quasi mil anys després d'haver deixat d'exercir la funció per la qual havia estat bastit (5).

El testimonis sobre la construcció d'una nova seu, són primerencs i anteriors a l'any
1000. El 958, el clergue Adalbert, que un any abans havia encapçalat la revolta contra el
comte Guifré de Besalú, va deixar en el seu testament ... ad prelibatam domum (Santa
Maria de la seu), propter ipsam operam pessa I de argento..., és a dir, 1 peça d'argent per
a l'obra de la seu (6). Desconeixem quina obra s'estava fent en aquells moments, si el bisbe
i els canonges ja tenien en el cap la construcció d'una nova basílica episcopal, o si aques-
ta es va començar a fer aleshores. Si contestem afirmativament, podem dir que aquesta
notícia seria l'indici més antic del trasllat del conjunt episcopal a l'interior de la ciutat, que
seria seguit, al cap d'uns anys, amb l'inici de la construcció del nou xenodoquium (979)
(7), i del palau episcopal (després del 988) (8) i la primera notícia sobre la canònica (1019)
(9). Però també podem contestar en sentit negatiu, el testament d'Adalbert fou impugnat
pels comtes de Besalú i la donació per l'obra segurament no es va fer.

Una indicació més segura sobre les primeres obres de la nova seu la trobem l'any



997, quan va tenir lloc la consagració de la nova església parroquial de la vall del Bac.
El bisbe Odó, que presidí la cerimònia, va sotmetre la parròquia a un cens anyal de
... denario Igrosso ad opus sancta Maria sedis Gerunda...; un diner gros per a l'obra de
la seu. Era habitual que les parròquies haguessin de pagar un rèdit o cens a la seva seu,
però resultava excepcional l'establiment d'una quantitat per a l'obra de la mateixa. Si hi
afegim que un any abans, el 996, havia tingut lloc la consagració de l'església parròquia
del Coll, al costat d'Olot, on no s'esmentava aquest rèdit per a l'obra, podem pensar que
va ser entre aquestes dues dates quan el bisbe i els canonges decidiren engegar, defini-
tivament, les obres de la nova seu episcopal (10).

No sabem si les obres intuïdes a les darreries del segle X van prendre volada. Gairebé
cap dels testaments documentats entre finals del segle X i principis del segle XI va fer
deixes per l'obra de la seu, la qual cosa és, fins a cert punt, sorprenent. Només dispo-
sem d'una altra referència, la del testament del comte Ermengol d'Urgell, on va deixar 5
unces d'or per l'obra de la seu de Girona i 10 per als seus sacerdots, un fet que sembla
indicar que les obres ja estaven en marxa (11).

No hem localitzat cap altra notícia fins al 1015, quan el bisbe Pere va fer donació als
comtes Ramon Borrell i Ermessenda de l'església de Sant Daniel, amb els seus alous de
la vall, a canvi de les 100 lliures d'or cuit que els comtes ja havien gastat en l'obra de la
seu. El bisbe justificava l'operació explicant la lamentable situació en que, fins feia poc,
es trobava el vell temple, gairebé arruïnat, fins al punt que havia de ser demolit, on els
clergues no hi podien predicar ni resar quan plovia, probablement pe l'estat de la teula-
da. El bisbe afegia que les 100 unces donades pels comtes ja havien estat esmerçades en
la construcció, segurament parcial, de les parets i la coberta del nou temple; això signifi-
ca que les obres ja feia anys que havien començat i ja s'hi havia invertit la quantitat esmen-
tada, per això sembla que el document indiqui un estat de les obres prou avançat (12).

De fet, els comtes no reclamaven l'església de Sant Daniel com a compensació per la
seva inversió en l'obra de la seu. La volien per fundar un nou monestir de monges, que
va ser dotat esplèndidament l'any 1018.

No hi ha cap altra notícia de la continuació de les obres de la seu, fins la consagra-
ció del nou temple l'any 1038. El text afirma que la consagració, a la qual van assistir
l'arquebisbe de Narbona i molts dels bisbes de la província narbonesa, es va fer a peti-
ció de la comtessa Ermessenda i del seu germà, el bisbe Pere, un cop acabada de fer la
nova església, que havien fet aixecar des dels fonaments. El document també afegeix
que la comtessa i el bisbe havien aixecat les cases ... on hi poguessin viure els que vol-
guessin servir Déu i fer-hi vida canònica..., sens dubte una referència a la construcció
d'alguns edificis de la residència canonical annexa a la seu, encara que aquesta estava
lluny de completar-se, com veurem més endavant (fig. 58).

El text també confirmava les propietats i drets públics que la seu havia anat adquirint
al llarg dels segles anteriors; la tercera part sobre el drets de ...rafigis vel monetis aut
toloneis vel piscatorüs stagnis aut salinariis vel maritimis piscariis et navium mercimo-
niis sive naufragiis... , la majoria dels quals provenien dels preceptes reials o papals que
la seu havia rebut des del segle IX (13). Abans de les excavacions de 1998 i 1999 pro-
mogudes pel projecte Progress i que han permès, com veurem, una aproximació rigo-
rosa a la reconstrucció precisa de l'edifici, era ben poc el que coneixíem i que s'havia
salvat de l'obra monumental gòtica: la torre de Carlemany, un dels antics cloquers, i la
canònica, a l'entorn del claustre, per tant, sectors perifèrics que no permetien reconstruir
amb certesa i fiabilitat la planta de l'edifici i les característiques generals del temple (14).

Les excavacions permeten reconstruir un edifici notabilíssim tanmateix condicionat
fortament per les estructures anteriors, els grans murs de contenció que havien servit per



Fig. 58. El sector de la seu a mitjan segle XI.
1. Casa que el 1020 la comtessa Ermessenda donà a la canònica per fer-hi el dormitori. (Marquès,

Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 80).
2. L'anomenada torre Júlia era de domini comtal i fou donada a la canonja de la seu el 1020 (Marquès,

Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 80).
3. Cementiri de la catedral (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 80).
4. Coneguda actualment com la torre de Carlemany, formava el cloquer nou de la fabrica romànica, puix

que a finals del segle, encara rebia donacions per tal de cloure'n la construcció (Rius, "Cartes antigues
.. ",citat, 368).



regularitzar una orografia torturada i, aparentment, poc adequada per disposar-hi la part
sacra del fòrum. L'església, iniciada vers el 1015 i consagrada el 1038, era un edifici llarg
i estret, d'una sola nau d'uns 15 m d'amplada sumant-hi el gruix de les dues parets late-
rals, septentrional i meridional, amb un gran transsepte, un gran absis principal, llarg i
profund (i, també, relativament, estret), enlairat i dominant i, probablement, absidioles
laterals, una o dues, obertes a cada un dels braços del creuer. L'edifici disposava de tres
portes, una al nord o de Sant Miquel, una altra a migdia o dels Apòstols i la principal, a

5. Capçalera de la catedral. Les restes de la paret de l'absis major es conserven parcialment sota el pres-
biteri de l'obra gòtica. (Freixas et al., La catedral de Girona redescobrir la seu ... citat, 105, fig. 58).

6. Nau del temple. Les excavacions arqueològiques van palesar l'existència i configuració d'una nau
única (Freixas et al., La catedral de Girona redescobrir la seu..., citat, 115-116).

7. Ubicació hipotètica de la sala capitular.
8. Cloquer que flanquejava per migdia la galilea. El 1128 es menciona com el cloquer vell ( Marquès,

Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 239).
9. El padró (ADG, Ardiaca de Ravós, pergamins del cabíscol major, s.n., 29).
10. Espai obert que comunicava la porta de Sant Miquel amb el refetor de la canonja. En el segle XV

s'esmenta com el "corredor de la clastra" (J. Marquès, "El portal de los Apóstoles en la Seo de Gerona",
Revista de Gerona, 72, 1975, 7).

11. Porta de Sant Miquel. El precedent romànic de la porta gòtica fou descobert en una cala arqueolò-
gica el 1999 (Freixas et al., La catedral de Girona redescobrir la seu... citat, 81-83).

12. Cos d'edifici de dues plantes cobertes amb volta de canó que es conserva mig amagat dins el com-
plex catedralici. Els documents medievals identifiquen el pis superior amb el refetor (ADG Notularum II
núm. 53 fol. 36) i (Marquès, "El Paseo Arqueológico....., citat, 145 i 160)

13. Coincidint amb aquest espai es troba una estança en els soterranis de la catedral que recents exca-
vacions arqueològiques proposen d'identificar com la capella de Sant Miquel. (García et al., "Excavacions
als soterranis... .., citat, 291-292).

14 i 16. Cases de Palastrina que el priorat d'Ullà vengué a Arnau de Santmartí. (ACSG, Pergamins segles
IX-XII, núm. 454 i 501).

15. Carrer documentat el 1137 (ACSG, Pergamins segles IX-XII, núm. 231).
17. Torre Cornèlia. És el precedent de l'actual que recents excavacions arqueològiques han descobert

com una estructura de planta quadrada (García et al., "Excavacions als soterranis",... citat, 286-287).
18. Porta de la muralla esmentada el 1192 (ACSG, Pergamins segles IX-XII, núm. 501).
19.Tram de la muralla.
20. Sector que ocupa el claustre de la catedral. En el segle XI s'ha d'entendre com un espai tancat per

la muralla i diferents edificis de la canonica.
21. Cases fora muralla. No es pot assegurar llur existència en els segle X i XI. Tanmateix, apareixen

esmentades el 1169 i el 1172 (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 322) i (ACSG,
Pergamins segles IX-XI, núm. 372).

22. Casa amb torre que adquirí Ameli el 1096 (Martí, Col•lecció diplomàtica... citat, doc. núm. 464, 481).
23. Volta de la casa d'Ameli construïda damunt del carrer i recolzada sobre el mur de la canònica. Surt

referenciada el 1137 (ACSG, Pergamins segle IX-XII, núm. 231).
24.Carrer documentat el 1096 (Martí, Col-lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 464, 481). Les escales es docu-

menten en època moderna, malgrat això és posssible que en aquest moment ja existís una comunicació de la
porta de Sant Miquel de la catedral amb la ciutat i que només hauria estat possible mitjançant una graonada.

25 i 27 Cases adossades a les escales de la seu.
26. Carreró que passava per sota les escales de Santa Maria per mitjà d'una volta d'origen romà que el

1238 el bisbe donà llicència per tancar (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 462).
28. Escales de la seu. Apareixen referenciades des de 1035 en diverses afrontacions (Martí, Collecció

diplomàtica.., citat, doc. núm. 216, 230-231).
29 i 30. Cases situades a fora de la muralla que, el 1096, afrontaven a migdia amb la propietat d'Arluí i

Blanca (Martí, Col lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 464, 481).
31. Torre de la Muralla avui localitzada dins l'edifici de les religioses del Cor de Maria. El 1067 s'inte-

grava en l'immoble propietat de Pere Blitguer i que havia pertangut a Guillem (Martí, Col lecció diplomàti-
ca.., citat, doc. núm. 328, 339-340).



ponent o de la galilea, tal com passa en el temple actual que no ha fet altra cosa que

conservar-ne disposició tot i que situant-les sobre l'obra nova i, per tant, a uns quants
metres de distància. La porta occidental donava comunicava amb la galilea, un atri poli-
valent i notable amb funcions, entre altres, d'àrea funerària privilegiada i xarnera de con-
nexió del món exterior i laic amb l'interior, sacre. Era bastida a un nivell més baix en
relació al temple d'aproximadament uns 2 m. Aquesta construcció de murs poderosos és
de planta rectangular amb escalinata central que feia possible accedir (o davallar) a la
seu, emmarcada per dues columnes sostingudes sobre plints cúbics de pedra sorrenca
que monumentalitzaven la portalada. Damunt de cada una d'elles hi hauria uns capitell,
versemblantment corintis, sobre els quals reposarien els arcs torals de la volta que cobria
aquesta estança. A cada costat, simètricament disposades, hi havia dues fornícules
funeràries, les principals, amb els sepulcres de Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes i de
la comtessa Ermessenda, protectora principal de la construcció de l'edifici. A cada cos-
tat curt de la galilea, s'hi alçaven dues torres , bessones en planta, de 9 m de costat a
les quals s'hi accedia per dues portes. La de migdia era el cloquer vell, el campanar occi-
dental que suposem idèntic o molt semblant al de Carlemany, en l'aspecte exterior, alça-
da i acabats. L'escala per accedir a la part alta del cloquer conduïa, també, a la capella
del Sant Sepulcre que ocupava la part de dalt de la galilea. L'altra torre, molt més baixa,
era el lloc ocupat pel baptisteri de l'església-catedral. Internament la galilea disposava
d'unes altres fornícules funeràries, una oberta al mur septentrional, una altra al meridio-
nal, i dues a l'occidental. Aquestes ocupaven simètricament els dos costats de la façana
interna, amb la porta al mig de la mateixa ampla i sobre l'eix longitudinal de la portala-
da occidental de la seu, a través de la qual s'entrava i sortia a l'edifici. Aquestes forní

-cules eren obertes pel darrera conformant uns grans finestrals que juntament amb el forat
de la porta servien per il•luminar l'interior de l'atri, Unes reixes de ferro protegint l'ac-
cés i cloïen quan convenia l'entrada a la galilea.

En la fàbrica es féu servir grans blocs de pedra aprofitats d'antics edificis romans, per
conformar la façana, columnes, capitells, el sòcol monumental, les cantonades i els con-
traforts de l'edifici romànic i blocs més petits de calcària nummulítica , lligats amb sòlid
morter de calç que constituïen l'aspecte extern de la resta de l'edifici que fou embellit
amb l'afegit d'ornaments decoratius de notable complexitat que només coneixem molt
per sobre (15).

La canónica de Santa Maria (fig. 58 a 60).
L'obligació dels clergues d'una seu episcopal de viure en comú seguint unes normes

comunitàries, era un costum establert de ben antic en el si de l'Església. La renovació que
els carolingis volgueren donar a la vida religiosa explica les resolucions establertes pel
sínode d'Aquisgrà del 816, vàlid per a tot l'Imperi i, per tant, també a Girona. Obligava a
tots els preveres o simples clergues que estaven adscrits a una seu a fer vida en comú i
a garantir els oficis religiosos del temple episcopal. Per tant, cal pensar que l'existència
d'aquesta comunitat devia quedar ben establerta a Girona des del segle IX, encara que
resulta més improbable l'estricte acompliment de les dites normes canòniques.

Sembla probable que els 40 clergues que l'any 888 assistiren a la donació que va fer
el bisbe Teuter a la seu de Sant Feliu i Santa Maria –és a dir a la seva comunitat de cler-
gues–, dels delmes i primícies de 14 basíliques o esglésies parroquials de la rodalia de
Girona; formessin la totalitat, o la major part, de l'esmentada comunitat integrada pels
canonges principals i altres clergues dependents. També semblà lògic pensar que aques-
ta donació constituïa el primer intent de crear una administració canonical diferenciada
de la episcopal, controlada pel bisbe. Així ho fa pensar el mateix document quan esmen-



Fig. 59. Seccions de la catedral i canònica de la seu
a mitjan segle XI, A-B (nord-sud) i C-D (est-oest).

1. Torre núm. 20.
2. Dormitori de la canònica.
3. Aula capitular.
4. La nau romànica.
5. La torre de Carlemany.
6. Reompliment per anivellar el sòl del claustre.
7. Braç meridional del creuer.

8. Muralla carolíngia.
9. Baptisteri.
10. "Cloquer vell ".
11. Refetor.
12. Volta inferior de sosteniment del refetor.
13. Carreró entre la canònica i la muralla.
14. Escales d'accés a la canònica i la porta de

Sant Miquel.
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ta que la donació es feia com a estipendi per als clergues que allà hi resaven cada dia

(16).
La mateixa comunitat surt esmentada l'any 888, quan els canonges, amb altres cler-

gues i laics, demanaren a l'arquebisbe de Narbona que consagrés a Servus Dei com a

nou bisbe de Narbona. El document era signat per 11 canonges, que serien dotze amb

l'afegit del bisbe, que també era el cap de la comunitat. Encara que aquesta és l'única

vegada que trobem esmentat el terme canonicus en un document del segle IX —no esde-

vindrà freqüent fins el segon quart del segle X—, no hi ha dubte sobre l'autenticitat del
document, car tots els canonges signants apareixen documentats en altres documents de

la mateixa época (17).
Ara bé, tot i les evidències de les darreries del segle IX, no sembla que aquesta comu-

nitat visqués en comú, i per tant, disposés d'un edifici propi, car, al llarg del segle X, la

documentació no detecta encara una comunitat catedralicia que gestioni les seves ren-

des amb independència del bisbe. De fet, molts documents, a partir del 923, parlen de
l'actuació conjunta del bisbe i els canonges en relació al patrimoni episcopal i catedra-

lici, que aleshores formava una administració única.
L'organització de la comunitat catedralicia sembla experimentar una evolució des de

l'últim terç del segle X, quan es comencen a detectar els processos d'infeudació que ja
hem comentat (supra, cap. 1.4). Aleshores els canonges, i altres clergues menors de la

seu, comencen a establir xarxes de fidelitat i a apoderar-se dels béns atorgats a la seu

en les donacions i testaments. No es tracta d'un procés d'usurpació, car moltes d'aques-
tes donacions a la seu es feien amb la condició que passessin com a benefici a clergues
determinats, de vegades familiars dels donants.

En qualsevol cas, aquesta tendència segurament va erosionar la relació de dependèn-
cia dels canonges respecte al bisbe, i va contribuir al desenvolupament d'una organitza-

ció interna més estructurada i autònoma. Els sagristans i cabíscols s'esmenten, per pri-

mer cop, el 970 i 975. Eren càrrecs que representaven les dues funcions més significati-
ves d'una comunitat catedralícia; el manteniment del culte en la catedral, d'una banda, i
de les escoles i l'escriptori escolàstic, per altra. Pocs anys després s'hi desenvoluparien
noves funcions, com el prepositus o paborde, el sagristà segon o el clavar¡, tots ells citats,
per primer cop, durant la 1 a meitat del segle XI.

Des de finals del segle X, es va fer evident la voluntat dels bisbes de traslladar defi-
nitivament tot el complex episcopal a l'interior de la ciutat, al voltant de Santa Maria, la
segona església catedral. Les tasques relacionades amb l'aixecament d'un xenodoquium
(hospital), d'un palau episcopal, i d'una nova catedral semblen ben evidents en els
últims anys del segle; en canvi no tenim notícies de la construcció d'una residència cano-
nical fins uns anys més tard.

De fet, la creació d'aquest complex comunitari, no sembla haver estat una iniciativa
dels mateixos canonges. L'any 1019, la dotació de la nova domus canonicae (casa cano-
nical), que s'havia d'aixecar adossada a la paret nord de la nova catedral en construcció,
va ser una iniciativa de la comtessa Ermessenda i del bisbe Pere Roger, el seu germà,
que van donar la major part de les possessions i rendes necessàries per al seu manteni-
ment (18). Un any més tard (1020), la mateixa Ermessenda va cedir el seu palau, amb
els terrenys, torre i muralla annexos, per tal que la nova institució disposés d'un espai
propi. El document ens permet conèixer una mica millor la distribució d'aquest espai just
abans de l'inici de les obres de la canònica; a banda del casal o palau de la comtessa,
que se situaria entre la catedral i la muralla de la torre Júlia—, a ponent, on ara i trobem
el claustre, hi havia la residència del levita Ramon, segurament un canonge (19). Amb la
donació de la comtessa, i probablement les d'alguns clergues veïns, hom va disposar de



Fig. 60. Volta de sosteniment de l'antic refetor de la
canònica vista des del nord bastida a partir de 1020.

l'espai necessari, entre la seu i la muralla, per aixecar el nou complex canonical.
Posteriorment, la nova institució va rebre noves donacions, aquestes en diners; del
comte Hug d'Empúries (el 1020 o 1021), o del mateix bisbe Pere abans del 1031, però
especialment moltes provinents de donacions testamentàries, tant de clergues com de
laics.

L'any 1038, quan es va consagrar la nova seu romànica, semblava que les dues obres
anaven a bon ritme, car el document esmentava la construcció simultània de la nova
canònica, per iniciativa dels citats bisbe i comtessa. Algunes obres ja devien estar prou
avançades a mitjan segle XI, car l'any 1045 el clergue Adebrand va fer testament quan
jeia ... in dormitorio predicte sedis, la qual cosa vol dir que ja estava prou enllestit l'edi-
fici del dormitori que tancava el claustre per la banda de llevant, en el mateix lloc on
havia estat el casal cedit per la comtessa Ermessenda; el mateix testament esmentava la
donació de 2 unces d'or per la continuació de les obres de la canònica (20). Més enda-
vant trobarem altres donacions —poques—, com la del testament de la comtessa
Ermesenda —any 1057— que va deixar 30 unces d'or per completar el sostre del dormi-
tori canonical, un indici que aquest estava lluny de ser completat (21). El cabíscol Ponç,
va deixar l'any 1064 100 mancusos d'or per a la construcció de la casa canonical —cal
entendre, pot ser, altres components del conjunt, com el refectori, la sala del capítol, les
escoles, l'escriptori o el celler—, obra que aleshores dirigia el seu successor, el prevere
Joan (22). Sobre el celler podem afegir que ja devia estar acabat l'any 1064, car era el
lloc on havia estat redactat el testament del canonge i paborde Guillem Guifré, mort l'any
següent. De tota manera, no semblen gaire freqüents les donacions por l'obra de la canò-
nica al llarg del segle XI (fig. 58 a 60).



Cal tenir en compte que l'aixecament de la canònica fins a un nivell una mica infe-

rior al de la nova seu romànica, va comportar una obra de fonamentació important, car

l'espai situat entre la seu i la muralla del Galligants –l'eixample carolingi– es trobava a

un nivell molt inferior. Per això va ser necessari fer obres com la gran volta que trobem

sota l'ala de ponent del complex canonical. La seva funció, a més de servir d'estructura

de suport dels pisos superiors, resulta ara per ara desconeguda; podria trobar-se en el

mateix indret on el testament del comte Borrell II (any 992) parlava d'una capella de Sant

Miquel, que el document situava ... infra domum sancte Marie sedis Gerunde, un text

que presenta una traducció una mica controvertida, car el terme infra, en llatí medieval,

pot significar "sota", però també "dins ", la qual cosa ens impedeix donar una conclusió

definitiva sobre la qüestió; en qualsevol cas cal recordar que la porta nord de la seu, que

s'obre cap al claustre i la muralla nord, ha portat el nom de porta de Sant Miquel des de

temps ben remots (23) (fig. 59 i 60).

L'edifici de la canònica (fig. 59 i 60).
A partir del document de 1020 (24), de les evidències arqueològiques, importantíssi-

mes, aportades pels darrers treballs (2001) (25) i l'anàlisi acurada deis monuments con-

servats, queda clar que la canònica devia trobar-se perfectament estructurada i funcio-

nant vers la meitat del segle XI i potser d'abans. Certament, com s'ha vist, hi havia aspec-
tes puntuals per enllestir però el sector es trobava orgànicament estructurat. Val la pena
entretenir-s'hi perquè mai, que en tinguem constància, s'ha intentat descriure l'evolució
del lloc i les obres, imponents tant com les de la mateixa seu, que modificaren substan-
cialment aquell sector que acabà tenint un aspecte molt semblant a l'actual.

Recordem, primerament, que tota aquell zona molt baixa en relació a la gran roca
enlairada que, ara ocupa la seu, palau episcopal i casa Falló, es trobava immediatament
fora murs des d'època fundacional. Aquesta marginalitat pròpia d'una àrea suburbial de
complexa orografia, marcada per la vall immediata i profunda del Galligants, feia difícil,

sense obres importants i costoses, una ocupació com a zona d'hàbitat. Tanmateix, l'e-
xistència en aquest sector, d'una portella des d'època carolíngia i essent ben sabuda la
continuïtat històrica dels vells accessos urbans, ens ha fet pensar en la possible existèn-
cia, d'una petita porta d'època romana que facilitaria l'accés directe a la plaça inferior

del fòrum venint des de llevant (Gironella, puig Aguilar, Vila -roja, Sant Daniel i, en gene-
ral, la muntanya de Girona) sense que fos necessari arribar a Sobreportes tal com pas-

saria a l'edat mitjana. Fins i tot, sense l'existència de la portella és segura l'existència del
camí ben definit per la necròpoli romana deis banys àrabs (26) i, potser, per l'existència
d'altres monuments funeraris les restes d'un dels quals podria haver -se identificat en les
excavacions de la tardor de 2001 (nota, mur de formigó anterior muralla carolíngia).
Aquest aspecte suburbial se'ns fa palès, també, en la troballa en les excavacions arque-
ològiques realitzades de conjunts numèricament importants de material arqueològic
romà i tardoantic, evidentment fora de context, barrejat i prova de la funció comple-
mentaria de la zona com a abocador de deixalles urbanes (27).

La reconstrucció de les muralles de la ciutat vers el 800, significà, també, un petit

eixample urbà en aquella direcció d'uns 5000 metres quadrats que fins ara no ens acabà-
vem d'explicar però que els recents treballs arqueològics, documentant una ocupació
immediata d'aquell nou sector intra muros, permeten imaginar un creixement demogrà-
fic i la necessitat d'ampliar l'espai urbà convenientment protegit. En efecte, un seguit d'e-
dificis residencials, amb murs amb sòcols de pedruscall i morter, de vegades disposant
clarament els petits blocs de pedra en forma d'espiga (opus spicatum), amb excel-lents
preparacions de paviment de calç, cambres destinades a l'emmagatzematge d'aliments



(gra, oli, vi...) amb presència de dolia i d'alguna sitja, que ocupen tot el sector objecte
d'excavacions, denoten aquests aprofitament ràpid de l'espai. Caldria, però, fer dues
consideracions: inicialment, la zona més pròxima a la muralla, en el sector més septen-
trional a redós de la torre núm. 18, no fou construïda, quedant com una esplanada cosa
que ens ha permès plantejar la possibilitat de qué hagués funcionat com lloc d'exercicis
i d'instrucció de caire militar cosa que hauria servit per donar nom al lloc que sabem
que a la darreria del segle XII, rebia encara el nom de Palestrina o Palestrin (28). La sego-
na, ben documentada també, que les estructures d'habitació carolíngies es disposen a
alçades diferents, en funció, no cal dir-ho de la inclinació natural del lloc. No oblidem
que entre el nivell de circulació de la nau de la seu, i el nivell de les sales inferiors de
les quals estem parlant és de més d'uns set metres. Aquesta seria, doncs, la imatge d'a-
quest eixample carolingi durant uns 200 anys: unes poderosíssimes muralles fent de límit
i de mur de contenció, una portella que obria la ciutat al camí de llevant, una zona den-
sament ocupada disposada en terrasses per adaptar-se a una orografia complicada amb
una marcada inclinació vers el nord i, sobretot, l'oest (fig. 58).

Caldrà esperar al 1020 per tornar a tenir, d'una part d'aquesta zona, una descripció
prou clara aquest cop com a conseqüència de l'acta de donació per part de la comtes-
sa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, del casal comtal i espai de l'entorn, la torre
rodona i els murs que quedaven a un costat i l'altre. La torre rodona (núm. 20 o torre
Júlia) i la muralla que queda a un costat i altre fins a la zona d'influència dels baluards
veïns (torres núm. 21, cap a llevant i 19, cap a ponent), defineixen el límit septentrional
de 1'afrontació en el benentès que, com es veurà, també es defineix puntualment allò
que hi ha més enllà, per altra banda, alou de la comtessa i llur fill, almenys parcialment.
Cap a llevant, amb el mur —cal suposar de la propietat— del levita Odó que havia estat,
abans, de Ponç, ja difunt que hauríem de situar al sector ocupat actualment pel jardí que
hi ha entre la muralla i els darreres del presbiteri i els actuals jardins de la Francesa, cap
a migdia, amb l'església catedral de Santa Maria i el cementiri d'aquest temple, cap a
occident en alou de Santa Maria on habitava, un altre levita de nom Ramon i cap al nord,
més enllà de torre i murs, altres terres comtals i en una vinya. Fixem-nos, doncs, com
se'ns mostra una zona, ben articula, densament ocupada, amb terres i alous que ja eren
de la seu de Santa Maria (lloc del temple i cementiri associat però també en un lloc on
hi residia un canonge, Ramon). Pel que fa a 1 sector oriental, el document no permet
assegurar que més enllà de la paret que devia definir la propietat de l'altre levita esmen-
tat, fos també alou de Santa Maria (29). És un lloc del qual en tenim poca informació
antiga i molt més tard, a la baixa edat mitjana i més enllà, quan novament hi ha dades
concretes, queda clar que és un lloc lligat a la seu o a la canònica. Ho hauria estat ja des
del segle X? Pensem que és molt possible i que precisament aquest fet explicaria la ine-
xistència de dades durant un temps tan llarg.

La donació comtal, bàsica, donava lloc a un alou unitari, ben situat en relació a l'es-
glésia catedral, al palau del bisbe i a les altres dependències episcopals, que feia possi-
ble, no sense esforç, edificar un edifici canonical digne i funcional, situat al costat nord
de la seu, ocupant, simbòlicament i simètricament, l'altra banda, la meridional, la
residència del prelat, les dues institucions que controlaven i governaven la diòcesi. No
hi havia cap altra possibilitat tan reeixida malgrat que caldrien esforços de tota mena per
solucionar el problema més important d'ordre urbanístic que consistia en solventar, de
la millor manera possible, unes complexitats orogràfiques que fins aquell moment hau-
rien tingut solucions puntuals i diferents per cada casa, amb caminets costeruts, escale-
tes i, sobretot, accedint a cada un dels àmbits, sempre que fos possible, des de baix o
des de dalt, estalviant dificultats innecessàries.



Fig. 61. Basament d'estàtua foral amb dedicatòria a L.
Plotius Asprenas, que acomplí el cursus municipal a
Gerunda i fou tribu militar de la III legió gàl-lica esta-
blerta al limes oriental. Fou usat de basament d'altar a
la capella de Santa Elena des de finals del segle XVII,
cosa que fa pensar que no fos altra cosa que el Pedró,
un element significatiu de la topografia de la ciutat,
situat davant de la porta occidental de la catedral i des-
centrat cap el nord. Quan fou iniciada la façana actual,
aquest element hagué de ser retirat de l'emplaçament
original. Coincidint en el temps aquestes dues accions,
plantegem la hipòtesi que el Pedró s'hauria d'identifi-
car amb el basament de Plotius, ara com ara l'únic
basament foral romà trobat en l'àrea del que fou
aquesta plaça.

Ara no era possible. S'havia de bastir un conjunt unitari, perfectament orgànic, on la
circulació fos fluïda i còmoda, sense dificultats. La resposta fou contundent i, des de tots
els punts de vista espectacular, eficaç i, segons tots els indicis, ràpida. Molt més temps
duraren els detalls i els acabats definitius entre els quals caldria considerar la monu-
mentalització ornamental del claustre. Intentem explicar-ho ordenadament. El casal dels
comtes fou el punt de partida del dormitori canonical. De l'edifici romànic se'n conser-
ven suficients elements com per saber que era de la mateixa amplada que l'actual cape-
lla conventual però, més curt, tant pel nord com pel sud. Posseïa finestral oberts cap a
ponent, alguns encara visibles, i potser altres cap a llevant. S'obrí, si no existia, una porta
(o portes) cap a l'oest que esdevindria la principal de l'edifici, obert directament al pati
de la canònica i a altres dependències de la mateixa institució. El punt de contacte, pel
sud, d'aquest edifici amb el campanar (torre de Carlemany), extrem septentrional del
transsepte catedralici, es resolgué admirablement amb un gran arc que feia possible la
circulació per darrera la capçalera de la seu i un còmode accés al cementiri. Cap a tra-
muntana, el creixement de l'edifici i, més endavant, la cobertura de les galeries claustrals
topaven amb la torre rodona. Fou necessari tallar-la en dos, fent-ne desaparèixer la mei-
tat meridional, passant de circular a semicilíndrica, Aquest fet no degué tenir lloc en un
primer moment sinó, una mica més endavant potser a la segona meitat del segle XI o ja
durant la centúria següent.

Pel nord, la muralla —i la torre— constituïen un límit clar i definit i per les característi-
ques de potència, solidesa i alçada de l'obra, un punt perfecte de recolzament, fent,
sense necessitat, d'adaptacions d'excel-lent mur de contenció.



A migdia, quedava espai suficient entre la nau de la seu romànica per disposar-hi algu-
na dependència, probablement la sala capitular, parcialment conservada, més a l'oest de
la torre de Carlemany, amb dues finestres dobles reconstruïbles i obrada amb el carreuat
característic de calcària nummulítica de blocs regulars i uniformes però de cara externa
poc polida, amb un remarcat visible d'un molt bo morter, la mateixa manera de fer de l'e-
difici catedralici, del dormitori i, tal com veurem, tot seguit, de refectori. A l'extrem occi-
dental d'aquest sector hauríem de situar-hi la porta de comunicació entre la canònica i
l'església de Santa Maria. Cap a llevant, el sòl geològic es localitzava de seguida, però més
enllà dels límits de la torre de Carlemany no ho sabem. Tanmateix, el fet que aquest sec-
tor coincidís versemblantment amb el límit de la muralla romana (i, simultàniament, mur
exterior de contenció de la plaça alta del fòrum, fa suposar que, per sota del nivell de cir-
culació continuà –i continua– existint ajudant a suportar l'obra vista.

En canvi, cap a sol ponent la situació era ben diferent des de totes les òptiques.
Efectivament, també hi havia el límit eficaç de les muralles però molt més enllà i molt
més baixes com a conseqüència de la peculiar topografia del lloc. Si calia aprofitar
aquest espai, i no hi havia més possibilitats, no hi havia altra solució que construir un
element arquitectònic de sosteniment, paral•lel a la muralla però uns quants metres cap
endins, que ajudés a crear un espai clos, un jardí interior, un claustre, entorn del qual
es disposaven les diverses dependències del conjunt canonical: dormitori, sala capitular
i refectori, a més d'altres de complementàries. Era imprescindible construir un nivell pla
de circulació per fer habitable amb aquella nova funció encomanada, tot aquell sector.
La solució realitzada, notable des de molts punts de vista, defugia la senzillesa i la
modèstia que significava bastir un gran mur d'aterrassament colgant l'espai clos amb
terra fins abastar l'alçada necessària i optava per alçar una poderosa volta de punt rodó,
ben ancorada a la roca, d'una alçada interior d'uns 7 m que serviria d'eficaç basament
del refectori. Era una resposta al problema més costosa, molt més complexa tècnicament
però enormement més brillant alhora que permetia, tot resolent la principal qüestió, dis-
posar d'una sala immensa d'usos múltiples i d'un nivell de circulació inferior que posa-
va en contacte l'exterior de la ciutat –recordem la portella del costat de la torre núm. 18–
amb la placa del Mercadell, amb el sector septentrional de la seu i amb la canònica.

Aquesta volta, coneguda de fa temps però fins no fa ni deu anys convenientment estu-
diada, ha estat objecte, recentment, d'una anàlisi més acurada i d'una recerca arqueològi-
ca que permet explicar-la millor i veure'n la magnitud. En primer lloc cal dir que la volta
s'adaptà a les necessitats i a les dimensions convenients en el benentès que pel sector que
tocava a la muralla, nord-oest i nord, calia deixar espai lliures per la circulació d'un carrer
que comunicava fora murs amb la zona del Mercadell i per unes cases que existien des de
feia temps, que no eren propietat de la canònica i que continuaren existint de fet fins a
principis del segle XVIII quan tot aquest sector, finalment, s'incorporà a la catedral.

El mur de llevant, amb un poderós fonament en banqueta, és corregut i unitari des
de la muralla nord fins a la muralla interna -ara, la cara septentrional de l'edifici gòtic.
El seu paral-lel és més curt, amb unes portes i finestres que s'obrien al carrer que que-
dava a ponent i, com l'altre, amb uns fonaments idèntics. Aquí la volta acabava amb un
gran arc que potser quedava clos amb unes reixes de ferro. Justament a tocar la mura-
lla carolíngia, més enllà de la volta, se n'alçà una altra de molt menor però també prou
notable que en planta es localitza per sota del punt d'unió de l'ala nord i occidental del
claustre, a la qual només s'hi podia accedir des de migdia i des del davant de la volta
gran. Ara es troba paredada i només futures exploracions podran confirmar aquesta
suposició. S'ha proposat que hagués estat, durant un temps, el lloc de la capella de Sant
Miquel (fig. 59 i 60).



Un cop bastida la volta, al damunt es construí el refectori, avui la sala del llit de la
Mare de Déu, prou intacte i que conserva unes bellíssims finestrals –ara, paredats– oberts
a ponent, per damunt de la muralla. L'espai interior fou reomplert amb terra fins acon-
seguir un nivell de circulació pla que facilitava la cohesió entre les diverses dependèn-
cies canonicals i feia possible, en darrera instància, obrar-hi el claustre.

A tall d'hipòtesi, podem avançar que l'esment de l'existència de diversos edificis
situats en el conjunt canonical –el dormitori, el celler, o la domus, entesa com el com-
plex d'edificis–, sembla indicar que l'obra estaria prou avançada a mitjan segle XI, car
hom diu que els citats edificis ja estaven en ús. També cal entendre que ja devia existir
un pati central o claustre que centralitzaria les relacions entre els diversos edificis, enca-
ra que la seva morfologia pot haver estat diferent a la que presenta el claustre actual, la
construcció del qual ha estat datada en el segle XII avançat.
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IV.5. Del Palau Episcopal al Portal Rufi

Un dels canvis més transcendentals que va transformar Girona en el tombant de l'any
1000, va ser la definitiva instal•lació del conjunt episcopal i catedralici dins murs.

L'Hospital dels peregrins (fig. 62).
La situació desvalguda dels viatgers en el món antic, sobretot d'aquells que, mancats

de recursos, havien de desplaçar-se de la seva ciutat a una altra , és un fet ben conegut
que no era gens senzill de resoldre. L'Església, inicialment a la part oriental de l'imperi
i, després a l'occidental, se'n preocupà ben aviat oferint solucions raonables i de gran
eficàcia basades en la caritat i l'amor al proïsme i en la voluntat d'ajudar els altres ger-
mans completament desvalgut quan es trobaven lluny del lloc d'origen. Era un aspecte
més d'una activitat caritativa que obligava a tenir cura dels pobres, desvalguts, malalts,
vídues i orfes, que juntament amb els viatgers de pocs recursos conformaven els grups
més febles i desatesos de la comunitat. En un moment inicial, cases privades, ajudes pun-
tuals solventaven un problema que mai degué ser massificat.

L'augment del pelegrinatge a partir de la Pau de l'Església, la voluntat, estesa i senti-
da, per part de grups significatius de fidels, homes i dones, de visitar Terra Santa, marty-
ria i altres llocs significatius del passat gloriós del cristianisme, van fer necessari donar
resposta immediata i eficaç a una situació nova que exigia solucions diferents i noves.
Calia llocs on donar sopluig, seguretat, un lloc adequat per descansar, unes mínimes con-
dicions higièniques i alimentació als viatgers. En la major part de les ciutats episcopals,
sobretot aquelles situades sobre les rutes principals, terrestres, fluvials o marítimes, i en
els grans centres de pelegrinatge, urbans o rurals, varen néixer unes instal•lacions ade-
quades anomenades xenodochia, que tal com es manifesta clarament el nom, anaven
adreçades, només, als "estrangers ", a aquells que eren de fora de la polis o ciuitas, als
quals se'ls assegurava unes mínimes condicions que fessin possible l'estada i la conti-
nuació del viatge. Altres institucions eclesials tenien cura dels malalts, pobres, orfes,
vídues i desvalguts que exigien una estructura diferent i unes condicions i una atenció
també diverses.

A l'occident, en un moment inicial, sembla que l'ajuda a pelegrins i viatgers anà a
càrrec de monestirs i cenobis. Aviat, però, a Roma capital, punt de pelegrinatge de pri-
mer ordre, amb multitud de màrtirs prestigiosos i amb les tombes senyeres dels apòstols
Pere i Pau, fou necessari la creació d'autèntics xenodochia que, inicialment anaren a
càrrec d'importants famílies senatorials que, d'aquesta manera exercien un tradicional
evergetisme ara però amb objectius plenaments cristians. Ja de finals del segle quart
tenim dades concretes sobre algunes d'aquestes institucions que es localitzen a Portus,
versemblantment a Ostia i, no cal dir, a la capital, preferentment intra muros, sempre
esmentades amb el mot grec llatinitzat, una prova evident a favor de l'origen oriental de
la institució. Més endavant, fou l'Església de Roma l'encarregada de crear-ne més, d'or-
ganitzar-les i de i gestionar-les fins que al segle IX, desaparegueren, llevat d'alguna
excepció, substituïdes en la seva funció per les scholae peregrinorum sostingudes per
diversos regnes de l'Europa central i occidental i localitzades, totes, a redós de Sant Pere
del Vaticà, ara el punt central, l'únic del pelegrinatge romà, el centre europeu més impor-
tant durant l'edat mitjana europea i font de prestigi i poder pel papat. És precisament en
aquells anys que el vell nom grec, xenodochia, desapareix per sempre. Queda clar,
també, en la documentació de l'època, que els xenodochia romans eren exclusivament
dedicats a la cura dels viatgers i pelegrins tot i que en moments més avançats s'obser-
vem, de vegades i puntualment, una certa presència en els objectius d'aquests hospitia,



dels més desvalguts de la comunitat, tal vegada com a resultat d'un intent de racionalit-
zar activitats semblants que en èpoques anteriors havien estat completament separades.
En cap cas, però, els malalts hi tenien acollida. Per un mínim sentit de 1'higiene i de la
sanitat, existien edificis especialitzats o dependències aïllades on atendre'ls. Aquest és un
costum que perdurà llargament (1).

A Roma localitzem la major part d'aquests hospitia, el nom propi en llatí, dins dels
murs aurelians mentre que en altres llocs, a Mans, per exemple, coneixem 1'hospitium
manat construir pel bisbe Bertrand, mort el 623, edificat aproximadament a un km de la
ciutat, destinat a hostatjar viatgers, pobres i malalts (2) o en el cas de Mèrida, del qual
en tornarem a parlar més endavant, s'ha senyalat una presència suburbana, associats fre-
qüentment a martyria, a centres de culte, en aquest cas, acostant el lloc d'acollida als
grans centres d'interès.

L'existència a Girona d'un hospitium a partir dels darrers anys del segle X, la història
del qual podem seguir detalladament, és un fet excepcional per vàries raons. En primer
lloc, perquè no tenim, a la Catalunya Vella, exemples tan clars i diàfans, que ens per-
metin conèixer detalladament creació il funcionament. Segonament, perquè en el nostre
cas, se'ns fa saber amb tot detall la ubicació precisa de l'edifici que no ofereix, com com-
provarem tot seguit, cap dubte. En tercer lloc, per l'ús, en un únic document això sí, del
prestigiós i antic sinònim d'hospitium, xenodochium, un mot indubtablement culte i que
devia ser absolutament incomprensible a la majoria dels habitants de la ciutat i que com-
porta, en el mateix text, una explicació resumida però eficaç del seu significat (3). Tot fa
pensar en una voluntat manifesta del levita Guitart, de fer servir el mot culterà, potser per
valorar la institució tot connectant-la amb una llarga i reputada tradició de l'Església uni-
versal o per fer palesa la seva saviesa o, simultàniament, per les dues raons. Totes aques-
tes circumstàncies i encara d'altres mostren el valor, extraordinari, d'aquest esment.

Altrament, que Gerunda a la darreria del segle X es dotés d'un hospitium o xeno-
dochium no ens ha de sorprendre. No solament ens trobem en una ciutat episcopal
important sinó que, a més, es localitza damunt mateix de l'antiga Via Augusta que con-
tinuava essent, en aquells anys, el gran camí de connexió de la Marca amb el nord, per
tant, un vial fressat, important, on calia donar servei a aquells que preferentment per
motius piadosos havien de viatjar. No oblidem el paper, més marginal que altres, però
important, d'aquesta ruta com a via d'accés cap a Sant Jaume de Galícia, l'altre gran focus
del pelegrinatge europeu al llarg de tota l'edat mitjana.

A aquestes circumstàncies afegim-hi, valorant -la com mereix, l'existència de la tomba
del màrtir Feliu –i des d'aquests mateixos anys, la del bisbe Narcís que algú es tragué de
la màniga amb un èxit extraordinari, que havia convertit Gerunda en un centre de pele-
grinatge de gran importància al llarg de tota l'antiguitat tardana i l'època carolíngia.

L'èxit de la iniciativa, la seva necessitat se'ns fa palesa en observar com aquesta ins-
titució, primer intra muros i a partir de molt a finals del segle XII, traslladada al burg de
Sant Pere, va perviure amb la mateixa funció fins a temps relativament pròxims.

Un altre fet que voldríem remarcar és la coincidència en el temps i en l'espai, d'un
fet que marcà profundament la història urbana de la ciutat. Efectivament, la creació i
posada en marxa d'aquest hospitium, creat per Oliba Llobet, tan lligat a les tasques cari-
tatives de l'església urbana, tingué lloc en els mateixos anys en què 1'episcopium entra-
va dins dels murs, ocupant una situació preeminent des d'un punt de vista simbòlic però
també topogràfic, un fet que comportava, implícit, la creació d'una nova, gran i monu-
mental catedral nova i la voluntat d'establir intra muros totes les dependències pròpies
que la cort episcopal generava. Justament en aquells anys, al costat mateix del palau del
prelat, s'alçava 1'hospitium, una altra institució lligada a l'activitat episcopal i absoluta-
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Fig. 62. El sector de l'actual plaça dels Apóstols,
del palau episcopal i de la plaça Lledoners.
L'origen de la plaça dels Apòstols es remunta al
segle XVI (J. Marquès, "Origen y vicisitudes de

ÌJ1TFI la plaza de los Apóstoles de Gerona", Anales
tt I del Instituto de Estudios Gerundenses, III,1948,

226-245). Abans tot el sector estava ocupat per
cases i carrers de les que es conserven escasses
referències. Les principals rememoren el

o °	 moment d'expropiació, i enderroc però palesen
una densitat urbana important.

5®m	 Un altre element important, segurament el més
significatiu, és la residència episcopal. El trasllat
cap aquest indret es produeix a finals del segle
X quan el bisbe Gotmar comprà el palau que

el comte Borrell tenia a Girona (Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. Núm. 130, 160-161). La planta que
es proposa deriva de la informació d'aquell documenti d'un altre, datat en 995, on el canonge Guitart dona-
va una casa a la seu a tocar de la del bisbe. (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. Núm. 68,



ment necessària en una ciutat d'aquestes característiques. No creiem que sigui una casua-

litat. Un fet i altre van coordinats i ofereixen a un pla preconcebut la realització del qual
podem seguir amb precisió i que significà la creació d'un barri episcopal intra muros
dins de la tradició europea, ocupant un espai físic que amb el nou ordre feudal era el
més adient. Aquesta decisió significà a mig termini una especialització clerical de la
terrassa mitjana i alta de la ciutat antiga.

157-159). La confrontació d'ambdós permet esboçar un complex d'edificis episcopals en estat embrionari

però perfectament articulat i, més interessant encara, ocupant una superficie molt similar a l'actual. Així el

pati interior d'avui ja era un solario episcopale el 995 (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm.

68, 157-159). Tanmateix, les successives remodelacions, afegits i construccions que es van anar sobreposant
a les estructures inicials van esborrar-ne el rastre. No és estrany doncs, que els diferents estudis dedicats a
l'arquitectura de l'antic palau comencin a dibuixar plantes des de l'obra romànica posterior, ressenyant el
que es conserva de cada fase però no tot el que s'ha perdut. Veieu especialment (J. Marquès i J. M. Marquès,
"Apuntes históricos sobre el palacio episcopal de Gerona", Anales del Instituto de Estudios gerundenses,
XIV,1960, 263-306).

1. Actual plaça dels Lledoners. Ja surt ben definida el 995 com una plaça voltada de carrers.
2. Lloc on caldria situar la xenodòquia o hospital dels pelegrins bastit a finals del segle X.
3. casa de Guifred el 995.
4. Casa de Golfred o Gaufred Poleni. ( vegeu Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, Índex d'antropònims,

518).
5 i 6. Pati, cort i cuina del palau episcopal el 995.
7. Casa que el bisbe Gotmar comprà al comte Borrell el 988, per traslladar-hi la residència episcopal.
8 i 12. Illes de cases. L'existència és hipotètica perquè no es poden rastrejar ni documental ni arqueolò-

gicament. La seva presència es justifica per la necessitat d'argumentar l'espai existent entre el carrer de mig-
dia (núm. 10) i, pel nord, l'antic mur de tancament del recinte ocupat per la seu de Santa Maria des del segle
IX i abans pel temple pagà. El sector fou ocupat en el segle XI per la catedral romànica.

9. Illa de cases canonicals esmentades en una visita pastoral de 1478 (ADG Visites pastorals, vol. 147,
120r.). Hi descobrim les que detentava Francesc de Sant Celoni (una de les quals ja fou enderrocada el 1468
(ACSG, Repertori Pontic, 248 i 252) i la resta el 1528 (J. Marquès, Girona Vella, vol. II, Girona 1982, 114) i
la del benefici de Sant Iu al costat del forn de Joan Roca. Segons Marquès la del benefici de Sant Iu també
fou enderrocada entre 1527 i 1528 juntament amb la del xantre de la seu que no cm sabut localitzar amb
precisió però que deuria ser allà mateix i la del benefici de Santa Catrerina (núm. 13 del plànol) (Marquès,
"Origen y vicisitudes"... citat, 228).

10. Carrer documentat el 1369 (ADG., Visites pastorals a la Catedral, 1369, vol. 143, 10-26).
Enraonadament Marquès el descrivia com un carrer que venia de la Pia Almoina i anava fins l'actual carrer
del bisbe Cartanyà (Marquès, "Origen y vicisitudes"... citat, 226-245).

11. Carrer que menava a la porta deis Apòstols de la catedral des del segle XIV. La seva presència la
determina precisament l'existència de la porta.

13. És el grup de cases de les que se'n tenen més notícies. E1 1128 Gausfred Aldeguer n'hi va obtenir
una que era davant el cloquer vell mitjançant una permuta (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat,
doc. núm. 239, 384-385). El 1322 es mencionen altres cases: la del rector de l'altar de la Santa Creu i la de
Jaspert Folerand sagristà segon que, a títol personal, en comprà una que havia estat cremada i destruïda en
el setge de 1285 (ACSG. Llibre d'arxivacions de la Sagristia Mitjana, llibre núm. 5, 1322).

14. Hipotètic espai públic del que no es tenen noticies.
15. Casa de l'Ardiaconat de Ravós.
16. Carrer desaparegut delatat únicament per les façanes actuals de l'immoble.
17. Illa de cases sense referències documentals.
18. Muralla antiga de la ciutat esmentada el 988. Es pot entreveure sota la volta que connecta la plaça

dels Apòstols amb el carrer bisbe Cartanyà.
19.Cementiri de la Seu esmentat el 1020 (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 80, 184-

185)
20. La troballa de murs, estructures i materials romans i medievals en aquest punt deixava clar que hi

havia cases des d'època recolada. Malauradament les dades disponibles no en permeten copçar la disposi-
ció ni la superfície que abastaven ( Marquès, "Descubrimentos....., citat, 29-34).



Una altra qüestió que se'ns planteja i que només podem resoldre parcialment és l'e-
xistència d'un (o més) hospitium anterior.

No en tenim, certament, cap prova i, tanmateix, en podem deduir l'existència a par-
tir de l'evidència de l'extraordinària importància del culte a sant Feliu, tal com s'ha
demostrat en aquests darrers anys (4). Seria del tot inversemblant que en una ciutat d'a-
questes característiques no hi hagués hagut una institució que hagués tingut cura de viat-
gers i peregrins. Cal suposar que aquest edifici se situaria a redós de l'església de Sant
Feliu i de 1'episcopium que nosaltres localitzem, hipotèticament, en el sector central del
burg, a redós del temple actual. Podria molt bé ser que d'aquest servei en tingués cura
alguna institució monacal, seguint una tradició ben documentada a l'occident. Recordem
la proposta, ben fonamentada a partir d'una lectura acuradíssima de les fonts de l'èpo-
ca, de l'existència d'un o més cenobis en aquesta zona (5).

Des d'un punt de vista de les característiques d'edificis d'aquest tipus l'arqueologia ha
estat, fins ara, prou gasiva. Només algunes estructures lligades a gran centres de pele-
grinatge orientals lligades a una gestió monacal poden ser considerades (6). Si ens acos-
tem a centres occidentals, el nostre desconeixement és pràcticament absolut sobretot
després d'una aproximació crítica dels suposats xenodochia de Portus o d'Ostia, consi-
derats fins no fa gaire prou ferms (7). Tanmateix, a Mèrida ha estat excavat, aquests
darrers anys, un interessant edifici aïllat que es localitza fora murs, prop del camí romà
i no gaire lluny de martyrium de Santa Eulàlia. Es datava amb seguretat a la darreria del
segle VI hi ha estat proposat considerar-lo el xenodochium que féu bastir el bisbe
Màssona per a pobres i peregrins. La planta de la construcció, si més no, curiosa, cons

-ta d'un edifici central d'una sola nau, interiorment absidiat i orientat, i, a cada costat
—nord i migdia— unes llargues sales, dues a cada banda, porticades, que donarien a un
pati central, cada una de les quals tindria un pis al damunt, al qual s'hi accediria per
unes escales simètriques la caixa de les quals es localitzarien, a costat i costat, de la
capçalera de la sala absidiada. La planta és peculiar, atípica i no deixa de presentar pro-
blemes de circulació (8). Nogensmenys la proposta de què, efectivament, és tracti de les
restes del vell hospitium de Màssona és, ara com ara, la més raonable, en el benentès
que, a partir de les dades que posseïm, una de les peculiaritats d'aquesta mena d'edifi-
cis és l'existència d'una capella o oratori funció que a Mèrida cobriria raonablement
la sala absidiada central. Els dormitoris, funció principal d'aquestes institucions, s'hau-
rien de cercar a les cambres altes i els aspectes higiènics, potser, en les sales inferiors i
els patis oberts als pòrtics.

Seria similar a aquest 1'hospitium de d'Oliba, dit Llobet? No ho creiem pas i per vàries
raons. En primer lloc, per la diferència de volum entre l'edifici emerità i el de Girona,
molt més modest, i, segonament, al fet que el nostre xenodochium ocupava només una
part, la planta baixa i, versemblantment no pas tota, d'unes cases bastides de feia poc.
Nosaltres pensem que aquest equipament no seria altra cosa que una gran sala amb una
mínima compartimentació on es distribuirien dues fileres de llits i amb un punt de cap-
tació d'aigua, un pou, una font o, més probablement, situant-nos en el lloc concret que
ocupa dins la ciutat, una cisterna. Un altar, situat en un extrem serviria per cobrir una
funció important en aquesta mena d'edificis, estalviant, en sobreposar-se, un espai del
qual no es disposava. Potser un jardí, una eixida complementava el conjunt que, amb
tota seguretat donava al carrer i a la plaça (ara) dels Lledoners. Si ens hi fixem, si fa no
fa, el que sabem de l'edifici que el substituí, l'hospital de Capellans, al burg de Sant Pere,
davant del pont que servia al camí —l'antiga Via Augusta— per travessar el Galligants a
partir de la darreria del segle XII i que consta d'una gran sala amb volta de punt rodó,
a la que se n'hi juxtaposà una altra a l'est més endavant, d'un pou i d'una eixida, com



a dependències principals algunes de les quals es conserven en molt bon estat. Des d'un
punt de vista arquitectònic, doncs, el nostre hospitium s'assemblaria molt més als models
medievals, senzills i eficaços, que no pas als tardoantics, més complexos i sofisticats, més
pròxims a prototips clàssics.

La realitat d'aquesta funció episcopal, la cura de pelegrins i viatgers, ja era evident en
el segle IX. L'any 891, quan el rei Odó va confirmar al bisbe Servus Dei les immunitats
concedides pels seus predecessors, va remarcar que la seu de Girona tenia dret de rebre
del fisc reial tot el que calgués per l'almoina dels pobres i el manteniment dels clergues;
"... alimoina pauperum et stipendia clericorum... " diu el text (9). Malauradament des-
coneixem si aquesta funció es desenvolupava en algun lloc o edifici, tot i que sembla
probable que la seu gironina tingués un xenodoquium, un hospital de pobres i malalts,
com passava a la resta de ciutats episcopals. Tampoc tenim notícies sobre la seva situa-
ció, encara que sembla lògic que aquest edifici estigués a prop de l'antiga seu de Sant
Feliu.

No tornem a tenir notícies d'aquesta funció assistencial fins l'any 958, quan es va exe-
cutar el testament d'Adalbert, cap de la rebel-lió a Besalú el 957. El difunt deixava a la
seu, entre altres drets, el terç dels rendiments del seu alou de Parets d'Empordà ... in
peregrinis et hospitibus et in pauperibus. És a dir, per a l'auxili dels peregrins i dels
pobres, una tasca que, probablement, encara estaria relacionada amb la institució esmen-
tada el 891 (10). Aquest document va resultar polèmic i els comtes de Besalú el van
rebutjar, tal com explicava el comte-bisbe Miró Bonfill l'any 968, quan va tornar a fer
donació del mateix alou a la seu, explicant que havia estat confiscat als rebels.

No tornem a tenir notícies d'aquesta funció assistencial a Girona fins les darreries del
segle X. El 979, l'ardiaca Oliba i el seu germà Sunifred, fills del citat Adalbert, van fer
donació a la seu de Girona de tot el seu alou que tenien a Pontós, per tal que les seves
rendes i fruits fossin esmerçats a la ciutat de Girona en l'auxili dels pobres i dels pere-
grins. Encara que el document no en parli explícitament, tenim raons per pensar que
aquesta donació estava relacionada amb la construcció d'un nou hospital, que aviat esti-
gué edificat en l'interior de la ciutat. Resulta sorprenent tornar a trobar l'alou en mans
de familiars d'Adalbert, car havia estat confiscat en represàlia per la revolta del 957; però
no hem d'oblidar que l'alou havia passat a mans de la seu el 968 i, per aquest camí,
Oliba i Sunifred, clergues de la seu, haurien entrat en la seva possessió, condicionada al
seu manteniment dins els rengles del clergat de la seu (11).

Només tres anys després, el 982 el mateix ardiaca Oliba, dit també Llobet, va donar
al prevere Freder, el seu fidel, diversos alous a la vall d'Anglès, dins els termes de les
vil-les de Ventajol, Verdaguer i Bruguera, per tal que, amb les seves rendes, tingués cura
de l'hospital de peregrins, i a la seva mort, els citats alous passessin a mans de la seu i
els seus clergues.

A banda d'indicar que la nova institució ja començava a funcionar, el document ens
parla de les noves relacions socials que, en gran part, ja podem anomenar feudals.
L'ardiaca Oliba actuava com un senyor, el qual donava a un fidel, el prevere Freder, uns
feus vitalicis adscrits a una funció assistencial, que s'haurien de transmetre a altres cler-
gues de la seu a la mort del beneficiat (12).

La localització d'aquest nou hospital es fa evident el 995, quan l'ardiaca Guitart, hereu
del càrrec i les funcions del seu oncle, l'ardiaca Oliba, va donar a la seu una illa de cases,
de nova construcció, al costat dels nous edificis del palau episcopal. No és aquest el lloc
per parlar del nou edifici episcopal, car ho farem més endavant, però sí hem de dir que
l'ardiaca Guitart exceptuava un edifici en la donació, el xenodoquium, l'edifici per als
pobres i peregrins que va fer aixecar el seu oncle Llobet (Oliba). Les afrontacions també



ens permeten localitzar aquest conjunt d'edificis; limitaven al nord amb les dependèn-
cies del nou palau episcopal, a sud i est amb la plaça i el carrer que puja a Gironella i
a occident amb les cases de dos sacerdots. Per tant, podem assegurar que el xenodo-
quium d'Oliba i de Guitart es trobava en l'espai ocupat actualment pel sector meridio-
nal del palau episcopal, mig envoltat per la plaça del Lledoners i el carrer de Pere de
Rocabertí, la vía et platea que surten esmentades en el text (13).

Aquest hospital de peregrins es devia mantenir en aquesta localització fins a les darreries
del segle XII; quan apareix en el burg de Sant Pere de Galligants, a principis del segle XIII,
amb el nom d'hospital de Sant Pere o dels capellans, en el mateix lloc on ara el trobem.

El Palau Episcopal (fig. 62).
La construcció del Palau Episcopal fou, juntament amb la nova catedral i la seva canò-

nica, el més important dels canvis documentats a la Girona de l'any 1000. No trobem
cap referència a l'existència d'aquest palau abans de l'any 988, ni sabem en quin lloc es
podia trobar; no obstant, podem establir alguna hipòtesi.

Sabem que un conjunt episcopal típic de l'antiguitat tardana, estava format per la
basílica o temple principal, el baptisteri, generalment exterior al temple, l'aula o edifici
de recepció, amb una gran sala per les audiències del bisbe i la domus o residència
episcopal. Per tant, la residència del bisbe, amb els edificis annexos, caldria buscar-la,
també a Girona, a prop del temple episcopal. Sabem que aquesta funció la va desen-
volupar exclusivament la basílica extramurs de Sant Feliu fins al 820-840, i de forma
compartida amb el nou temple intramurs de Santa Maria, fins a les darreries del X. Per
tant, pensem que caldria cercar el primitiu episcopium gironí, al voltant del temple de
Sant Feliu. segurament al nord, on el documents medievals detecten els escassos ele-
ments coneguts de l'abadia medieval; el refectori i el claustre. Malauradament, la manca
de prospeccions arqueològiques en aquest sector impedeix confirmar aquesta hipòtesi,
però només així sembla possible explicar la decisió del bisbe Gotmar, a les darreries
del segle X d'aixecar el seu palau en un lloc proper a la seu de Santa Maria, que ales-
hores es va començar a restaurar, i en els mateixos anys on s'esmenten els primers abats
coneguts de Sant Feliu, senyal de la divisió definitiva de la vella seu episcopal en dues
comunitats.

Els orígens propers de la nova residència episcopal cal cercar-los l'any 988, quan el
comte Borrell, per la necessitat provocada pel saqueig i la destrucció dels sarraïns (cop
de mà del 985 i destrucció de Barcelona) va vendre al bisbe Gotmar el gran casal que
tenia a Girona, on s'hi estatjava, que limitava a orient amb el mur vell, a occident amb
la sinagoga dels jueus, a nord amb la seu i a sud amb la casa de Gausfred Poleni. La
venda es feia pel preu de 50 unces d'or cuit de Valentia, amb la condició que el comte
s'hi pogués allotjar durant la resta de la seva vida (que van ser només 4 anys) (14).

El document no s'ha conservat en la seva redacció original; va ser copiat per Roig i
Jalpí l'any 1664 i editat en el seu llibre sobre la història i les llegendes de Girona, ple de
faules i llegendes sense cap credibilitat, per aquest motiu ha estat considerat sospitós.
Martí, l'editor de la Collecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100), el considera
completament fals, argumenta que no segueix els formularis de l'època en quant a ven-
des i el tipus de moneda emprada en la compra no es va fer servir fins un segle després.

Malgrat la raresa del document i els evidents errors que conté, nosaltres creiem que
aquesta transcripció prové d'un document original autèntic feta en una època avançada
que explicaria la incomprensió d'algunes de les fórmules utilitzades en el redactat. Ho
argumentarem amb un seguit de proves d'ordre diferent que, pensem, són determinants
per no tenir en consideració l'opinió expressada:



- la primera i més important perquè una falsificació ha de respondre a una raó clara.
Òbviament, hom falsifica per aconseguir alguna cosa, per documentar-ne una altra,
per explicar i donar credibilitat a algun acte obscur, com a justificació... En aquest
cas, però, el document, senzillíssim, no amaga segones intencions, ni pretén justifi-
car, ennoblir o dissimular fets històrics que calia o es volien canviar o transformar.
El bisbe vol instal-lar-se intra muros i per fer-ho adequadament compra al comte,
necessitat, un edifici esplèndidament situat i que complia amb escreix al que es
demanava.
Segonament, si es tractés d'un fet aïllat, puntual, una notícia perduda d'època remo-
tes, sense continuïtat, sense un abans i un després, tal vegada podríem sospitar i,
tanmateix, a l'entorn d'aquella data podem resseguir amb regularitat i sense buits
significatius, l'entrada definitiva i volguda de l'episcopium intra muros, dins d'una
operació de llarg abast que significà, a mig termini, un canvi definitiu del sector cen-
tral de la ciutat antiga. No únicament hi trobarem el palau del bisbe, amb les seves
dependències i en ple creixement sinó, també, l'establiment del hospitium o xeno-
dochium al seu redós, i. immediatament, la construcció d'una nova església cate-
dral, digna i d'un complex canonical notabilíssim al seu entorn.

- En tercer lloc, només cal analitzar en detall la llista de testimonis i signants del docu-
ment, per comprovar que tots són personatges significats de l'època que ens són a
bastament coneguts abans i després del 988. Per no aconseguir res d'especial, sem-
blaria massa feinada arribar a aquest grau de detall en un fals.

- En quart lloc hi ha una referència topogràfica, el mur vell situat a orient del casal,
que ja estava pràcticament desaparegut a finals del segle X. Es tractava de l'anti-
ga muralla romana que, en aquest sector, havia estat substituïda, dos segles
abans, per la carolíngia, més al nord. Aquesta muralla ve deixar de ser visible en
el segle XI, quan la van emmascarar les obres del nous edificis del sector; la
canònica, la seu romànica i el palau episcopal. Per tant el document ha de corres-
pondre a una època en que el vell mur encara fos visible i servís com a límit
identificable.

- Cinquenament, la utilització de l'or cuit és molt habitual en aquells anys finals del
segle; només cal veure en moltes de les vendes de finals del segle X. Certament la
moneda citada no pot ser de València, com diu la transcripció, però la formula ori-
ginal podria ser valente o in rem valentem, que voldria dir; que valgui o en coses
que valguin les unces d'or citades en la venda. En aquest cas la fórmula voldria dir
que la el preu no es cobra en monedes sinó en coses que tinguin un valor equiva-
lent a la quantitat d'or citada; per tant l'or s'esmenta com una unitat de compte.
Aquesta fórmula la trobem, per exemple, en la venda d'un alou comtal a
Madremanya, l'any 994, on el preu fou ... valente uncías II de auro cocto. Un error
de copista podria explicar la substitució de valente per Valentia .

- Finalment, hem de dir que el context d'aquesta venda comtal es correspon amb
moltes d'altres realitzades pels comtes Borrell II, Ramon Borrell i Ermessenda. El
mateix document del 988 explica les causes que provocaren l'operació; les neces-
sitats financeres de reconstrucció provocades per la devastació de la incursió
andalusí del 985. La documentació del comtat d'Osona, molt sistemàtica, registra
23 vendes comtals entre el 986 i el 1000; també en trobem 6 en el Diplomatari de
la Catedral de Barcelona en aquells anys. En la citada Col-lecció diplomàtica... de
la seu gironina en trobem altres dues; la venda de l'alou comtal de Cervià a Llobet
Sunyer, l'any 989, i la de l'alou de Madremanya a Otger, el 994. Per tant en docu-
ment de la venda del palau comtal de l'any 988, es relaciona amb una època



excepcional i curta, les vendes comtals, més de 30 documentades, destinades a
proveir de recursos les finances comtals. Aquesta etapa va durar poc, des de
començament del segle XI ja no trobem més vendes del patrimoni comtal; més
aviat passa el contrari, els comtes mostren una capacitat econòmica envejable,
fruit del canvi de conjuntura amb l'Andalús, d'on comencen a arribar grans quan-
titats d'or. Sabem, per exemple, que l'any 1015 els comtes Ramon Borrell i
Ermessenda ja havien esmerçat 100 unces d'or en la construcció dels murs i la
coberta de la nova seu gironina.

Sembla clar, per tant, que l'origen del nou palau episcopal gironí cal cercar-lo en
aquest discutit document del 988, car no identifiquem que aquesta compra hagi servit
per ampliar edificis episcopals preexistents, no hi apareixen a cap de les seves afronta-
cions. Un document posterior indica que aquest nou edifici, o conjunt, es va desenvo-
lupar ràpidament; ja hem vist un document del 995 on s'explica la donació que va fer
l'ardiaca Guitart d'un conjunt de cases situades al mateix lloc on el seu oncle Oliba
Llobet, havia fet aixecar l'hospital de pobres i peregrins. El document afegia que el con-
junt estava al costat del cellarium atque cenaculum epíscopale (el celler o magatzem i el
menjador, o potser el dormitori); quan s`expliquen les afrontacions de les citades cases
i hospital de l'ardiaca, hom diu que limitava al nord ... in coquina, curte et solario epis-
copale (cuina, pati o atri i, potser, un pis amb habitacions). Com que les altres afronta-
cions no donen cap altre element o propietat episcopal; a sud i est hi ha el carrer que
puja a Gironella i la plaça (dels Lledoners), a l'oest les cases dels clergues Goltred i
Guifred, cal suposar que les dues referències a dependències episcopals, el cellarium
atque cenaculum, i la coquina, curte et solario, serien dependències o parts d'un com-
plex d'edificis que integrarien el primitiu palau episcopal, car d'altra banda no entenem
la singularització de cada component.

Gràcies als dos documents del 988 i el 995, podem fer un assaig de reconstrucció
del palau episcopal, tal com seria pels volts de l'any 1000, que reproduïm en el dibuix
adjunt. No rebutgem la possibilitat que alguns components d'aquest primer palau, ja
fossin episcopals abans; ens referim concretament a tota l'àrea ocupada per l'actual
pati central, amb algunes dependències laterals i la zona nord, on hi ha la galeria
romànica. La part del palau situada al sud del pati central, que actualment dóna a la
placa dels Lledoners, i amb el carrer que puja a Gironella que l'envolta per tres cos-
tats, seria la zona on hi hauria el citat complex d'edificis de l'ardiaca Guitart, amb el
xenodoquium. Desconeixem si aquest grup de cases, donades a la seu el 995, van ser
immediatament incorporades al conjunt episcopal, encara que sembla probable. En
aquest cas, això voldria dir que la superfície del complex episcopal no hauria experi-
mentat cap modificació cap a la banda sud, on el 995 hom citava la plaça, actualment
dels Lledoners.

Aquesta plaça s'esmenta clarament en el document del 995. Recordem que quan es
donaven els límits de les cases de l'ardiaca Guitart, aquestes afrontaven a llevant ... in
via et platea que pergit ad Gerundella... , i al sud ... in via et in platea predicte civitatis,
qui ambit ea..., és a dir amb la plaça i la via que l'envolta. Si observem la plaça dels
Lledoners, deixant de banda la seva font, veurem que es tracta d'un espai envoltat, a
ponent, migdia i llevant pel carrer que puja cap a Gironella, exactament la mateixa des-
cripció que trobem l'any 995. Per tant es tractaria d'un espai públic molt antic i, per tant
no edificat. La seva superfície s'ajusta amb la de dues illes de cases de la xarxa funda-
cional romana; per això pensem que aquest espai ha mantingut, des de la fundació de
la ciutat fins als nostres dies, la seva funció d'espai públic.



La plaça dels Apòstols (fig. 62).
Una altra de les places de l'entorn actual del palau episcopal, la dels Apòstols, pre-

senta, en canvi, una evolució més dinàmica, però també més imprecisa, a causa de la
migrada documentació i les grans remodelacions que ha experimentat. No obstant, notí-
cies esporàdiques, tot i que repetides, des del segle X, permeten assegurar que aquest
espai annex a la seu no va agafar la dimensió de plaça fins al segle XVI; anteriorment
hauria estat un espai edificat, si més no en part, des del segle X, com a molt tard.

Comencem recordant que l'any 988, quan es va fer la venda del palau comtal al
bisbe Gotmar, aquest edifici, situat al sud de la seu pre-romànica, limitava a ponent amb
la sinagoga dels jueus, un edifici que se situaria en un dels costats de l'actual plaça,
segurament en un lloc situat entre la Portalada dels Apòstols, la porta meridional de la
seu, i el citat palau. No tenim cap indici de l'època en que aquesta sinagoga va desa

-parèixer, probablement per ser traslladada cap al recinte del Call jueu, potser en la
segona meitat del segle XII, quan tenim les primeres notícies sobre l'existència d'aquest
espai segregat.

També parla d'aquest indret un document de l'any 1075, on s'explica la venda que va
fer Ramon Eldemar, amb la seva esposa Blanca i la cunyada Ermessenda, al clergue
Arnau Arbert, d'una casa que tenien dins murs de Girona, que limitava a orient amb una
casa de l'ardiaca Umbert, al sud amb una altra casa del comprador, a occident amb un
carrer i la casa de l'ardiaca Guillem, i a nord amb el pla o plaça que anava a la seu de
Santa Maria (15).

El document indica que, a finals del segle XI, les cases que envoltaven la seu eren
lluny de ser propietat de clergues, de la mateixa catedral o del bisbe. El venedors,

Fig. 63. Mur d'opus spicatum de la casa que tanca la plaça dels Lledoners per migdia.Podem observar els
grans carreus de gres marcant 1'aliniació del carrer antic.
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Fig. 64. Planta dels sectors de Bellmirall, Mora i Montoliu

1 a 3. Casa de l'abat de Vilabertran. En realitat es composava de dues cases i un pati o trilla (núm. 3)
que entre el 1105 i 1122 Pere Ramon donà a la canònica perquè els clergues de Vilabertran poguessin fer-
hi ostatge. La finca detentava drets sobre el mur del portal Rufí (núm. 2). Sovint es menciona en els segles
XII, XIII i XIV. És un període allunyat del que ens ocupa, però resulta molt interessant car ens reflexa una
forma urbana sensiblement diferent de l'actual que pràcticament es podria remuntar a l'època romana.



4. Muralla antiga de la ciutat.
5. Torre quadrada anomenada de Gausfred Vidal el 1010. Fou construïda el segle III d.C. en la recons-

t.cció de les muralles de la ciutat. En el segle XIII era coneguda com la torre de Montoliu, topònim que ja
apareix a la primera meitat del segle XI (Marquès, Col'lecció diplomàtica de Sant Daniel... citat, doc. núm.
189).

6. Dades indirectes fan pensar que aquest sector es coneixia, des del segle XI o potser abans, com a
Montoliu (Martí, Col•lecció diplomàtica... citat, doc. núm. 239, 247-248). Tanmateix, l'únic testimoni directe
ens el dóna el testament de Bernat sitjar citat anteriorment. L'organització interna és imprecisa a partir de la
documentació. Se sap que l'integraven diverses cases que en el segle XIV conformaven una sola finca dins
la zona de Bellmirall, car el topónim Montoliu ja havia desaparegut (ACSG, Repertori Pontich, I, 261).

7 i 8. Cases i carrer desaparegut que es documenten puntualment en el segle XIV (ACSG, Repertori
Pontich, Llibre d'Arxívacions, 5, Sagristia 2a, núm. 15).

9. Carrer que menava al portal Rufí. Avui resta desaparegut encara que restes de façanes medievals a
l'interior del núm. 4 del carrer Alemanys n'indiquen la posició. D'indubtable origen romà, apareix afrontat
moltes vegades des del 1122 (Marquès, Pergamins de la Mitra.., citat, doc. núm. 32).

10. Precedent de l'actual carrer que connecta la plaça de Sant Domènec amb el carrer Alemanys. A prin-
cipis dels anys trenta del segle XX, Serra-Ràfols en descobrí indicis a partir de murs i estructures que en flan-
quejaven la galta de llevant El 1469 es defineix com el carreró de Bellmirall que va fins a la Rambla de Sant
Doménec (ACSG, Repertori Pontich, I, 262v.).

11. Cases i horts de la Sagristia major.
12. Actual carrer Alemanys que la documentació medieval descriu com un carrer que va a Gironella.
13.Carreró actualment desaparegut però que encara existia el 1198 (ACSG, Llibre de la Sagristia Major, 7).
14. Illa de cases del sector de Mora.
15.Actual carrer Bellmirall on en els segle X i XI tenia un traçat més recte sense els afegitons de diver-

sos cossos d'edifici d'èpoques posteriors.
16 i 17. Casa inscrit al sector de Mora.
17. Pas estret o galligà esmentat el 1323.
18. Illa de cases del sector de Mora.
19.Carrer desaparegut que hauria delimitat el sector de Mora amb el de Bellmirall en els segles XIII i XIV.
20. Illa de cases de Bellmirall on en el 1010 adquiria una casa l'abadia de Sant Cugat (Rius, Cartoral de

Sant Cugat.., citat, 70-71).
21. Illa urbana de Bellmirall poc coneguda arqueològicament. Se sap que en el segle XIV hi havia una

propietat que regentava Hug de Cruïlles, abat de sant Feliu de Girona (ACSG, Repertori Pontich, I, 261).
22. Illa urbana de Bellmirall documentada el 1319 (ACG, Llibre d'Arxivacions, 5, Sagristia 2a, núm. 15).
23. Carrer testimoniat per la cartografia antiga i per les restes de l'immoble que hi flanqueja (Castells,

Catllar i Riera, Girona ciutat. ..citat, núm. 89).
24. Possiblement sigui el sector de la Claveria de la Seu que ha donat nom al veí carrer. L'únic esment

documental es remunta al 1296 on sembla que el clavar¡ és un àmbit ben definit de la ciutat (ACSG,
Pergamins s. XIII). Tanmateix es desconeix la situació pels segles IX i X.

25. Tram de la muralla antiga que es conserva integrada dins la propietat d'un convent de clausura.
26. Torre vescomtal esmentada per primera vegada el 979 i així anomenada el 1010 (Martí, Cot lecció

diplomàtica.., citat, doc. núm. 118, 147) i (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 114).
27. Tram de la muralla antiga que connectava amb el portal de l'Areny. La cartografia del segle XVIII

encara en dibuixa les traces (Castells, Catllar i Riera, Girona ciutat.., citat, núm 89).
28. Illa urbana ben definida en el segle X on ja s'hi esmenten cases i patis voltats de carrers (Martí,

Col-lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 102 i 118).
29. El 963 i el 979 era un camí que anava fins el portal de l'Areny.
30. El 1042 era un carrer amb escales que pujava a Montoliu (Martí, Col•lecció diplomàtica.., citat, doc.

núm. 239, 247-248).
31. Espai que, en el segle X restava fora del perímetre de la muralla. (Rius, "Cartes antigues.. ", citat, doc.

núm. 6). A mitjan segle XI s'hi bastí el castell de Girona tot incorporant el sector dins les defenses de la ciu-
tat (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany.., citat, doc. núm. 114).

32. Traçat de la muralla exterior del castell de Girona.
33. Portal de l'Areny.
34. En una venda de 1042 se situa en aquest punt un carrer i unes escales scala de A bella (Martí, Col. lec-

ció diplomàtica.., citat, doc. núm. 239, 247-248). Un segle abans s'esmenta com el camí que condueix a la
muralla (Martí, Col-lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 118, 147).
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Fig. 65. Planta detallada del lloc de Mora i
d'uina de les illes de cases de Bellmirall.
El lloc de Mora englobava originalment dues
illes urbanes separades per carrers. Els tex-
tos medievals n'aporten dades abundants a
partir de finals del segle XI i, molt especial-
ment, en els segles XIII i XIV. Malgrat que
cronològicament no corresponen al període
carolingi, hem volgut restituïr-ne la planta
perquè ens descriuen un paisatge urbà dife-
rent a la realitat actual i que, estructural-
ment, permet recular en el temps fins als
segles IX i X i possiblement abans.

1. Casa que el 1075 Arnau Arbert comprà
a Ramon Elemar (Martí, Col-lecció diplomà-
tica..., citat, doc. núm. 357, 374-375).
Probablement fou incorporada a la propietat
que el monestir de Sant Salvador de Breda
consolidà a partir del segle XII (ACSG, Llibre
Gran de la Sagristia Major, 7).

2, 3 i 5. Cases i cortal que el 1075 per-
tanyia a Umbert, ardiaca (Martí, Col lecció
diplomàtica..., citat, doc. núm.357, 374-375).
En el segle XII passà al monestir de Breda i
hi restà fins el 1315. (ADG, De Rubricis
Colorati, 700).

4. En els segles XIII i XIV la casa va tenir
diversos propietaris. Els més antics coneguts
foren Ermessenda de Bestracà i Arnau
Calonge. (AHG, Llibre d'Arxivacions, núm.
101), (ADG, Pia Almoina, núm. 56 sub.) i
(AHG, Hospici, Llibre d'Arxivacions, núm.
101).

6 i 10. El 1167 era una casa amb cortal

,

propietat de Guillem, sagristà de la seu. El
1198 pertanyia a Berenguer Gerald (ACSG,
Llibre Gran de la Sagristia Major, núm. 7).

7. En el segle XIII la Pia Almoina féu
diversos establiments en aquesta casa: en
Pere Mitjà el 1237, l'Arnau de Miniana el
1250. Més endavant, el 1270, Bernat
Matabona la va vendre a Pere Marial. (AHG,
Llibre d'Arxivacions, núm. 101), (ADG, Pia

D °

	

	 Almoina, núm. 100 sub.) i (AHG, Hospici,
Llibre d'Arxivacions, núm. 101).

p	 °	 8 i 9. Cases que pertanyien al monestir de
Breda i a Pere Doc en el segle XII (1167 i

0	 50r	 1198). En el segle XIII hi figuren Guillem
Gentilet i Pere Mitjana (AHG, Llibre
d'Arxivacions de la Pia Almoina, 101 i AHG,
Hospici. Llibre d'Arxivacions, núm. 101).

11. Casa separada de l'illa de Mora per un galligà o androna. El 1253 Bernat de Galliners definia a Berenguer
de Sistella per aquesta casa. El 1323 pertanyia a Pere de Galliners (ADG, Pia Almoina, núm. 129 sub.).

12 a 19. Illa de cases integrades dins el lloc de Mora. En els segle XIII i XIV es pot restituir la planta
detallada mercès a una exhaustiva documentació. S'hi esmenten diferents propietats entre les que destaquen
les del priorat de Lledó (núm. 18 i 19), la casa Sarsaneda el 1398 (núm. 17), la casa de la Candela (núm. 15
i 14). També s'esmenten les cases de Jaume de Far i Bernat Marial (núm. 20), la de Pere Llagostera (núm.
16) i la d'Aranu d'Olives que en el segle XVI serà del Benefici de Santa Anastàssia(núm. 21) (ACSG, Llibre
de la Pabordia del mes de Desembre, núm. 156), (ACSG, Repertori Pontich I, núm. 261, 263 i 264) i (P.
Vayreda, Elpriorat de Lledó i les seves filials, 1930, apèndix documental, doc. núm. 32).



Berenguer Eldemar, la seva esposa i la cunyada, eren probablement nobles; el primer
segurament era germà del Ramon Eldemar, castlà del castell de Tudela, a Sant Gregori,
que tenia una casa en feu del castell de Sobreportes, al costat de la seva porta. De tota
manera, també podem veure com les propietats anaven passant, progressivament, a
mans de clergues, que després acostumaven a deixar les cases a la seu. El carrer definit
com afrontació occidental també és un indici de la permanència de la vella xarxa de
carrers en aquest espai urbà; s'ajusta a un dels cardines orientats de nord a sud, d'acord
amb la trama fundacional de la ciutat romana.

Disposem d'una altra notícia de començament del segle XII, quan un document del
1128 ens explica una permuta que va fer Gausfred Otger, amb el permís del bisbe de
Girona, amb el canonge Ramon Arbert, de les cases que tenia al costat del campanar vell
(clocarium vetulum) en feu de Gausfred, ardiaca de Besalú, a canvi d'unes altres cases
que el canonge tenia en altres llocs de la ciutat, no localitzades. A banda d'indicar la
jerarquia feudal, que anava del bisbe com a senyor eminent, a l'ardiaca com a feudata-
ri i al citat Gausfred Otger com a sotsfeudatari, el document ens esmenta l'existència del
primer campanar de la seu, que se situava a sud de la façana i limitava amb les citades
cases, que se situarien prop del límit occidental de l'actual plaça dels Apòstols, sobre la
pujada de la Catedral. La referència al domini del bisbe i de l'ardiaca en aquest sector
de la ciutat explica, probablement, que no haguem trobat cap informació en l'arxiu de
la seu. Potser aquestes dades calgui cercar-les en l'arxiu diocesà, entre els pergamins de
1'Ardiaconat de Besalú (16).

Si relacionem aquest document amb l'anterior, de l'any 1075, veurem com hi ha algu-
nes coincidències. En primer lloc el nom dels clergues que van fer les adquisicions;
Arnau Arbert i Ramon Arbert, que semblen formar part de la mateixa nissaga familiar, en
segon lloc la presència de cases que pertanyien als ardiaques, concretament al de
Besalú, especificat en 1128. Finalment la presència propera de l'edifici de la seu, el pla
davant la mateixa, definit el 1075, i el cloquer vell, segurament el més antic dels cam-
panars de la seu romànica, situat a l'extrem sud de la façana.

Encara que aquests documents ens presentin una situació de la plaça posterior a la
data límit d'aquest treball, mitjan segle XI, ens permeten observar el manteniment de la
seva configuració com a espai edificat, tal i com es podia observar, sens dubte, des d'a-
bans de l'any 1000.

Sabem en quin moment desaparegueren les darreres cases d'aquest pla de la seu i el
lloc va perdre la seva configuració, heretada de l'antiguitat. Jaume Marquès ha explicat
com, els anys 1527-28 s'enderrocaren dues cases que hi havia davant la Porta dels
Apòstols, s'anivellà el cementiri dels clergues que hi havia davant el Palau Episcopal, i
es bastiren una graonada i una cisterna, segurament en el mateix lloc on ara hi veiem
les seves successores, i va quedar una plaça molt espaiosa (17).

22 a 28. Illa de cases voltada de carrers que els textos medievals situen com una part integrant de
Bellmirall. En aquest indret cal ubicar-hi la casa del monestir de Sant Cugat que s'hi establí el 1010 (núm.
26) (Rius, Cartoral de Sant Cugat..., citat, 70-71). El Sant Sepulcre de la seu detentava la banda de tramun-
tana (núm. 22 i 23) i el monestir de Sant Daniel la part central (núm. 24 i 25). Per la banda de migdia el
sector es tancava amb les cases de Ramon Tizió (núm. 27 i 28) (ACSG., Pergamins del segle XIII, 1249).



De la plaça dels Lledoners al Portal Rufi (fig. 64 i 65).
Més enllà del palau, la plaça dels Lledoners, i les cases de l'actual plaça dels Apòstols,

el segon replà de la citat vella s'estén fins al mur meridional, a l'alçada del Portal Rufí.
La veritat és que no disposem de gaire informació documental referida a aquest sector
de la ciutat; i per una raó ben senzilla; la majoria de les seves cases devien estar en mans
de laics i no les veurem passar a mans dels clergues de la seu, mitjançant donacions tes-
tamentàries o compres, fins ben avançat el segle XII. En efecte, l'any 1189 trobem la
referència al testament de Ramon Tizió, que va deixar als clergues de la seu un nombre
no precisat –i no situat– de cases i solars situats dins murs de la ciutat. Per referències
de documents posteriors, que situaven aquestes cases de forma més precisa, sabem que
aquestes abastaven un sector ampli, situat genèricament entre la plaça dels Lledoners i
el Portal Rufí, que va prendre el nom de lloc de Bellmirall des d'aquells anys. Des d'a-
leshores tot el sector sortirà documentat de forma més abundant, però el seguiment d'a-
questa línia d'investigació queda fora del marc temporal del nostre estudi (18).
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IV.6. El sector alt: cap a la Gironella

El sector alt de la Força Vella, el més proper a la torre Gironella presenta, encara avui,
un aspecte senyorial i compacte; dominat per una gran illa de cases, entre els carrers
dels Alemanys a sud i llevant, el del bisbe Pere de Rocabertí a nord i la plaça dels
Lledoners a ponent. Encara avui sobresurten els dos casals que tenen les seves façanes
orientades cap a la citada plaça, són els antics palaus dels sagristans primer i segon; totes
les cases restants, van ser de capellans i canonges de la seu, probablement des del segle
XI, o potser abans, com veurem tot seguit.

El primer que sobta en veure la distribució dels carrers que organitzen la circulació
del sector, és la manca del tramat de petits carrers que dibuixaven la vella quadricula
romana, i que encara avui ho fan a gran part de la resta de la ciutat vella (fig. 66).

La primera notícia documental d'aquesta part de la ciutat prové, com gairebé sempre,
del Llibre Gran de la Sagristia Major de la seu, és de l'any 1054, i ja dóna senyals d'u-
nes característiques que es mantindrien en el sector al llarg de segles. Es tracta de la
venda que va fer el prevere Pere al sagristà Bonfill (sagristà Primer o Major) d'unes cases
amb un pati, que li pervingueren del seu pare, el sacerdot Gotmar. Afrontaven a orient
amb un carrer i la casa d'en Borrell, al sud amb un altre carrer que va al castell de
Gironella i a tot arreu, a occident amb la casa de Gausfred Freder, prevere, i l'alou de
Santa Maria (la seu) que te el dit sagristà (Bonfill) i a nord un altre alou de Santa Maria
en mans de Bonfill Sunyer, probablement un altre clergue. La venda es va fer pel preu
de 4 unces d'or de moneda de Barcelona (1).

Per la descripció del document podem observar que gran part de les cases i solars
que voltaven la casa venuda, però no la citada casa, eren sota domini de la seu, o sigui
de la canònica. Algunes ja estaven en mans del sagristà, que ampliava les seves posses-
sions amb la compra, i altres com la veïna casa d'en Borrell, que limitava cap a orient,
eren encara de laics, tot i que poc temps. La casa limitava al sud amb un carrer que puja-
va cap al castell de Gironella; es tracta segurament dels carrers de Bellmirall i dels
Alemanys, que delimiten la gran illa de cases pel sud. Un dels indicis més importants el
tenim amb l'afrontació oriental, on es dibuixa com a límit un carrer i una casa; potser
això vol dir que la casa adquirida pel sagristà donava a un carrer tallat, o bé que el citat
carrer tenia una casa a l'altra banda. En qualsevol cas, aquest sembla un indici de l'e-
xistència d'una xarxa més densa de carrers, desapareguts o amagats per les construc-
cions posteriors. Aquest carrer o carreró transversal al carrer principal podria ser una
romanalla de la xarxa viària més antiga.

Sembla que en, aquells anys, l'ocupació d'aquest espai urbà per part de clergues de
la seu havia anat a bon ritme. L'any 1064 el clergue Deusdedit Pipereus, que podem tra-
duir per Deudonat Pebrer, va donar al clergue Miró Gauce (o Guasc), un grup de cases,
amb patis i terres ocupades per vinyes i arbres, que se situaven davant les cases que
tenia Odelguer Bonuç. Afrontaven a orient amb la terra i les cases de Santa Maria i del
citat sagristà Bonfill, a migdia amb altra terra de Santa Maria i amb un carrer que anava
a la casa del sagristà, a occident amb un carrer públic i a nord amb una altra terra de
Santa Maria i l'alou del canonge Mundi. La donació, de fet una venda, es feia pel preu
de 3 unces d'or de moneda de Barcelona, amb la condició que el clergue Miró tingués
la casa al servei de la seu i, a la seva mort, la donés a un altre clergue (2).

Analitzant aquest document podem veure, en primer lloc l'existència d'espais no edi-
ficats i destinats a usos agrícoles, com vinyes i arbres, segurament fruiters, en l'interior
de la ciutat vella. El grup de cases donades al clergue Miró ocupava, per tant, un espai
relativament gran i estava totalment envoltat de terres i cases de propietat de la seu, algu-
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nes com les citades en el document anterior del sagristà Bonfill i altres en possessió del
canonge Mundi o del citat Deudonat, un clergue que, d'altra banda, també tenia un mas
al pla de Cuguçacs, al sud del Mercadal, que el bisbe li va donar amb la condició que,
després de la seva mort, passés a la canònica de la seu. Els dos carrers citats; a sud el
que anava a la casa del sagristà i a occident un altre anomenat públic, tornen a dibuixar
un angle recte i semblen indicar, un altre cop, la pervivència de l'antiga xarxa ortogo-
nal.
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(1) Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 272, 281-282.

(2) Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 301, 309-310.

Fig. 66. El sector alt de la ciutat.

Es localitza entre els jardins de la Caserna dels Alemanys, el carrer Alemanys i la plaça Lledoners. És un
espai ocupat avui per un convent de religioses conegudes popularment com les "Butinyanes". Les dades i
noticies de què es disposa en relació al període franc són exígües. No obstant això, alguns documents dels
segles XI i XIII permeten descobrir una configuració urbana molt diferent a l'actual.

1. El 1054 era un alou de la seu de Santa Maria (Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. Núm. 272,
281-282).

2. Illa de cases. En el segle XI hi descobrim un propietari: Gausfred Freder (Martí, Col-lecció diplomàti-
ca..., citat, doc. Núm. 272, 281-282). En el segle XIII, el canonge de Sant Feliu Gaucelm hi feu diversos esta-
bliments. Sembla que el domini emanava directament de Sant Feliu. En total s'han comtabilitzat set finques
amb diferents tenidors, de llevant a ponent, Bernat de Quart, Andreu Canadell, Bernat Ripoll i més enda-
vant Arnau de Campdorà (ADG. Pergamins de Sant Feliu, anys 1215, 1215, 1216 i 1224).

3. El 1215 hi havia un cortal i trilla d'en Bernat de Quart (ADG., Pergamins de Sant Feliu, any 1215).
4. Via afrontada en una donació de 1064 (Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 301, 309-310).
5. En el segle XI s'hi emplaçava un alou i casa de Bonfill Sunyer, sagristà de la seu (Martí, Col-lecció

diplomàtica..., citat, doc. Núm. 272, 281-282, i doc. núm. 301, 309-310).
6. Cases amb terra, arbres i vinyes que Deusdedit Pebrer donà a Miró Gauce el 1064 (Martí, Col lecció

diplomàtica..., citat, doc. núm. 301, 309-310).
7. Terra de Santa Maria el 1064 (Martí, Cotlecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 301).
8. Carrer esmentat per primera vegada el 1054 (Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. Núm. 272, 281-

282). El 1215 se'l descriu com un carrer que entra a 1 portal Rufí (ADG, Pergamins de Sant Feliu, any 1215).
9. Casa d'en Borrell el 1054 (Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 272, 281-282)..
10. Actual carrer Alemanys.
11. Carrer desaparegut (vegeu el sector de Mora).
12. Illa de cases coneguda com el lloc de Mora (vegeu-ne el sector).



IV. 7. La imatge de la ciutat carolíngia. Entre el món clàssic tardoantic i el
món feudal.

Treballar en un camp de recerca concret, puntual i abordable, fer-ho utilitzant meto-
dologies diverses que aporten dades diferents però complementàries, ens permet arribar
a un nivells de detall extraordinaris que no seria possible aconseguir analitzant un terri-
tori més gran o a partir, només, d'un sol tipus de documentació. Haver intentat, tanma-
teix, entendre la ciutat amb el seu territori immediat permet, encara, aprofundir molt més
en tot un seguit de qüestions que des de l'anàlisi solament urbana o no es plantejaven
o no s'entenien. Queda clar però no només a nivell teòric sinó amb documents interre-
lacionats que la ciutat no s'entén sense l'entorn i com aquest es va estructurant, a nivells
diferents i de manera també diferent, per encaixar en una trama perfecta on cada peça
juga el paper que li pertoca amb una jerarquització determinada en el vèrtex de la qual
es localitza la ciutat i dins de la ciutat els elements -autoritats— principals que la confor-
men.

L'estudi detallat de Girona, Gerunda, al llarg de poc més de tres-cents anys, entre la
conquesta agarena, vers el 717, i la mort de la comtessa Ermessenda, el 1058 (fig. 67 a
70), permeten copsar i posar de manifest uns canvis importants que modificaren subs-
tancialment les formes de govern i el paper de la ciutat en relació amb el territori, la con-
solidació de forces noves, la redistribució del poder polític i econòmic, l'abast de la
influència de la ciutat murada amb el seu entorn que, sovint, són de naturalesa tan volà

-til i intangible que poden passar desapercebuts si no optéssim pel distanciament i la
perspectiva que donen conèixer bé l'abans i el després cosa que permet observar els
senyals, les modificacions, els petits canvis que ajuden a veure com la ciutat anà modi-
ficant-se i transformant-se, passant de ser una ciutat tardoantiga i, per tant, una ciutat
baix romana amb moltes de les característiques de la ciutat antiga altimperial, a ser una
ciutat medieval on només subsistien alguns dels trets més profunds de la ciutat antiga
però tan modificats que sense una observació atenta podrien semblar de nova creació.

Cal, però, ser humils, realistes. Queda, encara, molt per fer especialment si tenim en
consideració que la ciutat antiga ens és poc coneguda arqueològicament tot i l'enorme
cabdal de dades que els sondejos antics i les excavacions més recents, centrades en l'à-
rea de la catedral (1998-1999 i 2001), han fornit. També és ben cert que cada època
escriu la seva història i que les interpretacions futures, possibles a partir de dades noves
o de noves lectures dels documents ja coneguts, hauran de permetre confirmar, retocar,
modificar o capgirar algunes o totes les idees que s'han expressat en aquest text. És la
grandesa i la misèria d'aquest ofici, on, en cada moment, es van posant les bases pel tre-
ball futur.

Quant durant la segona meitat de la segona dècada del segle vuitè, l'exèrcit àrabo-
bereber conqueria Gerunda (fig. 67) incorporant-la a l'imperi omeia, versemblantment a
través d'una capitulació pactada que caldria deduir de la seva presència posterior en les
fonts musulmanes, preferentment, i franques, la ciutat tenia unes característiques urba-
nes determinades que només, molt parcialment, estem en condicions de dibuixar: es
tractava d'una ciutat, una ciuitas, en el sentit romà i visigot de la paraula, un districte
territorial perfectament definit, el conjunt de tots els quals conformava la província tarra-
conensis que conjuntament amb les altres determinava el regnum gothicum i que, ante-
riorment i sense massa canvis, haurien conformat la diocesis hispaniarum, dins de la pre-
fectura de les Gàl•lies, el sector més occidental del vell imperi romà. A època visigoda i
possiblement ja des dels segles IV i V, només tenien aquella categoria, aquell status (de
ciuitas) les que eren seus episcopals, caps d'una diòcesi.



Tal com havia passat des de molt antic, des d'època baixrepublicana, les ciuitates eren
una entitat jurídica formada per una urbs o oppidum, el nucli central des d'on es governa-
va i s'estructurava, i el territorium o ager, formant una unitat sòlida, inseparable. íntimament
lligat un amb l'altre. Aquestes ciuitates, cal recordar, eren entitats autònomes que havien
estat governades per un ordo decurionum i per uns magistrats anualment elegits, dels quals
en formaven part els més rics de la comunitat que a canvi d'acaparar honors i magistratu-
res, poder i influències, mantenien la ciutat i, sovint, els que l'habitaven. Aquest sistema que
entrà en una llarga crisi a partir dels segles tercer i quart comportà l'aparició de magistratu-
res noves, algunes nomenades per l'emperador, que pretenien cobrir les defeccions, les difi-
cultats per trobar curials i els canvis que, a tot nivell s'estaven produint. A més, recordem,
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Fig. 67. Planta de Gerunda en el segle VIII.



elements nous entraven a formar part de l'alta jerarquia urbana. Efectivament, d'ençà la Pau
de l'Església, posterior a l'edicte de Milà (313), l'església i, concretament el seu cap, el bisbe,
l'episcopus, esdevé figura senyera i principal, amb una influència moral enorme i, cada cop
més, amb un prestigi polític i econòmic cada cop més gran, fins al punt que, en moltes oca-
sions, el prelat acaparà, de grat o per força, el paper i el prestigi que abans havien exercit
els vells curials o les altres magistratures. Aquest paper no minvà ni quan els monarques
gots establiren en cada ciuitas del territori un comes que sota l'autoritat del dux de la pro-
víncia tenien un ampli ventall d'atribucions, especialment d'ordre públic i militars. Ben
mirat, l'entesa propugnada i perfectament dibuixada pels concilis toledans a partit del IV
(633), entre església i monarquia, no feia sinó reflectir-se en l'administració i govern de la
ciuitas on anaven del bracet comes i episcopus.

S'ha insistit llargament en la crisi de la ciutat antiga que hom constata amb claredat a
partir de la davallada de l'obra pública i de la monumentalització de la ciutat que
paral-lelament a l'absència d'informació epigràfica relativa als magistrats i a les seves
actuacions, a la dificultat per trobar ciutadans aptes per entrar a formar part de 1'ordo,
semblaven dibuixar un panorama desolador que feien possible parlar del colapse i de la
fi de la ciutat antiga. I, aparentment, això és cert però només aparentment. En efecte, la
ciutat del segle quart no és ni la del tercer ni, evidentment, la del segon però tampoc és
la del cinquè o del sisè i, tanmateix, quedi clar que majoritàriament no desapareix sinó
que es va transformant, adaptant a situacions noves, a realitats diferents, modificant
esquemes, retocant realitats, innovant, inventant. Les ciutats canvien imperceptiblement,
en uns moments donats amb rapidesa, altres més lentament, però de tal manera que en
el transcurs d'uns segles les modificacions són de tal embalum que és difícil observar en
el resultat final l'antecedent primer. i, tanmateix, es tracta de les mateixes ciutats i d'un
procés tan imperceptible que aquells que el protagonitzaren no en foren mai conscients.
De fet, la ciutat canvia permanentment i poc té a veure l'actual, a principis del tercer
mil•lenni, amb la de principis del segle XIX, només dos-cents anys enrera.

Les referències textuals sobre la ciutat de Gerunda a l'antiguitat tardana són, no cal
dir-ho, massa escasses per poder-ne extreure dades de la seva estructura urbana i con-
seqüentment dels seus canvis i modificacions. Semblantment passa pel que fa als segles
vuitè i novè. A partir del desè, sobretot de la segona meitat, les notícies es fan més fre-
qüents, més continuades, més clares i, per tant, més fermes. Deixem d'anar a les pal-
pentes per començar a veure-hi una mica més clar.

Només l'arqueologia i un coneixement profund dels documents posteriors que, mol-
tes més vegades del que puguem pensar, com si es tractés d'un palimsest, amaguen
dades que permeten reconèixer situacions molt anteriors, fan possible esbossar l'estruc-
tura urbana de la ciutat i, a través dels canvis i adaptacions, copsar-ne l'evolució. Al llarg
d'aquest treball puntualment i, per tant, parcialment, hem anat analitzant sectors i àmbits
intentant definir-ne l'aspecte que podien tenir en cada moment. Ara intentarem mostrar
el procés globalment en el benentès que alguns dels apunts dibuixats només són hipò-
tesis de treball, aquelles que ara mateix considerem més fiables, més d'acord amb allò
que sabem amb seguretat, i que d'altres, més ferms, no cal dir, podrien ser objecte d'al-
tres interpretacions. Tanmateix, com podrem observar, totes les dades aplegades juntes
ofereixen un panorama de prou gruix com per entrellucar com era la ciutat antiga i la
tardoantiga i com poc a poc però sense aturar-se anà transformant-se no com Poruga
esdevinguda papallona a través d'una metamorfosi sinó com un pollet convertit en gall,
on els elements anteriors no han desaparegut però s'han modificat.

La ciutat de Gerunda, en el sentit antic d'urbs, al segle setè, era en moltíssims aspec-
tes la vella ciutat romana altimperial i, encara més. la del baix imperi. Estem parlant



d'una ciutat esplèndidament ubicada, molt petita, molt poc més de quatre hectàrees i
mitja, ortogonal, amb un carrer principal nord/sud, el cardo maximus, l'actual carrer de
la Força, que era el tram intra muros de la Via Augusta, de 10 peus romans d'amplada,
i un seguit de carrers paral-lels i perpendiculars conformant un seguit d'insulae totes
iguals rectangulars i disposades per strigas. Aquest esquema continua vigent marcant
amb força l'estructura urbana actual. Cal recordar que, primant la situació exacta de la
ciutat per damunt de cap altra consideració, aquesta, perfectament regular, s'hagué d'a-
daptar a una realitat orogràfica complexa i molt torturada, amb forts desnivells (prefe-
rentment d'est a oest) que són perfectament observables, amb carrers costeruts, molts
d'ells substituïts per escales que definiren i defineixen una circulació interior complica-
da especialment de ponent a llevant.

Aquesta situació determina l'existència de tres "plataformes" o zones més planes que,
de dalt a baix, correspondrien al carrer de la Força i insulae adjacents i a l'actual plaça
de la catedral, la seva prolongació natural cap al nord, al sector de la seu, palau epis-
copal, placa dels LLedoners i sector de Bellmirall i carrer Alemanys a l'entorn del portal
Rufí, i la darrera, a la zona de Gironella i caserna d'Alemanys. Les dues primeres con-
centraran preferentment l'hàbitat i els sectors urbans comuns; de la tercera, en tenim
escassíssima documentació fins molt avançada l'edat mitjana i tot fa pensar en un espai
de poca densitat demogràfica i, en canvi, molts horts i jardins, amb un aire suburbà que
hauria mantingut durant uns quants segles.

Aquestes peculiaritats topogràfiques expliquen, entre altres coses, la inexistència,
almenys aparent, d'un decumanus maximus, que contrasta amb la importància determi-
nant del cardo maximus que continua essent, més de 2000 anys després, el vial princi-
pal de la Força Vella.

Totes aquestes circumstàncies ajuden a explicar la tria del lloc del fòrum, fortament des-
plaçat cap a tramuntana però en l'únic lloc possible si calia donar-li una forma rectangu-
lar amb l'eix longitudinal de llevant a ponent, si es volia connectar-lo amb el cardo maxi-
mus i amb les portes principals de la ciutat i si es pretenia aprofitar el brutal desnivell natu-
ral que definia la segona plataforma a l'alçada del lloc que ocupa, ara mateix, la seu, i que
oferia un marc teatral adequadíssim per disposar l'àrea sacra en posició absolutament
dominant i, tanmateix, conformant una única realitat arquitectònica, unint un i altre sector
amb una gran escalinata. Efectivament, també s'hauria pogut ocupar la "plataforma" sego-
na però, en aquest cas s'haurien incomplet les condicions que acabem d'apuntar.

De la plaça foral en coneixem més coses del que en primer moment podria suposar
-se i moltes menys de les que voldríem. Consisteix, en planta, en una enorme plaça rec-

tangular que s'orienta seguint la disposició de les insulae que ocuparia un total de 18
insulae, 10 de senceres i 16 de mitges, amb una superfície d'uns 5200 metres quadrats,
dels quals, uns 3500 correspondrien al fòrum inferior, polític i econòmic, i uns 1700 al
superior definit per la presència central d'un temple que suposem que estaria dedicat al
culte imperial, dominant bona part de la ciutat i tot el territori de l'entorn.

Sabem de l'existència d'una escala d'uns 15 m d'amplada que comunicava les dues
plataformes i que entre el nivell superior de l'escala i l'àrea ocupada pel temple, existia
un desnivell d'uns 2 m. La plaça inferior, on hi hauria la basílica que se situaria obli-
gatòriament ocupant el costat curt occidental, en una posició absolutament canònica i
que trobem com a solució més emprada en els fòrums altimperials. Llevat de la seva ubi-
cació, deduïble a partir del que sabem d'aquesta plaça i de l'evolució posteriors dels dife-
rents sectors, no en sabem res més. És probable que allí mateix hi hagués la cúria i altres
dependències necessàries pel bon funcionament d'una ciutat (el tabularium, per exem-
ple).



vvi

Fig. 68. Planta actual de la Força Vella on s'indiquen la muralla i 1'eixample carolingi de cap al 800.



Podem deduir l'existència de criptopòrtics que serviren per bastir un porticat unitari
però seccionat amb tramades d'alçada desigual, és a dir, adaptant-se al desnivell i solu-
cionant la circulació interior amb escales, en un sector marcat per un clar desnivell
est/oest. Com s'ha vist, uns quants textos, claríssims, ens informen de l'existència i trans-
formació tant del porticat com dels criptopòrtics inferiors. Algun indici, no tan determi-
nant com voldríem, fa plantejar la possibilitat de pensar en un pòrtic superior. Quatre
cardines, amb el principal, hi comunicaven. Possiblement les tramades d'igual altura del
porticat corresponien als sectors marcats pels dos carrers més pròxims. Recordem que
una part important del vell pòrtic, incorporat a les cases veïnes, era visible encara a la
darreria del segle XIII, tal com l'escalinata del sector occidental, on hi hauria hagut la
basílica, esmentada, encara, el 1409, indicis importantíssims a favor de considerar una
llarga pervivència de l'aspecte general de la plaça que no creiem que comencés a can-
viar de debò fins la segona meitat avançada del segle X.

No tenim dades directes de l'evolució del fòrum durant l'antiguitat tardana però tot fa
pensar que existiria sense massa canvis substancials –no de detall– quan el 531 s'aplegà
a la ciutat un concilium visigot, el poble en armes que en un moment de crisi impor-
tant, prengué diversos acords (1). Cap altre espai urbà podia hostatjar un nombre de per-
sones tan gran ni oferir unes condicions tan adequades per parlar, escoltar, discutir i
prendre les decisions oportunes. Per períodes més recents, caldrà observar les notícies
posteriors i intentar veure quines conclusions en podem treure tot esperant que futures
exploracions arqueològiques ajudin a confirmar les hipòtesis plantejades o obliguin a
modificar-les o, per què no, a canviar-les.

Si recordem bé, les excavacions arqueològiques efectuades el 1998 i el 1999 dins de
la nau gòtica van servir per identificar els basaments d'uns grans murs que condiciona-
ren molt més tard la planta de la seu romànica i que s'associaven a nivells romans i que
no poden ser altra cosa que les evidències de les grans obres endegades per aconseguir
regularitzar aquell sector i donar-li forma. Recordem la localització d'un mur exterior d'o-
pus quadratum que hauria servir per dotar d'un frontal recte i uniforme la cara occi-
dental del aflorament brutal i informe de la roca en aquell punt. És molt probable que,
en aquest sector, la muralla actués també de límit i de mur cortina, amb una marcada
altura per fora i, en alguns punts, molt baixa per la part de dins. D'aquestes obres impo-
nents unes foren modificades i parcialment rebaixades i, de ben segur, modificades
quan, vers el 800, es procedí a l'ampliament de la superfície urbana en tot el sector est
i nord-est de la ciutat. No sabem ni com ni fins a on fou afectada aquella muralla, ara
obsoleta, puix que en bona part del seu recorregut septentrional complia el doble paper
de muralla i mur de contenció, tanmateix, calgué obrir-hi obertures per comunicar l'àrea
antiga amb la nova i aconseguir una integració fluïda, sense, però, erosionar-la més enllà
del possible. Altres continuaren en ús fins al moment de la construcció de l'església
patrocinada per Ermessenda i del seu germà el bisbe Pere quan fou necessari modificar
substancialment tot aquella zona que esdevindria el nucli catedralici únic de la ciutat
amb l'església catedral, el baptisteri, el palau episcopal, la canònica i altres dependèn-
cies imprescindibles. En aquests moments, els basaments romans continuaren servint o
bé com a fonament de l'obra nova o bé, soterrats en uns casos i visibles, en altres, per
mantenir la regularitat i l'estabilitat d'aquella zona.

Sabem de l'existència, a partir del segon quart del segle IX i no d'abans, d'una esglé-
sia, cocatedral amb Sant Feliu, dedicada a la Mare de Déu que per diverses raons fou
necessari substituir-la per una altra de nova, més adequada i funcional, a principis del
segle XI. D'aquell temple pre-romànic, carolingi, no en sabem res més i, per acabar-ho
d'adobar, no es conserva enlloc ni un sol bloc arquitectònic decorat que pugui ser rela-
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Fig. 69. Planta de la ciutat de Girona a la segona meitat del segle X.



cionat amb aquell temple tot i posseir un conjunt significatiu de grans blocs romans i
romànics. Aquests fets en porten a suposar que la primera església catedral de Santa
Maria no fou altra cosa que l'adaptació i consagració del vell temple romà, una solució
intel-ligent, ràpida i eficaç.

Si acceptem aquesta possibilitat que s'adiu amb les dades històriques i arqueològi-
ques conegudes, hauríem de deduir que l'antiga àrea sacra del fòrum s'hauria conservat
en prou bon estat, especialment pel que fa a la muralla que en constituïa el límit, que
per força calia mantenir en perfecte estat i pel vell temple pagà la funció del qual, entre
el 395 (o 394) i la primera meitat del segle IX, se'ns escapa. Podria haver servit de cape-
lla, potser serví com a mesquita o no tingué cap funció concreta. No ho sabem i, pro-
bablement, no ho sabrem mai. Sembla, però, que com a resultat de les grans obres ende-
gades com a resultat de l'ampliació cap al nord de la ciutat vers el 800, aquestes haurien
afectat la vella muralla i molt probablement el porticat en U que delimitaria el temple
probablement ja parcialment masegat especialment pel costat meridional, on més nosa
feia i on menys sentit tenia.

Pel que fa a la placa inferior, les dades que posseïm, tardanes, a partir de mitjan segle
X, ens defineixen l'aprofitament d'una part del porticat foral per dues petites capelles
urbanes dedicades a Sant Genís i a Santa Maria de les Puelles, simètricament disposades
de tal manera que podria pensar-se en la conversió de dues estructures antigues, que
suposem obra carolíngia, l'ús continuat de l'imponent escalinata que menava cap a la
part alta de la placa, ara scalae o gradus sanctae Mariae, que d'ençà el 1035 trobem amb
un seguit de cases que s'hi recolzen contra la cara sud (n'hi deuria haver unes altres con-
tra la cara nord que, tanmateix, no trobem documentades fins més tard) que no semblen
massa anteriors i que signifiquen l'apropiació d'un antic espai públic enorme i comple-
tament inútil que en moments d'important creixement demogràfic degué semblar just i
adequat ocupar deixant però un espai suficient, entre les façanes de les cases i el fron-
tal del pòrtic, per circular creant un carrer on hi havia hagut part de l'àrea foral.

Aquesta ocupació controlada i fins a cert punt harmònica de la vella plaça se'ns fa
avinent en el sector més occidental del vell fòrum, on unes petites illes de cases, per-
fectament ortogonals i dibuixant carrers perpendiculars i paral-lels, facilitaven l'ocupació
d'un espai molt cèntric sense ocasionar greuges importants. La vella plaça, bastant reduï-
da però suficient, rebia el nom del Mercadell on queda palesa la seva funció i la causa
principal i primera de la seva preservació, el mercat diari on els gerundenses adquirien
allò necessari pel dia a dia procedents de les explotacions agropecuàries de l'entorn més
immediat. Fora murs, a redós de l'areny de l'Onyar, davant del Mercadal, s'aplegava un
mercat més important, periòdic, una antiga nundina, que òbviament per les seves carac-
terístiques i dimensions no podia celebrar-se intra muros.

L'aparició més tard encara d'evidències clares dels vells criptopòrtics, esdevinguts
cellaria, i de les porticus del fòrum, encara en femení com pertoca en llengua llatina,
formant part d'edificis d'habitació de certa entitat, conjuntament amb les dades que aca-
bem de comentar, que la transformació profunda d'aquell sector hauria tingut lloc a par-
tir de mitjan segle X, potser com a conseqüència d'un fort creixement econòmic i
demogràfic de la ciutat quan els nous sectors obtinguts a rel de l'eixample urbà de vers
el 800, s'havien acabat, en una època en la qual continuava essent importantíssim viure
reclòs darrera un recinte murat sòlid i fiable.

Quedi clar que aquestes consideracions es refereixen a l'aspecte global i a l'ocupació
generalitzada de l'àrea del vell fòrum. De ben segur que d'ençà el segle cinquè o sisè,
agressions menors, puntuals i perifèriques haurien tingut lloc però de manera imper-
ceptible i sense afectar el caràcter general de gran placa de la ciutat.



Convé recordar que la ciutat antiga era dotada d'alguna altra plaça. És segura l'e-
xistència de l'actual plaça dels Lledoners ja des d'època fundacional. La trobem perfec-
tament definida a la darreria del segle X gairebé tal com és avui. Sembla que ocuparia
l'espai de dues insulae comptant-hi els carrers intermedis. La seva continuïtat sense
modificacions significatives és prova de la seva antigor que altrament és raonable com a
zona de descongestió d'aquella "plataforma" alta, on hi arribaven uns camins importants
que sortien directament de la Via Agusta i que mitjançant un recorregut perfectament
adaptat a les corbes de nivell feien possible l'accés de carros sense dificultats a aquest
punt de la ciutat en el benentès que era l'única manera de fer-ho puix que els desnivells
i la situació del fòrum feien impossible cap altre camí. No descartaríem que hagués fun-
cionat com a petit mercat durant molts anys, probablement fins al segle X.

Sembla també molt antiga l'existència de la petita placeta que actualment es troba
davant de les escales de la Pera i la situada davant de l'Institut Vell, coneguda en la docu-
mentació medieval com "carrer ample ". Finalment, recordaríem la possible existència
d'una altra plaça o esplanada en el sector que fou després el verger del castell de
Gironella i que ara ocupen els jardins i les ruïnes de la Caserna d'Alemanys. En una
època imprecisa, probablement carolíngia, una part d'aquesta esplanada hauria servit de
cementiri, no creiem que abans de l'existència de l'església catedral de Santa Maria.

Destacaríem, altrament, un fet que se'ns fa palès en la documentació escrita i que
molt probablement és consubstancial amb la ciutat medieval però també en l'antiga: l'e-
xistència d'horts i vergers, intra muros, a redós d'algunes cases que eren explotats hàbil-
ment conreant-n'hi vinyes i arbres fruiters de tota mena. Tal com calia suposar la infor-
mació precisa sobre aquestes qüestions situen preferentment aquests sectors d'aspecte
suposadament tan poc urbà (rus in urbe), a la zona de Bellmirall, amb espais marcats
per fondalades i barrancs pregons, més adequats per plantar-hi ceps i arbres que a cons

-truir-hi edificis residencials, o al sector de la plataforma més enlairada, entre la plaça dels
Lledoners i el castell de Gironella, on els documents més antics que posseïm en defi-
neixen una imatge suburbial del lloc que ens ha fet pensar en la possibilitat que tot
aquest sector fos demogràficament feble i en canvi densament explotat des d'un punt de
vista agrícola. Que aquesta imatge no ens sorprengui, recordem que la ciutat de Pompeia
desapareguda quan l'erupció del Vesubi el 24 d'agost del 79, tenia intra muros, en horts
i perístils una plantació tan gran de ceps i parres la producció dels quals hauria estat
suficient per proporcionar el vi que la ciutat consumia (2). Aquest aspecte tan poc cone-
gut i tan sorprenent es observable encara en molts sectors de la ciutat vella on sovinte-
gen horts i jardins perfectament closos i arrecerats.

Aquest aspecte s'intensificava en les proximitats immediates de les muralles de la ciu-
tat (sector de Sant Martí Sacosta, del claustre de la seu...), amb horts, vinyals i arbres frui-
ters, tal com determina tota lògica.

Els suburbia immediats, definits antigament per l'existència de les necròpolis urbanes
que ocupaven preferentment el llarg de la Via Augusta, entre l'actual plaça del Vi, pel
sud, i el riu Galligants, pel nord, amb una prolongació perpendicular significativa cap a
l'est, resseguint un vell i important camí que menava cap al puig Aguilar, foren objecte
de canvis importants d'ençà l'antiguitat tardana. La tomba del màrtir Feliu significà un fet
primordial en la història de la ciutat que ha deixat marques profundes en la topografia
urbana. Aquell lloc, importantíssim, esdevingué el punt central del cristianisme d'aques-
ta ciutat i del seu territori fins al punt que l'edifici de culte que es generà al seu damunt
hauria esdevingut de seguida també la seu episcopal a redós de la qual s'hauria generat
l'episcopium, per tant, donant lloc a un barri eclesial extraordinàriament important en
una situació poc canònica, efectivament, però que, tanmateix, no pot ser contestada. Tot



el que sabem de la història eclesial de Gerunda entre el segle IV i 1'XI, apunten decidi-
dament en aquesta direcció. Queda clar que la cocatedral de Santa Maria no existí abans
del segon quart del segle IX i que l'entrada de l'episcopium intra muros no és anterior
al darrer quart del segle X. Recordem, també, que dins de les muralles de la ciutat no hi
hagué cap altra església durant l'alta edat mitjana si deixem de banda les capelles de Sant
Genís i Santa Maria de les Puches. Podria ajudar a entendre aquesta aparent raresa el fet
que Gerunda fou sempre una ciutat minúscula i, en canvi, marcada fortament per la
presència de Feliu. Els esforços concentrats sobra la tomba feien innecessàries altres
obres que a més oferia importants avantatges com eren els prestigi indubtable de la pro-
tecció del sant, important lloc de pelegrinatge, l'existència d'àrees no ocupades i, per
tant, adequades per a bastir-hi el temple i les dependències episcopals i, sobretot, la pro-
ximitat absoluta a la ciutat en un espai ben definit per uns forts desnivells marcats pels
rius Onyar i Galligants, que conformava el futur burg de Sant Feliu i que esdevé, a l'ho-
ra urbà i suburbà. No se'ns faria estrany identificar en futures excavacions, restes d'al-
guna mena de defensa que hagués clos aquest sector altrament prou aïllat per les pecu-
liaritats topogràfiques del lloc.

Quedi clar, també, que el temple episcopal i martirial de Sant Feliu actuaria de defen-
sa simbòlica, de protecció divinal de la ciutat pel sector sud, tal com l'església funerària
de Sant Martí Sacosta, ho feia pel sud, creant un escut intangible i de gran valor la
importància del qual, a tot nivell, no convé menystenir.

L'esglesiola, inicialment molt modesta, dedicada al confessor i bisbe de Tours, fou
conscientment edificada en un lloc privilegiat i dominant, "protegint" eficaçment la porta
de l'Onyar i el portal Rufí i, com corresponia, amb altres finalitats complementàries entre
les quals la de servir un cementiri generat al seu entorn que no era altra cosa que la con-
tinuïtat de les velles necròpolis meridionals. Tal com hem intentat demostrar, tot fa pen-
sar que el seu origen s'hauria de situar en el segle VII, potser en la segona meitat.
Recordem l'important paper d'aquest sant en la defensa i protecció de portes i murs (3).

En altres punts pròxims, tombes privilegiades haurien donat lloc a petits cementiris
cristians (Sant Nicolau/Sant Pere de Galligants), un fet que constatem a bastament en
aquest territori.

Recordem, abans de resumir amb rapidesa els moments més significatius en la histò-
ria del canvi que afectà aquesta ciutat entre els inicis del segle vuitè i mitjan segle XI (fig.
68 a 70), la importància cabdal que tingueren, en cada moment, les muralles que l'en-
cerclaven, unes primeres, prou sòlides, de vers el 300 i unes de noves, imponents i que
coincidiren amb el primer eixample urbà, de vers el 800 que continuen definint el recin-
te actual de la Força Vella amb algun afegitó i millora de la segona meitat del segle XIV.
A cada moment i a cada època aquestes defenses urbanes donaven raó de ser al lloc
ocupat per la ciutat.

Entre la conquesta àrab i la franca és produí un fet substancial que ja hem comentat
i que ara només pretenem recordar, i que no és altra cosa que el canvi de significat de
ciuitas que passa de ser la definició de l'entitat territorial menor formada per la unitat
indisoluble d'urbs/oppidum i ager/territorium, a significar un lloc concret, preferentment
fortificat, i que havia estat, abans de l'enfonsament del regne visigot, seu episcopal. Des
d'ara ciuitas passa a significar ciutat en el sentit que nosaltres donem al mot. Aquest fet
comporta la creació d'entitats territorials menors –les uillae– que conformen plegades un
comtat. L'estructura eclesial, les parròquies s'hi sobreposa perfectament i des de molt
antic.

A partir d'aquest moment, doncs, la ciuitas Gerundae, és un lloc concret definit per
les seves muralles i l'àrea suburbial immediata que per Girona ens és definida, a la darre-



ria del segle XII entre la font de Pedret, a nord, el Castell de Gironella, a l'est, el pont
Fred, a migdia, i la Cadireta superior, a ponent, en el benentès que la ciutat ja s'havia
cruspit el vell terme vil-latà del Mercadal.

Fig. 70. Planta de la ciutat de Girona a mitjan segle XI.



Pel que fa als canvis significatius de l'estructura urbana que sovint coincideixen amb
la cristianització de la ciutat que significa, a partir del segle IV, la creació d'un barri epis-
copal marcat per la catedral, el baptisteri i l'episcopium, juntament amb l'aparició sovin-
tejada d'altres esglésies urbanes i suburbanes, aquestes de caràcter funerari i martirial,
Girona no segueix, ben segur, l'esquema tradicional. L'àrea intra muros de la ciutat resta
impermeable, pel que sabem, a transformacions importants que es concentren prefe-
rentment a redós de la tomba del màrtir Feliu on es bastí l'àrea episcopal. Més enllà i
amb cronologies més avançades (segle VI o VII) aparegueren altres zones cementirials,
una de les quals, Sant Martí Sacosta, posseí una església funerària. A la zona de Sant
Nicolau no sembla que hi hagués altra cosa que una tomba monumental potser esde-
vinguda petita capella. És interessant recordar que no detectem enterraments intra murs
abans del segle IX i com a conseqüència directa de la consagració de la cocatedral de
Santa Maria.

La ciutat tardoantiga i, probablement, l'antiga, haurien pervingut sense modificacions
substancials fins a l'entorn del 800 quan, com a conseqüència d'una necessitat ineludi-
ble, foren alçades unes noves muralles ocasió que s'aprofità per ampliar per l'est i pel
nord-est, la superfície urbana. Aquest fet significa uns primers canvis que afectaren espe-
cialment les zones de l'entorn de l'àrea ampliada. Tanmateix, tot sembla assenyalar que
l'inici de reformes substancials que acabaren per fer desaparèixer el caràcter tardoantic
de la ciutat, tingueren lloc a partir del segle X i, sobretot, d'ençà la segona meitat, una
activitat que no s'aturà i que vers el 1058 ens oferia una imatge urbana ben diferent més
pròxima en alguns aspectes a la imatge actual que a la de cent o cent-cinquanta anys
abans, tan pròxima, encara, al model de ciutat antiga. En aquest aspecte, els canvis que
a tot nivell tingueren lloc entre els segles VII/VIII i el segle XI, a Girona tenen el seu
reflex en les modificacions substancials de l'estructura urbana. Un món havia desapare-
gut substituït per un altre; una ciutat diferent modificava fortament l'anterior que, tan-
mateix, podem reconèixer analitzant amb cura aquesta mena de palimpsest que són els
documents, els escrits, les dades arqueològiques, l'estructura urbana i els edificis actuals
que com més coses sabem, amb més claredat ens parlen.
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V Estudi monogràfic dels termes de la rodalia de Girona

Quan ens plantejàrem l'estudi del territori gironí, vam pensar que el volum de la infor-
mació aplegada, tant arqueològica com documental, permetia fer, en principi, un estudi
de conjunt, que permetés fer una interpretació de les estructures generals, polítiques,
econòmiques, d'organització territorial i social, per trobar una explicació coherent de les
transformacions que, a partir de l'antiguitat romana i tardoantiga, arribés a l'època alt

-medieval, l'anomenada època carolíngia a casa nostra, i pogués resseguir els primers bal-
boteigs del canvi feudal, entre els segles X i XI. Inicialment es tractava d'una feia d'in-
terpretació global d'un territori, que el lector ha trobat en el capítol IV d'aquest volum.

Però a mesura que el treball avançava, ens adonàrem de l'abundància de la informa-
ció recollida sobre molts dels termes o vil les que estructuraven el territori gironí entre
els segles IX i XI. Per això vam pensar que era necessari completar la feina oferint un
estudi, més local i detallat, de cadascuna d'aquestes unitats bàsiques de la organització
política i social en aquells segles. En la mesura que descobríem un territori perfectament
estructurat, a nivell polític i religiós, era evident que aquest nivell d'anàlisi oferia la pos-
sibilitat d'estudiar amb el major detall la complexitat de les línies evolutives que modifi-
caren aquell espai històric, tan nostre, en el decurs d'aquella època de transició, tan
apassionant i mítica com poc coneguda.

El lector s'adonarà de la desigualtat en el tractament de cadascun dels termes explo-
rats. Davant l'abundància documental de termes com Llambilles o Salt, amb 25 o 30
documents datats entre els segles IX i IX, Sarrià només n'ofereix 1, per exemple. Davant
de les mancances, hem tractat de compensar-les, quan era possible, formulant hipòtesis
recolzades sobre els orígens o evolucions dels termes menys coneguts. En tots els casos
creiem poder oferir una interpretació prou seriosa sobre els canvis i les continuïtats en
els termes de la rodalia de Girona; continuïtats que resulten sorprenents, com el lector
podrà observar mitjançant la toponímia o els límits territorials, per exemple, fins al punt
que avui encara podem reconèixer molts dels nuclis i termes actuals, en aquells que la
documentació i l'arqueologia, sempre insuficients, permeten albirar fa un mil•lenni.

Aiguaviva-Vilademany (fig. 85 i 88)

Es tracta, en un i altre cas, d'uns topònims sense misteris. Aiguaviva format a partir
d'un substantiu agua i d'un adjectiu, viva, que faria referència a aigües ràpides o mogu-
des i que potser tingui a veure amb alguna deu o, potser, en ser punt de naixença del
riu Güell (1); Vilademany, tal com constata la documentació més antiga, procediria del
mot vila i del nom propi personal llatí Magnus a bastament documentat.

Les dades arqueològiques que ens permetin resseguir la presència humana abans
del domini carolingi són escasses i de valor desigual però que, tanmateix cal conside-
rar. En primer lloc és interessant recordar l'existència de les restes d'un monumentum,
una tomba monumental de l'alt imperi coneguda amb el nom de l'edifici al qual s'as-
socia: cal Temple. En efecte, damunt d'un turonet suau que domina el pla de Girona
i els vells camins de Vilablareix, Montfullà i Vic, immediatament a ponent de les estruc-
tures imponents d'aquella casa pairal, es localitzen les restes d'un mausoleu turriforme
d'opus caementicium que ocupa un lloc perfectament canònic, dominant, visible a
molta distància i a redós d'un –o d'uns– camí (2). Aquest sepulcre col-lectiu, més petit
que el de Vilablareix, ha de ser considerat com una tomba monumental, costosa i que
caldria lligar amb alguna important villa romana del terme d'Aiguaviva que de



moment no ha estat possible identificar i que, versemblantment no hauria de trobar
-se massa lluny.

En segon lloc recordaríem la descoberta d'un suposat forn de terrissa a la Comanda
d'Aiguaviva, descobert el 1947 en efectuar-se unes rases per conduir les aigües (3). És
un indici interessant que caldria situar amb precisió, per valorar-lo adequadament.

Malgrat la migradesa de les notícies conegudes, tal com hauria de ser raonable, les
dades ens informen, molt de lluny certament, d'una ocupació del lloc i tal com sembla
que passaria a la veïna villa de Vilablareix, no solament es repeteix la presència d'un
monumentum notable sinó també l'existència d'un forn de terrissa que comunament
s'associava a l'explotació d'un fundus.

El primer cop que documentem per escrit l'existència d'Aiguaviva com un terme de
població és en el document de la donació del delmes i primícies de nombroses parrò-
quies de la rodalia de Girona, realitzada pel bisbe Teuter a la canònica de la seu (4),
entre les quals s'esmenta la de Sant Joan (d'Aiguaviva) precedida per la de l'Estanyol
(Sant Andreu) i seguida per la de Salitja, una seqüència molt descriptiva, geogràficament
parlant, que encara avui podem detectar sobre els mapes, car es tracta de tres termes
veïns. Aquest és un indici de la permanència en el temps de moltes divisions adminis-
tratives que han arribat fins als nostres dies, car les parròquies foren l'origen dels termes
municipals posteriors, generalment amb els mateixos límits.

De la relació d'aquesta parròquia amb les veïnes també en parlen uns documents dels
anys 1028 i 1041 (5) referits a alous de la parròquia de Fornells, quan afirmen que aques-
ta afronta, cap a occident, amb la de Sant Joan d'Aiguaviva i la de Sant Menna de
Vilablareix, situada al nord de l'anterior. També un document de l'any 1080 (6) ens per-
met confirmar que Aiguaviva afrontava, cap a occident, amb Sant Andreu de l'Estanyol.
Hem de recordar que totes aquestes esglésies ja sortien esmentades en el document del
bisbe Teuter de l'any 887; per la qual cosa cal pensar que també són d'aleshores els
límits entre les mateixes.

Cal suposar que Aiguaviva era aleshores també una villa, encara que cap dels docu-
ments no ho confirmi explícitament; però així sembla que ho indica el testament de
Ramon Bo de l'any 1066 (7), quan aquest cedeix a la seu els seus alous d'Aiguaviva i
Vilademany. Sembla que es vulgui senyalar l'existència dels dits alous dins els termes de
dues vil•les veïnes integrades dins el mateix terme parroquial. D'altra banda, sabem que
aquest Ramon Bo era noble, car reconeixia com a senyors seus a Umbert Odó i Sicarda,
els poderosos senyors de Montseny, Montpalau, Palafolls i Lloret. Desconeixem la
grandària d'aquest alou i les seves característiques, tot i que la referència del testament
sembla indicar que Ramon Bo hauria donat a la canònica de la seu "tot" el que posseïa
a les citades vil•les; això és, terres i altres béns immobles, però també drets de naturale-
sa diversa. La importància de la donació potser explica l'abast que aconseguí el domini
de la seu en aquests termes.

Des de l'any 950 (8), detectem clarament l'existència de l'altra villa coneguda de la
parròquia, quan el bisbe Gotmar permutava amb la noble Rainilda unes terres que tenia
en el terme de Vilademany i dins la parròquia de Sant Joan d'Aiguaviva, a canvi de les
terres que aquesta tenia en el terme de Domeny. Tot sembla indicar que es tractava
d'una propietat particular del bisbe, no pas de la seu, car en cap moment s'esmenta el
concepte alou.

La comunicació d'Aiguaviva amb Girona es realitzava mitjançant una estrada (carre-
tera). Així ho indica la donació d'alous feta pel bisbe Berenguer a la canònica de la seu
l'any 1056 (9), dins els termes de Santa Eugènia i Salt. Quan es defineixen els límits de
dits termes, aquests afronten al sud amb la carretera de Girona a Sant Joan d'Aiguaviva



—l'antiga carretera de Girona a Vic— i amb el terme de la parròquia de Vilablareix; es a
dir, amb els mateixos límits municipals actuals de Salt amb Vilablareix i amb el veïnat de
Palau, actualment municipi de Girona. Un altre exemple, força significatiu, de l'antigor
dels límits municipals i dels veïnats actuals.

En la 2 a meitat del segle XI comencem a detectar documentalment els masos com a
unitats d'explotació que són trameses íntegrament, o que serveixen de punts de referèn-
cia. Documents dels anys 1067 i 1068 esmenten dos masos; el primer (10) era a
Vilademany, habitat per Gerald sota domini de la seu i limitava amb unes terres d'un
jutge eclesiàstic; era característica la distinció entre el pagès que hi vivia i tenia la pos-
sessió, d'una banda, i la institució o senyoria —eclesiàstica o laica— que hi exercia el
domini. El segon mas (11) era de domini de la muller de Ramon Bonhome, se situava
a Vilademany i va ser donat en una data imprecisa, anterior a l'any 1068, per a la res-
tauració de la canònica de la seu. Evidentment el citat Ramon Bonhome era el mateix
Ramon Bo que l'any 1066 va deixar en testament un alou a la Seu, repartit entre els ter-
mes de les vil-les d'Aiguaviva i Vilademany (12), és a dir, a les dues vil-les que integra-
ven la parròquia. Ja hem vist com el testament no entrava en gaires detalls sobre les
característiques i components de l'alou, tal com acostumava a passar en les descripcions
testamentàries. De tota manera devia tractar-se d'un alou extens, car s'escampava per
dues vil-les i, d'altra banda, reputem que els citats Ramon Bo i la seva dona eren alts
personatges, de cap altra manera podríem entendre que apareguin en el document de
dotació de la canònica gironina, figurant al costat de comtes, bisbes, vescomtes i d'altres
grans magnats.

Tampoc hem d'oblidar que en el seu testament Ramon Bo feia referència als seus sen-
yors, Umbert de Montpalau i Sicarda; aquesta era filla del vescomte Amat de Motsoriu i
mare del bisbe Bernat, la qual cosa fa pensar que aquests termes podien haver estat sota
domini vescomtal i que, mitjançant els processos d'infeudació passessin a mans de
Ramon Bo i, posteriorment, a la canònica de la seu.

Sembla que aquesta, i les altres donacions, van ajudar a construir un important alou
de la seu en aquesta parròquia; per tant no pot sorprendre que en els fogatges del segle
XIV, la majoria dels focs del terme parroquial estiguin sota jurisdicció eclesiàstica —26
d'un total de 34 en el fogatge de 1359-65-(13).
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Bescanó (fig. 85 i 88)

Segons l'etimologia proposada per Coromines (1) es tractaria d'un nom pre-romà d'o-
rigen íberobasc que podria significar carena. Ara com ara no tenim notícia de cap tro-
balla arqueològica significativa que ens ajudi a explicar l'ocupació i l'evolució del lloc
abans de les primeres referències documentals que analitzarem tot seguit.

Les notícies sobre la parròquia i villa de Bescanó són certament molt escasses. Cal
atribuir-ho als limitats alous eclesiàstics documentats i a la previsible importància de la
jurisdicció senyorial laica, que no ha deixat rastre documental conegut, com veurem més
endavant.

La primera notícia d'aquesta parròquia i villa la trobem l'any 1018, quan la comtessa
Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon executaven la voluntat del difunt comte
Ramon Borrell i lliuraven a Sant Daniel nombrosos alous. Un nucli força compacte el for-
maven els situats a les vil•les de Salt, Montfullà, Bescanó, Vilademuç i Vilablareix que,
pel que sembla, formaven un conjunt de vil-les que limitaven les unes amb les altres (2).
Malauradament no coneixem les característiques d'aquests alous, car aquest testament,
com molts altres, no incorporava gaires detalls. Tampoc no ens permet assegurar que el
terme pertanyés a la jurisdicció comtal, car el mateix document explica que els alous
eren comtals per compra feta a l'ardiaca Ennec, en una data no gaire anterior, car la com-
pra havia estat feta pels citats comtes, segurament després de 1010. Per acabar de com-
plicar el seguiment d'aquest alou, en mans de Sant Daniel des del 1018, hem de dir que
gairebé no disposem de més referències en el diplomatari d'aquesta institució, per la
qual cosa pensem que aquesta, o bé el va perdre, o bé el va donar en feu. En aquest
sentit, les referències que l'any 1066 donava el testament d'Arnau Ramon, senyor de
Sobreportes, sobre els seus alous de Salt, Bescanó i Vilablareix, podrien donar-nos la
pista d'on haurien anat a parar els alous esmentats en 1018.

No és fins uns anys més tard quan trobem, per primer cop, notícies de la seva esglé-
sia parroquial; en una data imprecisa, que cal situar entre els anys 1052 i 1055; la com-
tessa Ermessenda va restituir un grup d'esglésies i feus de domini episcopal, entre els
quals s'esmentava l'església de Bescanó (Sant Llorenç) amb les seves pertinences (3).
Ermesenda hauria rebut els feus del seu germà, el bisbe Pere, mort a finals del 1051, i
el nou bisbe Berenguer, barallat amb la comtessa, n'exigí la devolució.

Els límits de la seva parròquia s'esmenten en un document de l'any 1080 que infor-
ma d'un alou de la parròquia de l'Estanyol que afronta al nord amb la parròquia de Sant
Llorenç de Bescanó (4). Per la banda oriental sens dubte afrontava amb la parròquia de
Montfullà, encara que cap document ho afirmi explícitament; per ponent afrontava amb
Sant Mateu de Vilanna, que incloïa la citada villa i la de Pujols, tal com podem llegir en
el testament de Berenguer Eldemar de Sant Gregori, de l'any 1094.

La falta de referències a alous eclesiàstics en el terme de Bescanó, fa pensar que, fins
a la segona meitat del segle XI, el domini i la propietat en el seu terme va estar en mans
dels comtes, ja citats i potser de la noblesa laica. No sembla que la donació comtal de
1018 a Sant Daniel es consolidés, i només mitjançant testaments, els clergat va poder
anar engreixant el seu patrimoni en aquest terme. Així l'any 1085 el testament de Guillem
Ramon deixava un alou a Sant Pere de Galligants (5). Podem pensar que aquest Guillem
Ramon era parent o germà de l'Arnau Ramon que va fer testament l'any 1066, i que va
deixar a la seva mare Garsenda els seus alous de Salt, Vilablareix i Bescanó, que des-
prés de la seva mort havien de passar al sagristà de la seu (6). El seu parentiu sembla
probable, car compartien el mateix segon nom, possible indici de la seva filiació pater-
na, així com alous al terme de Bescanó. Podria tractar-se, per tant de membres de la



família Hostoles, força activa al comtat de Girona, que van deixar alguns seus alous a
diverses institucions eclesiàstiques. Malgrat aquest creixement dels alous eclesiàstics, la
importància predominant dels alous laics —i segurament de la jurisdicció— sembla afir-
mar-se en documents posteriors. En aquest aspecte no podem ignorar que el fogatge de
1359-65 atorga 13 focs de jurisdicció laica a Bescanó contra 6 d'eclesiàstics (7).

Igualment tenim notícia, encara que una mica més tardana, de la principal via de
comunicació que travessava el terme. L'any 1157, per raó d'una permuta de feixes situa-
des a Montfullà, es diu que una d'elles limitava al sud amb la via pública que va a
Bescanó (8); sens dubte la mateixa que venia des de Vic, Susqueda, Anglès i, per Salt i
Santa Eugènia, portava fins a Girona, documentada des de molt abans en el seu pas per
termes veïns com Montfullà o Salt.
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Campdorà-011eda, Santa Eulàlia Sacosta (fig. 85 i 88)

Coromines, en referir-se al topònim de Campdorà, refusa la proposta de Aebischer tot
proposant una altra explicació segons la qual el nom actual procediria del substantiu
campus seguit d'un antropònim, un dels posseïdors o conreadors del lloc, Aderau.

Pel que fa a dades arqueològiques d'època antiga és ben poca cosa el que coneixem.
Només unes quantes sitges la cronologia de les quals, de moment, se'ns escapa i l'e-
xistència d'unes pedreres davant del riu que foren explotades pels habitants de l'oppi-
dum de Sant Julià de Ramis i amb les quals, per exemple, fou bastit el gran mur d'ate-
rrassament sobre el qual es bastí el gran temple de tipus itàlic (1).

En relació a Santa Eulàlia Sacosta, recordar que l'epítet referit a la pujada (ipsa costa
dels documents), és característic d'un camí antic, d'un punt amb una dura pujada que,
en aquest cas, es referia al vell camí que menaria cap a la part alta i plana de Montjuïc,
on es localitza per exemple Elzeda, amb bons conreus i, més enllà, cap a Campdorà i
el Congost, un vial ràpid i còmode que ajuda a explicar que aquell temple esbiaixat en
relació al territori al qual servia esdevingués església parroquial.

Pel que fa a l'advocació, sembla prou antiga tot i que res permet anar més endarre-
ra del 1078. La inscripció conservada damunt la llinda de l'edifici actual on se'ns recor-
da que fou l'únic temple obert al culte durant el domini mahometà no pot ser, de
moment, considerada. Sense una exploració arqueològica del subsòl és impossible anar
més enllà.

Cal recordar, també, el text de Ibn Hayyan referit al mes de juliol de 935 on se'ns
explica un atac d'un estol de guerra califal contra les costes catalanes i on se'ns fa avi-
nent un cop de mà de saqueig i destrucció amb naus de poc calat contra la Costa Roja
que hauria afectat, molt potablement, el pla de Campdorà (2).

Pels volts de l'any 1000, al nord de la vall de Sant Daniel, els altiplans de l'extrem
nord-oest de les Gavarres estaven ocupats per les dues vil les de Campdorà i Elzeda (que
després donaria el topònim d'011eda). La primera referència la trobem l'any 922, en el
precepte atorgat pel rei Carles a un fidel del bisbe, dit Adroer, que cal identificar com a
noble. Entre altres coses, li confirmava la possessió de cases, corts, terres i vinyes en el
"lloc" de Campdorà —cal entendre lloc en el sentit de la villa i el seu terme—. En realitat
el precepte era atorgat al bisbe Guiu de Girona, que ja hauria rebut les esmentades pos-
sessions d'Adroer (3), segurament originades en un precepte reial d'immunitat, per la
qual cosa ara hom cercava la confirmació reial. Més endavant la canònica gironina tor-
naria a ser la beneficiària d'una altra donació quan, l'any 1054, el clergue Guitard
Gaufred li donà els seus alous de Campdorà, Fornells i Viladesens (4). Tot plegat sem-
bla indicar que, des del segle X com a mínim, el bisbe i la seu de Girona exercien algun
tipus de jurisdicció o domini sobre aquell terme.

El coneixement de la villa d'011eda és molt més limitat. La primera notícia és del 1018
quan els comtes de Barcelona van dotar el monestir de Sant Daniel amb l'alou de la seva
vall (5), que afrontava al nord amb la villa d'011eda (Elzeda). El seu nom tornava a
esmentar-se l'any 1066, en el testament d'Arnau Ramon de Sobreportes (6), quan aquest
va deixar a la seva mare Garsenda, uns alous que tenia a la citada villa, juntament amb
els termes veïns de la parròquia de Campdorà i el pla de La Menola —l'actual pla del Pont
Major travessat, encara avui, pel rec de la Menola—. La referència sembla indicar que
Elzeda no formava part del terme parroquial de Campdorà, per la qual cosa podem pen-
sar que, en aquelles dates, que semblen una mica anteriors a la creació de la parròquia
de Santa Eulàlia Sacosta, Elzeda s'integrava dins el terme de la parròquia de Sant Feliu
de Girona —l'antiga parròquia de la seu gironina—, com passava amb els termes veïns del



pla de la Menola (Orta o Pont Major) i la Vall de Sant Daniel. No tornarem a trobar notí-
cies d'aquesta villa, excepte en la forma més modesta de veïnat –documents medievals
que parlen dels masos d'011eda–; el topònim ha pervingut fins als nostres dies en el nom
del mas 011et o Aulet.

Els límits d'aquestes vil-les són relativament clars; per la banda oriental la villa de
Campdorà afrontava amb el terme de Celrà, amb els mateixos límits actuals. Així ho indi-
ca, l'any 1024, el testament de Sunyer Llobet, senyor de Cervià (7), que deixava al seu
fill Silvi uns alous de Celrà que afrontaven a occident amb el riu que passa entre Ferreres
i Campdorà; l'actual riera de les Mines, que encara avui fa de límit entre Celrà i el muni-
cipi de Girona, que va incorporar el veïnat de Campdorà. Per la seva banda, la villa
d'011eda, limitava al nord amb Campdorà, potser mitjançant el límit que separa la divisò-
ria d'aigües entre la vall de Sant Daniel i el pla de Campdorà. Pel sud i l'est limitava amb
el terme de la Vall de Sant Daniel, segurament el mateix límit que va tenir el municipi
de la Vall fins 1960. Finalment, per l'oest limitava amb el citat pla de la Menola, conegut
en el segle X amb el nom d'Orta.

En canvi no tenim gens clars els límits entre les mateixes vil-les, ni tampoc el seu terme
parroquial en els segles X i XI. La primera referència la trobem l'any 1066 quan l'esmen-

t testament d'Arnau Ramon definia uns alous situats a la parròquia de Campdorà; en
canvi des del 1078 (8) –només 12 anys després– coneixem l'existència de la parròquia
de Santa Eulàlia Sacosta, a la qual restà annexa Campdorà fins el segle XIX. Potser totes
dues eren, de fet, la mateixa parròquia, esmentada amb el nom del nucli principal
–Campdorà– l'any 1066, o amb el nom del temple parroquial –Santa Eulàlia– l'any 1078.
Tot sembla indicar que, en una data no gaire anterior a l'any 1078, Santa Eulàlia Sacosta
va ser consagrada com a església parroquial, tot incorporant la costa que portava el seu
nom, el pla o coma de Montjuïc, i també els termes de les vil•les d'011eda i Campdorà.

Ara com ara, les dades disponibles no permeten donar una conclusió clara sobre els
antecedents d'aquesta parròquia, per la qual cosa plantegem la possibilitat de que la
nova parròquia de Santa Eulàlia incorporà una preexistent parròquia de Camporà, cita-
da l'any 1066, un fet que sembla possible si pensem en un document de l'any 1182 que
cita la parròquia de Sant Jaume de Campdorà i Santa Eulàlia Sacosta, és a dir un terme
amb dos temples (9). Aquesta duplicitat d'esglésies parroquials planteja dues hipòtesis;
la primera seria que l'església més antiga hagués estat assimilada per la nova seu parro-
quial, per poder disposar d'un terme parroquial de prou extensió. Aquesta hipòtesi es
recolza en la referència del citat document de 1066, que parla de la parròquia de
Camporà L'altra hipòtesi platejaria l'existència d'una parròquia anterior, l'episcopal de
Sant Feliu de Girona que arribaria fins el pla de Camporà. A començament de la sego-
na meitat del segle XI el bisbe segregà un nou terme que disposava d'un temple princi-
pal a la costa de Santa Eulàlia i un centre de població més allunyat, als altiplans de
Campdorà, on es devia fer necessari aixecar una segona església, Sant Jaume, sufragà -
nia de la primera i esmentada molt més tardanament, puix que Sant Jaume de Campdorà
s'esmenta, per primer cop, en 1182. Ara com ara no estem en condicions de decantar-
nos per cap de les dues hipòtesis.

En qualsevol cas, no pot deixar de sorprendre la fundació d'una seu parroquial –Santa
Eulàlia– tan propera a Girona i a poques dotzenes de metres abans del cenobi de Sant
Pere de Galligants, venint pel camí des de Campdorà i 011eda. Si tenim en compte que
Santa Eulàlia s'aixecava en un alou episcopal, potser cal interpretar aquesta fundació
com el resultat d'alguna disputa entre les dues institucions –episcopal i monacal–, en
relació a l'àrea d'influència parroquial del cenobi; que en principi s'havia de limitar al
petit alou donat pel comte Ramon Borrell l'any 992, però que potser s'havia escampat



per la muntanya de Montjuïc i l'altiplà de Campdorà. Si, com sembla probable, aquests
sectors pertanyien a la parròquia episcopal abans d'aquests fets, el bisbe hauria reaccio-
nat a la pèrdua d'influència –i segurament de rendes– provocada per la major proximi-
tat del cenobi benedictí als nuclis de població situats al nord de Montjuïc. La fundació
de Santa Eulàlia ve ser, sens dubte, una iniciativa del bisbe perquè, com ens recorden
nombrosos documents medievals, se situava en un alou episcopal.

Restava fora d'aquest nou terme parroquial el sector més gran de la muntanya de
Montuïc –de fet, un altiplà–, coneguda en el segle XI com a Miralias i Barrufa, que mira
cap al Ter; pertanyia a la parròquia de Sant Feliu –que arribava pel nord fins al Pont
Major– i era un alou de la Seu, tal com indica un document de l'any 1278 (10). El seu
terme, definit amb el nom de Montjuïc des del segle XIII, va incloure, al llarg de tota l'e

-dat mitjana, el pla de Pont Major, dit Orla en el segle X.
Tot això planteja el problema de la parroquialitat dels termes situats al nord de Girona

abans del segle XI, que ara com no podem resoldre definitivament, però que, com hem
vist, potser caldria relacionar amb la primitiva parròquia de la seu de Sant Feliu i Santa
Maria –fins el segle IX només Sant Feliu–, si tenim en compte el caràcter d'alou episco-
pal que tenia l'indret on va ser aixecada Santa Eulàlia Sacosta –l'indret de la Costa–, i
que es va mantenir al llarg de tota l'Edat mitjana i moderna (11).
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Canet i Montcal (fig. 85 i 88)

No sembla que hi hagi dubtes en considerar que Canet vingui de cannetum, canyar
(1). Pel que fa a notícies sobre troballes arqueològiques significatives, recordem l'e-
xistència d'un poblat ibèric de dimensions més aviat reduïdes, segons sembla, al puig o
castell d'en Carrerica, descobert per Francesc Riuró, que sembla més en relació a la
defensa i control dels accessos cap al pla de Girona que cap altra cosa (2). Algunes tro-
balles són poc aclaridores (3).

La coneguda donació de l'any 887, quan el bisbe Teuter va atorgar els drets d'un bon
nombre de parròquies a la canònica de la seu (4), és la primera menció documental de
l'església i el terme de Canet. El document esmenta la donació dels delmes i primícies
de la "basílica" de Sant Viçenc, que cal entendre ja era la parroquial de Canet, car el
document cita tot seguit les veïnes basíliques de Cartellà i de Sant Gregori, en el conjunt
de la descripció de la catorze parròquies donades als canonges.

La primera referència explícita a la villa de Canet sembla trobar-se en la butlla del
papa Benet VIII al monestir de Sant Esteve de Banyoles, de l'any 1017; entre els nom-
brosos alous s'hi troben els situats a Biert, Granollers (de Rocacorba), Montcal i Canet,
tots ells topònims de vil•les veïnes i esmentades consecutivament en el text, que sembla
seguir un ordre geogràfic (5). S'observa que aleshores també hi trobem la primera
referència al terme de Montcal (Monte Calvo en els documents) (6). La seva parròquia
no surt documentada fins més tard, entre els anys 1052 i 1055, quan la comtessa
Ermesseda restituïa moltes esglésies a la seu gironina, i esmentava també la de Santa
Cecilia de Montcal (7). Ara bé per la seva advocació sembla que ens trobem davant una
església més antiga, potser paleocristiana.

No serà fins la 2 a meitat del segle XI quan trobem dades més específiques sobre
aquests termes; es tracta de documents remarcables per la riquesa de la seva toponímia,
i que permeten identificar almenys dues vil•les més dins la parròquia de Canet. L'any
1060 la seu rebia en donació dos masos —el d'Albera i el d'en Vidal—, situats en la part
occidental de la villa de Canet i dins la seva parròquia, al peu de la serra de Rocacorba;
limitaven al sud amb el camí de la Vall Negra —l'actual Veinera— i el riu Tornavels (la riera
de Canet), a occident amb la serra de Vall Negra (Rocacorba) i al nord amb Torns i Foleià
(8); aquest últim era el topònim d'una villa que encara avui trobem fossilitzada en un
veïnat del mateix nom, al nordoest del terme de Canet, i que tornava a esmentar-se en
un document del 1078 (9). En el mateix terme se situava la villa de Serrallonga esmen-
tada l'any 1086, topònim que no hem pogut localitzar amb precisió, però que cal situar
al sud del terme, car els seus límits estan entre la carretera que va a l'església de Sant
Vicenç a orient i la riera de Canet a occident (el Tornavells).

Per les indicacions dels dos documents anteriors sembla que cal buscar la villa de
Canet més aviat on ara hi trobem el mas anomenat la Torre de Canet —uns 300 metres
a l'oest de l'església, entre el Rissec i la riera de Canet—, que no pas a prop de Sant
Vicenç. És significatiu que el document de l'any 1078 parli d'un alou i una sagrera a tocar
l'església de Sant Vicenç i els afronti amb la villa de Canet i el riu Tornavells a occident,
situació que s'ajusta a l'esmentat mas, que va ser una casa forta medieval i residència de
la família noble dels Canet, tal com indica Jaume Marquès en el seu estudi sobre el
mateix terme municipal. Per tant, en aquest cas podem concloure que el topònim "villa",
a més de referir-se a un terme, també indicava una domus o edifici principal (10).

Una altra de les línies d'investigació que obren tots aquests documents de la 2a mei-
tat del segle XI, permet endevinar la importància que tenia la jurisdicció de senyors laics
dins el terme de Canet. Fins i tot sembla probable que el Guillem Seguer que va rebre



la definició d'un alou per part de dues dones l'any 1086, fos un senyor del terme –o

d'una part del mateix–, car la definició –el reconeixement del domini d'un senyor, també
dita lloació, en segles posteriors– era un competència dels senyors eminents (11). També

sabem que el nom de Guillem Seguer apareix l'any 1078 com a fill de Sunyer i Adelaida

en la venda d'un altre important alou. En tots dos casos es tractava d'alous extensos, si

tenim en compte la distància dels límits afrontats; també cal tenir en comte que els vene-

dors utilitzaven el terme alou per referir-se a les propietats donades, indici de fins a quin
punt se sentien senyors dels mateixos. D'altra banda, els documents dels anys 1060 i

1078 citen a Guillem (¿el citat Guillem Seguer de l'any 1086?) i el seu germà Dagobert,

en el primer apareixen com a donadors i en el segon com a compradors, però la manca

de més dades impedeix anar més lluny en aquest sentit. ¿Estem davant els primers repre-

sentants coneguts de la nissaga dels Canet?.
Són molt més escasses les informacions sobre la parròquia de Montcal en la 2a mei-

tat del segle XI. Només trobem un document significatiu; la venda de dues peces de terra
dins el seu terme i en el lloc dit Projecte (?) afrontava a occident amb el torrent de Garrep
i a nord amb l'esmentat alou de Sant Esteve de Banyoles; això permet situar dites terres

al sud-oest del terme, en el pla de Montcal (12).
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Cartellà-Forgell (fig. 85 i 88)

Etimològicament, Cartellà procediria d'un nom propi, Cartilius (1). Cap dada arque-
ològica contrastada en permet observar l'ocupació del lloc en època antiga llevat de la
troballa casual d'uns denaris d'argent baixrepublicans que s'han datat, amb dubtes, a la
darreria del segle II a.C. o poc més enllà (2).

Podem afirmar que ja existia la parròquia i villa de Cartellà l'any 887, car el conegut
document del bisbe Teuter (3) esmenta la basílica de Cartellà (sense esmentar-ne l'ad-
vocació) com una de les que va donar a la canònica de la seu. Al sud del seu terme s'hi
trobava la villa o vilar de Forgell (Frugello) que surt esmentada com a terme en un pre-
cepte reial de l'any 922), on feia de límit amb el vilar de Montràs i la villa de Taialà
(Teudilane), situades més al sud (4). Tots aquests topònims són identificables actual-
ment.

En el segle XI trobem algunes de les poques notícies que aporten més dades sobre
l'estructura dels seus termes. L'any 1035 Sant Feliu de Cartellà va rebre dues terres que
el document situa a "la Vall" (5); és interessant el fet que totes dues afrontessin amb
carreteres (el document diu strata) que coincideixen amb les que travessen actualment
el terme; des de Taialà a Montcal i des de Domeny a la vila de Cartellà. També resulta
significatiu el document de l'any 1089 on es donava una casa amb terres, vinyes i olive-
res, situada en el cap de la villa de Cartellà -que d'acord amb les afrontacions resulta
ser l'actual veïnat de la Vileta-. Limitava a orient amb el Gàrrep, al sud amb el torrent
Cagarot i al nord amb la carretera que va a Sant Feliu, que se situa uns 300 metres a l'o-
est també surt identificat el torrent de Petrola (6); una situació uns topònims que enca-
ra avui podem identificar perfectament sobre els mapes. En relació a la villa observem,
un altre cop, com la referència a la mateixa indica un nucli o centre de població, com
també hem vist a Canet, i no un espai més extens, un terme.

Respecte del domini jurisdiccional sobre el terme de Cartellà, no podem dir gaire res,
especialment abans del segle XII. Els orígens fabulosos de la poderosa nissaga dels
Cartellà, que pretenien situar les seves arrels a finals del segle VIII, són totalment inver-
semblants (7). De tota manera, la escassetat de la informació sobre el seu terme, només
dos documents al llarg del segle XI, pot ser un indici de la importància de la propietat i
jurisdicció laica. No trobem cap donació a la seu en aquest terme i, en aquest sentit,
recordem que aquesta documentació neix, generalment, dels arxius eclesiàstics; la seva
escassetat podria ser un indici de la importància de la noblesa en aquest terme i dels orí-
gens antics de la nissaga dels Cartellà.

Forgell és una de les diverses vil-les de l'entorn de Girona, el record de les quals sem-
bla esvair-se a les acaballes del primer mil-leni, tal com es palesa a vil-les i termes com
Villa Elzeda, Villa Mucii, Fornelletos, Lambiliolas, Secalares, Clerani, Orta, i altres que,
probablement, mantenien el seu paper nuclear des de l'antiguitat tardana, i el van anar
difuminant en profit dels antics o nous centres parroquials, fins esdevenir termes menors
o simples masos. El cas de Forgell -Frugello- és semblant; ja hem vist com el seu terme
s'esmenta l'any 922 com un dels límits del vilar de Montràs, juntament amb el terme de
Taialà -Teudilane-, la qual cosa fa pensar que estem davant de termes de vil-les. En els
segles posteriors el topònim apareix esporàdicament, citat generalment com un mas, tal
com ha arribat fins als nostres dies.
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Celrà-E1 Congost (fig. 85 i 88)

Segons proposa Coromines (1) el nom de Celrà podria procedir de celeriano, derivat
d'un nom propi Celer/Celera, mentre que Congost, un topònim repetit en diferents llocs
d'aquest país nostre i sempre en indrets amb una mateixa topografia, procediria del llatí
vulgar coangustus (2). Aquesta estretor es refereix, evidentment al pas natural encaixo-
nat entre les muntanyes i el riu que comunica la plana empordanesa amb la Selva. No
repetirem aquí les consideracions efectuades en relació a Campdorà i el suposat cop de
mà contra aquest lloc el 935 (supra). Palagret, segons 1'il-lustre filòleg (3) podria proce-
dir del substantiu palaz, de palatium, seguit d'un nom propi d'arrel germànica. En
aquest cas, si acceptéssim l'explicació, prou versemblant, ens trobaríem davant d'un altre
palatium de tipus fiscal de principis del segle VIII sobre bones terres de conreu i damunt
del vell camí d'Empúries que posava en contacte les dues ciutats episcopals d'aquest
territori tot passant per la ribera dreta del Ter i resseguint bona part de la zona central
del Baix Empordà.

Pel que fa a les dades arqueològiques, si comencem per Celrà caldria fer esment a la
multitud d'estacions ibèriques que denoten un poblament intens i dispers (4). Si ens cen-
tréssim a època romana, hauríem de referir-nos a la villa de ca n'Espolla, sobre el camí
de Juià i parcialment excavada, ocupant un lloc excel -lent des del punt de vista d'una
explotació agropecuària (5).

Molt més interessant per l'enquesta que estem realitzant són les descobertes efectua-
des a l'entorn immediat de l'església parroquial de Sant Feliu, al mig del poble.
Efectivament, el 1974, en efectuar-se obres de canalització d'aigua, fou localitzat, a la
plaça de l'església, a una fondària d'uns 0'95 m, un sòl d'opus signinum prou ben con-
servat que ocupava una extensió controlada d'uns 1'35 m i d'un gruix de 0'13 m, que
continuava per sota del massís de les escales d'accés al temple dedicat a Sant Feliu de
Girona i més enllà (6). La notícia, mancats d'una excavació de més volada, no pot ser
valorada justament ni treure'n tantes conclusions com voldríem. Tanmateix, queda clar
que aquest paviment ha de correspondre a un edifici anterior, que no pot ser, de cap
manera, el temple romànic del segle XI, amb cota de circulació força més enlairada i ben
coneguda, sinó a una estructura anterior. Podria tractar-se de l'església pre-romànica l'e-
xistència de la qual és segura, o d'un altre edifici perifèric, coetani o anterior.

Una ajuda complementària la proporcionà la descoberta el 1975, al carrer de Maria
Cristina, a uns quants metres només a l'oest del lloc que ocupa l'església parroquial, de
tres inhumacions antigues, en caixa de pedres, ben orientades i que denoten l'existèn-
cia a redós del temple d'un cementiri molt antic (7). No és gens fàcil datar justament
aquestes sepultures que podrien ser tardonatigues a altmedievals. En un cas i altre no
fan sinó constatar l'existència d'un lloc de culte i de servei a la comunitat cristiana d'ençà
èpoques molt reculades.

Aquestes troballes i l'antigor de la dedicatòria de l'església a Sant Feliu de Girona,
donen credibilitat a proposar l'existència d'un lloc de culte des d'època molt reculada
probablement d'abans de la invasió àrabobereber.

El terme de la parròquia de Celrà i les seves vil-les apareixen documentats des de la
1 a meitat del segle IX. El precepte del rei Carles al bisbe Guiu de l'any 922 inclou els
alous de la seu a Celrà i Palagret que, segons diu el document, el bisbe Hilmeradus va
donar a la seu (8). Amb tota seguretat aquest bisbe era l'Hilmeradus —o Eimerad— que
va ser bisbe d'Elna entre els anys 916 i 922; per tant es tractaria d'una donació molt pro-
pera a la data del document. El fet que el bisbe fos membre del casal comtal d'Empúries,
era fill del comte Sunyer II i, potser, nebot del comte Delà, pot indicar que, en l'origen,



aquests alous puguin haver estat possessions comtals, i, per tant, els primers indicis de
l'existència dels citats termes, calgui endarrerir-los fins a finals del segle IX, quan es
detecta l'actuació dels citats comtes a terres de Girona i Besalú. La donació té tot l'as-
pecte d'incloure el domini jurisdiccional sobre els citats termes, o, més exactament, part
dels mateixos, car hem de recordar que un precepte reial significava la concessió de la
immunitat sobre els béns i drets públics. Per això pensem que, d'aquesta manera, la seu
i el bisbe de Girona van adquirir el domini sobre el terme de Celrà. Aquest domini, un
cop esdevingut feudal, es mantenia en la 2 a meitat del segle XI, quan Guillem Sunyer va
jurar fidelitat al bisbe Berenguer de Girona pel castell de Celrà (9), del qual el bisbe n'era
el senyor jurisdiccional.

Cal esperar una mica més de temps per trobar la primera indicació de la seva parrò-
quia, tot i que els indicis arqueològics són més antics, com ja hem vist. L'any 946 Sant
Martí Sacosta va rebre unes vinyes situades en la parròquia de Sant Feliu de Celrà, a la
Lloreda, indret de la coma Ciral (10). Aquest i altres dos documents amb donacions de
vinyes a Sant Martí –de l'any 942– (11) donen coneixement d'un cert nombre de topò-
nims; la Lloreda i el seu torrent, la coma de Ciral, la serra de Morena, la Viura i la
Rogatigosa, tots ells de localització imprecisa, però situats a la part muntanyosa del
terme, car afronten sempre amb altres vinyes, serres i torrents, i donen la impressió d'un
intens aprofitament agrícola del sector muntanyós. Altres institucions eclesiàstiques
també disposaven d'importants possessions; és el cas de Sant Pere de Galligants que dis-
posava de diverses vinyes segons un document de l'any 1024. En qualsevol cas, aques-
tes possessions, que cal interpretar com a propietats territorials, i no pas alous, no sem-
blen excloure el superior alou o domini jurisdiccional del bisbe, com veurem en la 2a
meitat del segle XI.

Des de final del segle X es fa evident la relació de Celrà amb els senyors de Cervià,
que arribaren a ser els principals possessors del terme, disputant, en certa manera, la
jurisdicció dels bisbes gironins. L'any 996 Sunyer Llobet de Cervià i la seva esposa
Avierna compraven una propietat, que per la descripció sembla extensa –hi havia cases,
terres, vinyes, arbres, cultius i erms–, situat en el terme de la villa de Celrà, sense més
precisions (12). La mateixa Avierna va testar l'any 998 i deixava el que previsiblement
era la seva part d'aquesta propietat, que ella ja citava com alou, al seu fill Silvi (13).
Aquest mateix Silvi va vendre l'any 1024 una vinya al lloc dit Riard (14) i el mateix any
va rebre, del testament del seu pare Sunyer, un gran alou format per una casa, vinyes i
una rovira, que s'escampaven pel sector occidental del terme; des del Congost del Ter
al nord, fins al Puig de Sant Miquel al sud (...pug de Castelar de Aspirano...), i fins al
torrent de les Mines que aleshores –i ara– limitava el terme de Celrà amb el de Campdorà
(15). Remarquem que la localització del puig del Castellar d'Aspirà en el cim de Sant
Miquel és ben segura, car sobre aquest puig s'hi localitzen restes d'un antic poblat ibè-
ric i aquest tipus de ruïnes han donat lloc al topònim Castellar, tan freqüent en aquestes
comarques. D'altra banda el mateix document indica que la riera feia de límit entre
Campdorà i Ferreres –Ferrarías diu el document–. Això ens fa pensar que l'indret de la
muntanya del Congost, portava el nom de Ferreres, potser un vilar o petit terme de la
parròquia de Celrà. Les mines de ferro que devien donar nom al lloc han pervingut en
el nom de la citada riera.

Sembla que a Celrà poden haver topat les ambicions dels senyors de Cervià amb la
jurisdicció del bisbe de Girona, disputes emmarcades en l'àmbit de les lluites feudals de
mitjan segle XI. El 10 de setembre de 1061 el vescomte Ponç Guerau signava un pacte
de pacificació amb els comtes Ramon Berenguer i Almodis, que finalitzava una etapa de
lluites; el text recordava la usurpació que uns cavallers fidels del vescomte havien fet de



l'església de Sant Feliu de Celrà i els seus drets. El vescomte es comprometia a retornar
l'església al seu legítim titular, el bisbe Berenguer de Girona (16).

Es probable que aquestes baralles hagin afectat també als senyors de Cervià, car el
28 d'octubre del mateix any, Gausfred Bastons de Cervià signava un conveni amb els
comtes (17). La proximitat de les dates, i del citat lloc de Celrà, pot ser un indici de la
relació entre els dos convenis de pacificació, encara que cap dada ho afirmi explícita-
ment ¿Poden haver estat els senyors de Cervià, aliats amb el vescomte Ponç Guerau, els
impulsors de les agressions contra els dominis episcopals de Celrà?; sembla força pro-
bable, ateses les dades presentades.

En qualsevol cas, el domini episcopal sobre Celrà s'aferma en la 2a meitat del segle
Xl, però en el nou context feudal. En una data imprecisa, que cal situar entre 1052 i 1093,
els anys de l'episcopat del bisbe Berenguer, aquest va rebre el jurament de fidelitat de
Guillem Sunyer, que tenia la possessió del castell de Celrà, del qual el bisbe n'era el sen-
yor eminent (18). Aquest marc de feudalització del domini també es fa evident en la rela-
ció dels canonges amb el bisbe, com veurem tot seguit.

Recordem que ja les possessions episcopals a Celrà existien des de començament del
segle X i van ser confirmades en el precepte reial del 922, a més de ser ampliades per
donacions testamentàries com la de Rudafred, de l'any 994, que va lliurar 5 quarterades
de terra a la seu (19). El canonges, un cop la seva institució esdevingué autònoma, també
hi feien compres com la de l'any 1037 (20).

Celrà és un bon exemple del procés de repartiment i permutes del patrimoni de la
seu entre el bisbe i el canonges, al llarg del segle XI, especialment durant la segona mei-
tat. L'any 1068 el bisbe Berenguer cedia el seus alous de Salt a canvi dels masos i tota
la dominicatura (cal entendre tot el domini) que els canonges tenien a Celrà, al lloc
d'Aspirà (la part muntanyosa de Celrà) (21). L'any 1088 el mateix bisbe cedia als canon-
ges l'església de Sant Feliu de Celrà, que havia recuperat en 1061, amb els drets i alous
parroquials.

Els cabíscols de la seu també disposaven d'una part d'aquests alous, infeudats per la
canònica i adscrits a la seva funció; per això trobem que els testaments dels cabíscols
Ponç, Joan i Guillem Ramon –anys 1064, 1078 i 1085– registren les successives dona-
cions, als seus successors, dels alous i masos de la parròquia de Celrà, a l'esmentat lloc
d'Aspirà (22).

L'estratègic indret del Congost del Ter també resulta especialment referit en els docu-
ments del segle XI. El trobem per primera vegada l'any 1024 quan el citat testament de
Llobet de Cervià indica que l'alou donat al seu fill Silvi limita al nord amb la carretera
que va del Congost a Sant Feliu –de Celrà–. Es tracta, sens dubte de l'antic camí
d'Empúries que, des de Girona, anava fins la Bisbal i després vorejava per l'est l'estany
d'Ullastret per pujar fins Empúries. De fet sembla probable que aquesta via ja sigui
esmentada l'any 994 (23), quan una terra donada a la seu se situa –iuxta ipsa strada-
(al costat de la carretera). El mateix indret del Congost surt novament esmentat, amb més
riquesa topogràfica, l'any 1085, quan un alou venut entre laics limitava a l'oest amb l'es-
glésia de Santa Tecla del Congost i a nord amb el mig del riu Ter –en aquesta ocasió no
s'esmenta la carretera– (24). Un document molt posterior, de l'any 1254, citava el mateix
l'indret en un context semblant; es tracta de la venda d'una vinya situada a tocar l'es-
glésia de Santa Tecla del Congost, que limitava a orient amb el torrent de Valltorta, a
occident amb el de Ferreres o de les Mines i al nord amb la via pública (25).

El terme de Celrà és un dels que permeten observar amb més precisió les transfor-
macions experimentades entre els segles X i XI. Apareix primerament vinculat a una
família comtal, mitjançant el bisbe d'Elna. La donació d'aquest alou al bisbe de Girona



no impedeix que trobem documentades diverses vendes o donacions al llarg del segle
X, mostrant la distinció entre alou o domini eminent i propietat útil. Des de finals del
segle X comença la progressiva penetració dels senyors de Cervià, la qual cosa esde-
vindria causa del conflicte entre dos dominis, laic i eclesiàstic, que esclatà violentament
a mitjan segle XI, l'època de les guerres feudals, i que es resolgué a favor del bisbe, que
des d'aleshores esdevingué senyor eminent d'un terme esdevingut castral i donat el feu
a una família de la noblesa laica.
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(19) 994. Els marmessors de Rudafred lliuren una terra a la Seu; "... in terminio de Villa Cilrano in locum
que vocant iuxta ipsa strada (V quarteradam)..." Marquès, Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc.
núm. 66, 155-156.

(20) 1037. Sicars i Alcedúlia, amb Bonet i Ermengarda, venen a la canònica de la Seu un alou; "... infra ter-
mines de villa Celran, sub ipsis curtilibus, ultra vel in ipsum pratum, affrontat... oriente in terra
Guigonis... meridie in terra Arucie... occidente in terra Lubeti... circio in terra sancti Felicis... " Martí,
Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 221, 235.

(21) 1068. Permuta del bisbe amb els canonges de la Seu; dóna els seus molins de Salt a canvi de "... ipsos
mansos et dominicaturam que predicta canonica possidet in Celrano " Martí, Col-lecció diplomàtica...
, citat, doc. núm. 331, 341-342.

(22) 1064. Testament del cabíscol Ponç "...alodium in parrochia sancti Felicis de Celrano in locum ad
Aspirano..." Rius, "Cartes antigues... ", citat, doc. núm. VII, 359-362.

(23) Vegeu la nota 19.

(24) 1085. Bonadona ven a Guillem i Guisla un alou; "... infra termines deparroechie sancti Felici de Celran,
in locum que dicunt ipsa trilea cum ipsa casa et... arboribus... olivarias... terras et
vineas... affrontat... oriente in medio Riard, de meridie... in ipsas Presas... de occiduo ad sancta Tecla del
Congost. .. circii in medio alveo Teder que pergit ad ipsas fonies de Mediniano..." Martí, Col•lecció
diplomàtica... , citat, doc. núm. 391, 410-411.

(25 1254. Una vinya a Santa Tecla del Congost afronta a orient amb el torrent de Valltorta, a occident amb
el torrent de Ferreres, a nord amb el camí. Arxiu Capitular de 1 seu de Girona. CDSG perg. S.XIII (regest).



Domeny (fig. 85 i 88)

Segons Coromines (1) Domeny procediria de dominium amb el significat de "pro-
pietat del senyor". Pel que fa a troballes arqueològiques cal recordar la migradesa i la
poca definició (2) que només serveixen per documentar antigues freqüentacions.

La villa –primer vilar– de Domeny es documenta sempre, des de començament del
segle X, sota domini dels bisbes gironins; per això tots els textos antics que en parlen
els trobem al Cartoral dit de Carlemany del bisbe de Girona, recull, fet a la catedral giro-
nina, de les possessions i drets episcopals, entre els segles IX i XIII.

El primer esment de Domeny apareix l'any 922 en el precepte del rei Carles el Simple
al bisbe Guiu (3); entre les diverses possessions episcopals al comtat de Girona s'es-
menten, per primer cop, i junts, car eren veïns, els vilars de Domeny i de Bruguera, "que
fou d'en Calabuig" segons afegeix el text. Es tracta de dos vilars o nuclis, amb els seus
termes, afegits pel rei Carles al llarg nombre de possessions –vil•les, vilars i esglésies– els
noms de les quals es repetien regularment en els diplomes carolingis des de feia un
segle, i que confirmaven la immunitat episcopal sobre les citades possessions. El mateix
document recordava que cap jutge públic, ni comte, ni cap altra autoritat major o menor
podia exercir la seva autoritat, car l'única legítimament autoritzada pels preceptes reials
era el bisbe.

Resulta remarcable que el rei Carles el Simple afegís aquests i altres nous termes a la
jurisdicció episcopal, com si el monarca encara disposés de la seva autoritat sobre aques-
ta part del seu reialme i, per tant, de la capacitat de concedir immunitats jurisdiccionals,
tal com havien fet els seus avantpassats al llarg del segle IX. Aquesta capacitat d'acció,
si més no residual, que tenia el rei, sembla confirmar-se pel fet que els altres alous que
la seu va afegir al seu patrimoni l'any 922, provenien de donacions –com les d'Adroer,
el bisbe Hilmerad d'Elna, el comte Guifré, Guisla...– o bé de compres, com la del bisbe
Guiu a la vall d'Hostoles. En tots aquests casos el precepte reial es limita a ratificar la
immunitat dels nous alous episcopals. En canvi la donació de Domeny i Bruguera sem-
bla feta per iniciativa reial, com si el monarca disposés, encara, de dominis fiscals per
augmentar la força del patrimoni episcopal.

Una qüestió més complicada és establir si –en el cas de Domeny i Bruguera– es trac-
tava d'alous jurisdiccionals ja existents i incorporats aleshores a la seu, o bé si es tracta-
va de nous termes segregats d'un de més antic Parietes Rufini–, que ja pertanyia al
domini episcopal, però que havien esdevingut espais amb una personalitat pròpia, pot-
ser amb nous nuclis de població. En aquest sentit hem de remarcar que Domeny sem-
pre s'ha trobat relacionat amb Parets Rufí, villa veïna que apareix com un domini epis-
copal des del primer precepte carolingi conegut, de l'any 834, que reprodueix un de més
antic de Carlemany; en canvi els vilars de Domeny i Bruguera –aquest últim segurament
l'actual Fontajau–, s'esmenten l'any 922 només com a vilars; això planteja la qüestió de
quina era la villa o terme a on pertanyien, car els vilars eren, generalment, termes
menors dins d'una villa. A més cal tenir en compte que la situació sembla lleugerament
canviada l'any 950, en la permuta de terres del bisbe Gotmar amb la noble Rainilda (4),
la filla del difunt comte Delà; les citades terres se situaven en el terme de Domeny, ... en
el lloc que diuen Bruguera. Aleshores sembla que Domeny havia adquirit l'estatut de
villa –fet confirmat per un document de l'any 963, mentre que Bruguera hi romania
incorporada dins el seu terme com un terme menor –un vilar–, fins la seva emancipa-
ció, en algun moment indeterminat, entre els segles X-XI.

Per altra banda, sabem que Domeny mai no ha disposat de parròquia pròpia i sem-
pre va formar part de Sant Feliu de Parets Rufí, tot i el costum, modern, d'anomenar-



la Sant Feliu de Domeny. Aquesta dependència ha de venir de molt antic, encara que
no es documenta fins el segle XII, els anys 1140, 1141 i 1183 (5). La relació de
dependència de Domeny respecte de Parets Rufí, en l'àmbit parroquial, i la del vilar
de Bruguera respecte a la villa de Domeny, i també el fet que Domeny i Bruguera
apareguin com una donació nova, afegida al domini episcopal de Parets Rufi en el pre-
cepte del 922, ens fa pensar que aquests dos vilars podien formar part de la jurisdic-
ció parroquial de Parets Rufí, i segurament havien format part, inicialment, de l'extens
domini episcopal del mateix nom fins a començament del segle X. Aleshores el desen-
volupament de nous nuclis humans dins el seu terme, i possibles disputes jurisdiccio-
nals, devien propiciar-ne la segregació i creació dels nous termes, tot mantenint l'an-
tiga relació parroquial, definitivament en el cas de Domeny, i fins al segles XI o XII en
el cas de Bruguera-Fontajau, quan aquest constituí la seva parròquia, com veurem més
endavant.

El fet que el precepte reial del 922 atorgués, o potser seria millor dir ratifiqués, la
jurisdicció episcopal –l'autoritat– sobre Domeny, no vol dir que el bisbe disposés
també de la propietat territorial de tot el seu terme. Per això trobem que l'any 931 la
seu va rebre la propietat d'uns laics –Optat i Melde– dins els termes de Domeny (6),
un camp que mesurava fins a prop de 210 metres de nord a sud i gairebé els matei-
xos d'est a oest (la mesura expressada del dextre valia uns 26 metres). No sabem qui-
nes eren les mesures de les terres que el bisbe va rebre el 950 de la noble Rainilda,
però devien ser considerables, sens dubte, car hem de pensar que es tractava d'una
dama d'alt llinatge, filla del comte Delà i que esdevingué abadessa de Sant Joan en 955
(7). La donadora aclaria que donava terres, no alous, car la jurisdicció que implica
aquest concepte estava en mans del bisbe, com ja hem vist. De tota manera la presèn-
cia de propietats d'una filla de comtes en un terme de jurisdicció episcopal, pot ser un
indici del tipus de problemes –disputes amb les nissagues comtals– que van portat el
bisbe a demanar un precepte d'immunitat on es feia esment explícit del seu domini
del villa re de Domeny.

Eren de dimensions més modestes uns camps venuts pel levita Audesind a Agna el
962 (8); tenien la forma de feixes allargades i estretes, en direcció nord-sud; la primera
arribava fins al riu Ter i la segona limitava al sud amb la via que anava fins a Girona; la
via que travessava tota la plana de Sant Gregori, Parets Rufí, Domeny i Fontajau, traves-
sant el Ter pel gual on ara hi ha el pont de la Barca. La diversitat de propietaris a
Domeny, si més no en el segle X, sembla confirmar-se pel fet que en les afrontacions
s'esmenten parcel-les que pertanyien a d'altres propietaris; tot i que la seu i el bisbe sem-
blen els propietaris principals, ensems que els senyors de tot el terme.

Una terra venuda al prevere Guillem l'any 963 (9) presentava una forma de feixa
extremament allargada; uns 90 metres de nord a sud per només 8 d'est a oest, i també
limitava, al nord, amb la carretera que anava a Girona. Totes aquestes transaccions indi-
quen la importància de les propietats no vinculades a la seu, fossin de clergues o laics,
probablement nobles, però el fet que les trobem documentades al Cartoral de
Carlemany també indica que, d'una manera o altra, varen passar a mans del bisbe, se-
nyor de l'alou sencer.

La localització precisa del nucli del vilar –després villa– de Domeny, dins els límits
del seu terme no resulta gens senzilla, si és que existia cap nucli. Sabem que afrontava
a l'est amb Fontajau-Bruguera, a l'oest amb el nucli de Parets Rufí, on hi havia l'esglé-
sia, i al nord amb Taialà, una altra part, segregada, de l'antic terme de Parietes Ruffini.
D'altra banda, sembla que Domeny no hagi presentat mai cap nucli central de població,
fins èpoques ben recents, ni tampoc ha disposat d'església pròpia. Malgrat tot, resulta



significativa l'existència d'un nucli consolidat a la desembocadura de la riera de
Merdançà i vora l'antic llit del Ter —avui desviat més cap al sud—, conegut com el veï-
nat de la Roureda. Allà s'hi devien situar els molins de Domeny, esmentats sovint a la
documentació des del segle XII, i potser ací rau l'origen d'aquest nucli de població a
començament del segle X. Sembla més probable aquest origen que no al veïnat de la
carretera de Fontajau a Sant Gregori, molt més modern.

Deixant de banda la venda d'unes terres de Domeny entre dos matrimonis l'any 1042
(10), no disposem de cap altra indicació sobre el segle XI. Però no hi ha cap dubte que
va continuar en mans dels bisbes, car sabem, per un document del 1140, que Ponç de
Palol i els seus germans reconeixien tenir en nom del bisbe, com a batlles, el cobrament
de les tasques de Domeny tal com les havien tingut abans el seu pare Guillem i l'avi
Ponç Guillem (11). Això ens fa recular, sens dubte, fins al segle XI i explica com el pro-
cés de feudalització havia afectat els alous eclesiàstics i les relacions amb una família de
la noblesa feudal —els Palol eren senyors del castell i terme de Palol d'Onyar—, que, d'a-
questa manera, s'integraven en les xarxes de fidelitat dels bisbes de Girona, bastides
durant la 2a meitat del segle XI.

Notes

(1) J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, IV (D J). Els noms de lloc i noms de persona detotes les terres de
llengua catalana, Barcelona, 1995, 22.

(2) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 195.

(3) 922. Precepte del rei Carles al bisbe Guiu; "... in comitatu iamdictu... villarem Dominicum et villarem que
fuit Cadabogii que vocaturBrugaria... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc. núm. 37, 117-119.

(4) 950. Permuta del bisbe Gotmar amb la noble Rainilda; aquesta donà unes terres "... in terminio de
Domenio in locum quem aucupant Brugaria vel Monte Eudone... " Marquès, Cartoral, dit de
Carlemany... , citat, doc. núm. 47, 130-132..

(5) 1141. Definició d'un camp al bisbe "...que est in parrochia Sancti Felicis Parietis Ruffini super villam
Domini... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 274, 423; 1183. Donació d'una coro-
mina "...que est in plano de Domen, in parrochia sancti Felicis de Pariete Ruffini..." Marquès, Cartoral,
ditde Carlemany..., citat, doc. núm. 350, 520-521; c.1180. Capbreus de Parets Rufí i Domeny. S'esmenten
més d'una vintena de masos a tots dos termes, que pertanyien al bisbe. Marquès, Cartoral, dit de
Carlemany... , citat, doc. núm. 340, 506-508, 341, 508-509 i 342, 509-511.

(6) 931. Obtat i Melde fan donació a la Seu; "... terra nostra... infra termines de Dominio; et affrontat de
oriente in terra de Castellano (dextros L), de meidie in terra de Juliano et de Adalaigo (dex.XIIII), et de
occidente in terra iam dicta domo sancte Marie (dex.LXXXIIII), et de circi In ipsa strata que indepergit
(dex.LXXXIII)... alius campus affrontat de parte orientis in terra de iam dicta sancta Maria (dex.XVIII),
et de circi similiter (dex.XL)... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc. núm. 40, 122-123.

(7) El personatge de Rainilda o Ranló va ser estudiat per Jaume Marquès. "Domna Ranló... ", citat, 317-329.
No la va relacionar amb el nostre personatge del document del 950.

(8) 962. El levita Audesind ven a Agna dues terres, "... in locum quem vocant Dominio... affrontat ipsa una
terra de... orientis in ten-am de Tudisclo (dex. VIII), et de meridie in medio alveo de Tezer (dex.III), de
occiduo in terra de Adanasia (dex.XVIII)... circi in terra de sancta Maria (dex.III)... et in alio loco...
orientis in terra de Argelaua (dex.XIT), de meridie in ipsa via que discurrit ad Ierunda civitate (dex.L),
et de occiduo in terra de me comaratrice (dex.XII)... circii in terra de Cecilia (dex.L)... " Marquès,
Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc. núm. 52, 137-138.

(9) 963. Faquil ven al prevere Guillem una terra "... infra terminos de villa que vocatur Dominio qui affron-
tat de oriente in terra de Audesindo (dex.XXXVI)... de meridie in terra de Petro (dex.III)... occiduo in
terra de Cecilia (dex.XXXII)... circi In ipsa strada que discurrit ad Gerunda civitate (dex III)... " Marquès,
Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc. núm. 53, 138-139.



(10) 1042. Esteve i Audesind venen a Bernat i Gonçalva dues terres °... ante Gerunda civitate, infra termi-
nos de villa Dominio. Qui affrontant... orientis in terra de Isarno, de meridie in via, de occiduo in terra
Sancti Felicis... circii in via que vadit ubique..." Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm.
104, 220-221.

(11) 1140. Ponç de Palol i els seus germans defineixen a la seu i al bisbe Berenguer, les tasques de "... vida
Domein... que omnia sunt... in parrochia sancti Felicis martyris Gerunde, in prenominata villa... sicut
ea Poncius Guilielmi avuus noster vel Guilielmus... pater noster vel eorumfevatarii... habuerunt et tenue-

runt... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany... , citat, doc. núm. 270, 418-419.



L'Estanyol (fig. 85 i 88)

No sembla que pugui dubtar-se de l'origen del topònim, diminutiu de stagnum, petit
estany o estanyol (1) que fa pensar en l'existència d'una petita bassa o estany de dimen-
sions reduïdes que no ha deixat altres senyals en el terreny que el topònim.

La descoberta, fa molts anys, d'unes extraordinàries joies pre-romanes (2) va propi-
ciar la prospecció del lloc per part de Francesc Riuró i la descoberta, al puig de can
Cendra, d'un poblat ibèric notable (3) que, tanmateix, no ha estat objecte d'excavacions
en extensió ni continuades i que per les noticies aplegades i a través del material que es
conserva als fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, hauria continuat ocu-
pat fins al segle I aC.

La parròquia i villa de l'Estanyol –de fet la primera més que no pas la segona–, s'es-
menten per primer cop en al coneguda donació d'esglésies i drets que va fer el bisbe
Teuter als canonges de la seu, on s'esmenten l'església –Sant Andreu– i la villa
–Estanyol– amb la interpolació d'una altra advocació –Sant Joan– que sens dubte ha de
correspondre a la veïna Sant Joan d'Aiguaviva (4).

Els límits parroquials de la parròquia de l'Estanyol quedaven ben estable rts en un
document de l'any 1080, on Miró Bonfill va vendre un alou –sens dubte extens– format
per diverses cases, tancats, terres i vinyes repartides pel terme de la parròquia. Per això
quan es donen els límits de l'alou aquest limita amb els termes de les parròquies veïnes,
que són Aiguaviva, Vilablareix, Sant Dalmai, Brunyola (Monte Rotundi) i Bescanó (5).
Aquests límits han arribat fins als nostres dies i la seva antiguitat és evident, car moltes
d'aquestes esglésies i termes ja surten esmentats en documents amb data anterior en dos
segles (887) al que estudiem.

Encara que el precepte del rei Carles al bisbe Guiu hagi pogut fer pensar algun cop
que l'esment a les vil-les de l'Estany i l'Estanyol, facin referència al terme que estudiem;
el fet que s'anomenin juntament amb topònims com Cogolls, les Medes i Murrià formant
part d'un conjunt d'alous comprats pel bisbe Guiu entre els anys 907 i 922, fa pensar
que es tracta d'uns topònims relacionats amb el nord-oest del comtat de Girona, entre
les valls de Llémena i d'Hostoles (6).

El testament del comte Borrell –any 993– esmenta un altre nucli –no sabem de quina
naturalesa– dins el terme de l'Estanyol. Les seves donacions al cenobi d'Amer incloïen
alous situats a Securunio –Sant Climent d'Amer–, Sant Julià del Llor, els Pujols –villa
esmentada el segle XI i situada sobre Bonmatí– i Sentegosa, que pensem correspon a
l'actual mas de Sentigosa al nord de l'antic terme de l'Estanyol, en el seu límit amb
Bescanó. Podria tractar-se d'una villa o vilar, si tenim en compte la forma de referir-se
a la situació o termenament de la resta dels alous del document (7).

Entre les migrades notícies que tenim d'aquest terme en el segle XI és remarcable la
presència de la noble Sicarda de Montseny, filla del vescomte Amat, que disposava d'im-
portants alous en els comtats de Girona i Barcelona. L'any 1041 volia recuperar l'alou de
Lloret de Mar, que havia estat del seu marit, Gausfred Bernat, i que aleshores tenien els
vescomtes Guerau i Ermessenda, la seva germana; a canvi va donar tots els seus alous que
tenia al comtat de Girona, excepte el que tenia a l'Estanyol (8). Sabem el que va passar
amb aquest alou, o part del mateix, el trobem l'any 1091 convertit en un mas, una coro-
mina i una olivera, que Sicardis va donar als canonges de la Seu, poc abans de la seva
mort (9). Els clergues Girona ja disposaven d'altres alous a l'Estanyol, com la coromina que
el sagristà Bernat Guillem va donar a Mir Arluí en el seu testament de l'any 1081 (10).

En canvi no podem identificar els compradors i venedors –tots laics– d'una propietat
venuda l'any 1058, que el document situa a la villa de l'Estanyol i dins la parròquia de



Sant Andreu (11); un indici que, segurament, s'hi devien trobar altres vil-les dins el seu
terme. El que si sembla evident es que el terme de l'Estanyol disposa d'una altra esglé-
sia –Sant Bartomeu– que no va ser mai parroquial però que sembla poder datar-se en
una data antiga, si tenim en compte l'estudi dedicat en el volum V de Catalunya
Romànica. Potser podríem trobar-nos davant un segon nucli dins el terme de l'Estanyol,
del qual no aporta gaire informació la seva escadussera documentació (12).
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Fontajau (Bruguera i Taialà) (fig. 85 i 88)

Coromines proposa que el primer topònim podria procedir de fons i d'un nom de
persona d'origen germànic, Agíaldus, la font d'Agiald (1).

Interessa ressenyar la localització i excavació el 1934, en el paratge de Sant Ponç,
d'una tomba en caixa de lloses atribuïda a l'alta edat mitjana per Riuró, enmig d'altres
menys conegudes i que se suposa s'haurien de relacionar amb el cementiri definit a len

-torn de l'església allí existent, les restes de la qual encara eren parcialment visibles al
costat de l'aiguabarreig del torrent de Fontajau amb el Ter (2). La tipologia i la cronolo-
gia de la sepultura no semblen concordar amb la cronologia i advocació del temple
documentat per primer cop el 1134 i que no sembla que puguem fer retrocedir gaire.

El precepte reial de l'any 922 donat pel rei Carles el Simple al bisbe Guiu de Girona,
presenta una novetat remarcable respecte als anteriors del segle IX; als dominis immunes
de la Seu, el rei Carles hi afegia els vilars de Domeny i de Bruguera –que fou d'en
Calabuig, rebla el document– (3). Es dedueix del text, i ho confirmen altres fonts poste-
riors, que ambdós eren termes propers, car el document hi afegeix "en un altre lloc" terres
fiscals a la donació. El fet que el mateix any s'esmenti, també per primer cop, en un altre
document estretament relacionat amb el primer, el terme de Taialà, ens fa pensar que tots
aquests termes veïns havien mantingut una relació molt estreta amb la veïna villa de
Parets Rufí, esmentada des dels temps de Carlemany com a terme episcopal. Com ja hem
vist, resulta força significatiu que Domeny i Taialà estiguessin posteriorment en mans del
bisbe i de Sant Feliu de Girona, respectivament, car no hem d'oblidar que Sant Feliu va
compartir la seu episcopal de Girona amb Santa Maria, fins a la darreria del segle X.

Un posterior document, de l'any 950, precisa més la localització del terme de
Bruguera. En la permuta del bisbe Gotmar amb la dama Rainilda, la citada filla del comte
Delà, aquesta cedia al bisbe unes terres que tenia en el lloc de Brugaria vel Monte
Eudone –és a dir el lloc de Bruguera o de Mont Odó–, dins el terme de Domeny (4).
D'aquesta manera advertim que el vilar se situava dins un terme més ample –la villa de
Domeny, tal com s'aclareix pocs anys després– i dins els seus límits hi havia una mun-
tanya que donà un altre dels noms al vilar, el mont Odó o Eudone. Tots aquests topò-
nims hem de situar-los en el veïnatge de Domeny; i si excloem l'oest, on se situava el
nucli de la villa de Parets Rufí, i el nord, on hi ha el terme de Taialà, només queda el
costat est, on hi trobem l'actual veïnat i antiga parròquia de Fontajau, amb la muntanya
del Puig d'en Roca que pot ser perfectament l'indret anomenat com a Monte Eudone en
el text de l'any 950. Per tant podem concloure, sense gaire marge d'error, que el vilar de
Bruguera fou l'origen de Fontajau.

L'any 1005 trobem un altre text que parla del mateix terme, encara que el topònim
hagi canviat. El testament del difunt Joan atorgava a la Seu un camp dins el terme del
vilar que fuit de condam Amoroni –és a dir que fou del difunt Amorós–, tal com l'es-
menta el text (5). Aquest costum d'esmentar els vilars pel nom de l'antic possessor era
molt freqüent; el nostre vilar ja era citat l'any 922 com el vilar que fou d'en Calabuig,
que diuen Bruguera. Però la millor raó per defensar que ens trobem en el mateix terme
de Bruguera-Fontajau, la dóna una de les afrontacions o límits del camp lliurat; el docu-
ment el situa sota, és a dir al sud, d'una via –no sabem quina–, i arribava fins a una altra
via que va a Sant Gregori, que segurament feia de límit meridional. Els seus límits tor-
nen a definir-se a les afrontacions del mateix document; la terra limita al sud amb la via
que per allà passa –la mateixa esmentada que anava a Sant Gregori–. Es tracta, sens
dubte de l'antiga via que portava des del gual de la Barca –on ara hi ha el pont del
mateix nom– fins al terme de Sant Gregori, passant per Fontajau, Domeny i Parets Rufí.



Al llarg del segle X, l'indret de Bruguera havia tingut un bon grapat de noms; a més de

Brugaria hi havia Monte Eudone, villare que fuit Cadabogii i villarem de condam
Amoroni; aquesta indefinició toponímica pot ser un indici de la formació recent del vilar,

que no aconseguiria consolidar un topònim definitiu fins a començament del segle XII,

Ponte Agello (Fontajau), potser relacionat amb el lloc on es va aixecar, poc abans, l'es-
glésia de Sant Ponç.

El mateix document de l'any 1005 ens indica la importància de les possessions de Sant
Pere de Galligants en el terme de Bruguera-Fontajau, car el camp citat afrontava a occi-
dent i a nord amb altres terres de Sant Pere. Però sabem que les propietats d'aquest
cenobi eren més antigues; per exemple, una de les terres adquirides pel bisbe l'any 950
–citades més amunt– limitava amb terres de Sant Pere a orient, sud i nord. L'esment de
Sant Pere en aquesta data indica que l'origen d'aquest monestir és més antic del que
hom pensa i s'ha de fer recular fins abans del 950 –probablement poc abans–. La presèn-
cia primerenca del monestir de Sant Pere de Galligants a Fontajau és lògica; el monestir
i el terme es troben l un davant l'altre, només separats pel riu Ter. La vinculació es va
fer més evident, des del punt de vista documental, a partir del segle XII, quan el terme

ja era conegut amb el topònim actual de Fontajau (6). De fet es tractava d'una relació de
domini, car l'any 1218 trobem un document on l'abat de Sant Pere firmava, és a dir, apro-
vava, el reconeixement de la batllia del terme de Fontajau a Pere de Roca (7). Aquesta
situació sens dubte era més antiga, car els abats ja figuraven en els documents del segle
XII com a senyors del terme (8). Probablement cal cercar l'origen d'aquest domini en les
donacions comtals del segle X, amb motiu de la fundació i dotació, encara desconegu-
des, del monestir. Per tant, semblen poc fonamentades les referències d'autors com Botet
i Sisó o Calzada al domini de Sant Feliu de Girona sobre Sant Ponç de Fontajau (9).

La presència d'aquest domini de Sant Pere sobre el terme de Bruguera-Fontajau, citat
com un domini episcopal en 922, indica que la seu no va arribar a consolidar mai les
seves possessions en aquell indret. Tot i que no disposem de dades concretes, la divisió
del domini sobre Domeny i Bruguera, en mans de la seu i Sant Pere, respectivament,
devia separar el dos termes, que semblaven ben units a mitjan segle X; fins al punt que
aquesta podria ser la causa de l'erecció del temple parroquial de Sant Ponç, en una data
fins ara desconeguda, però que podríem situar, com la seva veïna de Taialà, en el segle
XI, potser avançat, i que concorda molt bé amb l'aparició de l'advocació dels sants Ponç
i Narcís a Girona, no documentats abans de l'any 1000.

La situació estratègica del vilar i terme de Bruguera-Fontajau –dins l'angle format per
la corba del Ter davant Girona– explica que sigui un lloc de confluència de vies de
comunicació, com encara ho és avui. Ja hem vist com l'any 1005 hi passava la via que
anava a Sant Gregori, però podem recular més i trobar, a les afrontacions de l'any 950,
una carretera que va a tot arreu, situada a orient, en direcció nord-sud, d'una de les
terres afrontades. Podem aventurar, a tall d'hipòtesi, que es tractava de la carretera que,
des del gual de la Barca, –nom posterior, però molt indicatiu– portava fins al pla de
Sarrià i fins al Pont Major, per la riba esquerra del Ter.

En relació al terme de Taialà, entre Domeny i Sarrià de Dalt (can Guilana) s'han assen-
yalat afloraments de greda, popularment pedra sorrenca, que foren a bastament usats a
Gerunda entre l'època fundacional i l'alta edat mitjana. Es interessant ressenyar la notí-
cia que ens ha tramès Francesc Riuró, referida específicament al terme de Taialà, on
recorda que tot prospectant el 1934 la pedrera romana al costat del mas Botet, observa-
ren l'existència, en una de les parets de l'explotació, d'una inscripció en sil-labari ibèric
que després varen saber que era una broma (10). En unes prospeccions que realitzà el
1952 Miquel Oliva recollí ceràmica romana i fragments d'àmfora itàlica (11). Aquí pro-



bablement hi hauria hagut un dels sectors d'explotació antic més ben conservat d'aque-
lla vella pedrera en ús durant uns quants segles.

El terme de Taialà només s'esmenta un cop en la documentació dels segles X-XI. El
precepte reial atorgat al fidel Adroer el 922 per iniciativa del bisbe Guiu, li confirmava
la possessió del vilar de Monteraso –que va donar lloc al mas de Montràs– dins del des-
conegut terme de Foliane (12). L'afrontació a orient amb el terme de Teudilane, ens
parla, amb tota seguretat de l'antiga villa de Taialà, car aquesta se situa a poca distàn-
cia, cap a orient del citat mas D'altra banda, Taialà també apareix en l'afrontació nord;
on es diu que el vilar afronta amb el rec que va a Teudilane –l'actual riera de Taialà–.
Pel que fa al desconegut terme veí de Foliane, nosaltres pensem que aquest topònim
planteja dubtes sobre la seva transcripció; podria tractar-se d'una confusió de l'escrivà
entre la T i la F, i en aquest cas caldria llegir Toliane que s'identifica fàcilment amb el
Toiolane i similars que apareixen des del segle XII com a sinònims de Taialà. Per altra
banda, el mas de Montràs apareix relacionat amb la parròquia de Taialà des de l'edat
mitja, la qual cosa ens fa pensar que ja devia formar part del terme d'aquesta villa des
d'abans.

Sobre aquest terme tenim poques notícies, però prou indicis –principalment dades
del segle XIII– (13), per defensar que el domini eminent era en mans de Sant Feliu de
Girona, des d'una data desconeguda, tot i que podem establir algunes hipòtesis. En
primer lloc, cal recordar que Sant Feliu fou l'única catedral de Girona fins al segle IX,
i des d'aleshores fins a les darreries del segle X, cocatedral juntament amb Santa Maria,
compartint parròquia i alous; per això no ens pot sorprendre que la documentació de
Sant Feliu no aparegui, segregada de la seu, fins la 2 a meitat del segle XI. D'altra
banda, hem de considerar que en el precepte reial atorgat a Adroer el 922, el bisbe
Guiu apareix com a senyor i protector del seu fidel en relació al vilar de Montràs, inte-
grat en el terme de Taialà; això ens fa pensar que el citat terme formava part de la
jurisdicció episcopal. La documentació tardana, l'any 1107, de l'església de Sant Narcís
de Taialà (14), i la poca antigor de la seva advocació, car la devoció a Sant Narcís no
es desenvolupa, a Girona, fins pels volts de l'any 1000, fa pensar en una vinculació
antiga de Taialà amb el domini episcopal de Parietes Ruffini i amb el seu terme parro-
quial de Sant Feliu.

Malgrat tot, com no tenim cap notícia concloent, només indicis, sobre l'existència de
jurisdicció de la seu sobre el terme de Taialà en els segles IX i X, a diferència del que
passava amb els veïns termes de Parets Rufí i Domeny –car aleshores el nom de Taialà
també hauria quedat enregistrat en algun dels diversos preceptes reials o papals–; hem
de concloure que la hipotètica possessió o jurisdicció sobre Taialà de Sant Feliu de
Girona planteja dues possibilitats o vies; en primer lloc, que Sant Feliu hagués aconse-
guit el domini en algun moment avançat del segle X, o bé al llarg del segle XI, mitjançant
alguna donació desconeguda, quan tot just havia perdut el seu status episcopal. La sego-
na hipòtesi planteja la situació de Taialà integrada dins un terme episcopal més gran –el
de Parets Rufí– com segurament passava amb la veïna Domeny. Amb la divisió de les
possessions de la seu entre Santa Maria i Sant Feliu –fet observat en alguns documents
del segle XI– el terme de Taialà hauria estat separat de l'alou episcopal de Parets Rufí i
lliurat a Sant Feliu. Potser cal interpretar que els termes de Taialà i Domeny-Fontajau
havien nascut al mateix temps, car surten esmentats, per primer cop l'any 922 en docu-
ments complementaris. Haurien estat segregats del gran terme episcopal de Parietes
Ruffini, però van mantenir la relació de dependència amb els antics dominus; Taialà
amb la primera seu episcopal, esdevinguda abadia de Sant Feliu des de començament
del segle XI, i Domeny amb el bisbe.
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Fornells (fig. 85 i 88)

Poques són les dades arqueològiques referents al terme de Fornells escassament pros-
pectat. Si deixem de banda la troballa casual d'una peça d'un molí giratori (catillus) (1),
només recordar la localització durant les obres de construcció de la variant de la carre-
tera N II i excavació d'una sitja que, curiosament, hauria estat inutilitzada durant el darrer
quart del segle primer (2).

La primera referència al terme de Fornells el trobem en la donació del bisbe Teuter
a la canònica de la seu; aquesta comprenia un bon nombre d'esglésies de la rodalia a
més de les dècimes de Fornells i Fornellets; essent l'únic cas que no s'esmenta cap esglé-
sia (basílica) acompanyant la donació dels drets parroquials de cada terme (3). Pensem
que això no significa que no existís l'església de Sant Cugat de Fornells –que sembla
tenir una advocació molt remota– sinó més aviat que en el cas d'aquest terme –les vil-les
de Fornells i Fornellets– la donació del bisbe comprenia només les dècimes parroquials,
és a dir una part dels drets, i no les dècimes i primícies senceres que s'esmenten en rela-
ció a totes les altres esglésies. El terme parroquial de Fornells no tindrà confirmació tex-
tual, i només de manera implícita, fins un document de l'any 1028, on uns alous de les
vil-les de Fornells i Fornellets limitaven per totes bandes amb els termes parroquials
veïns; Quart, Llambilles, Campllong, Riudellots, Aiguaviva, Vilablareix i la parròquia de
Sant Feliu de Girona –l'antiga episcopal., a Palau Sacosta (4). Es tracta dels mateixos
límits que han arribat fins als nostres dies i que semblen palesar un origen encara més
remot, car la donació del bisbe Teuter l'any 887 ja esmentava la majoria de les dites seus
parroquials.

Al terme de Fornells tingué lloc una remarcable activitat de compres, empenyora
-ments i donacions d'alous que se situen, generalment, en el sector meridional del seu

terme –on s'hi trobava la villa de Fornellets– i que podem seguir documentalment. L'any
1013 Gausfred Llong –magnat gironí amb possessions en altres llocs del pla de Girona

–va comprar a Duran i Llobeta un alou, del qual només sabem que contenia terres i arbres
i que se situava dins el termes del vilar Rudric, al sud del terme parroquial. Limitava amb
el termes de Llambilles i Camplllong a l'est i al sud, i amb l'Onyar al nord i l'oest (5).
Evidentment es tractava d'un alou molt gran, encara que cal pensar més aviat en un con-
junt de terres, o millor de drets sobre les mateixes, escampades dins d'aquests límits, que
no pas en un nucli compacte. En aquest document el terme del vilar Rudric sembla assi-
milar-se amb el de la villa de Fornellets, topònim que aniria desapareixent en el seu
profit.

L'any 1028 Gausfred Llong ja era mort i el seu alou, que també abastava possessions
a la veïna villa de Fornells, havia estat comprat per Guitard Arnau i Riquila, que ales-
hores els vengueren al vescomte Bremon de Cardona pel preu de 100 unces d'or, un
preu considerable si el comparem amb una altra venda feta 13 anys abans, quan els com-
tes Ramon Borrell i Ermessenda van comprar al bisbe Pere l'alou de la vall de Sant
Daniel pel mateix preu de 100 unces-. Els citats alous s'escampaven pels termes de les
vil-les de Fornells i Fornellets, i també per la desconeguda villa de Pujo Richinario (Puig
Riquiner) –senyal que es devia trobar sobre un petit turó–, si admetem que la conjunció
llatina vel, que uneix els topònims podria significar "i" (et); en aquest cas, es tractaria
d'una villa o vilar, el tercer nucli del terme parroquial de Fornells, de la qual no tenim
més notícies. L'alou del difunt Gausfred Llong comprenia un grapat de possessions;
cases, corts, terres, vinyes, prats, boscs, arbres fruiters, molins, i s'escampava pels termes
de les dues –o, potser, tres– vil-les esmentades, car els seus límits afrontaven amb les
parròquies veïnes citades més amunt (6); un fet indicatiu que el terme parroquial de Sant



Cugat incorporava les dues o tres vil•les citades a començament del segle XI. El mateix
any –1028– el vescomte va empenyorar aquests alous a Bernat i Guadall, però segura-
ment els va recuperar ben aviat, com tindrem ocasió de veure seguidament. No podem
ignorar aquesta presència dels vescomtes de Cardona a Fornells amb la presa de pos-
sessió del castell de Gironella, en feu dels comtes, documentat pocs anys després. De
tota manera, potser no podem fer recular aquesta important possessió fins aquest 1028,
car el successor de Bramon, el vescomte i bisbe Eriball, va morir i testar en 1041, i en
cap punt del testament citava cap mena de vinculació amb el castell de Gironella, a
diferència del que feia amb molts altres castells i els alous de Fornells, com veurem més
endavant.

L'any 1032 el vescomte Bremon havia mort i el seu germà i hereu, el citat vescomte
Eriball, que també era ardiaca de la seu gironina, va donar una part d'aquests alous, en
feu, al prevere Guadamir, aclarint que estaven dins la parròquia de Sant Cugat de
Fornells. Se situaven en el lloc de Sigberta –l'actual mas Giberta– del terme de Fornellets
i en els termes de Regacs i de Iouad, probables vilars al nord del terme veí de Riudellots
de la Selva –els moderns masos de Reixac i de Joals– (7). Tot plegat afrontava amb diver-
sos alous, amb l'Onyar i el Riudemics –l'actual riera de Bugantó– al nord. Destaca també
l'esment de la via que anava a Girona com a límit occidental; sens dubte la via de Girona
a Barcelona, citada ja des del segle IX i que portaria el nom de camí Barcelonès més
endavant.

Eribau, que havia esdevingut bisbe d'Urgell, a més de vescomte, morí assassinat, i en
el seu testament de l'any 1041 va deixar els seus alous de Fornells a la canònica de Sant
Vicenç de Cardona (8). Novament s'esmentaven com a límits els termes de les parròquies
veïnes, però aquest cop en el recorregut dels límits s'hi afegien les parròquies de Palol
d'Onyar i de Salt, un fet incomprensible, car aquestes no limiten amb la parròquia de
Fornells. Pot tractar-se d'un error de còpia o bé de la inclusió d'algunes de les posses-
sions del testament dins el terme veí de Palau Sacosta, que sí afronta amb les esmenta-
des parròquies.

El testament d'Eribau d'Urgell és l'últim document que esmenta el topònim de
Fornellets, des d'aleshores passa a dominar l'esmentat de vilar Ruderic, convertit en villa
des de l'any 1047, quan es citat com a límit occidental del terme de Llambilles (9). No
sabem exactament com interpretar aquest canvi del topònim, potser el nucli o centre del
terme va canviar de lloc, i també de nom. En qualsevol cas, no podem localitzar amb
seguretat cap dels dos nuclis que van donar lloc als citats topònims i que semblen haver
desaparegut sense deixar rastre

Els alous que pertanyien a la Seu, del terme de Fornells, s'esmenten per primer cop
en el precepte reial de l'any 922, quan el rei Carles confirma la jurisdicció de la Seu sobre
diversos alous a Campllong, Fornells i el vilarSeddonis que pot ser l'actual mas i veïnat
de Sant Dionís, del veí terme de Campllong (10). No tornarem a trobar nova activitat en
relació a la Seu fins la 2a meitat del segle XI quan es documenten diverses donacions
—els anys 1054 (11), 1068 i 1100—, especialment significatives en el cas de l'any 1068 —on
s'esmenta novament el vilar Ruderic— (12), i l'any 1100, on es dóna un alou prop del riu
Bugantó, també conegut com el Riudemics-, per tant situat també dins el terme de la
citada villa o vilar (13).

No podem ignorar el fet de l'existència del castell de Fornells, un dels castells ter-
menats documentats més antigament en el comtat de Girona. En relació al castell, hem
de notar la seva localització, en l'actual mas Castell, a l'esquerra de l'Onyar; se situa pro-
per a l'antiga via de Girona a Barcelona, tal com ho feien altres castells de pla; Caldes,
i Torcafeló (Maçanet), i algun dels situats més al nord de Girona –Castellum Fractum, a



Sant Julià de Ramis–, d'antiguitat comprovada, a tocar l'antiga via Augusta. Tots els docu-
ments que permeten fer el seguiment de la seva història en el segle XI han estat publi-
cats, pertanyen a la documentació comtal de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (14), car, des
de mitjan segle XI, el castell esdevingué domini dels comtes de Barcelona.

La primera referència al castell, o millor al castrum, la trobem en un testament de
1048, quan Bernat Ermengol, va deixar el castell a la seva esposa Gualagard i al seu fill,
encara nonat, sota la baiulia o protecció dels comtes Ramon Berenguer i Elisabet, que
haurien de quedar-se amb la propietat del castell si el fill no naixia. Segurament el fill
no nasqué viu, car l'any següent trobarem als comtes actuant com a senyors del castrum.

Aquesta primera referència al castell no indica necessàriament la data del seu aixeca-
ment, però, tot i això, tenim motius per pensar que l'erecció del castrum, o millor, la
seva constitució com a centre d'un domini jurisdiccional, s'esdevingué molt poc abans.
En efecte, l'any 1040 hem vist com Eriball, bisbe d'Urgell, vescomte de Cardona i arxi-
prest de Girona, va fer testament i va deixar nombroses possessions escampades pels
comtats d'Urgell, Osona, Girona i Barcelona. Generalment, Eriball menciona sempre el
terme castral al qual pertanyen les seves possessions, la paraula castrum és una de les
que més sovintegen en el document. Però les diverses vegades que esmenta els béns o
drets llegats a Fornells i Fornellets, mai els esmenta formant part d'un castrum. Per nosal-
tres, aquest podria ser un indici de la inexistència del citat castrum abans del 1040; la
seva erecció podria ser situada, per tant, entre els anys 1040 i 1048, com una propietat
particular del citat Bernat Ermengol, un fet habitual en aquella etapa de pertorbacions
entre la comtessa Ermessenda i el seu nét Ramon Berenguer I, propícia, per tant, a un
acte d'insubordinació tan evident com erigir un castrum, o sigui, una fortalesa amb el
seu terme jurisdiccional, al marge de l'autoritat comtal. Això vol dir que alguns, o molts,
dels castells aixecats durant els anys embolicats de les revoltes feudals, escapaven com-
pletament de l'autoritat comtal; els comtes només els aconseguiren mitjançant donació o
compra dels senyors que els bastiren, com sembla ser el cas que ens ocupa.

Bernat Ermengol, va fer el citat testament el 3 de maig de 1048 a la casa que els
hereus del difunt Gausfred Vidal, senyor de Pals, tenien a Barcelona, la qual cosa pot
ser un indici de les relacions familiars del nostre personatge. Més enllà d'aquesta apre-
ciació no tenim més dades per conèixer amb precisió la seva nissaga, però tenim altres
indicis per pensar que podria ser d'una família que tingués importants possessions en
altres termes veïns i. d'altra banda podria tractar-se del Bernat, citat l'any 1028, que
adquirí, per empenyorament, els alous del vescomte Bremon. El nom d'Ermengol no era
gens estrany a la veïna parròquia de Vilablareix en aquells temps; el trobem pocs anys
després, 1066, en el testament d'Arnau Ramon de Sobreportes, quan aquest deixava a la
seva mare, Garsenda, un alou a Vilablareix que havia comprat a Miró Ermengol. L'any
1079 Hug Ermengol, segurament un germà de l'anterior donava el mas Massana de
Vilablareix a Arnau Dalmau, un altre noble, estretament emparentat amb Sicarda de
Montseny, mare del bisbe Bernat Umbert. Sembla, per tant, que tots aquests Ermengols
puguin haver estat membres d'un mateix llinatge, amb una presència significativa a
Fornells i Vilablareix.

Menys d'un any després de la mort de Bernat Ermengol, el 6 de febrer de 1049, tor-
nem a rebre notícies del castrum de Fornells. Es tracta d'un conveni de pacificació, defi-
nició i evacuació del citat castell, fet per Hug Guillem i Adalgarda, a favor dels comtes
Ramon Berenguer i Elisabet. La pacificació significava un pacte que cessava les hostili-
tats o diferències que havien enfrontats a les dues parts, que s'haurien disputat el domi-
ni del castell després de la mort del citat Bernat Ermengol; la fidelitat significava el jura-
ment d'obediència i ajuda que Hug Guillem i Adelgarda feien als comtes, enfrontats ales-



hores a l'àvia Ermessenda; l'evacuació volia dir la renúncia feta per Hug i Adalgarda a
favor dels comtes, reconeguts com a propietaris i detentadors de la potestat del castell i
el seu terme, tal com especificava el testament de 1048.

El dia després, 7 de febrer de 1049, els comtes retornaven, o millor encomanaven, el
castell al citat Hug, després que aquest es comprometés a servir fidelment als comtes i
retornar-los-hi el domini del castell quan ho demanessin. Es tracta del primer pacte feu-
dal entre el comte i un magnat documentat al comtat de Girona.

No tenim més notícies del castrum fins vuit o nou anys després, el 1057 0 1058, quan
el comte Ramon Berenguer i Almodis, la seva tercera esposa, van apressar-se a obtenir
juraments de fidelitat i signaren convenis de reconeixement dels castells amb els princi-
pals magnats del comtat de Girona, un cop s'havia resolt la disputa amb l'àvia
Ermessenda i aquesta havia renunciat als seus drets. Entre els juraments i convenis s'es-
tabliren dos amb Ramon, fill de Ledgarda, que reconeixia la potestat dels citats comtes
sobre el castrum de Fornells. Es possible vincular aquest Ramon amb els anteriors cas-
tellans, car el nom de la seva mare, Ledgarda, pot ser una variació de l'Adalgarda citada
en 1049; en aquest cas, Hug Guillem hauria estat el pare de Ramon. D'altra banda, sabem
que el germà d'aquest, Berenguer, era abat de Sant Feliu –de Girona– i castellà del cas

-trum de Tudela (Sant Gregori), castell pel qual també s'encomanà als citats comtes.
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Gironella del Pla (Pla de Girona) (fig. 85 i 88)

L'actual edifici/escola de Bell-lloc ocupa, ampliant-los, els vestigis prou ben conser-
vats de l'antic mas de can Pau Birol, abans Gironella del Pla, una extraordinària masia
de vocació suburbana disposada damunt mateix del pla de Girona, una zona agrícola
excepcional. Una part del mas havia estat bastida damunt les restes d'una villa romana,
les ruïnes de la qual devien ser prou evidents. Fou precisament aquí on es localitzà, el
1876, el mosaic de les curses de circ que formava unitat amb un altre tapís geomètric
dominat per l'emblema de Bel-lerofont occint la Quimera i, en un altre lloc, un altre sòl
monumental on es representava Paris lliurant la poma d'or a Afrodita. Sabem, també, de
l'existència d'uns banys privats amb sòl de mosaic en alguna de les cambres i restes evi-
dents de bases i tambors de columna de greda i altres restes que donen clara idea de la
importància del lloc. La villa no ha estat mai explorada en extensió ni amb metodolo-
gies rigoroses, però esdevé el paradigma del que devien ser les vil•les suburbanes del
territori immediat de Gerunda. Només sabem que continuava existint durant el baix
imperi sense, però, ser capaços d'anar més enllà (1).

En referència a aquest indret suburbà, el topònim Pla de Girona s'esmenta sovint en
la documentació medieval des del segle XI, però generalment en un sentit imprecís, car
no sabem quan té un significat geogràfic –la plana davant Girona, a l'altra banda de
l'Onyar– o bé de terme jurisdiccional, com sembla en altres casos. El primer significat
sembla establir-se l'any 1019, quan la vescomtessa d'Empúries va donar a la canónica de
la Seu diversos alous a Pedret, al Mercadal i al pla de Girona, en aquest últim cas resul-
ten de difícil localització (2). A principis del segle XI, el vincle d'aquesta família ves-
comtal amb el pla i la ciutat de Girona sembla molt estret, car també n'era membre
Blidguer, el primer abat efectiu –des de 1017– de l'antiga seu de Sant Feliu.

El que sembla segur és que una gran part d'aquest pla era de domini comtal, si més
no a principis del segle XI. Com que les evidències sobre els termes jurisdiccionals del
Pla són molt fragmentàries, cercarem també en documents dels segles XII i XIII que
il-luminen una mica més l'escenari històric dels temps anteriors. El lector sabrà discul-
par-nos per aquesta digressió temporal, però d'aquesta manera trobarem indicis més
sòlids sobre aquest domini altmedieval.

L'any 1056 el bisbe de Girona va donar als canonges de la Seu els seus alous –terres
i horts– en els termes de Salt i Santa Eugènia. Els seus límits per la banda oriental –cap
a Girona– citaven, de nord a sud, tres sectors o termes; en primer lloc termenava amb
l'alou de Bernat 011uí –després dit la coromina de Kallerons (any 1076)–, en segon lloc
amb l'alou comtal i finalment amb la via que anava de Girona a Sant Joan d'Aiguaviva
(3). Si cartografiem aquests topònims, observarem com el primer se situava on ara hi tro-
bem la part oriental de la Devesa, des del riu Ter fins al rec Monar. Ho sabem gràcies al
citat document de l'any 1076 que situa aquest alou al nord-oest del Mercadal. A conti-
nuació seguia l'alou comtal; se situava al sud de l'encreuament del rec Monar amb el riu
Güell, resseguint probablement el mateix límit que separava –fins l'any 1958– els antics
termes de Girona i Santa Eugènia. Finalment, el límit format per l'antiga carretera
d'Aiguaviva –també coneguda com el camí de Vic– encara avui separa el terme de Salt
del pla de Palau Sacosta, un antic terme incorporat a Girona. Tot això indica que l'es-
mentat alou comtal anava des del Mercadal –al sud del rec Monar– i ocupava el sector
del pla de Girona que després seria conegut com Gironella del Pla; formant, per tant,
un terme ben diferenciat dels veïns Mercadal i Palau Sacosta. De fet, l'alou era molt més
gran, car sabem que les immediates vil les de Palau Sacosta i Quart també eren alous
comtals –en sentit jurisdiccional, més que no pas de propietat territorial–.



La migrada informació que ofereix el segle XI queda compensada per la documenta-
ció dels segles XII i XIII. Tot i que aquests segles escapen de l'àmbit del nostre estudi,
ja hem dit que proporcionen informació que dóna una mica més de llum sobre les carac-
terístiques d'aquest terme i alou comtal.

No sabem en quin moment els castlans de Gironella, feudataris del castell del mateix
nom, entraren en possessió d'aquest terme, al qual donaren, més endavant, el seu nom,
però segurament va ser dins del segle XI, i dins el marc d'un conveni feudal, descone-
gut, amb els comtes. Probablement cal relacionar aquest fet amb el conveni que Ramon
Oliba, va fer cap a 1057, on va pactar la seva fidelitat amb el comtes Ramon Berenguer
i Almodis. Era un fidel comtal des d'abans, car el 1020 ja apareixia signant la donació
del casal de la comtessa Ermessenda a la seu de Girona. L'any 1071, el mateix Ramon
Oliba, ara esmentat com de Gerundella, per tant ja en possessió del feu del castell, era
citat com un dels beneficiaris del testament del sagristà Bonuç de la seu (4).
Probablement Ramon Oliba ja gaudia aleshores del feu del Pla de Girona, car l'any 1127
trobem que el comte Ramon Berenguer III va empenyorar al cenobi de Santa Maria de
Vilabertran, un mas i una coromina del Pla de Girona, que havien estat del difunt Bernat
Ramon de Gironella (5), un fill d'Adelaida de Gironella i del citat Ramon Oliba, que
havia rebut un alou de la seva mare a Vila-roja l'any 1086, quan el pare ja era mort.

L'evidència de la relació dels Gironella amb el terme del Pla es fa palesa amb el tes-
tament –any 1134– de Guillem Ramon de Gironella (6), un altre fill dels esmentats
Ramon Oliba i Adelaida, i, per tant, germà de Bernat Ramon; era castlà del castell com-
tal de Gironella com a hereu del seu pare, i ja actuava com a veguer de Girona en nom
del comte des de feia anys, car l'any 1106 signava com a vicarius –veguer– en una per-
muta que la seva mare i el seu germà van fer amb Sant Martí Sacosta. Guillem Ramon
deixava al seu fill Ramon, entre molts altres drets i possessions, el seu mas del Pla, segu-
rament vol dir la domus o casa senyorial, amb tots els alous que tenia en el dit Pla de
Girona. Pensem que es tracta d'una referència als alous del terme que més endavant
–des del segle XIII– seria Gironella del Pla; el testament sembla indicar que també tin-
dria la jurisdicció del terme en feu del comte.

Sembla molt gran la possibilitat que l'esmentat mas del Pla, citat de forma preeminent
dins el conjunt d'alous del Pla de Girona, fos la mateixa domus o casa forta, coneguda,
més endavant, com la Gironella del Pla i que va donar lloc al posterior mas de Bell-lloc
del Pla.

La seguretat amb que podem afirmar el vincle comtal del terme del Pla, entra en con-
flicte amb un notable document dels anys 1151-52, un capbreu de les possessions de
drets i masos comtals repartits per diversos comtats i termes. En el cas del comtat de
Girona, els termes esmentats prop de la ciutat eren Palau, Quart i Montalt (Castellar),
però no es diu res del terme del Pla de Girona. Tal vegada, el fet que l'alou estigués
donat en feu als Gironella, impedia que el comte en treiés el benefici econòmic que pre-
tenia el capbreu.

L'any 1201 Ramon de Gironella –fill o nét del citat Ramon– va posar els seus alous
com a penyora de la possessió del Pla (de Girona) que la seva esposa Saurina havia de
rebre d'ell com a esponsalici (7). Atesa la forta vinculació dels Gironella amb aquest
terme, no pot sorprendre que, des de començament del segle XIII –potser abans, tot i
que no estigui documentat–, aquest terme del Pla de Girona sigui conegut com la
Gironella del Pla.

Entre les diverses possessions que integraven l'alou comtal del pla de Girona en el
segle XI, hi havia la coromina de ipsam Lavadoram, que deixa un rastre documental que
podem seguir fins al segle XIII i permet la seva localització. S'esmenta repetidament en



els testaments dels cabíscols de la Seu; Ponç (1064) (8), i Joan (1078) (9), així com en el
del laic Guillem Ramon (1085) que va deixar alguns drets –els delmes i les primícies– a
la Seu en aquell alou (10), però no l'alou mateix. Esmentem la possibilitat que aquest
Guillem Ramon sigui un Gironella, atesa la freqüència d'aquests noms en la dita família
i la seva relació amb aquesta coromina. Es tractava d'un alou força extens, del qual
aquests testaments només indiquen que estava en el Pla de Girona; però altres docu-
ments posteriors permeten situar-lo amb molta precisió.

L'any 1127 tornem a trobar la mateixa coromina en el citat empenyorament que va
fer el comte Ramon Berenguer III al monestir de Vilabertran; el seu mas i la coromina
del Pla que ell tenia com a senyor jurisdiccional, i que havien estat del difunt Bernat
Ramon de Gironella com a feudatari. La seguretat la trobem en el testament de Ramon
de Caldes de 1131; donava a Santa Maria de Vilabertran la meitat del camp de Lavadora
que havia estat empenyorat al dit cenobi (1127) i que ell tenia a canvi dels 300 sous que,
per ordre del comte, havia adelantat pel seu rescat (11).

En relació a aquest document, el problema rau en que s'explica com el dit camp se
situava dins el terme de Girona, i no al terme del Pla; això planteja el dubte de si el dit
topònim de Lavadora cal incloure'l en el terme del Pla de Girona, o bé si formava part
d'un altre terme situat més amunt –entre el Mercadal i el Pla de Girona–, que en algun
moment dels primers decennis del segle XII va passar a integrar-se a Girona, tal com
expliquen els documents de finals del mateix segle, quan el comte-rei Alfons 1 va alli-
berar als gironins dels mals usos de la intèstia i l'eixòrquia; documents que defineixen,
amb força detall, els límits del terme de la ciutat.

Altres documents –més tardans– permeten precisar la localització del topònim
Lavadora. Els anys 1276 i 1289 el monestir de Sant Daniel va definir unes terres que
havia rebut en el testament d'Elisenda de Vilademany, situades en el Pla de Girona i dins
la parròquia de Sant Feliu de Girona (12), alou en possessió dels Vilademany des d'a-
bans del 1138 (13). Les terres se situaven a occident del camí barcelonès i prop de
l'Hospital Nou i la coromina de Vilabertran –és a dir, Lavadora–, arribant fins al camí de
Vic. Això vol dir que es trobaven entre l'actual carrer Migdia –l'antic camí barcelonès–;
l'antic límit del terme de Santa Eugènia –encara citat als mapes com l'antic camí de Vic–,
i potser arribava fins al carrer de la Creu pel sud, on es trobaven les creus o fites que,
segons les talles del segle XIV, marcaven el límit meridional del terme de Girona amb la
Gironella del Pla..

El terme de Gironella del Pla es mantenia encara vigent en el segle XIV, car els fogat-
ges d'aquell segle el defineixen com un terme diferenciat del terme de la ciutat de
Girona (14), encara que formant part de la parròquia de Sant Feliu de Girona, situació
que ja venia de molt abans. Els seus límits arribarien des del carrer de la Creu al nord,
fins al terme de Palau Sacosta al sud, i des del torrent Gornall –Montilivi– o el camí de
Palau –la Rutlla– per l'est, fins al camí de Vic i el terme de Santa Eugènia a l'oest.

Notes

(1) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 178-179; M. Guàrdia, Los mosaicos de la Antigüedad Tardía
en Hispania. Estudio iconográfico, Barcelona, 1995, 49-58.

(2) 1019. Donacions a la canònica de la Seu; "vicecomitissa Impuritanensi.., alodium quod est in Pedret et
in Mercadal et in plano ante Gerunde... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 79,
178-184.



(3) 1056. Donació de terres del bisbe Berenguer a la canònica, en els termes de Salt i Santa Eugènia; afron-
ten "...ab oriente in ipso alodio Bernardi Ulluvini et in alodio comitale, et de meridie afrontat in strata
que pergit de Gerunda ad Sanctum Iohannem Aquevive vel in ipsa parrochia sancti Menatis..." Martí,
Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 274, 282-284.

(4) 1071. En el testament del sagristà Bonuç de la seu hi figura com a beneficiari "... Raimundo Oliba de
Gerundella... ". Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 339, 354-356.

(5) 1127. El comte Ramon Berenguer III empenyora a Santa Maria de Vilabertran... el mas i la coromina que
havia tingut Bernat Ramon de Gironella, en el Pla de Girona. Marquès, Escriptures de Santa Maria de
Vilabertran..., citat, doc. núm. 450 (regest).

(6) 1134. Testament de Guillem Ramon de Gironella "... dimitto Raimundo... filio meo... ipsam castellaniam
de Gerundellam cum ipsis fevis... (per dominum meum comitem)... (et)... ipsum meum mansum de
Plano... et cum omnibus alodiis que babeo in plano ante Gerunda... " Marquès, Cartoral, dit de
Carlemany... , citat, doc. núm. 260, 405-407.

(7) 1201. Hipoteca que fa Ramon de Gironella a la seva esposa Saurina, sobre totes les possessions que
tenia, per la possessió de "Plano" que ella tenia en esponsalici. Marquès, Escriptures de Santa Maria de
Vilabertran..., citat, doc. núm. 710 (regest).

(8) 1064. Testament de cabíscol Ponç, deixa al seu afillat Joan; "...et alia condamina que est ad ipso
Lavador... in iamdicto plano ante Gerundam civitatem..." Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc.
núm. 306, 313-320.

(9) 1078. Testament del cabíscol Joan; deixa a Berenguer Amat "... et alia (condamina)... ad ipsam
Lavadoram..." Rius, "Cartes antigues... ", citat, doc. núm. XV.

(10) 1085. El testament de Guillem Ramon deixa a la canònica de la Seu; "... decimam et primitiam... de ipsa
condamina de Lavadora... ". Martí, Col•lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 394, 412-413.

(11) 1131. Testament de Ramon Guillem de Caldes. Deixa a Santa Maria de Vilabertran mig camp de
Lavadora, en el terme de Girona... que ja estava empenyorat a Vilabertran per 300 sous, que ell havia
donat al vescomte per manament del comte difunt (Ramon Berenguer III). Marquès, Escriptures de Santa
Maria de Vilabertran..., citat, doc. núm. 472 (regest).

(12) 1276. Sant Daniel reconeix a Martí Ermengol uns camps que havia rebut d'Elisenda de Vilademany "...in
plano Gerunde in parroquia Sancti Felicis... fexiam que est iuxta honorem de Villabertrando et campum
que est iuxta honorem hospitalis... et alium campum qui affrontat ab oriente in camino Barchinone..."
Marquès, Col•lecció diplomàtica de Sant Daniel..., doc. núm. 320. També, 1289. Definició a Sant Daniel
d'unes terres que foren de Martí Ermengol "... unum quadrum et duas fexias terre... in plano
Gerunde... tenedonibus mansi vocati dez Jugador... ab oriente in camino Barchinonense... ab occiden-
te in honore hospitalis novi... et iuxta... condaminam vocatam de Villabertrando... et campo vocato de
Figerüs iuxta honorem... hospitalis novi... et caminum que itur apud Vicum...". Marqués, Col'lecció
diplomàtica de Sant Daniel..., doc. núm. 375.

(13) 1138. El sagristà Bernat dóna a Pere Engilbert una terra en el pla de Girona. Afronta a orient amb l'a-
lou de Bernat de Vilademany, a migdia amb l'alou de Sant Martí Sacosta, a ponent amb terra de Sant
Feliu, a tramuntana amb terra del sagristà Bernat. ACSG. Llibre Sagristia Segona, 8, p.l (regest).

(14) Els fogatges de 1359-65 i 1378-81 esmenten Gironella del Pla com un terme que formava part de la
parròquia de Sant Feliu de Girona, però situat fora dels límits de la ciutat, que arribaven fins al carrer
de la Creu. ACA. CODOIN.



Llambilles (fig. 85 i 88)

Coromines proposa que aquest nom procediria de lanuvinias, nom derivat del nom
personal llatí Lanivius o Lanuvinius que caldria relacionar, en l'origen amb Lanuvium,
la prestigiosa i antiga ciutat lacial (1).

Les troballes arqueològiques efectuades al seu terme són escasses, disperses i de molt
poc valor de cara a intentar copsar l'evolució del lloc durant època antiga (2).

En l'interior de l'actual terme municipal i parroquial de Llambilles hi trobem, des d'a-
bans de l'any 1000, un topònim duplicat corresponent a dues vil•les –Nobinolas o
Nambiliolas i Nambilias– que podem traduir per Llambilloles i Llambilles, encara que
només el segon va perdurar. Aquesta duplicació de topònims –un nom i el seu diminu-
tiu– és freqüent en la denominació de les vil•les documentades en els segles IX, X i XI;
el trobem a les veïnes Fornells i Fornellets o Palau Sacosta i Palol d'Onyar –ipsos

Paladolos l'any 1018—, Torrent i Torrentí, Estany i l'Estanyol, Caldes i Caldeses, Mollet i
Molletello, només per citar alguns exemples en el comtat de Girona. Tot plegat sembla
indicar un procés de segregació de les vil•les-mare en altres de més petites, procés que
potser tingué lloc en l'antiguitat tardana, encara que no puguem descartar un origen més
tardà –en època carolíngia–.

El cas de Llambilles i Llambilloles és remarcable perquè és paral•lel a l'existència de
dues esglésies amb la mateixa advocació; Sant Cristòfol. L'esmentada més antigament és
Sant Cristòfol ad Nobinolas, que cal traduir a Llambilloles; era una de les basíliques que
el bisbe Teuter va donar a la canònica de la Seu, amb els seus delmes i primícies (3).
Pensem que aquesta va ser la primera ubicació de la parroquial del terme, que més
endavant va ser traslladada a Nambillas, on figura per primer cop una església dedica-
da a Sant Cristòfol l'any 1020, en un jurament de testimonis sobre el capbreu de la Seu
en el terme d'aquesta parròquia (4). Des d'aleshores s'esmenta sovint l'església a la villa
de Llambilles –documents dels anys 1028, 1041, 1046, 1054...–. Remarquem el document
del 1046 on es fa donació d'un alou que inclou cases, corts, sitges, colomers, un hort...,
i una sacraria prop de l'esmentada església. Això vol dir que al voltant del cementiri de
Sant Cristòfol ja existien alguns edificis que formarien el nucli de la sagrera a mitjan segle
XI.

Per la seva banda, Sant Cristòfol in villa Nambillel –un altre cop el diminutiu– s'es-
menta per darrer cop l'any 1020, amb el seu cementiri (5). Des d'aleshores les seves
referències són molt escasses i tardanes, per exemple l'any 1348 quan el testament de
Pasquala feia donacions a la parroquial de Sant Cristòfol i a les sufragànies de Santa
Maria d'Erols i Sant Cristòfol de l'Erm (6), indici, aquest últim, que el lloc de Llambilloles
devia estar abandonat i el seu topònim perdut. Aquesta primitiva església de Sant
Cristòfol ha arribat fins als nostres dies amb el nom de Sant Cristòfol del Bosc, que també
dóna nom a un dels veïnats del terme municipal.

La situació i els límits de les dues vil•les esmentades es pot veure clarament en la car-
tografia actual del terme de Llambilles, però també mitjançant la documentació antiga.
En el cas de la villa de Llambilles tenim textos dels anys 1013 i 1047 que permeten pre-
cisar el seu terme; el primer tracta de la venda d'un alou que se situava en dit terme i
afrontava a orient amb el riu Bugantó –Beventono diu el text– que travessa en diagonal
el terme actual, a nord amb el riu Corb i al sud amb unes cases dites Boïgues (7). Amb
aquestes afrontacions podem situar l'alou, probablement dispers, dins uns límits amples
situats en el sector occidental, el més pla del terme, centrat al voltant de la villa.

Encara resulten més evidents els límits de les quatre terres venudes l'any 1047 en qua-
tre indrets diferents de la villa; afrontaven a nord i sud amb les vil-les de Quart i Llebrers



–terme de Cassà–, amb el terme de les Brugueres de Campllong –una villa o vilar d'a-
questa parròquia, i amb la mateixa rovira esmentada el 1013 i el terme de la villa Rudric,
de la parròquia de Fornells (8); tot plegat ens situa en l'extrem occidental del mateix
terme i permet concloure que els límits de Llambilles –amb Llambilloles– eren semblants
als actuals, car afronten amb els mateixos termes veïns.

El mateix 1047 es tornava a esmentar un alou en el terme de la mateixa villa, que
també afrontava a orient amb el riu Bugantó amb la particularitat que a occident ho feia
amb la carretera que passa pel mig del pla sota les monedaries (.^) i que va cap a
Girona... " (9). La descripció, tret del misteriós topònim de les monedaries o monede-
res, es refereix a la via que passava –i encara passa– pel mig del pla de Llambilles, des
de Girona cap a Cassà, Llagostera i, segurament, fins a Sant Feliu de Guíxols.

La identificació de la villa de Llambilloles a través dels documents resulta menys
clara, encara que la seva identificació amb la part muntanyosa del terme, on hi trobem
Sant Cristòfol del Bosc, sigui indiscutible. No es pot fer cap deducció del text de l'any
929 on s'esmenta un extens i variat alou donat a la Seu, on s'hi trobaven cases, corts,
horts, recs, terres, arbres, vinyes, molins, pescaries, pastures, boscos i garrigues. Es trac-
tava, sens dubte, d'un alou que abastava gran part del terme, però sense que en sapi-
guem els seus límits (10). Tampoc sembla clar el document del 995 on es venia una terra
erma que afrontava amb altres terres (11), encara que la seva localització en el lloc de
la Vall, permet pensar en un indret muntanyós, que correspondria al sector oriental de
la parròquia. Sembla més clar un document del 1020, on la terra venuda –que feia 40
per 30 metres aproximadament– limitava amb el cementiri de Sant Cristòfol.

La desaparició del nom de la villa de Llambilloles, des de començament del segle XI,
no pensem que signifiqui la despoblació del seu terme, sinó més aviat un canvi de topò-
nim. Resulta significativa l'aparició del nom de Monte Bosenno –o Mont Bosí– simultà-
niament a la desaparició de Llambilloles; s'esmenta per primer cop l'any 1018 en la dona-
ció d'alous comtals a Sant Daniel, on es parla de terres i vinyes i un mas en aquell lloc
(12). Cal no oblidar que en aquell important document comtal –la dotació d'un nou
monestir– tots els alous figuren dins el terme de la villa corresponent. El caràcter de
villa de Mont Bosí queda clar l'any 1035 quan es ven un terreny amb vinyes en la villa
de Mont Bosí, que mesurava 75 metres de nord a sud i 8 d'est a oest –era una feixa força
estreta– i limitava per totes bandes amb vinyes i un torrent (13); això fa pensar en el
caire muntanyós del terme, que era el típic domini de les vinyes.

Tot això fa pensar que la villa de Mont Bosí és la mateixa que l'anomenada antiga-
ment de Llambilloles. Tot i que el canvi pugui semblar poc explicable, no podem obli-
dar el que va passar en el veí terme de Fornells; el topònim de la villa de Fornellets
desapareix, també a començament del segle XI, i en el seu lloc apareix el vilar, i des-
prés villa de Ruderic, en el mateix terme.

L'abundància de documentació referida a aquest terme –prop d'una trentena de docu-
ments en els segles X i XI—s'explica per la importància que adquirí l'alou de la seu giro-
nina. La primera donació és del 929, on s'esmenta un gran alou a la villa de Llambilloles,
donat per Trotilda, que comprenia un bon grapat de possessions, que van ser l'origen
de l'important domini de la seu en aquest terme. També era important l'alou que Guifré
va deixar l'any 996, situat a la veïna vil-la de Llambilles i que abastava un bon nombre
de propietats (14). Tots aquests alous van ser objecte d'un capbreu l'any 1020, que cal
relacionar amb la organització de la canònica de la Seu l'any anterior. El capbreu regis-
trava alguns dels alous cedits per propietaris en el segle anterior i explicava la seva infeu-
dació; per exemple, l'alou que Trotilda havia donat l'any 929, estava en mans d'un tal
Ramon, sota domini del sagristà Bonhom.



De tota manera, el major nombre del documents corresponen a vendes entre parti-
culars —2/3 dels documents—. Resulten força significatives les nou vendes documentades
entre els anys 993 i 999, indici d'un mercat de venda de terres entre laics força actiu a
finals del segle X. De tota manera els noms d'alguns propietaris es repeteixen; Dadil i
Dotfred s'esmenten tres vegades com a venedors, Giscafred i Quíxol dues com a com-
pradors; això podria ser indicador d'un nombre limitat de propietaris a Llambilles. El fet
que aquests documents es trobin dins la col•lecció de diplomes de la seu de Girona indi-
ca que, en diferents moments, devien passar a la seu; el fet que de vegades les opera-
cions siguin realitzades per clergues indica una possible via per la qual van passar a
engreixar l'alou de la seu.

Altres propietaris d'alous a Llambilles, encara que menys importants, foren el mones-
tir de Sant Daniel, que l'any 1018 va rebre dels comtes vinyes i un mas a Mont Bosí.
També alguns nobles hi tenien dominis com Berenguer Eldemar de Sant Gregori que
l'any 1094 va deixar als seus filis un alou a la villa Cias de la parròquia de Llambilles
(15), un topònim que no hem pogut localitzar. També sembla detectar-se un alou com-
tal dins del terme; recordem la donació comtal de l'any 1018 a Sant Daniel i el fet que
el anys 1054 i 1095 diversos alous afrontin amb terres comtals, que semblen situar-se al
nord del terme, en els límits amb Quart i Castellar, on hi havia grans alous comtals (16).

Notes

(1) Coromines, Onomasticon Cataloniae, V..., citat, 34.
2) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 189.
3) 887. Donacions del bisbe Teuter a la canònica "... basilicam sancti Christophori ad Nobinolas..." Martí,

Col•lecció diplomàtica... , citat, 17, 83-85.
4) 1020. Jurament dels testimonis de l'establiment del capbreu de l'alou la Seu "...qui est in parrochia sanc-

ti Christofori de Nambillas... in ipsa villa... iuramus... per ipsas reliquias que sunt fundate in ipso  aliare
sancti Christofori... et Raimundus tenet ipso alaude quodfuit Trutelle ". Martí, Col•lecció diplomàtica...
, citat, doc. núm. 181, 201-202.

5) 1020. Gifré ven al seu fillol Gocbert una terra "... in villa Nambilel... afrontat... orientis in terra de
Guadal... dextros VII, de meridie in terra sancti Christophori (dex. XVI), de occiduo in cimiterio sancti
Christophori (dex.XVI)... de vero circü similiter (dex.XV)... " Martí, Col'lecció diplomàtica... , citat, doc.
núm. 183, 203.

6) 1348. Testament de Pasquala, de la parròquia de Sant Cristòfol de Llambilles fa donacions; a l'església i
clergues de Llambilles, a la capella de Santa Maria d'Erols i a Sant Cristòfol "d'Eremo". AHCG Catàleg de
Pergamins, 390 (regent).

7) 1013. Isarn ven a Ermemir un alou "... in Villa Nambillas vel in eius territorio... affrontat... orientis in rio
Beventono que vocant Riodemics, de meridie ad ipsas casas que dicunt Budigas, de occiduo ad ipsa ruira
vel a campo de luiano... circii in rio Curbo... " Martí, Col•lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 168, 189.

8) 1047. Llopart ven a Ingilrada i fills, quatre terres "... in terminio de Nambillas in locum que vocant ad
fonte de Monna et ad ipso Ulmo et ad ipsa fossa alba et ad Ridimics... afrontat.... orientis ipso rio que
vadit denant ipsa frabega, de meridie in villa Lebrers vel in ipsas Brugarias que dicunt de Campolongo,
de occiduo in ipsa ruvira vel in villa Rudericii, de cicii. in villa de Quart vel in verganta..." Martí, Col lec-
ció diplomàtica... , citat, doc. núm. 252, 264-265.

9) 1047. Llopart ven a Engiralda i fills Gausbert i Bernat, un alou "... intus in villa de Nambilles... affrontat..
orientis in rivo de Canellis que vocant Beventano, de meridie similiter, de occiduo in ipsa strada que per-
git per medio plano subtus ipsas monedarias vel que pergit ad Gerunda..." Martí, Col-lecció diplomàti-
ca... , citat, doc. núm. 255, 266-267.

10) 929. Trotilda dóna a la Seu un alou extens °... infra terminos de villa Nambiliolas... domibus, cursis, gla
-tis, ortis, reganeis... arboribus... terris, vineis ... molinis... piscatoriis... pratis, pascuis, silvis, garricis,

aquis... vieductibus .....Martí, Col•lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 62, 109-110.
11) 995. Calcedònia ven a Giscafred i Quíxol una terra erma "...in terminio de villa Nambillas ubi dicunt

ad ipsa valle..." Martí, Col lecció diplomàtica.., citat, doc. núm. 141, 168-169.



12) 1018. Donacions comtals a Sant Daniel "... in ipso monte de Bosenno ipsas terral et vineas cultas et ere-
mas et cum ipso manso que ibidem est que fuit de Goltredo levita... " Marquès, Col lecció diplomàtica de
Sant Daniel..., citat, doc. núm. 6.

13) 1035. Guitard ven a Pere i Adalècia "... sexteradas II de terra cum vinea... in villa de Monte Bosin, in loco
quem vocant ad ipsa Eldeda... de oriente in vinea de Guitardi Fredari (dex.XXV.)... meridie in vinea de
me venditor (dex.III)... de occidente similiter (dex.XXV)... de circi in ipso torrente que discurrit per tem

-pum pluviarum (dex.III)..." Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 190, 207.
14) 996. Donació testamentària de Guifré a la Seu °... ipsum suum alaude... in terminio de villa quam vocant

Lambillas id est in casis, ortis, curtis, ferraginalis, clausis, terris, vineis, arboribus... " Martí, Col lecció
diplomàtica... , citat, doc. núm. 147, 173-174.

15) 1094. Testament de Berenguer Eldemar, reparteix "... inter predictos filios meos... alodium quod babeo
in parrochia sancti Christophori de Lambilles, in villa Cias..... Martí, Col lecció diplomàtica... , citat, doc.
núm. 453, 461-464.

16) 1054. Els esposos Remeser i Guilla venen al prevere Gelabert un alou °... inctus in villa Nambillasprope
ipsa ecclesia sancti Christophori... departe orientis in terra de me emptore sive in ipso torrent, de occiduo
in ipsa strada... de circi in terra comitali.. , Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 270, 279-
280. 1095. Blancussa ven un alou a Ponç Guillem i Ermessenda "... in parrochia sancti Christophori de
Lambillas... id estfexa I de ipso columbario de Raimundi Petri... usque ad mansum de Gauceberti Petri
de ipsa valle comitale... " Martí, Col lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 457, 467-468.



Mercadal - Cuguçacs (fig. 85 i 88)

El topònim del Mercadal és un dels més antics documentats pel que fa a les rodalies
immediates de la Ciutat i en el benentès que quan el trobem (1007) ho fa amb la matei-
xa sonoritat actual i, pràcticament, idèntica grafia, confirmant que aleshores l'evolució de
l'epònim ja era finalitzada "... in ipso Merchadal" i tal com ara amb l'adjectiu determina-
tiu (ipso = son), que serà substituït, més endavant per "el", que continuem fent servir.

No sembla que hi hagi cap mena de dubte en refer l'etimologia del mot. En efecte,
de sempre s'ha suposat que derivava de la paraula llatina mercatum amb l'afegitó del
sufix –al, indicador de la col-lectivitat o de lloc on hi ha moltes coses. Així doncs, mer

-cadal significaria plaça o lloc on se celebra (o se celebrava) mercat (1).
Aquest topònim sovinteja al Principat i, de fet, arreu del domini lingüístic català, rela-

cionat la major part de les vegades en llocs on es té, encara, el mercat o on s'hi havia
aplegat en temps més reculats. Tanmateix, en altres casos, aquesta relació o no és tan
clara o s'ha perdut la memòria històrica i documental que pugui provar que el lloc fou
en una època determinada lloc de mercat.

Pel que fa al Mercadal de Girona s'ha suposat aquest origen i aquesta explicació i així
s'ha escrit reiteradament esdevenint un lloc comú que no calia contrastar, sense, però,
basar-se en altres dades que no fossin l'etimologia, suposadament diàfana del mot, tot i
que documentalment res sembla confirmar-ho ans al contrari. Efectivament, tal com veu-
rem (infra), en els documents més antics que fan referència a aquesta zona, la imatge
que se n'obté és la d'un espai dedicat als conreus, travessat d'oest a est per un seguit de
recs, pràcticament deshabitada i molt lligada a la ciutat. Queda clar també, a partir de
les diverses referències textuals, que del 1000 ença, el lloc de Mercadal i encontorns no
s'hi celebrà mai mercat fins a èpoques recentíssimes (nota, fires i mercats a Girona; mer-
cat anys seixanta del segle XX i mercat de bous i vaques fins trasllat Devesa).

Sabem per altres fonts que a Girona es tenia mercat i fira de gran volum i importàn-
cia però que aquest s'aplegava a la riba dreta de l'Onyar, entre l'antiga Via Augusta
(actual carrer de Ciutadans) i el riu, en l'areny a migdia de la ciutat i a molt poca distàn-
cia, en un espai adequadíssim. Aquest mercat periòdic ens és ben conegut d'ençà l'any
1160 quan el comte Ramon Berenguer IV l'ordenà, definint i dibuixant les bases de l'e-
norme i ràpid creixement urbà d'aquest sector de la ciutat (2).

En aquesta primera menció se'ns parla del lloc que ocupava el mercat com d'un fet
antic i consuetudinari que podríem fer retrocedir com a mínim fins al primer terç del
segle XI quan en esmentar-se la plaça del Mercadell intra muros lloc d'un mercat diari
preferentment de queviures que en usar un diminutiu fa suposar l'existència d'un mer-
cat diferent, de molt més volum, probablement periòdic i que no podia aplegar-se dins
dels murs de la ciutat però que calia situar ben a prop. Tot fa pensar que, com a mínim,
des d'aquells anys es localitzaria en l'àrea que avui correspon al carrers de Ferreries
Velles, Mercaders, plaça de les Castanyes i voltes de la Rambla, en oferir excel-lents con-
dicions de comoditat, d'espai i de proximitat a camins i a la ciutat. El creixement urbà,
imparable des dels segles XII i XIII, no expulsà el mercat del lloc sinó que l'ubicà entre
els indrets construïts deixant pròpiament l'areny de l'Onyar pel mercat de bestiar on
romangué fins fa relativament pocs anys (3). Per a èpoques més reculades ens manca
informació si bé tot fa suposar que aquest mercat periòdic, aquella fira, existís i funcio-
nés en aquell lloc durant l'etapa de domini carolingi.

Com explicaríem, doncs, que l'àrea del Mercadal fos, de molt antic, batejada amb
aquest topònim que, per altra banda, sembla tan clar? Podríem explicar-ho, d'entrada,
amb un trasllat del topònim d'un lloc a un altre, fet que no és estrany i que tenim docu-



mentat moltes vegades (4) però que en aquest cas no és viable en tenir documentat el
topònim fa quasi mil anys, molt abans que qualsevol menció ferma a una fira o mercat.

Segons opinem, tal com hem escrit (5), tot s'explicaria si la referència a un mercat fos
molt anterior en el temps, en un moment que, versemblantment, podria situar-se durant
l'antiguitat tardana i, fins i tot, abans, suposant-li una llarga existència i continuïtat fins
al punt de fixar amb força el topònim que malgrat un canvi d'emplaçament (o d'una resi

-tuació, com veurem tot seguit) continuà viu i en ús en la parla quotidiana per referir-se
a un lloc molt concret, a l'esquerra de l'Onyar, a redós d'on es localitza actualment l'es-
glésia de Santa Susanna.

L'existència d'una nundina, d'una fira en dates determinades, preferentment de bes-
tiar, no solament és possible sinó raonable i explicaria perfectament l'antiquíssim topò-
nim. La situació excepcional de la ciutat, sobre una cruïlla d'importantíssims camins i
centre d'un extens i ric territori, i l'existència ben provada d'un important mercat d'a-
questes característiques d'ençà del segle XII (i, com s'ha vist, probablement de l'XI), són
elements complementaris a favor d'aquesta possibilitat. La proximitat física de la ciutat i
les magnífiques condicions de l'areny de l'Onyar, feien del lloc un espai adequadíssim.
En un moment determinat, abans del 1000, per raons que se'ns escapen, aquest merca-
tum, ubicat al Mercadal i perllongant-se a l'areny, s'hauria desplaçat cap a l'altra ribera,
a un lloc encara més pròxim a la ciutat i, de fet, immediat al lloc antic. Fou un procés
lent i a penes perceptible tot cercant més proximitat als murs de la ciutat? Hi tingué a
veure, en un moment inconcret però anterior, tanmateix, a la darreria del segle IX, la
construcció del rec Monar i la implantació de molins i d'una agricultura intensiva de
regadiu al solar del Mercadal? No ho sabem, però, potser una i altra raó hi tingueren a
veure i probablement també, algunes altres que, de moment, se'ns escapen.

Deixant de banda aquestes qüestions ens interessa recordar que davant mateix de
l'actual façana de ponent del temple dedicat a Santa Susanna, fou descobert, en el curs
d'unes obres, i parcialment explorat, el 1890, un cementiri tardoantic que constitueix una
de les troballes arqueològiques més valuoses efectuades a Girona (fig. 71).

A una certa fondària es localitzaren, per sota d'un nivell d'enterraments més moderns,
un conjunt de sepultures que foren objecte de treballs acurats sota el control de Joaquim
Botet i Sisó que en publicà, més endavant, la notícia (6) (fig. 72 i 73). El sondeig obert
davant la porta occidental de l'església ocupava una àrea d'uns 10 metres quadrats. Per
sota de les llambordes hi havia una capa de terra molt irregular, de color fosc, amb ente-
rraments senzills i una potència aproximada d'uns 210 m. i més avall un sòl d'opus signi

-num que cobria tot el quadre d'un gruix considerable –0'25 m– i de gran duresa. Fou en
destruir aquesta solera que hom localitzà les antigues inhumacions dipositades d'una
manera determinada a l'interior d'una capa de terres llimoses amb còdols d'origen al-luvial
que continuava, estèril, molt per sota del nivell ocupat per les sepultures. Es documenta-
ren 7 tombes –cinc sarcòfags monolítics, una tomba d'obra i una caixa de tegulae de sec-
ció quadrangular amb coberta superior de plaques de terrissa–, disposades en bateria, una
al costat de l'altra, arrenglerades de nord a sud, amb els caps dels difunts a occident i els
peus a orient, i tres sepultures de tegulae de secció triangular, col-locats al seu davant. En
total 10 inhumacions que podien agrupar-se en quatre models tipològics diversos.

Sarcòfags monolítics de greda amb tapadora del mateix material i d'una sola peça,
plana, a dos vessants o a quatre, i, de vegades, decorada amb una mena d'acroteris, qua-
tre preferentment, situats en els angles, o sis, quatre a cada angle i dos en els costats
llargs però no en posició central sinó lleugerament desplaçats en el capçal. En total en
foren trobats cinc, majoritàriament de planta trapezoïdal. Un conservava, a l'interior, al
lloc que correspondria a la capçalera, un enlairament que feia funció de coixí cervical.
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Fig. 71. Mercadal, planta general del sector de
l'església vers 1890.

1. Rec Monar.
2. Fàbrica de paper "La Gerundense" on

foren descobertes cinc o sis tombes de tegulae
de secció triangular.

3. Hort d'en Bertran on fou trobada una
tomba de tegulae de secció triangular.

4. Placeta davant de l'església de Santa
Susanna, explorada el 1890 on foren
descobertes deu tombes.

5. Església de Santa Susanna.
6 i 7. Oest i est del carrer de la sèquia on

foren descobertes tombes el 1890.
8. Situació aproximada de la tomba més

oriental descoberta el 1890.

Una caixa única de tegulae se secció quadrangular, coberta amb tres grans plaques
de terrissa de O'67m de llarg per O'69m d'ample i O'10m de gruix, amb una gran creu de
Sant Andreu marcada amb els dits, abans de la cuita, sobre una de les cares. Aquesta
sepultura era feta amb cinc tegulae a cada costat, cinc fent de solera, una a la capçalera

i una altra als peus –17 en total– de mides uniformes –0'55m per O'43m i posades en
sentit de l'alçada, amb la qual cosa la caixa resultant mesurava 2'15m de llarg amb una
amplada de O'55m. Les tres grans plaques de coberta no aconseguien cobrir completa-
ment el taüt.

Una tomba d'obra, feta de rajols llargs i estrets i morter de calç de O'55m d'amplada
i 2'15m de llarg i coberta amb 10 tegulae col'locades de dues en dues, una damunt l'al-
tra i ben travades entre si i amb la caixa, amb morter de calç. Es trobà adossada a un els
sarcòfags de pedra.

Tres sepultures de tegulae de secció triangular. Totes amb tègules conformant la sole-
ra i una a cada extrem segellant el taüt, en aquest cas, enganxades fermament amb arga-
massa. L'ús de morter per lligar s'utilitzà, també, per unir la cresta que, en alguna oca-
sió, havia estat replicada per facilitar l'encaix d'unes peces amb les altres. Aquesta ares-
ta solia anar protegida amb imbrices, sovint units amb morter. Botet ens recorda que els
caps dels tres difunts era posat damunt d'un imbrex que feia de coixí (7). Totes tres
eren posades en fila índia, de nord a sud, davant –o darrera– les altres sepultures aca-
bades de descriure, perpendicularment arrenglerades. El cap era a migdia i els peus a
tramuntana.
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Fig. 72. Mercadal. Excavació davant de la porta de
l'església (1890). Restitució hipotètica de les tro-
balles amb cinc sarcòfags monolítics de gres local,
una tomba d'obra i una de tegulae de secció quadra-
da, disposades en bateria i orientades i arrengler-
ades en fila índia davant de tres tombes de tegulae
de secció triangular disposades de sud a nord.

D'aquest sondeig, possiblement de dins d'una sepultura però sense que sigui possi-
ble saber-ne el lloc exacte, procedien dues petxines, una de les quals presentava dos
petits orificis per poder-la penjar. Llevat d'això, res més.

Una gran rasa oberta més al sud, va permetre localitzar al costat de migdia de la plaça
i en direcció a l'oest, en l'actual carrer de la Sèquia, unes quantes tombes de tipus 4
(tegulae de secció triangular) i una de tipus 2, orientades de ponent a llevant, i a l'altra
banda de la plaça, cap a l'est, quatre grans sarcòfags monolítics (tipus 1), idèntics als ja
descrits, tres dels quals es disposaven de nord cap a sud i l'altre de ponent a llevant i,
més enllà, cap a l'Onyar, una altra sepultura de tipus 4, ben orientada.

El nombre global de les inhumacions identificades no pot ser definit amb seguretat.
Es localitzen 9 sarcòfags (tombes de tipus 1), quatre dels quals ingressaren al museu, 2
caixes de tegulae de secció quadrangular cobertes amb plaques de terrissa (tipus 2), una
tomba d'obra (tipus 3) i unes quantes de tegulae (tipus 4) de les quals només se'n des-
crigueren 4 però que quedava clar que eren "las más pobres y las más numerosas" (8).
En tot cas eren més de 9, si tenim en compte que aquest és el nombre de sarcòfags, i
que s'haurien de localitzar aquelles que no foren definides, en el punt de contacte entre
la plaça i el carrer de la sèquia i carrer amunt cap a l'oest. En relació a aquest fet, inte-
ressa recordar que uns anys abans, quan fou bastida la fàbrica de paper "La
Gerundense", el 1840/1841, foren localitzades cinc o sis inhumacions, que segons les ins-
cripcions més fiables eren de tegulae, de secció triangular. Allí mateix el 1856 se'n troba
una altra d'idèntica (9). Recordem que aquestes se situarien al costat meridional de 1'ac-



tual carrer de la Sèquia, no gaire lluny de la cantonada amb el carrer Gròber i sempre a
la riba esquerra del rec Monar. Si tenim tot això en compte, el nombre de tombes de
l'antiguitat tardana localitzades a redós de l'actual església de Santa Susanna del
Mercadal, seria d'una trentena; 5 sarcòfags, 1 tomba se secció quadrangular, 1 d'obra, i
3 de tegulae de secció triangular, en el sondeig de davant la porta del temple —10 en
total—; 4 sarcòfags localitzats més al sud, cap al carrer de la Sèquia, i de tegulae se sec-
ció triangular, més cap al riu, 1 de tegulae se secció quadrangular —un total de 6—; a les
quals hauríem d'afegir-hi "algunes" de tegulae de secció triangular que, recordem-ho
(supra) era el grup més nombrós i que per aquesta raó serien 7 com a mínim per supe-
rar el nombre de sarcòfags. A aquestes 23 —número mínim— hi afegiríem les 6 o 7 sorti-
des anys abans en terrenys de " La Gerundense" amb la qual cosa ens situem entorn dels
30 enterraments.

Pel que fa al ritual detectat, diríem que només hi havia un cadàver per tomba, sovint
molt malmès a causa de la humitat, i que, acompanyant el difunt "titular", un dels sarcò-
fags, aquell que era més pròxim a la façana de l'església actual, conservava quatre cra-
nis. No és un fet aïllat, si bé no és fàcil d'interpretar.

Les despulles eren sempre dipositades decúbit supí i amb un dels braços, indistinta-
ment dret o esquerre, plegat damunt del pit. Només en una ocasió els dos braços s'en-
creuaven. En quatre ocasions —un 1333% aproximadament— el cap del difunt era enlai-
rat, dipositat sobre una mena de coixí, cosa que no deixa de ser interessant en ser rara-
ment representada en necròpolis d'aquestes èpoques en aquesta zona. Tot confirma la
tradició local de sebollir el difunt embolcallat en una mortalla i sense cap ofrena o
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Fig. 73. Mercadal. Excavació davant de la porta de
l'església (1890). Secció estratigràfica.

1. Sòl de llambordes.
2. Capa de terres amb enterraments moderns

abundants.
3. Paviment d'opus signinum.

4. Nivell de terra estèril.
5. Sarcòfag.
6. Tomba d'obra.
7. Tomba de tegulae.



acompanyament. Només la presència de dues petxines trencaria aquest costum. Pel que
fa a la col-locació del cos de difunt, queda ben clar que en tres tombes col-locades l'una
darrera l'altra, el cap del mort era al costat sud –mirant, per tant, a nord–, tres més, en
sarcòfags, amb la capçalera a tramuntana i la resta, 22 com a mínim, ben orientades
(80%). Malgrat tot els percentatges són similars als d'altres cementiris d'aquest territori
amb una cronologia semblant.

Aquesta necròpoli situada a la riba esquerra de l'Onyar, no gaire lluny en metres de
les muralles de la ciutat però mentalment a una enorme distància, ha de ser datada en
un moment imprecís entre els segles quart/cinquè i sisè/setè. Els únics elements cro-
nològics són massa imprecisos per poder filar més prim. Els sarcòfags monolítics plan-
tegen problemes de precisió cronològica però defensen grosso modo una datació força
segura dins dels segles cinquè i sisè. En aquesta ocasió es tracta de productes de taller
local que imità peces naorboneses que foren utilitzades a bastament en jaciments costa-
ners, arribades i distribuïdes des d'Empúries. Aquest producte obrat a Girona serví el
mercat més interior (Caldes de Malavella, mas Castell de Porqueres, Figueres...) i depurà
els prototips adaptant la forma trapezoïdal que podria ser un indici de datació més
avançada. Pel que fa a sepultures d'obra, en trobem al cementiri del carrer de Sant Esteve
a Caldes de Malavella (10) al costat, novament de sarcòfags monolítics i amb una cro-
nologia més laxa. Més restrictiva podria semblar la datació de les tombes de tegulae de
secció quadrangular que, en general, semblen més antigues que els sepulcres de secció
triangular i que semblarien recolzar una datació de segle quart o cinquè. Tampoc ens
ajuden les altres tombes de tegulae, molt més nombroses però amb un ventall cronolò-
gic extens, entre segle tercer i setè. Tanmateix, queda clara l'adscripció de la necròpoli
dins de l'antiguitat tardana i no en la fase postmusulmana o carolíngia.

L'entitat de la necròpoli, amb sepultures d'un cert prestigi i distinció –sarcòfags pre-
ferentment, tombes d'obra...– dins dels models que ofereixen aquests territoris, fa pen-
sar en uns usuaris d'un poder adquisitiu divers, però on destacaria un grup capaç d'u-
sar els sepulcres més luxosos del moment. Cal suposar l'existència d'una població dis-
persa que ocuparia el pla de Girona, concretament la zona del Mercadal, potser una villa
suburbana o un conjunt de vil les d'un mateix fundus que utilitzarien un cementiri comú
situat a tocar un camí que del riu Onyar penetraria cap al pla en direcció a Santa Eugènia
i alt, que vorejaria, per l'esquerra, el rec Monar i que seria l'origen de la villa del mateix
nom esmentada a les primeries del segle XI, i que a principis del XII el comte la va cedir
a la seu, conjuntament amb el forn (infra). Les tombes descobertes sota l'antiga fabrica
de paper "la Gerundense ", però també les localitzades a redós de l'església de Santa
Susanna, al costat de migdia, així ho assenyalen, sempre cap al costat nord del curs d'ai-
gua, puix que no creiem que el camí el condicionés, ans el contrari, ja que aquest no
duia enlloc si no era al cementiri i servint subsidiàriament el canal.

Un altre indici interessant i que no ha estat mai valorat, l'aporta el fet que davant la
façana de l'actual església, les 10 tombes localitzades ho foren totes a la mateixa fondà-
ria i sota un sòl d'opus signinum de 025 m de gruix. Això no passava en les altres inhu-
macions descobertes més cap a migdia. ¿Com cal valorar aquest fet? Pensem que es trac-
ta d'una dada capital, indici de l'existència d'una area funeraria perfectament definida,
com les identificades al cementiri neapolità d'Empúries (11), a mas Castell de Porqueres
(12), al cemetiri del carrer de Sant Esteve a Caldes de Malavella (13) o, fins i tot al de
Sant Feliu de Girona (14), sempre molt pròximes a l'església quan aquesta ha pogut ser
identificada i en llocs simbòlicament considerats. Una altra possibilitat seria que aquella
capa de morter hidràulic fos el paviment d'un temple funerari a redós del qual s'hauria
consolidat el cementiri.



Som de l'opinió que aquesta necròpoli s'ordenà a partir d'un camí i una esglesiola
amb funcions preferentment funeràries però que també hauria servit per estructurar la
població suburbana de l'àrea del Mercadal i zones properes. L'entitat de les troballes, un
cert luxe i la constatació d'ençà de mitjan segle XI de l'existència de l'església de Santa
Susanna, en aquell mateix lloc, semblen indicis suficients per, almenys, considerar aques-
ta possibilitat. Quedi clar que entre la hipotètica però versemblant església tardoantiga i
la romànica cal suposar un hiatus. Segur, però, que el nou temple va pretendre cons-
cientment ser continuació de l'antic, les ruïnes del qual i la memòria continuaven pre-
sents en la comunitat.

La villa del Mercadal, malgrat la seva pregona antigor, com testimonien els indicis
arqueològics apuntats, no surt documentada en les escriptures fins a començament del
segle XI; és aleshores quan podem començar a reconstruir l'evolució d'algunes caracte-
rístiques del seu terme, gràcies al procés d'acumulació d'alous per part del bisbe i la seu
gironina, a partir de compres o donacions que procedien de comtes i magnats laics, que
va culminar amb la compra de la jurisdicció comtal a començament del segle XII.

El primer esment del Mercadal el trobem en un document del 1007 (15) on Iomarig
–o Gomarig– va vendre al bisbe Odó un alou situat al Mercadal que afrontava amb alous
de la mateixa Seu, amb terres comtals i amb un rec al nord, que no rep cap nom, i que
no pot tractar-se del mateix rec Monar, sinó, probablement, d'altres recs paralJlels com
el de Figueroles o la riera del Güell. Segurament la mateixa terra venuda l'any 1007, –o
bé una part de la mateixa– torna a documentar-se en una data imprecisa –entre el 1015
i el 1031– quan el bisbe Pere –el senyor– i el sagristà Bonhom –el feudatari– van esta-
blir al clergue Guadamir una terra donada pel bisbe Odó "que la va comprar al difunt
Gomarig... ". El document aclareix que la terra se situava "sobre el Mercadal... " –és a
dir a la part nord del seu terme– en els horts al nord del rec Monar, situació que con-
corda amb la proximitat del rec abans esmentat. El que ja no lliga prou bé són les seves
afrontacions; el document esmenta els límits amb terres de Sant Feliu i dels comtes; en
canvi hom no hi diu res del rec esmentat l'any 1007. L'única coincidència és l'afrontació
a occident, cap a l'Onyar, amb terres comtals. Cal suposar que la terra donada seria
només una part de l'alou inicial.

En relació amb la substitució, en les afrontacions d'aquest document, del nom de
Santa Maria –la seu– l'any 1007, per Sant Feliu –l'antiga seu fins el segle X– pocs anys
després, convé notar que desconeixem en quina data va tenir lloc la separació de l'an-
tic patrimoni catedralici entre les dues institucions, tot i que sembla força significatiu que
no trobem documents patrimonials exclusius de Sant Feliu fins mitjans del segle XI. En
aquest sentit pensem que aquest document podria ser una prova del procés de segre-
gació progressiva de Sant Feliu respecte de la seu de Santa Maria, que podria haver tin-
gut lloc al llarg de la 1 a meitat del segle XI, probablement a partir de l'any 1019, que va
ser quan va tenir lloc la dotació de la canònica de Santa Maria. Aleshores alguns alous
foren atorgats a Sant Feliu, com aquest situat als horts, al nord del Mercadal, en el lloc
que, des del segle XII, va ser conegut com l'hort d'Algivira, domini de Sant Feliu ben
documentat des del segle XII, situat entre l'actual carrer de Figueroles i la Devesa.

Les donacions comtals des de començament del segle XI, ben documentades en altres
termes de la rodalia de Girona, també foren importants al Mercadal. La primera data del
1015 i es va tractar d'un document afegit al preu de la compra de l'església i alou de
Sant Daniel, que els comtes Ramon Borrell i Ermessenda van fer al bisbe Pere, germà de
la citada comtessa (16). Com que la quantitat acordada inicialment –cent unces d'or– va
ser considerada insuficient, els comtes hi van afegir quatre mujades de terra –equivalents
a prop de dues hectàrees– situades ... en el pla sobre el Mercadal, és a dir al nord del



terme, una fórmula que hem vist més amunt i, d'altra banda, confirmada per les afron-
tacions; al sud un camí i el riu Güell, a orient i nord amb altres terres comtals i a occi-
dent amb un rec que, en direcció nord-sud, portava des del riu Güell cap al Ter. Tot ple-
gat fa pensar que es tractaria de terres de regadiu, situades entre la Devesa i l'antic llit
del Güell, al nord de l'abans esmentada horta d'Algivira, i que formarien part de l'alou
comtal citat a les afrontacions dels documents anteriors –del 1007 i de 1015-1031–. El
document precisava que aquestes terres havien d'estar en possessió dels sagristans de la
seu i al servei de la mateixa Seu.

També eren comtals les possessions que l'any 1018 van donar els comtes per la dota-
ció del cenobi femení de Sant Daniel, acabat de fundar. Entre altres alous figuraven dos
molins del Mercadal, davant de Girona, a més d'alous –no situats– que foren del difunt
Gomarig, abans citat, i que els comtes segurament havien comprat no feia gaire. No tor-
narem a tenir notícies de molins del Mercadal que pertanyien a Sant Daniel; però és sig-
nificatiu el seu esment; es tracta de la primera vegada que podem documentar l'e-
xistència de molins en el mateix indret –a tocar l'església del Mercadal– on, fins el segle
XIX s'hi localitzava un "barri" de molins, en la desembocadura del rec Monar al riu
Onyar.

Les vendes o donacions comtals al Mercadal van culminar a començament del segle
XII; l'any 1106 el comte Ramon Berenguer III va donar al sagristà Ramon Guillem, el forn
de pa i tota la villa del Mercadal (17). Malauradament la notícia ens la dóna un breu
regest o resum conservat en el Llibre Gran de la Sagristia Major de la seu, sense detalls;
no obstant, pensem que això vol dir que aleshores van passar a la jurisdicció de la seu
els drets comtals –el que devia quedar dels mateixos– sobre el terme de la villa del
Mercadal, incloent-hi els drets sobre el forn de pa –un monopoli públic– i els darrers
drets fiscals sobre el conjunt de la villa. Fou aleshores quan la villa Mercadal va
començar a perdre la seva individualitat, com podem veure per un document de l'any
1131, que parla d'una coromina al nord de pla de Girona, situada en el terme de la ciu-
tat. Una referència que indica com els límits de Girona havien ultrapassat l'Onyar i ja
abastaven els límits del Mercadal i Cuguçacs, fins als marges del termes de Santa Eugènia
i del Pla de Girona.

La Seu també va rebre alous d'altres propietaris. L'any 1019 el document de dotació
de la nova canònica esmenta els alous donats pel vescomte Guillem d'Empúries, situats
a Pedret, el Mercadal i el Pla de Girona (18). No es concreta la naturalesa d'aquests alous,
però en el cas de Pedret i el Mercadal sospitem que es tractava de molins, car l'any 1071
el testament del sagristà Bonuç feia donació al seu nebot de dos molins, un situat a
Pedret i un altre al Mercadal (19). D'altra banda, l'any 1027, Otger de Monells i la seva
muller Tresgòncia van donar un hort, que abans fou dels difunts Eldefred i Bonadona,
pares de Tresgòncia, que limitava a occident i nord amb terres comtals, i a orient amb
una terra de Santa Maria i de Sant Feliu (20); això sembla indicar l'existència d'alous
encara compartits entre ambdues institucions.

Els noms dels donadors són coneguts; Otger i Tresgòncia eren senyors de Monells,
membres d'un llinatge principal dels comdors del comtat de Girona, parents dels cabís-
cols de la seu, Tresgòncia era germana del cabíscol Ponç. L'hort, segurament d'extensió
considerable, l'havien rebut, per donació o testament, dels difunts Eldefred i Bonadona;
el primer era un magnat, mort gairebé cinquanta anys abans, que l'any 978 havia fet la
primera dotació als cabíscols de la seu, la qual cosa ens permet assegurar que la dona-
ció inicial havia estat feta entre parents, segurament per via testamentària. La muller,
Bella o Bonadona, també surt repetidament esmentada als documents relacionats amb
diversos llocs del pla de Girona; havia venut terres de l'areny de l'Onyar a clergues de



la seu, en 987; la seva filla Ermengarda, era també una gran propietària d'alous del pla
davant Girona, a llocs com Santa Eugènia o l'Avellaneda, per exemple. Estem, per tant,
davant els membres d'una important nissaga nobiliària, documentada des del segle X,
amb importants alous a la rodalia de Girona i gran benefactora d'institucions eclesiàsti-
ques com la seu o Sant Pere de Galligants.

Al marge del procés de concentració patrimonial de la seu, la documentació del segle
XI referida al Mercadal també explica el procés de donacions que va permetre la cons-
titució d'un patrimoni canonical –o catedralici– diferenciat de l'episcopal. Els casos pro-
pers més significatius els trobem els anys 1056 (21) i 1063, quan el bisbe va fer donació
a la canònica d'un bon nombre d'alous situats a Salt, Santa Eugènia i al lloc de Cuguçacs,
en el pla de Girona. El Mercadal va ser afectat per aquest procés en una data impreci-
sa, una mica posterior a l'any 1068, quan el bisbe Berenguer va donar als canonges unes
terres i molins amb la riba i l'aigua del Ter, des del terme de Salt fins al terme del
Mercadal (22). El document n'informa de l'aprofitament industrial de la riba meridional
del Ter i, a més, permet confirmar que el límit nord del terme del Mercadal arribava fins
a la seva riba. També podem confirmar que el terme del Mercadal gaudia de la condi-
ció de villa, car el document dóna el mateix tractament a Salt –esmentada com a villa
moltes altres vegades– i al Mercadal, tots dos citats com a termes, sense més precisions.

Un altre dels topònims situats prop del Mercadal, al sud, és el de Cuguçacs, citat al
llarg de tota l'edat mitjana. L'origen d'aquest topònim sembla clar, Coromines diu que
seria una vulgarització del nom propi llatí de Cucutianus, que devia donar lloc a un
indret anomenat Cucutiacum o Cucutiac (23); per tant, sembla possible que tingui un
origen romà. Es documenta per primer cop l'any 1031 en la donació que Ermesind i
Igol van fer a Deusdedit –Déudonat–, clergue de la Seu, d'una terra en el lloc dit
Cucucago, que limitava a orient amb el riu Onyar, al sud amb el rec de Cuguçacs i a
occident i nord amb altres alous laics (24), entre els quals es citava Gausfred Bernat, un
gran magnat, germà de Ramon Oliba de Gironella i que aleshores era propietari d'un
extens alou a Lloret.

Per les afrontacions esmentades i la referència al rec en molts altres documents
medievals, sabem que aquesta terra se situava en l'espai que va des d'on ara hi trobem
l'hospital de Santa Caterina fins l'Onyar. Com no s'esmenta cap terme al qual pertanyi
dit lloc, ens fa sospitar que aquesta terra se situava fora del Mercadal, en un altre terme;
fet confirmat per un altre document –de l'any 1063– on el bisbe donava a la canònica
un mas situat al lloc de Cuguçacs, al pla de Girona, que tenia el ja citat Deudonat en feu
del bisbe (25). El fet d'esmentar-se un mas l'any 1063, en el mateix lloc on el document
del 1031 esmentava una terra, pot indicar que entre les dues dates s'hauria fet un esta-
bliment a un tinent –no en sabem el nom– sota el domini del clergue Deudonat, com a
feudatari o beneficiari, i del bisbe com a senyor eminent, el qual després en va fer dona-
ció a la canònica. Un exemple de com es produïen els processos d'infeudació en el segle
XI entre les institucions eclesiàstiques, i com aquests processos es relacionaven amb les
noves formes d'explotació de la terra, i de les seves rendes.

Si es tracta del mateix alou de l'any 1031 –i tot sembla indicar que ho és–, el docu-
ment de l'any 1063 ens diu que el lloc de Cuguçacs pertanyia al Pla de Girona, encara
que no sabem si el document es refereix al mateix terme que més endavant serà
Gironella del Pla –o simplement el Pla–, o bé a una simple descripció geogràfica. El
dubte augmenta quan llegim un document de l'any 1131 on s'esmenta un camp de (la
cormina de) Lavadora, situat en el terme de Girona i, quatre anys abans, la mateixa coro-
mina se situava en el Pla de Girona. D'acord amb el que sabem d'aquesta coromina, en
el segle XIII s'havia de situar prop de l'antic Hospital de Santa Caterina, al nord del terme



del Pla, en un lloc que el 1131 ja formava part del terme de la ciutat. ¿Quin devia ser
aquest terme incorporat a la ciutat abans de 1131? No podia ser el Mercadal, car aquest
mai s'esmenta més avall del rec Monar –només cal veure els documents dels segles XII,
XIII i XIV– i això deixa un espai buit entre el Mercadal i el terme del Pla de Girona
(Gironella del Pla). Possiblement aquest pugui ser un indici d'un antic terme que inclou-
ria, amb el nom de Cuguçacs, el lloc del mateix nom, travessat per un rec, a més de
Fontanilles –topònim que ha perviscut fins als nostres dies– i, potser, la coromina de
Lavadora, i que podria haver estat incorporat a Girona, a començament del segle XII,
com va passar amb el veí terme del Mercadal.

La importància dels alous eclesiàstics en el terme del Mercadal no pot amagar el fet
que també n'hi havia de laics no menys importants; l'anomenada coromina de Kallerons
n'és un bon exemple. El seu origen documentat cal cercar-lo abans de l'any 1056, quan
la donació episcopal d'alous als termes de Santa Eugènia i Salt, feia afrontar el primer
terme, cap a orient, amb l'alou del laic Bernat 011uí –Bernardo Ulluvini– i l'alou comtal
–format pels termes del Mercadal i del Pla de Girona– (26). El mateix alou tornava a
esmentar-se l'any 1076 quan Adelaida, vídua de Bernat 011uí, va deixar a la seva filla
Gerberga i al seu gendre Pere Bonardell, la coromina dita dels Callerons, sobre el
Mercadal, formada per horts, recs i els molins que hi havia sobre una illa del Ter. La
coromina l'havia rebut per donació del seu difunt marit –Bernard 011uí– i afrontava a
orient, en l'aiguabarreig del Ter i l'Onyar, amb els alous de Sant Martí Sacosta, els del
cabíscol de la Seu i el ja citat de l'església de Sant Feliu, a occident limitava amb terres
de Santa Maria –a Santa Eugènia–, a nord amb el riu Ter i a sud amb la via pública que
anava per la vora del rec comtal fins al Mercadal.

El document proporciona informació acurada sobre la coromina i els seus límits. Es
tractava d'un alou extens –car Adelaida el donava a canvi de les 40 unces d'or que havia
rebut de la filla i el gendre–, situat entre el riu Ter al nord, el rec Monar al sud i el límit
amb Santa Eugènia a occident. Per la banda oriental els límits eren menys precisos; s'es-
menta en primer lloc l'alou de Sant Martí Sacosta, que en segles posteriors trobem en el
racó format per la confluència dels rius Ter i Onyar; l'alou del cabíscol Joan –en feu de
la seu–, i l'alou de Sant Feliu, probablement el mateix que, des del segle XII, portaria el
nom d'horta d'Algivira i que surt esmentat a diversos documents del Mercadal en el segle
XI, tot i que encara sense cap nom. Amb aquestes afrontacions sabem que aquesta coro-
mina tindria una extensió de 30 o 40 hectàrees, i podem situar-la a la part occidental de
l'actual Devesa i el sector del Güell fins al rec Monar, avui cobert.

La mateixa coromina tornava a ser esmentada l'any 1083, quan el citat Pere Bonardell
va fer testament i va deixar als seus fills l'alou del Mercadal (Kallerons), del qual fa una
descripció detallada, car diu que comprenia aigües, recs, basses, molins, cases, el mas
Valls, un colomer, i terres llaurades i ermes (27). La coromina va continuar en mans de
la mateixa família fins l'any 1137 quan Ramon Pere, fill del citat Pere Bonardell, va donar
a la seu –de fet, als seus sagristans–, la seva meitat de l'alou de Kallerons (28). Així fou
com el dit alou va arribar a mans de la seu i la seva història, a través dels documents
dipositats a l'arxiu de la Catedral, ha pogut arribar a nosaltres. Des de començament del
segle XIII, els sagristans hi començaren a fer establiments d'horts a cens. El lloc fou cone-
gut, des d'aleshores i durant segles, com l'horta de la Pedrera.

És interessant reflexionar sobre el significat del topònim Kallerons/Callerons, sempre
amb la ela duplicada, que molt probablement procedeix del mot llatí callis, calles en plu-
ral, camí o corriol que, tanmateix es fa servir juntament amb altres sinònims durant els
segles IX i X per significar carrer i que, en català acabà desapareixent, quedant, en altres
llengües romàniques, amb aquest significat (en castellà, per exemple). En aquesta oca-



sió, la terminació seria pròpia d'un diminutiu i respondria amb precisió a la complexa
xarxa de caminets i recs, paral•lels i perpendiculars els uns als altres que definirien, i han
continuat fent-ho, l'aspecte d'una zona d'horta intensiva.

Finalment no podem oblidar la primera referència a l'església del Mercadal. L'any
1081 el testament del sagristà Bernat Guillem deixava a l'església de Santa Susanna (del
Mercadal) 1 unça d'or (29). L'aparició documental d'aquesta església coincideix amb la
propera de Santa Eulàlia Sacosta (avui Santa Llúcia). esmentada per primer cop l'any
1078. Desconeixem si aleshores Santa Susanna ja era parroquial –com Santa Eulàlia–, car
aquest fet només quedarà ben documentat des del segle XIII. D'altra banda el seu terme
sempre apareixerà limitant al sud amb la parròquia de Sant Feliu, que s'escampava pels
termes de Cuguçacs i el Pla de Girona, des de Fontanilles fins a Palau Sacosta, la qual
cosa ens fa pensar que aleshores Santa Susanna no era parroquial, car hauria represen-
tat una interrupció en el continu territorial de l'antiga parròquia episcopal. No trobem el
primer esment de la parròquia de Santa Susanna fins l'any 1256 (30), quan se citava la
venda d'una casa situada a la riba de l'Onyar i dins la citada parròquia

Això ens fa pensar que la parròquia del Mercadal, pot ser més tardana que la de Santa
Eulàlia Sacosta, probablement segregades de la primitiva parròquia de la catedral de
Santa Maria i Sant Feliu de Girona, que també havia viscut un procés de segregació entre
les dues cocatedrals, des de la primera meitat del segle XI.
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Montfullà - Vilademuç (fig. 85 i 88)

La casualitat va permetre descobrir, ara fa uns anys, un mosaic notable, bicolor
–blanc i negre– i geomètric, en l'àrea ocupada pel cementiri de Montfullà que ocupa
tot el sector nord del temple dedicat a Sant Pere. La seva excavació va posar de mani-
fest l'existència d'una gran villa romana que fou objecte d'una excavació de salva-
ment (1) i d'una programació, mai publicada del tot (2), que serví per posar de mani-
fest l'existència d'un edifici notable organitzat en terrasses, amb grans murs de soste-
niment alguns dels quals es conserven prou bé, i damunt del qual es disposà l'esglé-
sia dedicada al príncep dels apòstols. Un cop d'ull a la fàbrica d'aquest edifici, fet i
retocat moltes vegades, permet observar la presència de grans blocs de gres de
Domeny, a l'altra banda del riu Ter, reutilitzats, que han de procedir de l'obra del vell
edifici romà. Mancats de la publicació del material recuperat i de noves campanyes
d'excavació, no estem en disposició d'oferir una cronologia ben recolzada de l'ocu-
pació del lloc. Tanmateix, queda clar que per damunt de l'edifici romà existiren unes
sitges obertes a l'argila del subsòl i un mur de pedra seca que per la relació estra-
tigràfica que mantenien amb l'edifici romà i amb el cementiri posterior s'han de datar
dins de la baixa antiguitat o a l'alta edat mitjana (3). Un cementiri de llarguíssima cro-
nologia hauria anat ocupant els espais a redós de l'església. Una de les tombes, que
perforà el bell mosaic, es clarament antropomorfa i, per tant podria datar-se dins del
segle X. L'any 2002 ha estat possible, gràcies a un conveni signat entre l'ajuntament
de Bescanó i l'Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, reiniciar les
excavacions arqueològiques que s'han centrat en el sector on aparegué el mosaic i
que permeten fer una sèria de consideracions que serveixen per precisar les dades
acabades de comentar (fig. 74 a 76). Ara com ara, el material de la vil-la no permet
perllongar-ne la vida i l'activitat més enllà del segle tercer, notícia important però que
caldrà confirmar a mesura que avanci l'àrea explorada. En segon lloc, l'excavació per-
met assegurar que sobre el vell edifici romà s'obriren un seguit de sitges de magat-
zematge que foren colgades quan aquest sector esdevingué cementiri, amb tombes de
lloses, algunes de tipus olerdolà, amb el cap ben marcat amb rierencs, cosa que ens
permet situar la fi del camp de sitges i la seva reconversió en zona d'enterraments
com a mínim vers mitjan segle X. Recordem, altrament, que la basílica de Sant Pere,
a Montfullà, exactament en el lloc que ocupa el temple actual, ja existia com a mínim
del 887 (document del bisbe Teuter). Tot això ens planteja diversos problemes que,
de ben segur, l'excavació extensiva del lloc servirà per resoldre. Amb les dades
actuals queda clar que l'església de tipus parroquial s'instal-là damunt de l'edifici rural
romà, probablement abandonat, i que acabà modificant els espais de l'entorn, zones
de magatzematge potser lligades a l'església, o sota la seva protecció, que acabaren
esdevenint, com a mínim d'ençà mitjan segle X, cementiri parroquial. Aquestes cir-
cumstàncies, juntament amb el material recuperat, ens porten a datar aquelles ocu-
pacions tan subtils abans d'aquesta data i, versemblantement, abans del segle X. Tot
fa pensar que caldria datar-les entre els segles VII/VIII i el X. Es tractaria d'una pobla-
ció dispersa, agrícola, amb uns establiments senzills i no gaire grans però suficient-
ment significativa com per fer necessària l'existència d'una església que el 887 era
episcopal.

La història documental que resseguirem tot seguit, permet confirmar la continuïtat
d'ocupació de la zona que deduiríem de les dades arqueològiques, afavorida per una
situació dominant i per la proximitat del riu i del pla i, probablement també des de molt
antic, del rec Monar.
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Fig. 74. Planta del sector del mosaic de la villa romana de Montfullà el 2002. observem un grup de sitges
carolíngies (1 a 6) i enterraments medievals (segles X-XI.).

En relació amb aquest canal d'aigua, interessa recordar que el mes de febrer de l'any
1960 en efectuar-se unes obres relacionades amb la sèquia, en el terme de Montfullà,
foren localitzats casualment uns enterraments que per les seves característiques, dispo-
sició i orientació foren considerats altmedievals (4). Sabudes les enormes dificultats per
datar correctament un enterrament determinat entre el segle tercer/quart i l'onzè, fa que
siguem prudents a l'hora d'acceptar sense més ni més aquesta notícia. Recordem, per
altra banda, que a partir del segle X, com a mínim, la gent s'enterrava a redós de l'es-
glésia parroquial on es disposa el cementiri de la comunitat i que immediatament abans
ho feia a l'entorn d'un temple funerari (com a mas Castell de Porqueres, per exemple)
o en cementiris comunals sense església, com tenim ben documentat a Sant Julià de
Ramis, a la necròpoli tardoantiga de les Goges. Totes aquestes circumstàncies ens per-
meten preguntar-nos si no caldria rebaixar la datació proposada situant-la en un moment
imprecís de la baixa antiguitat. En aquest cas, podria tractar-se d'un petit cementiri dels
habitants d'aquell indret.



Fig. 75. Detall del mosaic bícrom altimperial de la villa romana de Montfullà.

Com en altres casos de la rodalia de Girona, l'església parroquial de Sant Pere de
Montfullà surt esmentada documentalment l'any 887, en la coneguda donació del bisbe
Teuter a la canònica de la Seu, encara que ja hem vist que el seu origen seria més antic.
Al mateix temps, la indicació del lloc on es trobava -in Monte Foliano- segurament ens
indica la vil-la on pertanyia i que ha deixat tantes evidències arqueològiques (5).
L'església de Sant Pere d'alguna manera va passar a ser possessió o feu comtal, car en
una data intermèdia entre 1052 i 1055, la comtessa Ermessenda va reconèixer que la
tenia sota la jurisdicció del bisbe Berenguer; en un document on esmentava la posses-
sió de moltes altres esglésies (6).

L'any 1018 tornem a trobar informacions sobre aquest terme. En la coneguda dotació
comtal -de l'any 1018- al cenobi de Sant Daniel, la comtessa Ermessenda i el seu fill
Berenguer donaven un conjunt d'alous situats en els termes de les vil-les veïnes de Salt,
Bescanó, Montfullà, Vilademuç i Vilablareix, que havien estat abans de l'arxilevita
Ennegó. Ací es fa evident el topònim de Villa Mucii o Vilademuç, topònim encara exis-
tent a Montfullà corresponent a la riera de Mus i que travessa el pla de Montfullà fins el
rec Monar (7).

Antigament hi havia hagut un mas conegut amb el nom de Vilademus (o Vilademuç),
ben documentat al llarg de l'edat mitjana, i que probablement va ser l'hereu de l'antiga
villa. Encara que la seva localització actual sigui insegura, el fet de trobar-lo molt docu-
mentat al llarg de l'edat mitjana, permet situar-lo al sud-oest de l'actual mas Turon, a la
part de migdia i més muntanyosa de l'actual veïnat de Montfullà, prop del límit amb el
terme de Vilablareix. Aquesta villa se situava dins el terme parroquial de Sant Pere de
Montfullà, però al llarg del segle XI va perdre la seva condició de terme autònom, ben
testimoniat a principi del segle XI; per això l'any 1127 la trobem esmentada com sim-



Fig. 76. Estructures romanes descobertes al sud de l'església de Montfullà el 1989.

plement com a lloc, mentre que Montfullà i Vilablareix afirmen la seva condició parro-
quial (8). Es tracta d'un document relacionat amb la dotació comtal a Sant Daniel de l'any
1018, car s'esmenten els mateixos alous en relació a un plet que mantingueren el noble
Gausfred Bernat i Sant Daniel, en relació al seu domini.

El límit del terme de la villa de Montfullà, per la seva banda oriental, resta clar en el
document de l'any 1056 on el bisbe Berenguer feia donació a la Seu d'un important con-
junt d'alous situats en els termes de Salt i Santa Eugènia. Pel costat de ponent afronta-
ven amb la "roca" de Montfullà i amb la villa del mateix nom (9). És fàcil identificar
aquest límit en els mapes actuals, sembla coincidir amb la separació entre els municipis
de Salt i Bescanó. També sembla probable que el topònim de rocha faci referència al
turó on s'hi troba Montfullà, i des del qual es domina el pla de Salt i Girona; de tota
manera no podem oblidar que el terme de rocha s'utilitzava també en la documentació
altmedieval en el sentit de fortalesa o torre damunt d'un cim; ara bé, no sabem que mai
hagi estat documentada una fortificació a Montfullà.

Tot i que sabem, indirectament, que a banda de Sant Daniel, altres institucions ecle-
siàstiques, com Sant Feliu de Girona o Sant Pere de Galligants, reberen donacions a
Montfullà, el cenobi de monges benedictines continuà rebent altres alous i aportant gran
part dels documents conservats. Com, per exemple, l'any 1067, quan va rebre el dret de
tasca sobre tres terres situades en el pla de Montfullà, que afrontaven a l'est amb la riera
de Mus (10). També devia arribar finalment a domini de Sant Daniel —encara que el docu-
ment no ho digui— la casa amb clos i arbres esmentada l'any 1086, situada dins de la villa
—intus in ipsa villa... - i que afrontava a orient amb el camí que anava cap a l'església (11).
Aquesta vía era segurament curta, i conduïa cap a la carretera principal que venia de
Bescanó i portava cap a Girona; així sembla indicar-ho el document de l'any 1097 on es



parla d'una permuta de terres, on Sant Daniel va rebre una peça de terra al costat de la
font de Montfullà, que afrontava al sud amb la via –que pergitur Gerundam...–, és a dir
la vella carretera que, des de Bescanó, s'enfilava pel turó de Montfullà per estalviar-se el
difícil pas per la riba del Ter, i davallava cap a Salt i Girona (12). El mateix Ramon Guillem
d'aquest document, l'any 1075 havia permutat, també amb Sant Daniel, diverses terres al
sud del terme parroquial, en el sector de l'antiga Vilademuç, que ja no surt esmentada.
Les terres se situaven entre les parròquies de Montfullà i Vilablareix, allà on la riera de
Mus fa de límit entre els dos termes, encara avui dia (13).
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Montilivi - Monte Eusebio (fig. 85 i 88)

Cal recordar, tot i que no sembla tenir cap relació aparent amb la història posterior
del lloc, l'existència d'un hàbitat indiget que només coneixem tangencialment, però que
sembla que fou abandonat, potser com a conseqüència de les reformes subsegüents a
l'esclafament de la revolta antiromana de 197-195 aC, vers els primers anys del segle II
aC, tal com hauria passat també amb l'oppidum veí del puig d'en Rovira, a la Creueta
(Quart) (1), tan pròxims un a l'altre i amb una cronologia tan semblant que tot fa pen-
sar que ens trobaríem davant d'una única estació amb dues barriades o zones. Recordem
l'existència a prop del puig d'en Rovira, mirant cap a l'Avellaneda, de restes estructurals
i material ceràmic que fan suposar l'existència d'un lloc d'habitació d'entitat desconegu-
da, durant l'alt imperi. No tenim cap altre indici de troballes arqueològiques significati-
ves en aquest indret.

En parlar de Montilivi, estem davant un dels termes més petits del voltant de Girona,
però també un dels documentats des de més antic. En la primera meitat del segle X apa-
reix per primer cop en dos documents relacionats. El primer, datat l'any 931, és el tes-
tament d'una dona pietosa, Àuria, que va deixar a la Seu unes propietats que tenia en
el lloc que diuen Mont Eusebi. Les propietats les formaven dues cases i tres mujades de
terra –15 hectàrees– que afrontaven amb terres d'altres propietaris particulars (2). El
segon document –de l'any 938– explica com Obtat, que apareix en les afrontacions del
primer document citat, comprava una terra que afrontava amb altres de la citada Àuria,
difunta, i de Iomarig –o Gomarig–, nom que recorda el d'un gran propietari del Pla de
Girona, citat com a venedor l'any 1007, encara que la distància temporal, 69 anys, sem-
bla impedir que siguin el mateix personatge (3). Respecte a la personalitat de l'Àuria
esmentada, només podem dir que es tractava d'una dona definida com a deivota en el
document del 938, que podem traduir com monja, però també com a pietosa. Nosaltres
preferim la segona traducció, car no tenim cap notícia de la possible existència d'una
comunitat monàstica femenina a Girona o el seu comtat, si més no en el segle X, mal-
grat algun intent, no reeixit.

La identificació jurídica del terme de Montilivi –o millor Mont Eusebi– no resulta sen-
zilla. L'indret és definit com a "lloc" en els documents del segle X i només com a Mont
Eusebi o Montiribi en els documents del segles XI i XII, sense més indicacions. Però la
referència del testament comtal de l'any 1018, on s'esmenten deixes situades a Vila-roja
i Mont Eusebi (4), indica que aquest segon terme tenia la mateixa categoria jurídica que
la citada vila, amb la qual termenava pel sud. Notem que la referència d'aquest docu-
ment és plena de valor, car la llista de termes continua amb els de susurbio, Merchadale
i Palacio, que juntament amb el valle Sancti Danielis, esmentat en primer lloc, comple-
ten un conjunt de termes que envoltaven Girona per totes bandes, menys per l'extrem
nord, i que permeten fer una descripció força acurada de la divisió administrativa ante-
rior al segle Xl.

El terme de Montilivi, com altres de la seva rodalia, formava part de la parròquia de
Sant Feliu de Girona. La primera indicació directa és força tardana, car no és fins 1298
que s'esmenta una joheria a Montilivi, dins la citada parròquia (5). Malgrat tot, no dub-
tem que aquesta parroquialitat havia de ser molt més antiga, car sabem que els termes
veïns –com Palau Sacosta i Vila-roja–, pertanyien a la parròquia de Sant Feliu des del
segle XI o, segurament, abans, car hem de recordar que es tractava de la primitiva parrò-
quia de la catedral de Girona, quan aquesta va ser a Sant Feliu fins al segle X. Encara
que sembla clara la existència d'aquest vincle amb Sant Feliu, no podem ignorar la



referència a un prevere de Montilivi en el document de dotació de la canònica de la Seu,
de l'any 1019. ¿Es tractava d'un clergue que tenia assignada alguna funció pastoral en dit
terme o bé, com sembla més probable, un capellà originari de dit lloc?.

No coneixem gaire bé com es va produir l'evolució del topònim cap a l'actual
Montilivi. Tots els documents dels segles X i XI parlen del Mont Eusebi, en canvi, a finals
del segle XII apareix el nom de Montero Eribium (6) que s'imposà des del segle XIII (7).
A partir d'aquest darrer sembla més senzilla la transició cop des del Montiribi al Montem
Olibium o Montilivi.

Els límits del terme —¿potser villa?— de Mont Eusebi resulten força clars. El mateix
document de l'any 1018 indica que afrontava pel sud amb els termes dels "Palaus" —sens
dubte Palau Sacosta i Palol d'Onyar—, mentre que pel nord limitava amb Vila-roja mit-
jançant el riu Onyar. Els límits per l'oest són menys clars: Montilivi segurament terme

-nava amb el Pla de Girona, però no sabem si ho feia mitjançant el camí de Caldes —fac-
tual carrer de la Rutlla— o bé el rec de Montilivi —també conegut com el rec Gornal.
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Palau Sacosta (fig. 85 i 88)

El topònim doble d'aquest lloc immediat i molt lligat a Girona és extraordinàriament
suggerent i, pensem, de notabilíssima importància per conèixer el lloc a època antiga.
En primer lloc Palatium, amb totes les possibilitats que amaga aquest mot i que sovint
hem relacionat amb l'existència d'una vella villa romana, prou important com per ser
assimilada a un difícil notable, un palau en la ment popular, tot i que darrerament ha
estat plantejada la possibilitat, engrescadora i fonamentada, de que es tractés d'un lloc
fiscal omeia, un punt de protecció, control i explotació dels territoris conquerits, llocs
que se situarien, preferentment, a l'entorn de les ciutats episcopals, sobre camins i cruï-
lles, llocs de pas obligat o a tocar el mar (1). Aquestes peculiaritats que en el temps hau-
rien ocupat només uns quants anys del segle VIII, entre mitjan segona dècada i el 785,
quan Girona es lliurà als francs, no significaria la no existència d'un nucli anterior visi-
got, sinó el canvi de propietat i de funció. La situació de Palau esdevé paradigmàtica
dins de les característiques teòriques que haurien de mostrar aquests palatia.

Pel que fa a la segona part del topònim —Sacosta—, també resulta del més gran interès.
En efecte, aquestes referències a una costa, una pujada, potser curta però dura, que tro-
bem amb certa quantitat de casos en el territori immediat de Gerunda (Sant Martí
Sacosta, Santa Eulàlia Sacosta, Costa Roja...) denoten sempre l'existència d'una via prou
antiga i d'una forta pujada. A Palau, aquest vell camí no és altre que la Via Augusta, tal
com posà de manifest, indiscutiblement, la descoberta de dues pedres mil-liars (2) i l'e-
xistència textual, documentada posteriorment del camí de Caldes, quan la via principal
s'havia traslladat —o potser s'havia consolidat un vell ramal— a la plana. En aquest cas,
aquell ipsa costa de la documentació medieval només confirma allò conegut, però ser-
veix per donar valor a aquesta mena de topònims.

Pel que fa a les dades arqueològiques, si deixem de banda els mil-liaris ja esmentats
i altres evidències tangibles d'obres d'infrastructura d'aquell importantíssim vial (3), hau-
ríem de recordar la descoberta d'un monumentum a tocar el camí que només pot ser
explicat si el posem en relació directa amb l'existència d'un hàbitat, una villa a no gaire
distància. La llunyania de Girona serveix per oferir-nos un model igual al dels mauso-
leus de cal Temple, a Aiguaviva, i de Vilablareix, a no gaire distància, però en aquests
casos a redós de camins menys importants. La nostra hipòtesi, prou versemblant, lliga-
ria aquesta tomba amb la villa de Palau (4).

Enfilant ja l'etapa carolíngia, el terme de Palau Sacosta —Palacium—, és un dels més
antigament documentats del territori gironí, car apareix per primer cop en la donació
esponsalícia que el comte Sunyer de Barcelona, fill de Guifré el Pelós, va fer a la seva
esposa Aimilda, format per un important nombre d'alous entre els quals s'hi trobava el
de la villa de Palacium, al comtat de Girona (5). La data del document és il-legible, per
la qual cosa s'ha de situar entre els anys 898 i 914, que van ser els primers anys de
govern del citat comte, quan encara no apareix casat amb Riquilda, la seva segona espo-
sa. La donació, com altres dels segles IX i X, significava la cessió del domini jurisdiccio-
nal, car el document s'encarrega de recordar que inclou totes les fam fijes del terme,
segurament una referència, potser, al esclaus i, en general, al personal domèstic adscrit
al terme, o, millor, als habitants o pobladors dels termes, en sentit genèric. No podem
assegurar si la donació també incloïa la propietat de la terra, segurament es refereix als
drets públics o fiscals. En qualsevol cas això significa que l'antiguitat del domini públic
sobre el terme de Palau —que primer hauria estat reial i després fou comtal— , era molt
remota. També resulta una expressió primerenca de la privatització per part dels comtes
dels antics dominis públics, que comencen a gestionar com un patrimoni familiar des de



finals del segle IX. Aquesta jurisdicció comtal sobre Palau es va mantenir durant segles,
car surt confirmada a documents dels segles X, XI i XII.

La possibilitat de fraccionar la propietat —el domini útil— tot mantenint la unitat juris-
diccional del terme —el domini eminent— es comença a fer evident amb el testament del
comte Borrell de l'any 993, quan aquest va donar a Sant Feliu de Girona, uns alous
situats a Palau, on hi havia tres masos, amb el compromís que continuarien en mans de
la seva esposa, la comtessa Eimeruda, fins la seva mort (6). Tot i que el nom de Palau
s'esmenti sense cap altra especificació topogràfica, en aquest document i l'anterior, la
qual cosa podria plantejar algun dubte sobre la seva localització, atesa la gran munió de
Palaus existents; el fet que el citat Palau estigui situat al comtat de Girona, sigui de juris-
dicció comtal, i en el text apareguin altres termes relativament propers (l'Estanyol,
Lledó...) ens permet situar els alous dins el terme de Palau Sacosta.

Des de començament el segle XI trobem textos que permeten situar aquest terme en
relació al seu entorn. L'any 1018, el testament del comte Ramon Borrell dotava genero-
sament el nou monestir de Sant Daniel (7). Entre les donacions s'hi trobaven alous situats
a la mateixa vall del monestir, a Vila-roja i a Montilivi, que afrontaven al sud amb els ter-
mes de ipsos Paladolos, es a dir els dos Palols; Palau Sacosta i Palol d'Onyar, el veïnat-
ge dels quals fa pensar en un probable i antic origen comú, semblant al dels veïns ter-
mes de Fornells i Fornellets, o Llambilles i Llambilloles, per exemple.

La intenció de dotar les institucions i personalitats eclesiàstiques amb possessions que
pertanyien a l'alou comtal de Palau, també va ser manifesta en el cas de la comtessa
Ermessenda, quan ja era vídua del citat comte Ramon Borrell. L'any 1022, la comtessa
va donar al bisbe Ermengol d'Urgell –Sant Ermengol– un mas, on hi vivia Seniofred,
situat dins els termes de Palau (8), que afrontava a orient amb l'Onyar, a sud amb la villa
de Cantallops (?), a occident amb la carretera de Barcelona i a nord amb les corts (?) de
Palau. Es tractava d'una extensa propietat, que abastava cabanyes, cases, horts, arbredes
i fruiters, brugueres i garrigues, pedres mòbils (?) i immòbils (pedreres? Mil-liaris?).

Atesos els límits definits a les afrontacions, sens dubte es tractava d'un mas extens,
de moltes desenes d'hectàrees, situat al sud del terme, que limitava a orient amb l'Onyar,
el riu que, encara avui, delimita per llevant Palau Sacosta, i a occident amb la carretera
de Girona a Barcelona, l'antiga Via Augusta, en el tram comprés entre Palau i Fornells.
Els límits del mas a nord i sud presenten més interrogants. El primer afrontava amb les
"corts" de Palau, potser una manera de referir-se a l'edifici, o edificis, amb els seus patis
i les seves dependències, que conformaven el nucli de la villa de Palau; encara que,
d'una manera més modesta, també podria ser una referència a uns tancats propers a la
citada villa. En aquest sentit no podem oblidar que la paraula Cort (curte) definia, en el
món carolingi, el centre d'una explotació dominical i, sovint, definia la mateixa explota-
ció amb el seu terme. Per altra banda, ens resulta totalment desconeguda la villa de
Cantallops (Cantalubos) que figurava om afrontació meridional del citat mas.
Desconeixem si aquesta "misteriosa" villa, de la qual no hem trobat cap altra referència,
formava part del terme de Palau o de la veïnes parròquies de Fornells o de Quart, tot i
què sembla més probable la primera opció.

Pel que fa referència als límits meridionals de Palau, més precisió trobem encara en
els documents dels anys 1028 i 1041 que parlen dels alous dels vescomtes de Cardona
dins el terme de Fornells; en tots dos casos es fa limitar dit terme parroquial, pel costat
nord, amb Palau, definit l'any 1028 com la villa de Palau (9) i l'any 1041 (10) com l'a-
lou comtal de Palau –una manera de dir que tota la villa era alou o jurisdicció comtal–;
totes dues vegades Palau se situa dins el terme de la parròquia de Sant Feliu de Girona,
de la qual ha format el seu extrem meridional fins el segle XX. A més, la descripció feta



dels límits permet assegurar que per l'oest limitava amb les parròquies de Vilablareix i
Salt, i per l'est amb les de Palol d'Onyar i Quart. Uns límits que s'han mantingut sense
tocar fins l'actualitat.

Ja hem dit abans que unitat de jurisdicció no implicava unitat de propietat, i en aquest
sentit, Palau Sacosta n'és un exemple paradigmàtic –si més no des de finals del segle X-
. Les donacions comtals ajudaren a fraccionar la propietat, per exemple quan l'any 993 el
comte Borrell va deixar un gran alou –al menys tres masos– a Sant Feliu, o bé l'any 1018,
quan la comtessa Ermessenda va deixar a Sant Daniel dues peces de terra que havia com-
prat a la difunta Guisla. Aquesta, una gran dama noble i propietària del tombant del
mil-leni, va deixar en el seu testament, del mateix any 1018 (11), un bon nombre d'alous
a diversos clergues de la Seu –el sagristà i dos clergues més–. Entre els diversos alous s'hi
trobaven terres molt properes –probablement coromines–, situades en els termes veïns de
Palau i Salt (entre el mas Sitjar i el pla de Palau). El document també citava la donació de
les coromines que Guisla tenia en el pla de Girona, a l'Avellaneda. La diferenciació que
el document fa entre els alous de Palau i Salt, d'una banda, i els de l'Avellaneda, per l'al-
tra, fan pensar que l'Avellaneda formava un terme propi, un vilar o una petita villa, tot i
que també pertanyia al de Palau, més extens, tal com es descriu en segles posteriors. Un
altre exemple de propietaris laics el trobem en el cas dels esposos Tassi i Truitel que l'any
1045 van vendre a un altre matrimoni una coromina que limitava amb propietats de la
Seu i de Sant Martí Sacosta (12). Amb aquests exemples del terme de Palau, no hi ha
dubte que sempre hem de distingir entre una propietat, més o menys fraccionada, i un
domini o jurisdicció que restava en mans comtals, com veurem més endavant.

De tots els alous del terme de Palau, el que millor podem seguir és el de la seu; recor-
dem que el seu origen el trobem –si més no parcialment– en el testament de Guisla del
1018. L'alou es va ampliar força l'any 1056 quan el bisbe Berenguer de Girona va donar
a la canònica de la Seu els seus alous, que tenia en feu el sagristà Bonfill a Salt i Santa
Eugènia, a més del feu que tenia el clergue Ramon Guifred a Palau (13). Probablement
es tractava dels mateixos alous rebuts en la donació testamentària de Guisla, que incloïa
coromines i terres a l'Avellaneda, el pla de Palau i Salt, deixades al sagristà Bonhom i
altres clergues, i que ara trobem en mans d'uns altres sagristans i clergues.

També trobem probable que les coromines donades en el lloc de l'Avellaneda, con-
tinuessin en mans dels clergues de Santa Maria. Els testaments dels cabíscols Ponç i Joan
(14) esmenten una coromina dita de Vall-Llobera que, per documents molt posteriors
–1342– (15), sabem que era un topònim pertanyent al terme de Palau i proper al terme
de Vilablareix. Potser aquest era el mateix alou dit del Coll de Palau, que va ser donat
a la Seu en el testament de Guillem Ramon de l'any 1085 (16), que també esmentava les
coromines de Lavadora i Madrenys, també citades als testaments dels cabíscols citats més
amunt.

Malgrat la divisió de la propietat territorial dins el terme de Palau, la seva jurisdicció
va continuar en mans dels comtes; així sembla indicar-ho el capbreu de les possessions
comtals dels anys 1151-52, on es compten 24 masos del terme de Palau –segurament la
majoria–, situats sota domini comtal (17). La situació semblava mantenir-se en el primer
terç del segle XIV, car Guilleré, en la seva monumental obra sobre la Girona del segle
XIV, informa que l'impost del bovatge també es recaptava sobre algunes vil•les reials
com Quart i Palau (18). En canvi, el fogatge reial dels anys 1359-65, reflecteix una situa-
ció ben diferent; cap dels 18 focs comptats a Palau i Montilivi eren de la jurisdicció del
comte-rei; 13 eren eclesiàstics i 5 aloers (19). Segurament la jurisdicció reial havia estat
venuda, pocs anys abans, com van fer els reis amb tants altres termes de jurisdicció reial
en aquell segle.
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Palol d'Onyar (fig. 85 i 88)

No tenim cap dada arqueològica referida a aquest lloc que, tanmateix, ens mostra un
topònim engrescador. Recordem allò que hem escrit relatiu a Palau Sacosta que, en
aquest cas, també podríem acceptar plenament. No oblidéssim pas la immediatesa del
nucli antic de Palol d'Onyar al congost d'aquest riu, per on circulava obligatòriament
encastat el camí que de Gerunda portava cap a Cassà. Llagostera, la Vall d'Aro i el mar,
molt ben documentat.

En relació a topònims com els de Palau i Palol (Palatio i Palatiolo a molts textos
medievals). Hem de recordar la hipòtesis formulada recentment per Ramon Martí, sobre
el possible origen àrab d'aquests termes, relacionats amb dominis fiscals de l'estat anda-
lusí.

El terme de la parròquia i villa de Palol d'Onyar és un dels menys coneguts del terri-
tori immediat a Girona; surt esmentat generalment com a afrontació de termes veïns
–Vila-roja, Palau Sacosta i Fornells–. La manca de donacions a les institucions eclesiàsti-
ques dins el seu terme, n'és la principal causa; potser a causa de l'existència d'una famí-
lia nobiliària –que només albirem des de l'últim quart del segle XI– que en va mantenir
el control.

El primer esment de Palol –com a terme d'una villa– el fa el document de l'esplèn-
dida dotació comtal a Sant Daniel de l'any 1015. El nucli principal de la dotació com-
prenia diversos alous a la Vall de Sant Daniel i als termes veïns de Vila-roja i Montilivi;
els seus límits pel sud eren amb els termes dels "Palaus" –és a dir les vil•les de Palau
Sacosta i Palol d'Onyar–, separats pel riu Onyar, a poca distància l'un de l'altre.
Desconeixem si aquesta referència conjunta als dos "Palaus" indica la seva pertanyença
a un domini comú, potser comtal. L'afrontació de Vila-roja amb Palol es repetia l'any
1086, en la donació d'alous que Adelaida de Gironella va fer al seu fill Bernat Ramon
(1).

El testament d'Eriball d'Urgell –any 1041– també definia Palol com a límit quan el
situava a orient dels seus alous a la parròquia de Fornells. A més coneixem altres, car el
testament afirma que Palol termenava amb la parròquia de Sant Feliu de Girona, al terme
de Palau, i amb la parròquia de Quart; uns límits perfectament distingibles avui dia (2).

Ja hem dit que una de les raons que hipotèticament podria explicar la migradesa de
les fonts eclesiàstiques sobre el terme de Palol podria ser la força de la nissaga nobilià-
ria del mateix nom. Encara que no els puguem identificar fins al segle XII, sembla pos-
sible remuntar-los un segle abans. Així ho indica un document del 1140 on Arnau de
Palol i tres germans reconeixien que les tasques (parts de les collites) que cobraven a la
villa de Domeny eren de domini episcopal, tal com les havien tingut el seu pare Guillem
i el seu avi Ponç Guillem, els quals havien estat batlles de Parietes Rufini i de Dominium
pel bisbe (3). Ponç Guillem, el primer Palol conegut, és un personatge que cal remun-
tar al segle XI, car s'esmenta en el testament de Berenguer Eldemar de Sant Gregori
(1094) del qual era cunyat, i també en la compra d'un alou del terme de Llambilles
(1095) en el límit del citat terme amb Palol d'Onyar. De tota manera potser no sigui
aquest el primer Palol documentat, car en 1074 s'esmenta un Ramon Guillem que va
aconseguir la donació d'una terra a Domeny; sobre aquesta qüestió hem de recordar que
els Palol esdevingueren batlles del bisbe a Domeny i que Ramon Guillem (1074) i Ponç
Guillem (1094, 1095) semblen compartir un nom comú, potser el del pare. D'altra banda,
el testament d'Arnau de Palol, de l'any 1195, deixava clar el seu domini sobre el terme
i castell de Palol, tot i que no podem remuntar-nos fins a l'origen d'aquesta situació, car
no tenim cap referència anterior del castell (4).



Tot plegat ens porta a contemplar una nissaga nobiliària, documentada des de la 2a
meitat del segle XI, i que sembla ben relacionada amb l'episcopat gironí mitjançant la
infeudació de la batllia de Domeny. També els podem veure ben arrelats al terme de
Palol des de finals del segle, car adopten el topònim com a cognom des d'aleshores, tot
i què sembla possible que aquesta vinculació sigui anterior
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parroquia sancti Quirici de Quarto..." Martí, Col-lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 235, 245-246.
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les tasques "... in parrochia sancti Felicis martyris Gerunde, in prenominata villa de Domen vel in eius
terminis et sicut ea Poncius Guilielmi avuus noster vel Guilielmus prephatus pater noster... habuerunt vel
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Marquès, Col•lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 86.



Parets Rufi (fig. 85 i 88)

Les troballes arqueològiques d'objectes, escasses i puntuals, contrasten amb les notí-
cies continuades i ben establertes de l'existència, en aquest lloc (de fet, des del Puig d'en
Roca fins a Domeny) d'afloraments de greda, pedra arenisca de certa qualitat que fou
objecte d'intensíssima explotació a època romana i que constitueix la pedra més usada
entre el segle primer i vuitè a Gerunda, tant per l'obra pública monumental (muralles,
edificis, tombes...) com a l'estatuària, 1'epigrafia o la fabricació de sarcòfags de luxe. La
facilitat de talla, la capacitat per recobrir-la d'estuc o modificar-la, la proximitat de la ciu-
tat i el bon comportament general d'aquesta pedra explicarien l'alt grau d'utilització
durant aquests primers segles de la història de la ciutat, preferint-la a la calcària num-
mulítica, més pròxima però més dura, o a altres pedres més sofisticades i, no cal dir-ho,
molt més costoses. L'ocupació intensa del lloc aquests darrers trenta anys fa molt difícil
una prospecció intensiva del lloc amb esperança de bons resultats.

El topònim antic, Parietes Rufini, escrit de vegades amb dues efes, és també d'interès.
Parietes, parets, potser podria referir-se als talls que l'extracció de blocs hauria anat dei-
xant en les pedreres que haurien acabat portant el nom d'un dels seus explotadors o,
menys versemblantment, propietari. També podria referir-se, no cal dir-ho, a les ruïnes
evidents d'una antiga villa posseïda en una època indeterminada per un tal Rufí.

En relació a aquest antropònim clarament romà, cal recordar la seva presència a la
ciutat de Girona, donant nom a un vellíssim portal que obria el sector meridional de la
ciutat, a l'actual placa de Sant Domènec, i que tenim documentat, si no anem errats,
d'ençà el 1122, un nom popular l'origen del qual, molt antic, cal suposar-lo en l'e-
xistència d'un títulus monumental, damunt la porta, on s'esmentaria aquest tal Rufí per
alguna cosa que desconeixem, però que potser tindria a veure amb la construcció o
monumentalització de l'accés urbà. Recordem, també, que l'antagonista de la passio del
màrtir Feliu és el sicari Rufí que actuava a les ordres del pèrfid Dacià, l'omnipresent
"dolent" de quasi totes les passiones hispàniques que se situen durant la gran persecu-
ció de Dioclecià i Maximià de principis del segle quart. Recordem que aquesta passio
sembla escrita a Girona vers el 600 o poc més tard. Sense més dades és impossible anar
més enllà amb certes seguretats. Tanmateix, és una possibilitat engrescadora lligar el Rufí
de Parietes i el del portal, que podria explicar-se a partir d'una extraordinària activitat a
les pedreres de Domeny i Taialà durant la construcció de les grans muralles baiximpe-
rials, ben datades vers el 300, l'època, també, del martiri de Feliu.

La villa de Parietes Ruffini –o Parets Rufí–, és una de les més antigament documen-
tades del comtat de Girona. S'esmenta a tots els preceptes donats pels reis carolingis
–des del 834 al 922– als bisbes de Girona (1). En aquests diplomes, els bisbes aconse-
guien la immunitat, i, per tant, la jurisdicció sobre tot el terme i població de les vil•les
esmentades, especialment en l'aspecte judicial i, en part, fiscal. Això vol dir que tota la
villa de Parets Rufí era de domini episcopal i que les autoritats civils; els comtes, els ves-
comtes, els veguers i els jutges, no hi tenien autoritat, com diu, explícitament el diplo-
ma carolingi de l'any 922. Segurament també era episcopal la propietat de les seves
terres, car no hi trobem mai donacions o vendes d'altres propietaris dins el seu terme.
Per tant hem d'entendre la possessió episcopal de Parets Rufí en el doble sentit de juris-
dicció pública i propietat exclusiva, encara que la distinció entre els dos tipus de domi-
ni s'anava esvaint al llarg del segle X, si és que abans havia estat significativa.

El fet que la villa de Parets Rufí sigui acompanyada immediatament del topònim
Castellum Fractum a molts dels diplomes carolingis ha fet creure a molts autors que les
dues vil-les eren veïnes i que en l'interior, o al costat de Parets Rufí, s'hi trobava un mis-



teriós "castell enderrocat" que cap document ni testimoni arqueològic permet situar. Això
no és cert, car aquest Castellum Fractum ocupava la muntanya de Sant Julià de Ramis,
com tindrem ocasió de veure en el capítol corresponent.

En realitat, l'origen de les donacions imperials i reials al bisbe de Girona era anterior
al primer diploma conservat de l'any 834, car, en aquell document, l'emperador Lluís feia
referència a un anterior precepte de donació del seu pare Carles –l'emperador
Carlemany–. Això vol dir que l'origen de la donació de la villa de Parets Rufí –i els altres
dominis episcopals– cal remuntar-la, com a molt tard, a l'any 814, data de la mort de
Carlemany; i probablement sigui anterior. Això voldria dir que Parietes Rufini i la veïna
Castellum Fractum, haurien estat dues vil-les o dominis fiscals, propietat de la monar-
quia, fins que van ser donades als bisbes. Tots, menys un, dels diplomes reials poste-
riors –fins a sis– esmenten la villa com una possessió episcopal i també ho farà la but-
lla del papa Silvestre al bisbe Odó, on la villa és definida com alou episcopal, l'any 1002
(2), la qual cosa vol dir que s'hauria perdut el record del seu origen com a concessió o
fisc imperial.

La documentació sobre Parets Rufí és molt més pobre en el segle XI, tot i que no hi
ha cap dubte que continuava sota possessió episcopal. Així trobem que, en una data
situada entre els anys 1052 i 1055, la comtessa Ermessenda reconeixia el domini del
bisbe Berenguer de Girona sobre una colla d'esglésies i feus, entre les quals s'esmenta-
va l'església de Parets Rufí (3). Encara que no se cita la seva advocació no tenim cap
dubte que devia ser la de Sant Feliu, i segurament des de feia temps. De fet, aquesta és
la primera cita segura de l'existència de l'església i parròquia de Sant Feliu, però no
podem oblidar una referència de l'any 922, quan el rei Carles va atorgar al seu "fidel"
Adroer el vilar de Montràs (terme de Taialà), que afrontava al sud amb una terra de
Sancti Felicis. La situació del vilar –avui mas– de Montràs, al nord del pla de Domeny i
no gaire lluny de les restes de l'església vella de Parets Rufí, fa pensar que aquesta pugui
ser una primera referència a les possessions de l'església parroquial de Sant Feliu, dins
el seu mateix terme. També hem de recordar la venda feta en 1042 d'una terra situada
a Domeny, que afrontava a ponent amb una terra ... de Sancti Felícis. Entenem que
aquesta també és una referència a les possessions parroquials de Sant Feliu de Parets
Rufí, malgrat no surti esmentat el nom de la villa. Sembla més probable aquesta inter-
pretació que no la possibilitat que la referència parli de terres propietat de Sant Feliu de
Girona, antiga cocatedral juntament amb Santa Maria, però aleshores abadia indepen-
dent, que no sembla tenir possessions a Parets Rufí. Per tant, aquestes cites de 922 i 1042
no permeten resoldre definitivament la qüestió de l'existència de dita parròquia en el
segle X, tot i que sembla força versemblant.

Els límits del terme de Parets Rufí, poden haver patit canvis, una sensible reducció,
entre els segles IX i XI. Dos termes veïns; els de Domeny-Bruguera i Taialà, apareixen
l'any 922, en dos documents diferents, els darrers preceptes reials promoguts pels bis-
bes gironins, i aleshores mostren una estreta relació amb la seu gironina, producte del
domini episcopal inicial. El terme de Domeny s'esmenta dit any en un precepte reial al
bisbe, com una nova donació; afegida a les confirmades de preceptes anteriors. En el
segle XII trobarem referències a la villa de Domeny com un terme pertanyent a la parrò-
quia de Parets Rufí, un vincle que sembla tenir una pregona antigor. Per la seva banda,
Taialà (Teudilane) se cita el mateix any com un terme –segurament una villa– al qual
pertanyia el vilar de Monteraso, atorgat pel rei al "fidel" Adroer, que tot seguit el va donar
al bisbe Guiu. A partir del segle XII, el terme de Taialà es relaciona documentalment amb
Sant Feliu de Girona, que havia estat cocatedral de Girona fins al segle X-XI.

Per tant, els termes de Taialà i Domeny-Bruguera, apareixen vinculats, de diverses



maneres a la institució episcopal des de principis del segle X ¿això significa que segura-

ment van formar part del primitiu terme de Parets Rufí en el segle IX? El fet que el terme

de Domeny mantingui, posteriorment, la seva relació parroquial amb Sant Feliu de Parets

Rufí, mentre que Taialà i Fontajau-Bruguera presentin unes parròquies tardanes –esmen-

tades per primer cop en el segle XII–, fa pensar, gairebé amb total certesa, en aquesta

interpretació; Parietes Ruffini pot haver estat el centre d'un extens terme episcopal en el

segle IX, que inclouria Domeny, Taialà i Fontajau. Al llarg del segle X, o ja en el segle

XI, aquesta unitat incial pot haver-se trencat per diverses raons, el terme de Taialà pot

haver passat a Sant Feliu de Girona, quan aquesta canònica adquirí la seva autonomia

de la seu; aleshores –ja en el segle XI– el patrimoni, i altres drets com els parroquials,
hagueren de repartir-se entre Santa Maria i Sant Feliu. Per la seva banda, el terme de
Domeny va restar en mans dels bisbes, però va perdre Fontajau-Bruguera, ja jurisdicció
de qual era dels abats de Sant Pere de Galligants en el segle XII, en dates properes a la
seva constitució com a terme parroquial, amb l'advocació de Sant Ponç de Fontajau.

En relació amb el tema de la propietat o domini útil dins el terme de Parets Rufí, tro-

bem una referència que ens indicarà fins a quin punt aquesta també pertanyia al bisbe.

Es tracta d'un document del segle XI, de l'any 1074; la permuta de terres que va fer el
bisbe Berenguer de Cerdanya amb els esposos Ramon Guillem i Dalmidana –probables
membres de la nissaga dels Palol–, aquests donaven uns alous a Flaçà, Mollet, Bordils i

Sant Martí Vell, a canvi rebien del bisbe una terra de la seu a Parets Rufí (4).
Desconeixem l'abast d'aquesta permuta, però sabem que aquesta terra va tornar a domi-
ni episcopal l'any 1135 quan Ermessenda, una altra Palol, aleshores en possessió de la
batllia de Domeny i Parets Rufí, i que havia comprat l'alou de Ramon Guillem i
Dalmidana, el va tornar al bisbe (5). El document aclareix que l'alou –de fet sembla sim-
plement un camp– tenia un circuit de 104 dextres –uns 270 metres– i per tant no era
gaire gran. D'altra banda, el camp limitava en totes les afrontacions amb l'alou episco-
pal; això confirma la propietat episcopal sobre totes les terres del terme de Parets Rufí.

Una qüestió no resolta fins ara és la definició dels límits dels termes de Parets Rufí
–la villa i la parròquia–, i la localització de la seva església. Sobre la primera qüestió,

hem de situar la villa, tal com va restar després de les segregacions de Taialà i Domeny-
Fontajau, entre el terme parroquial de Sant Gregori a occident, on la riera de Gàrrep feia
de límit, i la villa de Domeny a orient, el límit amb la qual resta més imprecís car totes
dues pertanyien a la mateixa parròquia –Sant Feliu de Parets Rufí–, encara que sabem
que Domeny se situava en el sector oriental del terme parroquial, limitant amb Fontajau
–Brugaria en el segle X–.

La localització antiga de l'església se Sant Feliu no correspon a l'actual Sant Feliu de
Domeny; aquesta va ser aixecada després de 1939 i se situa molt a llevant del terme,
prop del modern veïnat de Domeny i cap a Fontajau. D'altra banda, alguns dels mapes
antics dels voltants de Girona, de finals del XVII i principis del XVIII, semblen localitzar,
sense anomenar-la, una església al sud de Sant Narcís de Taialà i a ponent de Sant Ponç
de Fontajau; sembla que, per força, aquella església ha de correspondre a Sant Feliu de
Parets Rufí, i es localitza a ponent del nucli de Domeny, en direcció cap a Sant Gregori,
a la riba de la riera de Merdançà i a tocar de l'autopista.



Notes

(1) 834. Precepte de l'emperador Carles al bisbe Guimer "... et genitore nostro Karolo allisque devotis homi-
nibus eidem sede collatis... aliasque villas quarum vocabula sunt Castellum Fractum et Parietes Rufini
cum tertia parte de pasquario et telonro de ipso pago... "Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat,
doc. núm. 2, 57-58; 844. Precepte del rei Carles al bisbe Gotmar "...simul etiam Castellum Fractum cum
villa que apellatur Parietes Ruffini... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., , citat, doc. núm. 7, 66-69;
878. Precepte del rei Lluís al bisbe Teuter "... villam Castellum Fractum... villa parietes Rufinni... "
d'Abadal, Catalunya Carolíngia..., citat, 131-34; 881. Precepte del rei Carloman al bisbe Teuter "...alias-
que villas quarum vocabula sunt Castellum Fractum et Parietes Ruffini cum tercia parte de pascuario et
teloneo de ipso pago..." Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 10, 73-75; 886. Precepte
de l'emperador Carles al bisbe Teuter "... et villam Parietes Ruffini atque Castellum Fractum... " Marquès,
Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 11, 75-78; 899. Precepte del rei Carles al bisbe Servus Dei
"... villam quoque Parietes Ruffini atque Castellum Fractum... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany...,
citat, doc. núm. 21, 93-95; 922. Precepte del rei Carles al fidel Adroer; fa donació del vilar de Montràs
(Taialà), que afronta "... de meridie in terra Sancti Felicis vel in aqua mortua... Marquès, Cartoral, dit
de Carlemany..., citat, doc. núm. 36, 115-116. ¿Es tracta de Sant Feliu de Parets Rufí? 922. Precepte del
rei Carles al bisbe Guiu "...villa que dicitur Parietes Rufini cum terminis suis... " Marquès, Cartoral, dit
de Carlemany..., citat, doc. núm. 37, 117-119.

(2) 1002. Butlla del Papa Silvestre al bisbe Odó "... et ipsum alaudem que dicunt Pariete Rufino cum termi-
nis et adjacentiis suis... " Marquès, Cantoral dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 70, 160-162.

(3) 1052-1055. Reconeixement i devolució d'alous i feus de la comtessa Ermessenda a la canònica de la Seu
"...et ecclesiam de Pariete Ruffini cum suis pertinentiis omnibus..." Marquès, Cartoral, dit de
Carlemany..., citat, doc. núm. 120, 239-241.

(4) a.1135. Donació de Bernat Ponç –de Palol-, Ermengarda i el seu fill Pere, a la seva filla Ermengarda, de
la batllia de Paret Rufí "... cum concilio et laudo mento Berengarii... episcopi... baiuliam... in Pariete
Ruffino simul cum acaptes et fevos et ipsum nostrum estal... et campos et vineas et nostra molendina et
terras...predictum Berengarii episcopi..." Marquès, Cantoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 262,
408-409.

(5) 1135. Ermengarda dóna un alou a la Seu, comprat a Ramon Guillem i Dalmidana "... in Parietes
Ruffini... CIIII legitimos dextros in circuitu sui... " (veure 1074) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany...,
citat, doc. núm. 263, 409-410.



Pedret i Pont Major (fig. 85 i 88)

Tot aquest territori, entre la muntanya de Montjuïc i el riu Ter, el gran pont de Sarrià

al nord i el riu Galligants al sud, quedava definit i vertebrat pel camí d'Hèracles, primer,

la via Augusta posteriorment, que per força havia de circular per aquell lloc. Aquest lloc
serà sempre, fins a la quarta dècada del segle XX, l'entrada a Girona venint del nord. El

pont que suposem que hauria estat construït en pedra a època d'August, quan el prín-

ceps reformà profundament aquest importantíssim camí, ha esdevingut l'element clau
d'aquest paratge. Recordem que el tenim documentat d'ençà el 980 (1).

Al nord de Girona, el territori del pla de Pont Major no va formar part del terme muni-
cipal de Girona fins el segle XVII. Abans de l'any 1000, l'espai comprés entre Pedret i el
Pont Major –aleshores només el Pont, car no n'hi havia cap altre–, limitat pel riu Ter i els
estreps muntanyosos de Monjuïc i l'altiplà de Campdorà, formava un alou comtal, així ho
indica el testament del comte Borrell II, de l'any 993, on deixava el seu alou d'Orta a Santa
Maria d'Amer, donació que no es dugué a terme car l'alou continuà sota domini comtal (2).

Sabem que aquest alou d'Orta era el terme i pla de Pont Major per un detallat docu-
ment del 980 on el dit comte Borrell i la comtessa Ledgarda venien a Adelaida un extens
alou en el lloc dit la Presa o resclosa de Teudard i dins el terme d'Orta (3). Es tractava
d'un alou força complex, amb cases, terres, vinyes, arbres. figueres i molins amb els seu
recs. Tot plegat limitava amb els marges muntanyosos a orient, mentre que a occident
ho feia amb les terres ermes de la riba del Ter i amb un estany. En els dos extrems l'a-
lou arribava pel nord fins al Pont –el Pont Major–, prop del qual hi havia unes forques
i uns molins, mentre que al sud limitava amb una fita o mil-liari dita Pausa, –que pot dir
tant parada com hostal, o bé un lloc de cobrament de peatges– i que tenim raons per
pensar que també senyalava el límit nord del terme veí de Girona i el separava del terme
d'Orta. Els molins que s'esmenten en el límit meridional eren, amb tota seguretat, els
avantpassats dels molins de la Menola, que encara podem veure actualment entre Pedret
i el pla de Pont Major; cal entendre que no formaven part de l'alou, sinó que figuraven
en el seu límit meridional, ja dins Pedret.

Altres magnats també disposaven d'alous en aquest terme, bé que tampoc sabem quin
va ser l'origen de les seves possessions. El testament d'Arnau Ramon –1066–, fidel i vas-
sall dels comtes pel castell de Sobreportes, deixava a la seva mare Garsenda uns alous,
sense detallar, situats a Campdorà, Elzeda –és a dir a les vil•les que hi havia sobre el Ala-
i al mateix pla de Pont Major, dit aleshores de la Menola (Ammenola), incloent-hi els
molins que hi havia amunt i avall del pont del Ter (4). Podria ser que aquest alou fos el
mateix esmentat l'any 980, i que el citat Arnau Ramon vingués de la nissaga d'Adelaida.

El pla de la Menola apareix com un topònim més descriptiu que jurídic, car no indi-
ca el terme sinó més aviat la plana travessada pel rec que neix, encara ho podem veure
avui, en el molí del mateix nom i segueix per la banda occidental del pla fins retornar
al Ter poc abans del pont. En tot cas resulta un bon indici de la desaparició del topò-
nim Orta, que no tornaren a documentar mai més. Encara que el testament es donava
en violan, i a la mort de la mare d'Arnau Ramon havia de passar a Sant Pere de
Galligants, sembla que el traspàs no es va fer, car no detectem alous d'aquest monestir
en aquest terme al llarg de l'edat mitjana.

Encara que les notícies posteriors d'aquest terme siguin molt escasses, tenim indicis
que el seu nom, si més no des del segle XIII, era el de Montjuïc; així ho indica la per-
muta d'uns alous, un dels quals se situava a tocar el cementiri dels jueus, a Montjuïc (5).
No ens ha de sorprendre aquesta denominació per a tot el terme, car aquest abastava
no sols el pla sinó també el sector nord-oest de la muntanya, encarat cap al pla i el riu



Ter, tal com indica un document del 1278. D'altra banda, els fogatges del segle XIV
esmenten el dit terme amb el nom de Montjuïc i situen tots els seus veïns sota la juris-
dicció reial, hereva de la comtal dels segles anteriors. Pels mateixos textos també sabem
que formava part de la parròquia de Sant Feliu, segurament des de temps molt remots.

El topònim de Pedret es documenta d'una manera més tardana i escadussera; l'any
1019, amb motiu de l'edificació de la canònica de la Seu, el vescomte d'Empúries va
donar els seus alous que tenia a Pedret, al Mercadal i al pla de Girona (6). Encara que
la donació no concreta les característiques dels alous, pensem que el de Pedret hauria
de contenir els molins d'aquest lloc, que des d'aleshores sempre apareixen relacionats
amb clergues de la Seu; tal com s'observa en documents dels 1071 i 1081, on els sagris-
tans Bonuç i Bernat Guillem deixaven en els seus respectius testaments el molí de Pedret
als seus nebots; en el primer cas el nebot fou també el nou sagristà (7). D'altra banda
després veurem que aquest petit passadís entre la muntanya i el Ter era un alou que per-
tanyia a la seu, tal vegada des de la citada donació vescomtal de l'any 1019

No sabem si Pedret formava, o no, un terme independent; potser ja se situava dins
els límits de Girona, tal com podem concloure de totes les descripcions del terme de la
ciutat, que des del segle XII situen el límit nord a la font de Pedret, davant els molins
de la Menola. D'altra banda, les referències de documents de segles posteriors perme-
ten assegurar que Pedret era un alou pertanyent a la seu de Girona; la referència a "l'ho-
nor" o domini de la seu de Santa Maria –segle XII– i també la documentació sobre les
primeres cases aixecades al llarg del carrer, a mitjan segle XIV, que van necessitar el per-
mís –o "lloació"– del paborde de Desembre de la seu, indiquen que aquesta institució
tenia la senyoria eminent o superior sobre l'estreta franja de Pedret.

Notes

(1) Canal et al., El sector nord..., citat, 11-56.

(2) 993. Testament del comte Borrell II "...et ipse alaudes de Orta remaneat ad santa Maria et sancti
Vincentii que vocant Amerio... " Baraut, "Els documents dels anys 981..." citat, doc. núm. 232, 63.

(3) 980. Els comtes Borrell i Ledgarda venen a Adelaida un alou "... in locum que dicunt presa de
Teudardo... in terminio Orta... in terras et vineas, casas, curtes, ortos, arboribus, ficulneas... glandife-
ris... molendina cum capud aquis... affrontat... de oriente in ipsos margines... usque ad ipso laco vel ad
ipsa molina, de merídie ad ipsa petra ficta quem vocant Pausa usque ad torrente malo, de occiduo... in
ipso stagniolo vel terras Bremas... de Ennegone etpervenit de ponte ad ipsas furcas et ipsos molinos qui
sunt in flumen Tezer cum caput aquis et subtus reguis... " Martí, Col. lecció diplomàtica... , citat, doc.
núm. 120, 148-149.

(4) 1066. Testament d'Arnau Ramon; deixa a la seva mare ". .. ipsum alodium quod est in parrochia de Campo
Taurane vel in ipsa Elzeda et in plano de Ammenola simul cum ipsis molendinis qui sunt in flumine
Tezer super ipsum pontem et subtus pontem ... post obitum suum...ad sanctum Petrum Gallicanti..."
Pruenca i Marquès. El diplomatari de Santa Maria..., citat, doc. núm. 22.

(5) 1207. S'esmenta el cementiri dels jueus situat "in Monte judaico" F. Fita, "El Monjuí de la ciudad de
Gerona y la sinagoga y consejo hebreo de Castellón de Ampurias", Pera una història de la Girona jueva,
vol. II, a cura de D. Romano, Girona, 1988, 463-465.

(6) 1019. Donacions a la canònica; "... vicecomitissa Impuritanensi... alodium quod est in Pedret et in Mercadal
et in plano ante Gerunda..." Marquès, Cantoral, dit de Carlemany..., , citat, doc. núm. 79, 178-184.

(7) 1071. Testament del sagristà Bonuç, deixa al seu nebot Bernat Guillem "... ipsis molendinos II que ego babeo,
uno in ipso Mercadal, alium ad ipsum Pedret... " Martí, Col.lecció diplomàtica... citat, doc. núm. 339, 354-
356 i doc. núm. 341, 357-359. També, 1081. Testament del sagristà Bernat Guillem, deixa al seu nebot
Franc °... ipsum molendinum de Pedret... " Martí, Col-lecció diplomàtica... , citat, doc, núm. 377, 391-394.



Quart (fig. 85 i 88)

Aquest és un topònim viari de gran claredat. Ha de fer referència a la quarta milla del
camí, ben documentat, que des de Gerunda portava cap a terres de Cassà, Llagostera,

la Vall d'Aro i el mar, circulant per la ribera dreta del riu Onyar. Les dades arqueològi-

ques són inexistents.
Tampoc tenim moltes més referències al terme de la parròquia i villa de Quart en

època medieval; apareix sempre com a límit de termes veïns i no en tenim cap notícia
pròpia fins ben entrat el segle XII. Les fonts documentals dels segles anteriors resten
mudes; no detectem cap donació o venda que hagi pogut arribar a alguna institució ecle-
siàstica que en pugui haver guardat la memòria als seus arxius. Però malgrat tot, aquests
silencis resulten significatius, com veurem tot seguit.

El terme de Quart es fa evident, documentalment, en els textos que parlen del alous
que la casa vescomtal de Vic –després de Cardona– va adquirir al veí terme de Fornells.

L'any 1028, en la compra d'alous feta pel vescomte Bremon a Fornells, el seu terme
parroquial afrontava amb Santa Margarita de Quart (1). També s'esmentaven les afron-
tacions en el testament del vescomte i bisbe Eriball d'Urgell, on els alous que va atorgar
en el terme de Fornells limitaven amb la parròquia de Sant Quirze de Quart (2). Per les
altres afrontacions esmentades en els mateixos documents, sabem que el terme de Quart
també afrontava amb la parròquia de Sant Feliu de Girona, a Palau Sacosta, amb la de
Sant Sadurní de Palol i amb la de Sant Cristòfol de Llambilles, a més de la citada de Sant
Cugat de Fornells. Es tractava per tant d'uns termes i límits que trobem al llarg de tot el
segon mil-leni, i que poden tenir un origen més antic.

Les advocacions esmentades als documents del 1028 i 1041, produeixen una mica de
confusió. L'any 1028 hom escriu Santa Margarita de Quart, mentre que el 1041 hi trobem
Sant Quirze de Quart. La primera advocació és correcta, la parròquia de Pedret ha man-
tingut aquest patronímic fins l'actualitat. No sabem, per contra, quina ha pogut ser la
causa de l'advocació de Sant Quirze. Tal vegada una errada del copista, o bé una sego-
na advocació de la mateixa església que es devia perdre amb el temps.

L'insistent silenci de les fonts relacionades amb Quart s'aclareix una mica a partir del
segle XII. Gràcies a un document d'aquell segle, el capbreu dels dominis, drets i rendes
del comte Ramon Berenguer IV, on s'esmenten les possessions del comte als diversos
comtats (3). Al de Girona hi figuren els masos dels termes de Caldes de Malavella,
Llagostera, Palagrugell, Llofriu, Palau Sacosta, Quart, Montalt i Cremats, aquests dos
últims nuclis del terme de Castellar de la Selva, que juntament amb Palau i Quart for-
maven el terme d'una batllia reial –districte fiscal i judicial–, tot i que no sabem des de
quant de temps. El terme de Quart figurava al capbreu amb un total de 37 masos com-
tals, que versemblantment devien ser tots els del terme. En la mesura que "tot" el terme
de Quart formava una villa de jurisdicció comtal, segurament des d'una data antiga, i
cap institució eclesiàstica va rebre béns o drets dins els seus límits, podem comprendre
que cap document conservat hagi guardat testimoni de vendes, permutes o donacions,
car el terme mantingué la seva integritat de domini sota l'autoritat comtal. La condició
de Quart com a terme comtal-reial es mantenia en el segle XIV, el fogatge de 1359-65
situava els 23 focs del terme sota la jurisdicció reial (4).



Notes

(1) 1028, Venda d'un alou a Fornells, afronta "... orientis in parrochia sancta Margarita de Quarto..." Martí,
Col-lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 193, 209-210.

(2) 1041. Testament d'Eriball d'Urgell, el seu alou de Fornells afronta "...orientis ... in parrochia sancti
Quirici de Quarto... " Martí, Col'lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 235, 245-246.

(3) 1151-52. S'esmenten 37 masos del terme de Quart que pertanyien a la jurisdicció dels comtes de
Barcelona. Capbreu dels dominis dels comtes de Barcelona 1151-1152 (estudi de J. M. Salrach, "La renta
feudal....., citat, 47).

(4) Fogatge de 1359-1365. Els 23 focs del terme de Quart són de la jurisdicció reial.



Salt (fig. 85 i 88)

L'etimologia del nom d'aquesta població no ofereix cap dubte malgrat que en algun
moment, a partir de dades documentals peculiars, amb ultracorreccions, es proposessin
altres interpretacions que, no cal dir-ho, són insostenibles. Salt ve del mot llatí saltus, de
nombrosos i diversos significats, algun dels quals, com intentarem explicar, hauria servit
per definir aquell territori. En efecte, saltus significa salt, però també les zones marginals,
muntanyoses amb bosc pregó, pastures d'accés difícil que se situen, sovint, a la perifè-
ria, en els límits fronterers d'una ciuitas, tal com recorda, per exemple isidor de Sevilla
(Etim., XIV, 8, 25 i XVIII, 19) o gran propietat, preferentment imperial (CIL V, 715), mesu-
ra de superfície (Varró, De re rustica, 1, 10, 2) o, senzillament pot ser el sinònim de finca
(Catul, 114, l). Pensem que aquesta darrera accepció seria la que millor s'adiu al lloc,
pla i obert, ben regat.

Sobre el Salt antic o alt medieval, les nostres dades són molt pobres. Les excavacions
efectuades al mas Llorenç o a la plaça de les Llúdrigues (1) han donat molt poca infor-
mació. Molt més interessant fou el seguiment de les obres de pavimentació de l'església
parroquial de Sant Cugat, que varen fer possible reconèixer i documentar la planta de
l'edifici antic, inicialment rectangular amb afegit posterior d'un transsepte i un absis qua-
drangular/trapezoidal orientat (2). Aquestes fases evidents semblen seguir el mateix
model que tan bé observem a l'església de Santa Magdalena a Empúries que dataríem
entre l'antiguitat tardana i, grosso modo, l'any 1000 (3). S'observa, doncs, amb claredat,
l'existència d'un lloc de culte remotíssim, el primer, una senzilla aula rectangular orien-
tada, un segon moment més complex i clarament preromànic, amb creuer i absis que
documenten una llarga pervivència de l'ocupació del lloc amb una mateixa finalitats ver-
semblantment des de l'antiguitat tardana fins ara mateix. No fou possible endegar exca-
vacions en extensió i per això no podem anar més enllà en les nostres consideracions
(fig. 77).

Salt és una de les primeres vil les citades per la documentació medieval gironina.
L'any 834 s'esmentava la villa quod dicitur Salto en relació a la venda d'un camp situat
al nord del rec Monar, que també surt citat aleshores per primera vegada (4). Fins a mit-
jan segle XI era normal que els documents —vendes o testaments— citessin la villa en
referir-se al terme on se situaven els alous cedits, només a partir de l'últim quart del segle
XI el terme parroquial començà a utilitzar-se en els textos amb més freqüència.

Gràcies a un document de l'any 1056, coneixem els límits de la villa. La donació del
bisbe Berenguer a la canònica de la seu, béns repartits per tot el terme de Salt (5), afron-
tava , a l'est, amb el terme de Santa Eugènia, a sud amb la via que anava a Aiguaviva i
el terme de Vilablareix, a l'oest amb la vil-la de Montfullà i a nord amb el riu Ter. Aquests
límits també són els mateixos que l'actual terme municipal de Salt; podem observar com,
al sud de Santa Eugènia, l'actual límit entre els termes de Salt i Girona segueix el reco-
rregut del carrer del Montnegre i el camí del Perelló al llarg de més d'un quilòmetre; es
tracta de la mateixa via citada en 1056, que anava cap a Aiguaviva, Santa Coloma de
Farners i Vic, i que feia de límit entre Salt i els termes del Pla de Girona i Palau, avui
incorporats a Girona.

Coneixem l'existència de la parròquia i església de Sant Cugat de Salt, gràcies a la
donació del bisbe Teuter a la canònica de la seu, l'any 887, dels delmes i primícies de
diverses esglésies de la rodalia de Girona, entre les quals s'esmentava la ... basilicam
sancti Cucuphatis in Salto (6). La referència als delmes i prímícies és un senyal inequí-
voc del seu caràcter parroquial. Com ja hem vist, tenim raons arqueològiques per pen-
sar en la seva pregona antiguitat.
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Fig. 77. Planta interior de l'església de Sant Cugat
de Salt on es pot observar les restes de l'estruc-
tura basilical i part de la capçalera trapezoidal i
del transsepte. Les evidències del moment de la
descoberta permeten proposar l'existència, en
primer lloc, d'una església de nau única rectan-
gular, a la qual, més endavant, s'hi afegiria un
creuer i un absis sobresortit. (Segons Alberch i
Burch, "El pla de Girona... ... citat, 1997, 1318).

Una de les característiques més notables del terme de Salt, al llarg de tota la seva
història, ha estat la importància del seu sistema hidràulic, marcat per la proximitat del riu
Ter i el sistema de recs menors estructurats pel rec Monar —aleshores rec comtal—, que
portava, i encara porta, les aigües des del límit amb Bescanó, fins al Mercadal, desem-
bocant en l'Onyar. Aquest sistema hidràulic és molt antic, segurament anterior a l'any
834, quan el trobem esmentat per primera vegada. Es tracta de la venda d'una terra, que
mesurava uns 40 metres d'est a oest, situada al nord del ... rego que venit de matamau-
rus et discurrit ínter curregs i Salto. Si observem els topònims citats. El mateix rec s'es-
mentava l'any 989 amb el nom de "rec del Ter" (7), sense que l'haguem de confondre
amb el riu del mateix nom, i també els anys 1085 (8) i 1108 (9), sempre citat com un rec
orientat d'est a oest. Hem de recordar que es tractava del mateix rec esmentat al
Mercaldal com el ... rego comitale —any 1076—, el mateix nom amb el que fou conegut
durant molts segles.

El servei que realitzava era doble; d'una banda servia per regar els nombrosos horts
que hi havia al nord, entre el mateix rec i les arbredes del Ter. Els horts els trobem citats
des del segle X (988), però és especialment interessant el document de l'any 1085 que
cita una feixa situada ... ad Orta, que tenia al sud ... ipso reg que pergit a Gerunda civi-
tate, una forma molt gràfica de descriure el rec què, a més, situa els horts al nord del



seu recorregut, tal com podem veure avui dia, mentre que al sud se situaven terres de

secà, tal com podem veure a documents com els citats els anys 834 i 989. Els documents
sempre distingien, amb precisió, entre els horts –de regadiu– i les terres –de secà–, car
els conreus i rendiments d'uns i altres eren molt diferents.

Per altra part, el rec comtal també era important per la força que subministrava a
diversos molins. Aquests es documenten des del segle X, en el testament d'Ermengarda
de l'any 988, també en tenia el comte Ramon Borrell; en el seu testament-dotació de
l'any 1018, quan la seva vídua, la comtessa Ermessenda, va donar a Sant Daniel els
molins de Salt que havien estat de l'ardiaca Ennec, probablement el mateix que sortia
com levita l'any 938 (10). El conjunt més important de molins sembla ser el descrit l'any
1068 en la nova dotació de la canònica de la seu –la primera fou l'any 1019– quan el
bisbe Berenguer va donar els molins i "molinars" i l'aigua del Ter, que tenia des del
terme de Salt fins al Mercadal (11). Cal entendre que aquesta donació no feia referència
a molins del rec comtal, sinó als situats a la riba del Ter, al llarg d'un recorregut de 4 o
5 quilòmetres. Podem suposar que al llarg del recorregut del rec pel terme de Salt també
hi haurien molins, tal com els trobem als termes veïns de Santa Eugènia i el Mercadal.

Podem comprovar fàcilment la relació d'aquest rec, i els seus derivats, amb la zona
d'horts que ocupava el nord del terme de Salt. Per exemple, el testament d'Ermengarda
–any 988–, citava tres cases amb horts i molins.

Disposem d'un conjunt important de testaments que informen sobre la importància
dels alous laics a les darreries del segle X, i com aquests van anar engreixant les pos-
sessions eclesiàstiques en el terme de Salt, des de les darreries del segle X. El primer és
de l'any 988, quan Ermengarda va deixar a Sant Pere de Galligants un bon conjunt d'a-
lous situats a Santa Eugènia i Salt (12). En aquest terme donava tres cases amb corts,
horts i molins. L'any 998, Avierna, esposa de Llobet de Cervià, va deixar al seu fill, el
clergue Guillem, els seus alous a Salt, sense especificar-ne les característiques (13). El
mecanisme de la donació condicionada d'alous a les institucions religioses, condiciona-
da a l'usdefruit o benefici dels mateixos per part de clergues que pertanyien a les nissa-
gues que feien les donacions, preparava la feudalització de les mateixes, especialment
des de les darreries del segle X.

Els dos testaments més importants en el procés de creixement de les possessions de
la seu a Salt es produïren l'any 1018. El primer, de la noble Guisla, esposa de Bernat
Llong, donava a diversos clergues de la seu unes terres que havia comprat a Ermengarda,
una altra destacada dama amb alous en el terme de Salt; a més d'altres terres situades
entre Salt i Palau, probablement diverses coromines, que deixava al sagristà Bonhom
(14). L'altre testament del mateix any, tracta de la dotació del comte Ramon Borrell al
monestir de Sant Daniel; amb diversos alous i molins situats en el terme de Salt, entre
molts altres. Els alous havien estat de l'ardiaca Ennec; podria tractar-se del levita Ennec
esmentat l'any 938 en les afrontacions d'una terra del mateix terme.

Aquest conjunt testamentari indica, d'una banda, la importància dels alous laics en el
terme de Salt, fins als voltants de l'any 1000, en mans del mateix comte o de dones de
la noblesa que havien sobreviscut als seus marits i que gaudien el considerable marge
de maniobra de les viudes. D'altra banda, el destí d'aquests alous indica la gran expan-
sió que van tenir les possessions en mans d'institucions eclesiàstiques gironines que, des
d'aleshores, pels volts de l'any 1000, esdevingueren les principals propietàries en el
terme de Salt, com a molts altres termes veïns.

Finalment, encara que sigui més tardà, podem esmentar el testament d'Arnau Ramon
de Sobreportes que va deixar a la seva mare Garsenda un considerable grapat d'alous
que tenia en els termes de Salt, Bescanó i Vilablareix (15), alguns dels quals havien estat



comprats a Miró Ermengol, potser un germà de Hug Ermengol que, en dates properes
tenia importants possessions al veí terme de Vilablareix.

Una de les característiques més significatives que presenta la documentació rela-
cionada amb Salt, d'altra banda prou abundant, és la dificultat per aclarir l'existència
d'alguna institució, laica o eclesiàstica –comtal, episcopal o nobiliària–, que exercís la
jurisdicció sobre el seu terme, si més no fins ben avançat el segle XI, quan serà evi-
dent el domini eclesiàstic, tot i que repartit entre diverses institucions. Des de les darre-
ries del segle X hem vist testaments de dones que pertanyien a l'aristocràcia, que van
engruixir el patrimoni d'institucions com la seu o Sant Pere de Galligants; a comença-
ment del segle XI les donacions comtals van fer arribar a Sant Daniel alous situats a
Salt, però que havien arribat a mans comtals procedents de la venda o donació d'un
arxilevita, per la qual cosa no estem gaire segurs que el domini comtal fos gaire con-
sistent abans de l'any 1000, com tampoc ho sembla després d'aquesta data. Disposem
d'un important nombre de vendes privades, una dotzena en els segles X i XI, que van
anar a parar als arxius eclesiàstics, principalment al de Sant Daniel, i que generalment
ens parlen d'una gran varietat de propietats, no gaire grans, especialment a la zona
d'hortes all nord del rec Monar, així com d'algunes coromines en terres de secà, al sud
del terme, però no disposem de cap indici sobre el tipus de jurisdicció que actuava en
el terme, si no és que es trobava fraccionada des de feia temps, no sabem en quines
mans.

Malgrat tot, no podem deixar de notar les diverses vendes de la jurisdicció reial a Salt,
fetes pels monarques del segle XIV; Pere el Cerimoniós i Joan I (16). Aquest podria ser
un indici del manteniment de la jurisdicció púbica –comtal i reial–, tot i que cap referèn-
cia més antiga ho permeti assegurar.

Sembla clar que la principal beneficiada per les donacions testamentàries fou la seu
gironina, especialment gràcies a les donacions de la citada Guisla –any 1018–, amb
importants possessions al sud del terme de Salt, on aquest limitava amb l'antic terme de
Palau Sacosta. El principal beneficiat per la donació fou el sagristà Bonhom, que torna-
va a esmentar-se l'any 1029 com un dels propietaris afrontats en la venda d'una terra
(17). El mateix alou dels sagristans surt citat l'any 1056 en la primera donació del bisbe
Berenguer a la canònica –la segona és de l'any 1068–. quan el bisbe cita la possessió
(coromina?) que el sagristà Bonfill tenia en el terme de Salt, juntament amb el feu que
un altre clergue, Ramon Guifred, tenia en el terme de Palau Sacosta; observem que la
referència als alous veïns coincideix amb els esments del testament de Guisla, de l'any
1018, i també s'ajusta a la dignitat –sagristans de la seu– dels clergues beneficiats;
Bonhom l'any 1018 i Bonfill l'any 1056. El mateix document del 1056 citava altres alous
en mans dels bisbe; les illes cultivades i ermes que hi havia en el llit del Ter, amb excep-
ció dels molins situats a les seves ribes, que van ser finalment donats a la canònica l'any
1068. Desconeixem quin va ser l'origen d'aquest alou cedit pel bisbe a la canònica, però
podria tractar-se d'una donació comtal, car les ribes fluvials eren de domini fiscal –és a
dir que pertanyien a l'autoritat pública–, i una donació, desconeguda per nosaltres,
podria haver fet arribar les illes del Ter a mans del bisbe.

La història de l'alou del sagristà, al sud del terme de Salt, citat els anys 1018, 1029 i
1056, va tenir continuació un segle després. L'any 1160 el sagristà de la seu, l'arquebis-
be Bernat de Tarragona, va establir a Berenguer de Sitjar en la coromina que tenia en el
pla de Salt, amb la condició que bifes un mas (18). Aquest va ser l'origen del mas Sitjar,
situat a prop del límit de Salt amb Palau. Els Sitjar hi van construir un mas, esmentat com
una domus –una gran casa– a partir del segle XIII, que va esdevenir una de les posses-
sions més grans de la plana gironina.



Deixant de banda les possessions de la seu, no podem passar per alt les nombro-
ses adquisicions fetes pel cenobi de Sant Daniel a Salt. Des de 1018, data de la dota-
ció comtal, les monges benedictines van ser beneficiàries d'un mínim de 6 donacions,
a banda de dues més, documentades en el segle X (19). Es tractava de documents de
venda entre particulars, terres i horts, generalment de poca extensió, que són un tes-
timoni remarcable de la compra-venda de terres i altres béns immobles, com ara cases,
entre els propietaris del domini útil, situats per sota dels senyor eminents —les nissa-
gues nobles i les institucions clericals—. Aquestes vendes són un testimoni de l'arriba-
da d'una propietat mans d'una institució com Sant Daniel, que es preocupava d'aple-
gar les operacions mercantils dels anteriors propietaris, per tal de no deixar cap pos-
sible buit legal.
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Salt... et ipsum... de Basca no et ipsum de Villa Blarex quod emí de Miro Ermengaudi et de Adaleiz... post
obitum suum remaneat Bernardo Iohannes sacriste qui... teneat... in servicio Sancte Marie... " Pruenca
i Marquès. El diplomatari de Santa Maria..., citat, doc. núm. 22.

(16) L. Donat, Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, Salt, 1999,120.

(17) 1029. Em i els seus fills venen una terra a Guillem Ferrer i Riquel "... en lo terme de la vila de Salt...
afronta de sol ixent en la terra de Sanct Pere i de Bonhome y té dextres 21; de migdia... en terra de Sanct
Pere... dextres 23 y alnas 5, deponent en terra dels fills d'Ermel y té dextres 21 y alna 1, de tramontana
en terra de Audesinda y té dextres 5y alnas 2..." Marquès, Col-lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat,
doc. núm. 10.

(18) 1160. El Sagristà Major de la Seu, Bernat, arquebisbe de Tarragona, estableix a Berenguer de Sitjar una
coromina en el pla de Salt perquè hi faci un mas. ACSG. Llibre Gran de la Sagristia Major, fol.111.

(19) a.989 (data insegura). Kinverga ven a Adroer una casa amb cort "... dins los termens de la vila de Salt,
afronta de sol ixent en terra i casa de Sant Feliu, de migdia en la mateixa strada que va a la ciutat, de
ponent en la casa i hort de Sant Pere, y de tramontana en lo mateix rec de Teder..." Marquès, Col lec-
ció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 4. 1027. Alaric i la seva família venen una terra a
Guillem i Ermel °... en lo terme de la vila de Salt... sol ixent deis compradors, de migdia en la strada que
va a la ciutat, de ponent en terra de Sant Pere de Galligants, de tramontana en terra den Pons... "
Marquès, Col lecció diplomàtica de Sant Daniel ... , citat, doc. núm. 8. 1040. Oldegod i Adelaida venen
una terra a Alerig i Ermetruit "... entre los termes de la vila de Salt, ... afronta de sol ixent en terra de
Sanct Daniel y té destres 26, de migdia en terra den Domingo y te destres 8 y pas 1, de ponent en terra
den Alarig y té destres 32, de tramuntana en terra de Garsendis y té destres 11..." Marquès, Col-lecció
diplomatica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 13. 1064. Martí ven un alou a Amad i Livul "entre los ter-
mes de la vila de Salt... afronta de sol ixent en terra de Sanct Feliu, de migdia dins la strada que va a
Ierona ciutat, de ponent en terra dels ereus (?), de tramontana en la prescrita strada..." Marquès,
Col'lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 15. 1079. Vives Argemí i Sennana venen a
Arsendis, abadessa de Sant Daniel, dues feixes, dites Torta i Portell "... infraparrochiam Sancti Cucufati
de Saltu, in ipso plano contra ipsa villa.." afrontacions "... de occidente in via que pergit ad Salti... ".
Altres afrontacions; terres de laics i de Sant Daniel, Sant Feliu i Santa Maria. Marquès, Col'lecció diplomà-
tica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 23.



Sant Daniel (fig. 85 i 88)

L'existència d'una urna funerària parcialment conservada dins de l'església conven-
tual, on hi és des de sempre, permet llegir els mots següents;

HIC SITVS EST
plantegen, juntament amb un seguit d'elements arquitectònics de fort regust romà con-
servats aquí i allí, la possible existència d'un hàbitat, versemblantment una villa, en el
lloc que ocupa el cenobi benedictí o ben a la vora (1). El petit monument funerari seria
explicable per l'existència d'un camí vellíssim que resseguint el riu Galligants per la seva
dreta penetrava vall endins. Només una anàlisi més detallada de les restes esmentades i
una exploració arqueològica de l'indret podrien aclarir aquests dubtes i confirmar, mati-
sar o rebutjar aquestes modestes hipòtesis (2).

La Vall de Sant Daniel presenta un terme que ja existia a començament del segle XI,
quan el bisbe Pere va vendre l'església i els seus alous de la vall als comtes Ramon
Borrell i Ermessenda, a canvi de les 100 unces d'or que havia rebut dels comtes per a la
reedificació de la seu de Santa Maria. La donació abastava l'església i els seus drets –del-
mes i primícies parroquials– així com terres, vinyes, fonts, erms i cultius del seu alou,
situats a diversos indrets de la Vall, els límits de la qual eren; la serra de les Preses a
orient –la serra de Puig Estela–, el mont Aguilar al sud –la muntanya de les Pedreres–,
el cenobi de Sant Pere de Galligants a l'oest i la serra de Miralles al nord –Montjuïc– (3).
No es tractava de la compra de la vall sencera, sinó de l'església i els seus alous, entre
els quals s'hi trobaven el delmes i primícies afectats a la dita església. La transacció es
va fer responent als interessos de les dues parts; el bisbe volia aconseguir diners per ini-
ciar la construcció d'una nova catedral en el mateix lloc on s'havia situat la seu carolín-
gia, i els comtes –i molt especialment la comtessa Emessenda– hi volien establir un
monestir femení. Per tant la venda no afectava tota la Vall, i en diversos llocs continua-
ren existint alous d'altres propietaris, com la Seu, per exemple.

Aquestes possessions estigueren poc temps en mans comtals, car l'any 1018,
Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, en compliment del testament del difunt comte
Ramon Borrell, donaven al nou cenobi de Sant Daniel, tot just acabat de fundar, totes
les terres, vinyes, arbres, cases, corts, i horts que tenien en la vall de Sant Daniel, a més
de molts altres alous a gairebé tots els termes del voltant de Girona, entre els quals n'hi
havia a Vila-roja i Montilivi (4). Els alous situats a Sant Daniel, i als termes veïns de Vila

-roja i Montilivi, afrontaven amb l'esmentada serra de les Preses a orient, amb la mun-
tanya d'Aspirà i la villa d'Elzeda pel nord, amb el terme de Girona a l'oest, i amb els
termes dels Palols –Palau Sacosta i Palol d'Onyar– al sud de Vila-roja. Alguns dels topò-
nims esmentats en aquests límits tornaven a esmentar-se, per exemple, l'any 1020, quan
unes terres i vinyes donades al monestir, se situaven sota la muntanya de Miralles
–Montjuïc– que limitava a occident amb el citat alou, i amb el Galligants –el braç supe-
rior de dit riu– a orient. El topònim de Miralles ha desaparegut com a denominació de
la muntanya de Montjuïc, però ha quedat fossilitzat en els masos de can Miralles i
Miralletes, al peu de la muntanya i a la part nord de la Vall.

Ens podem plantejar, a la llum d'aquests documents, quin tipus de terme era la vall
de Sant Daniel i el seu possible caràcter parroquial, anterior a l'erecció del monestir.
Sobre la primera qüestió hem de dir que la dotació testamentària presenta els alous com-
tals atorgats al cenobi, situats sempre dins d'algun terme d'alguna villa que podem iden-
tificar mitjançant molts altres documents; Vila -roja, Montilivi, Susurbio, Mercadal, Palau
Sacosta, Salt, Motfullà, Vilademuç, Bescanó, Vilablareix, Llac, Celrà i molts altres. En
aquest sentit els alous dotats dins la vall de Sant Daniel donen a la vall la mateixa con-



dició territorial. D'altra banda trobem que la terra donada al monestir l'any 1020 se situa-
va " in comitatu Gerundense, in terminio vel valle Sancti Danielis prescripi... " (5); la cita-
ció del comtat, en primer lloc, i el terme o villa després, era una de les formes més habi-
tuals de situar els alous fins ben entrat el segle XI.

Respecte al domini sobre el terme podem pensar que aquest havia estat en mans del
bisbe, car, tot i la venda de l'any 1015, la seu de Girona, i els seus clergues, continua-
ren en possessió de diversos alous, encara que cap dels documents citats en faci referèn-
cia, car la venda de l'any 1015 i la donació del 1018, significaven únicament la cessió de
propietats, sense referència a cap tipus de jurisdicció.

Una qüestió més complexa és establir la seva parroquialitat. L'any 1015, la venda epis-
copal esmenta l'existència de l'església de Sant Daniel, en possessió de la Seu des de
feia més de 100 anys, sense esmentar o negar el seu caire parroquial. La venda també
incloïa els delmes i primícies, i aquest podria ser un indici de parroquialitat, però no
podem assegurar que es tractés dels drets corresponents a tot un terme parroquial; el
document sembla indicar que eren els corresponents als alous venuts. De fet es podien
vendre les dècimes i primícies, tot i el seu origen eclesiàstic, com a components d'alous
particulars; com va passar l'any 1020 quan Guillem Escuder va vendre al monestir un
alou que tenia a la vall, format per terres i vinyes, a més de les dècimes i primícies de
ipsis frugibus, és a dir, dels fruits o rendiments de dit alou. Això vol dir que els drets
parroquials podien ser percebuts pels propietaris, i no anar lligats a la funció parroquial,
un altre exemple de la fragmentació i patrimonialització dels drets d'origen públic, en el
camí de la feudalització.

De fet no es detecta cap esment a la parroquialitat en el terme de la Vall, amb dues
excepcions tardanes; l'any 1195 va ser venuda una vinya situada "en la parròquia i alou
de Sant Feliu i Sant Daniel... " (6). En canvi trobem que l'any 1207 el monestir establia
una casa, situada a tocar del cenobi, dins la "parròquia de Sant Daniel... ". S'insinua la
possibilitat que la vall hagués format part, amb anterioritat a la fundació del cenobi, de
la parròquia episcopal de Girona, la de Sant Feliu, un fet gens sorprenent atesa la pro-
ximitat de la vall a l'església de Sant Feliu, que sabem tenia una parròquia molt exten-
sa que a més s'escampava per termes que envoltaven la Vall pel sud i l'est, com
Susurbio i Vila-roja. Però sense proves concloents, això ho esmentem només a tall
d'hipòtesi.

A banda de les possessions del cenobi benedictí, els documents del segle XI parlen
amb certa extensió d'alous que pertanyien a la Seu –o als seus clergues–, situats al sec-
tor de Bascona. Era el cas de l'alou establert l'any 1021 pel sagristà Bonhom que se situa-
va a la vall Bascona, topònim diferenciat al de Vall de Sant Daniel, car se situava a la
capçalera del riu Galligants (7), i que sembla tenir un origen més antic, com veurem més
endavant. Un altre sagristà de la seu. Bernat Joan, l'any 1075 va vendre una vinya que
se situava al coll de Tibigrans (8), topònim que potser calgui situar entre les actuals mun-
tanyes del Calvari i les Creus, al sud del monestir, per on passava la carretera que anava
fins a Girona, potser carenant per la muntanya que separa la vall de Sant Daniel de Vila

-roja; la mateixa carretera que va per damunt de la serra de Bascona, que diu un docu-
ment del 1060 (9).

En relació a la toponímia de la Vall, no podem deixar d'esmentar l'aparició prime-
renca del topònim Bascona –per primera vegada l'any 929 (10)– que sembla anterior al
de Sant Daniel. En dit document, la vall apareix situada in territorio gerundense, una
manera arcaica de referir-se al territori del comtat més que no pas al de la ciutat en sen-
tit estricte, malgrat el seu veïnatge. Bascona apareix sovint, al llarg dels segles XI i XII,
com una forma de referir-se a la vall en els documents relacionats amb la seu de Girona



—anys 1021, 1040, 1060, 1075, 1083—, mentre que la referència a la vall de Sant Daniel la
trobem en els documents relacionats amb el monestir del mateix nom —1018, 1020,
1099—.

Resulta poc probable que les dues institucions utilitzessin noms diferents per referir-
se a la mateixa vall; per tant pensem que es tractava de dos noms que afectaven seg-
ments diferents de la mateixa vall; el sector nord i occidental, més proper a la ciutat, on
se situava el sector més pla i el mateix cenobi, rebia el nom de l'advocació del mones-
tir, mentre que el sector sud-oriental, més feréstec, rebia el nom de Vall Bascona, on s'hi
troba la capçalera del riu Galligants, que en aquest lloc segurament rebia el nom de riera
de Bascona —any 1083 (11)-. Tot plegat segurament vol dir que els alous relacionats, res-
pectivament, amb la seu i el cenobi, es trobaven en seccions diferents de la vall; de fet
això sembla dir el document de l'any 1086 (12) que parla d'un extens alou dels Gironella
situat al terme de Vila-roja i que afrontava, al nord, amb la vall de Sant Daniel i la vall
dita Bascona.

Segurament el nom de Bascona era anterior al de Sant Daniel, encara que la seva eti-
mologia resulti poc clara —Coromines el relaciona amb pobladors d'origen basc -, mentre
que l'advocació del sant deuria imposar-se a partir de la consagració del cenobi —prin-
cipi del segle XI-, però durant segles només va aplicar-se als sectors de la vall on el
monestir hi tenia possessions.

És sorprenent, fins a cert punt, el bon nombre d'alous o possessions de jueus que se
situaven a les valls de Sant Daniel i Bascona. L'any 1020 Guillem Escuder donava al
monestir unes terres i vinyes que havia rebut dels jueus Nicheo i Gog; l'any 1040 la jueva
Raquel ve vendre una quarterada de terra erma, envoltada de vinyes. També eren jueus
Isaac i Bonafilla, citats l'any 1020, i probablement tenien aquest origen en Ramon Batejat
i en Jofre Batejat dels documents de 1021 i 1040

Notes

(1) Nolla i Sureda, "El món funerari... ", citat, 31-32.

(2) Canal et al., El sector nord..., citat, 26-30.

(3) 1015. El bisbe Pere ven l'església i els alous de Sant Daniel als comtes Ramon Borrell i Ermessenda
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(6) 1099. Definició a Sant Daniel del violar¡ d'un mas "...in valle prelibati Sancti Danielis, supra ipsas
Cudinas..." Marquès, Col•lecció diplomàtica de Sant Daniel... , citat, doc. núm. 31.
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in vinea que fuit de Udalardo, in vinea de Iozfredo Babtitzato, de circi in vinea sancta Maria..." Martí,
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núm. 63, 110-111.

(11) 1083. Testament de Pere Bonardell, deixa als seus fills "... ultra rieria de Baschona arenellam et vine-
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que vadit ad Gerundam... "Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 384, 402-404.

(12) 1086. Adelaida (de Gironella) dóna al seu fill Bernat Ramon l'alou de Vila-roja "...affrontant... circii in
valle sancti Danielis sive in valle que dicitur Baschona..." Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc.
núm. 398, 417-418.



Sant Gregori - Segalars (fig. 85 i 88)

L'única dada significativa des d'un punt de vista arqueològic referent al terme de Sant
Gregori, és l'existència del poblat ibèric del puig de Sant Grau (1), descobert com tants
altres pel senyor Riuró, en posició dominant extraordinària, controlant per la ribera
esquerra la vall del Ter en la seva penetració al pla de Girona i el camí que obre el seu
afluent, el Llémena. No en sabem gaire res de la seva estructura i dimensions, però tal
com consideràvem en parlar del puig d'en Carrerica, podria tractar-se d'un establiment
relativament reduït de defensa i control del pla gironí. A favor de I'excepcionalitat del
lloc, recordar que al seu damunt s'hi bastí el prestigiós castell feudal de Tudela. Aquesta
continuïtat entre oppidum ibèric i castell medieval sovinteja a Catalunya.

Com moltes altres esglésies parroquials dels voltants de Girona, la de Sant Gregori apa-
reix esmentada, per primer cop, l'any 887, amb motiu de la donació episcopal de les dèci-
mes i primícies de diversos termes parroquials als canonges de la seu gironina. Cal remar-
car que en la llista de les advocacions, Sant Gregori apareix en tercer lloc, després de Sant
Vicenç —de Canet— i l'església de Cartellà —Sant Feliu—; la qual cosa indica que els autors
del document també descrivien l'ordre de la seva situació geogràfica, car les tres parrò-
quies se situen consecutivament de nord a sud, aleshores i en els nostres dies (2).

La primitiva església parroquial visqué diverses modificacions a començament del
segle XI Josep Calzada explica com es van localitzar diverses lipsanoteques —capsetes
destinades a guardar relíquies— dipositades amb motiu de la consagració d'un nou edi-
fici o bé d'algun dels seus altars. El primer no porta data però ha de ser dels anys 995-
1010, quan el citat Odó fou bisbe de Girona (3). El segon data del 1038 i correspon a
una nova consagració presidida pel bisbe Bernat de Cosserans (4). No sabem si aques-
tes dues consagracions, atesa la seva proximitat temporal, ens parlen de successives
refaccions del mateix temple, o bé alguna d'elles cal considerar-la en relació a un nou
altar.

La notable extensió de la parròquia de Sant Gregori —des de la riera de Gàrrep fins
més enllà de la muntanya de Sant Grau— fa pensar que hi devia encabir diverses vil-les
i vilars dins el seu terme, des de l'antiguitat tardana. Efectivament, a més de les vil-les
de Segalars i Clarà, que veurem tot seguit, un document de l'any 922 permet fer una
mica de llum en la qüestió. Es tracta del precepte reial atorgat al fidel Adroer —sens dubte
un noble—, donat a precs del bisbe gironí Guiu, on s'esmenten termes com el del vilar
de Montràs, a la veïna Taialà, així com els llocs d'Exemines, Armentaria i Monte Todella
(5). El primer topònim correspon a l'antic mas Xemenis —o també Eixemins—, situat en
el nord-est de l'antic terme de Sant Gregori, ben a prop del vilar —i després mas de
Montràs— citat més amunt, en relació a Taialà. El mateix lloc d'Exemins es torna a citar
l'any 993 (6), quan la seu va rebre una terra situada en dit lloc, cap a les Vulpelleres —cal
dir que el lloc de "les Vulpieras" apareix documentat a Sant Gregori des del segle XIV—.

Després s'esmenta el lloc d'Armentera, topònim actualment en desús, però que per
referències bibliogràfiques sabem que correspon al mas d'Armentera —documentat des
del segle XII— i al pla del mateix nom, que afrontaven al nord amb la riera de Llémena
, ben a prop dels masos Verdaguer i Ros d'Armentera; per tant, en el mateix pla on tro-
bem l'església de Sant Gregori, amb el seu petit nucli, i el proper castell del mateix nom.
¿Seria el lloc d'Armentera, la villa o vilar de la qual va eixir el nucli de Sant Gregori?. Al
cap i la fi el nom de Sant Gregori mai no ha aparegut en cap document acompanyat de
cap altre topònim, per la qual cosa no sembla inversemblant considerar el lloc
d'Armentera com el d'un terme que va acabar perdent el seu nom en profit de l'advo-
cació de la seva església. Per altra banda, la menció de Torroella com l'altre nom del lloc



d'Armentera, indica la possible existència d'una petita fortificació –potser una casa forta–,
en el mateix lloc. La relació entre els dos topònims sembla repetir-se l'any 1035 quan el
testament de Gilabert de Cruïlles deixava a la seva esposa Galangards, l'alou que tenia
a la Torroella que diuen Armentera; encara que no podem rebutjar que el text també
pugui fer referència als llocs de Torroella i l'Armentera, del comtat d'Empúries (7).

Finalment hem d'esmentar el Monte Todella, l'actual muntanya de Sant Grau, cone-
guda des d'antic com la muntanya de Tudela. En el seu cim encara hi trobarem les res-
tes de l'antic castell de Tudela, documentat des de mitjan segle XI i del qual desconei-
xem si te una antiguitat més gran.

Un altre dels termes situat des de ben antic dins el terme de Sant Gregori, és el de la
villa de Segalars, car l'any 924 va tenir lloc la venda d'una heretat dins el terme de la
villa Secalares (8). Encara que el document no doni cap altra referència directa a la seva
localització, sabem que es tracta del topònim corresponent al sector de l'antic mas i pla
de Segalars, entre la confluència dels rius Ter i Llémena, car el diplomatari de Sant
Daniel, al qual pertany el document, esmenta altres vegades el lloc i pla de Segalars, de
la parròquia de Sant Gregori, com l'indret on el monestir tindria possessions i drets, que,
sens dubte, es remuntarien a la citada donació de l'any 924, tal com, d'altra banda, indi-
ca Marquès en el seu estudi sobre la citada col-lecció.

La referència més clara al terme d'aquesta villa el trobem l'any 1091, quan el testa-
ment del noble Berenguer Eldemar, castlà del castell de Tudela, deixava a la seva filla
Guisla; mig mas, una coromina i altres alous que tenia en el terme de Segalars, de la
parròquia de Sant Gregori (9). Sembla clar que, a les darreries del segle XI, els termes
de les vil•les encara s'utilitzaven per situar les propietats, tot i que aquest fet era cada
cop més infreqüent.

Ja hem dit que el terme de la villa de Segalars es localitzava en el pla situat entre els
rius Llémena i Ter, on hi trobem l'església de Sant Bartomeu de Segalars, documentada
des del segle XIII –però sens dubte més antiga–. A finals del segle XI, el testament de
Berenguer Eldemar citava el mas de Segalars i des del segle XII es documenta diverses
vegades el pla de Segalars en relació al mas del mateix nom.

D'altra banda, documents dels segles XI i XII citen diversos membres de la família
Segalars, com l'any 1091, quan s'esmentava un mas que Bernat de Segalars havia donat
a Santa Maria d'Amer (10). No era el mas on residia, car el document afegeix que hi vivia
Guillem Olibani, ferrer. Això vol dir que Ramon de Segalars, segurament un petit noble,
era propietari o senyor de diversos masos, un dels quals era el mas citat, que potser ha
pervingut en el temps amb el nom actual de mas Oliveda, del pla de Segalars (11).

La villa de Clarà –Clerani en els documents– és una altra de les que trobem dins la
parròquia de Sant Gregori. S'esmenta més tardanament que Segalars; apareix per primer
cop l'any 1091, en el testament citat de Berenguer Eldemar, quan aquest donava al seu
fill Ramon tot el que tenia dins el terme de la dita villa de la parròquia de Sant Gregori.
El topònim Clarà també s'esmentava l'any 1184 –convertit en un mas– com a afrontació
d'una feixa de terra sota domini de Sant Daniel. La seva localització no ofereix dubtes,
car avui encara trobem el topònim del mas Clarà als primers pendents de la muntanya
de Sant Grau, dominant el pla de Segalars.

També podem donar alguna informació sobre diverses vies de comunicació que tra-
vessaven el terme de Sant Gregori. La més antiga és de l'any 1005 i explica la donació
a la seu d'un camp situat en el terme de Domeny, sota –al sud– la via que anava a Sant
Gregori (12). Sens dubte aquesta via travessava tot el pla al nord del riu Ter fins la corba
que fa el riu Ter davant Girona. En aquell punt del terme de Fontajau, el camí devia tra-
vessar el riu cap a la ciutat, en el lloc on hi havia un gual que es podia travessar, de



vegades, a peu, però més sovint mitjançant una barca; que va donar lloc al topònim
actual.

Més tardanament coneixem l'existència d'una altra via, potser una branca de l'ante-
rior que segurament resseguia el curs del Ter pel nord, cap a Amer. L'any 1184 s'es-
menten les afrontacions d'unes feixes en el domini de Sant Daniel —ja esmentat l'any
924—. La primera afrontava amb la riba del Ter i la segona tenia al sud la via que anava
cap a Girona i a nord el mas de Clarà. D'acord amb aquestes dades, la via passava al
sud del pla de Segalars i de la muntanya de Sant Grau —el Monte Todella—, cap a
Constantins, Sant Julià del Llor i Amer.

Notes

(1) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 195.

(2) 887. Donacions del bisbe Teuter a la canònica "...basilicas...sancti Vencentii, Cartilianensis, sancti
Gregorii... " Martí, Col lecció diplomàtica... citat, doc. núm. 17, 83-85.

(3) 1035. Gilabert de Cruïlles deixa en testament a la seva esposa Galangards "... ipso meo alode qui est in
Torrozella que dicunt Armenteria cum omnes hedifices qui ibidem sunt, terras et vineas, molinis, moli-
nariis, capud modis et commodis... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 92, 202-
204.

(4) 1038. Relíquies dipositades a l'altar de Sant Gregori, Calzada, Sant Gregori.., citat, ap. 3, 391-92.

(5) 922. Privilegi reial al fidel Adroer, a precs del bisbe Guiu "... in alio loco quod dicitur Exemines, domos,
terras, et in alio loco quod diciturArmentaria quem vocant Torecella, vel in ipso monte Todella, domos,
horcos, terras, vineas..." Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., , citat. doc. núm. 36, 115-116.

(6) 993. Els marmessors de Langobard dit Bellhom fan donació a la Seu "... terra sua... in Examines ad ipsa
Vulpellera... de oriente in terra de Vuilielmo, de meridie in terram Gerundelle femine, de occiduo in terra
vel in via Sancti Petri, de circi in terra Vuilielmo... et est macelatum I... " Marquès, Cartoral, dit de
Carlemany..., citat, doc. núm. 65, 154-155.

(7) Veure Calzada, Sant Gregori.., citat, 200, 236 i 238. Es tracta de documents dels segles XIII, XIV i XVI.

(8) 924. Boníssim i Serlosinda venen a Ermeniscle una heretat "... in villa quem vocant Secalares que est in
comitatu Gerundense... " (sense afront.) Marquès, Col•lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc.
núm. 1; també, doc. núm. 53, 72 i 177.

(9) 1094. Testament de Berenguer Eldemar "... ad sancto Gregorio solidos III .. ad filios meos... omnes meos
alodios... intra parroechia sancti Mathei de Vilastne, in villa et in terminio de Puiols... ad Guilla filia
mea... medium mansum de Segalars... cum ipsa condamina de ipso plano de Segalars sive omnes meos
alodios quod babeo intra parrochia sancti Gregori( in terminio de Segalars... ad filium meum
Raimundum intra parrochia...sancti Gregorü, in villa Clerani vel in termino eius... et ad uxor mea
Ermengars... alodio quod emi in Paladolo... et... adpredicto Raimundo... meum castrum de Todela cum
ipsosfevos et onores atque baiulias..." Martí, Col'lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 453, 461-464.

(10) 1091. Berenguer Eldemar i els seus fills Ramon i Guillem evacuen un mas deixat per Ramon de Segalars
... in parochia sancti Gregorü, in villa quem vocant Segalars et habitat ibi Guilielmus Olibani ferra

-rius... " Pruenca i Marquès, El diplomatari de Santa Maria..., citat, doc. núm. 25.

(11) Veure Segalars a Marquès, Col-lecció diplomàtica de Sant Daniel; 1164 citat, doc. núm. 53 (any 1164)
i doc. núm. 73 (any 1184). En aquest darrer document, Ramon de Segalars va vendre una feixa que afron-
tava "... de meridie in strata que pergit apud Gerundam... de circii in terra mansi de Clerano... ". Els ter-
mes de Segalars i Clarà encara apareixen esmentats l'any 1240 (Marquès, Col'lecció diplomàtica de Sant
Daniel..., citat, doc. núm. doc.177).

(12) 1005. Donació a la Seu d'un camp "...subtus ipsa via que pergit ad sancto Gregorio... infra terminio de
villare de condam Amoroni... ", Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 73, 165-166.



Sant Julià de Ramis (Castellum Fractum) (fig. 85 i 88)

La identificació de Castellum Fractum amb Sant Julià de Ramis és un fet relativament
actual que, tanmateix, no ofereix cap dubte (1). Els dos-cents anys entre l'abandonament
i ruïna del castellum i la construcció de l'església parroquial dedicada al màrtir oriental,
a l'entorn del 1000, ajudarien a explicar que amb una certa rapidesa es produís el canvi
de topònim que incorpora el curiós epítet de Rama, ara Ramis, que versemblantment cal
considerar com procedent d'un nom de persona en àrab, abderrama, abderraman, molt
antic, indubtablement, que caldria situar en el segle vuitè, en els primers anys del domi-
ni omeia d'aquest territori que finí definitivament el 785. No podria estar relacionat
aquest abderraman, novament amb el castellum que definí i donà nom a aquest lloc
abans del segle IX? És una possibilitat que cal considerar (fig. 78).

A diferència d'altres llocs, la informació arqueològica que tenim del terme de Sant
Julià és extraordinària, preferentment de la zona que ocupa la muntanya i dels entorns
immediats, on se situaven els camins que posaven —i posen— en contacte l'Empordà (el
nord) i la Selva (el sud). Tant és així que faciliten una explicació teòrica de l'evolució
del lloc, de l'antiguitat tardana a l'època feudal, i que pot ajudar a entendre aquest pro-
cés complexíssim i, indubtablement, molt més ric del que a primer cop d'ull podem ima-
ginar.

A tall de resum, recordarem els elements significatius que ajuden a definir aquest
territori i les estacions arqueològiques més significatives. Per qüestions bibliogràfiques
enviem el lector a una monografia recentment publicada on s'aplega tota la bibliografia
anterior (2).

Recordem que la muntanya de Sant Julià, l'últim contrafort de la serra de Rocacorba,
es disposa de nord-est a sud-est, amb una alçada màxima de 203 m que constitueix el
punt més baix de tot el sistema muntanyós. El riu Ter la voreja pel costat meridional, tot
cercant el camí, al nord, que li obre pas cap a la plana empordanesa i el mar, en un camí
estretíssim —el Congost— encaixonat entre aquesta elevació, modesta però estratègica-
ment disposada, i els darrers contraforts occidentals de les Gavarres. Aquí, en aquest lloc,
es localitza l'únic camí adequat per anar de nord a sud, cosa que explica l'excepciona-
litat d'aquesta muntanya i els seus entorns.

Aquestes circumstàncies expliquen que el lloc hagi estat ocupat de sempre (paleolí-
tic, neolític, eneolític/bronze) i que des del segle VI aC, aparegués un oppidum que
acabà essent dels més grans —i cal suposar, principals— de l'àrea indigeta. D'aleshores
ençà, podem resseguir la història del lloc amb certa seguretat i que una publicació recent
ens estalvia d'explicar-la (3). Recordem, tanmateix, la construcció, en posició central i
dominant, d'un gran temple de tipus itàlic vers el darrer terç del segle II aC, la nova for-
tificació de l'accés al poblat en aquells mateixos anys i el desplaçament dels habitants,
de grat o per força, durant la tercera dècada del segle 1 aC, per fundar Gerunda (4).
Aquest fet significà la desaparició del vell oppidum, quedant a l'indret només el temple
i, probablement, durant uns pocs decennis, un punt de guaita ocupant la part central de
l'antiga muralla.

Tanmateix, les excavacions, significatives a tot nivell, que aquests darrers anys han
tingut lloc a la muntanya de Sant Julià de Ramis i als seus entorns immediats —Costa Roja
i Congost del Ter— juntament amb les velles notícies procedents d'antigues prospeccions
i velles campanyes, situen aquest lloc en disposició de ser analitzat amb una cura espe-
cial i, per tant, de poder observar que hi havia en cada moment i com s'anaven pro-
duint tot un seguit de canvis que no foren obra de l'atzar sinó conseqüència de fets ante-
riors que, en darrera instància resultaren determinants. És cert, no cal recordar-ho, que



Fig 78. Planta general de la muntanya de Sant Julià de Ramis.

1. Castellum Fractum
2. Església dels Sants Metges.
3. Restes del monument funerari.



no tenim tota la informació però la que posseïm és, de lluny, la més quantiosa i nota-
ble i, per tant, l'única que de moment ens permet esbossar els trets generals d'una evo-
lució històrica entre el segle IV i el XI. Cal, també, tenir ben present que l'esquema que
entreveiem a Sant Julià no pot ser, en tots els seus aspectes, un model general que
poguéssim aplicar als altres termes de l'entorn de Girona puix que a Castellum Fractum
es donen unes circumstàncies que, en molts aspectes, el fan únic (fig. 78 i 79).

En un moment imprecís dins del segle IV que, en funció d'alguns indicis no pas defi-
nitius, certament, podríem situar cap a la meitat, les autoritats romanes determinaren, a
partir de la necessitat d'assegurar la defensa de la via Augusta, construir un castellum
dalt de la muntanya de Sant Julià. Per un seguit d'indicis dignes de crèdit defensem l'o-
pinió que el castell/caserna de Sant Julià és coetani de les Clausurae, concretament del
Castell dels Moros, un monument notable que s'alça a ponent de la via romana a la ribe-
ra esquerra del riu Roma i que juntament amb la Clusa Alta, a l'altre costat sobre una
prominent elevació, constituïen, una mica més al nord dels colls del Portús i de
Panissars, unes portes, una defensa avançada í excel-lentment situada que, no ho obli-
déssim pas, mira cap al nord i pertanyia a la Provincia Tarraconensis.

Entre les Clausurae i Sant Julià, hi havia un seguit de torres i punts de guaita i, pot-
ser, altres estructures més importants algunes de les quals ens són conegudes justament
a Panissars sobre el basament occidental del trofeu de Pompeu, que servien per rebre i
trametre informació i poder prendre decisions convenients preferentment d'ordre militar.

La tria de Sant Julià no fou casual. La situació de la muntanya i el control immediat
de la via des d'aquella posició, així ho determinava. A més, cal afegir-hi l'existència en
un bon estat de conservació, de les muralles baixrepublicanes que barraven l'accés a
l'antic oppidum indiget, abandonat vers el 80/70 aC, i que degueren continuar servint de
punt de guaita fins al canvi d'era, que, en bon estat de conservació, asseguraven una
defensa immediata i eficaç a cap cost.

Què es tracta d'un castellum i no d'un altre edifici militar romà baiximperial ens ho
confirma plenament el topònim que, atenció, tenim documentat d'ençà el 834 (5). No
cal insistir, tampoc, en el fet que no hi ha cap altre topònim derivat de Castellum al bis-
bat de Girona a època carolíngia i que rarament es fa servir aquest mot en la docu-
mentació dels segles IX i X on és a bastament usat el mot castrum per significar, sovint,
allò que nosaltres anomenem castell (fig. 79).

L'excavació d'aquest jaciment únic ara per ara a Catalunya ha permès observar que
aquest castellum hauria estat preferentment un punt de recolzament i de servei vers un
exèrcit mòbil, dotat d'una petita guarnició permanent, amb dipòsit de queviures, arma-
ment, tendes i vitualles diverses capaç de rebre i equipar en un moment determinat, un
grup nombrós (fig. 80). Pel que hem pogut observar, no era una fortalesa capaç de resis

-tir un setge efectiu però tampoc era un lloc fàcil d'atacar i no pas difícil de defensar con-
tra un enemic amb mitjans poliorcètics poc sofisticats. Nogensmenys quedi clar que
aquesta no fou mai la funció principal del castellum. Cal valorar-lo, també, com un lloc
de rebuda i tramesa ràpida d'informació i, sobretot entendre'l en relació amb Gerunda,
la gran plaça forta admirablement situada i defensada, l'autèntic forrellat de la via
Augusta. És interessant assenyalar que durant el primer quart/primer terç del segle sisè,
fou objecte d'importanbts modificacions estructurals que li donaren la forma darrera,
d'aspecte més sòlid. Nosaltres posem en relació aquestes obres importants, amb la crisi
subsegüent a Vouillé (507) i la salvaguarda del territori efectuada pel rei ostrogot
Teodoric, en defensa dels interessos del seu nét. Sembla raonable refortificar i insistir en
la defensa de las via quan el territori de la monarquia goda més enllà dels Pirineus havia
quedat reduït a la Septimània que calia mantenir costés el que costés unit amb el sud.
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Fig. 79. Planta dels sector nord-occidental
del Castellum Fracturo de Sant Julià de
Ramis.



Teodoric i els seus delegats no haurien
k fet altra cosa que, seguint el que feien a

Itàlia, defensar els passos naturals i
assegurar el control dels camins princi-

á pals des de les ciutats fortificades i d'un
seguit de clausuras i casteller, hàbilment
disposats, molts dels qual serien fortifi-
cacions romanes mantingudes i millora

-des.
Finalment, caldria recordar la desco-

i
?	 bena a principis de segle, en el primer

::'ii	 estrat de 060 m de potència de la cam-
j	 bra superior, d'una tomba a l'interior d

\ la qual aparegué un fermall de cinturó
de bronze decorat, una placa liriforme
molt ben conservada, que s'hauria de
datar al darrer quart del segle setè o
primers anys del vuitè, juntament amb
altres objectes (de bronze, ferro i terris-
sa)0	 3  que versemblantment pertanyien al
mateix conjunt (6). Recordem que

+11814	 1 %R1TA Q	 aquesta interessantíssima cova, amb una
llarga ocupació prehistòrica, es localitza

Fig. 80. Gerra litúrgica de bronze amb inscripció 	 immediatament al peu de la muntanya
trobada a les excavacions del Castellum de Sant Julià
de Ramis.	 de Sant Julià just a tocar el camí que la

resseguia, encaixonat pel riu.
Recordem la localització i excavació d'un cementiri tardoantic i alt medieval a les

Goges, dalt d'una plataforma lleugerament enlairada, sobre la Via Augusta i el riu Ter, a
molt poca distància real de la muntanya de Sant Julià, durant les obres de construcció,
el 1990 i 1991, dels accessos entre la carretera N-II i la de Banyoles. Ha estat a basta-
ment publicat (7). Foren identificats 132 enterraments en fossa ordenats en filades, sense
sobreposicions, amb tombes molt semblants tipològicament (de "banyera", igual però
amb coberta de lloses, tipus "banyera" amb encaix i coberta, idèntica però sense cober-
ta, d'ametlla, rectangular amb els angles escairats, idèntica però amb encaix i sense
coberta rectangular amb els angles escairats,, antropomorfa, amb folre de lloses, d'es-
tructura de sarcòfag i fossa aprofitada). Entre els pocs objectes recuperats, tots a l'inte-
rior de la tomba 108, recordem l'aparició de fragments de vidre, probablement d'un
ungüentari, en l'única tomba doble, un tremis d'or de Chindasvint encunyat a Tàrraco,
un collaret de denes de pasta de vidre, una altra moneda, un fals tremis de coure amb
bany d'or, amb forat al centre, del mateix rei i de la mateixa seca i un anell de bronze
de decoració exterior de tipus vegetal, amb un entrellaçat de fulles que conformen una
S treballada amb relleu incís i que tipològicament podria datar-se dins del segle setè. Un
segon anell, també de bronze, fou trobat en una sepultura infantil amb una X incisa, que
podria datar-se, si fa no fa, a la mateixa època. És interessant fer notar que l'excavació,
exhaustiva, no documentà l'existència d'un edifici de culte que, versemblantment, mai
existí.

S'ha proposat assenyadament, a partir dels pocs objectes recuperats i de la tipologia
de les tombes, una cronologia d'utilització entre el segle sisè, potser avançat, i el vuitè
o, potser millor, dins dels primers anys de la següent centúria.



L'existència d'aquest cementiri on, recordem-ho, hi ha una bona representació din-
dividus dels dos sexes i de totes les edats, permet deduir que pertanyien a una comu-
nitat rural convencional que no lligaríem amb cap hàbitat concret sinó amb un tipus de
població dispersa que habitaria cases de camp, vil-les i vilars, dedicada al conreu de la
terra, a la cria de bestiar i a l'explotació del bosc, a redós de la muntanya de Sant Julià,
a la ribera esquerra del Ter, ocupant el territori de l'actual terme municipal. Tinguem ben
present que, malgrat tot, si considerem que el cementiri estigué en ús durant dos-cents
anys —el mínim possible— només es comptabilitzarien 066 defuncions anuals. Si consi-
derem que tingué més durada —tres-cents anys— el percentatge es redueix a 0'44 de
defuncions/any.

És ben establerta la taxa anual de mortalitat en una societat tardoantiga entre el 45/50
per mil, la qual ens permet deduir, si acceptem la cronologia curta de l'ús del cementi-
ri de les Goges, que la població necessària per generar-la s'hauria de situar entre 13 i 15
individus, és a dir, el màxim de tres famílies que, si considerem una cronologia més llar-
ga pel cementiri, s'haurien de reduir a 9 o 10 (unes dues famílies).

Aquestes, doncs, serien
els servi o coloni lligats a la
villa i al manteniment del
Castellum, un resultat apa-
rentment sorprenent però
que posa les coses al seu

Q	 lloc.
L'abandonament del ce-

mentiri de les Goges, fins
aleshores, un punt significa-
tiu entorn del qual giraven
moments importants de la

1 vida quotidiana de la gent
de la villa, s'ha de situar, a
partir del registre arqueolò-

t ° ! gic dins del segle VIII. A par-
tir d'aquest moment, el nou
cementiri vilatà es localitza a
redós del mausoleu-capella
que dominava el territori de

Fig. 81. Restitució	 l'entorn des de la muntanya
del mausoleu i	 (fig. 81) i que inicialment
capella de Sant	 hauria servit, exclusivament,
Julià de Ramis.	

els membres de la guarnició
adscrits al castellum. Pro-

bablement, la crisi d'aquesta fortalesa militar que hauríem de situar en el primer quart
d'aquella centúria, com a conseqüència de l'ocupació d'aquestes terres pels omeies. És
cert que les evidències arqueològiques encara constaten activitats puntuals immediata-
ment després que podrien significar reutilitzacionsd'escassa volada en funció de situa-
cions concretes (l'última, probablement, lligada a l'escomesa franca del 785 que signi-
ficà, finalment, el lliurament de la ciutat, per part dels gerundenses, a les tropes mana-
des nominalment per Lluís el Piadós, fill hereu de Carlemany i, aleshores, rei d'Aquitània,
un infant de quatre anys). Tanmateix no podem oblidar que el 834. i segurament ja d'a-
bans del 814, tal com provaria el precepte de Carlemany que sabem que existí i que el



de 834 serviria per confirmar, el substantiu Castellum és precisat per un adjectiu, frac-
tum, que ens defineix amb claredat l'aspecte i l'estat del monument com a conseqüèn-
cia del seu abandonament en no ser ja necessari. Tant pels omeies com pels francs, el
castell i les terres adscrites haurien passat a ser terres fiscals cosa que hauria permès al
monarca lliurar-la en benefici al bisbe de Girona. Paral-lelament, la desaparició de la
guarnició encimbellada però en canvi l'existència de la tomba monumental venerada
prou gran com per haver funcionat com a cella o capella de la comunitat, hauria propi-
ciat no sabem si per força o voluntàriament, la decisió de concentrar-hi tota la vida cris-
tiana de la comunitat i, per tant també, el cementiri, esdevenint, així, el lloc central del
territori de la villa, continuador del paper que fins llavors havia assumit el castell.

El pas següent, previsible, comportà la creació d'un nou edifici cultual, una església
que fou bastida, de ben segur, a l'entorn de l'any 1000 i que es conserva en molt bon
estat i que documentem textualment per primera vegada el 1019, com església parro-
quial dedicada a Sant Julià. No hem de concloure que obligatòriament l'entitat parroquial
sigui d'aquests anys. És molt més probable que aquesta realitat sigui molt anterior, pos-
siblement de l'antiguitat tardana quan s'estructurà adequadament la diòcesi.

Versemblantment, durant el segle quart, aquesta muntanya tan estratègica fou ocupa-
da de bell nou. Fou bastit un castellum que parcialment aprofità la muralla de l'oppidum
i que cal posar en relació a la defensa de la Via Augusta i a la defensa en profunditat i
que s'entén millor si les posem en relació a les Clausurae pirinenques i, sobretot, amb
la ciutat de Gerunda dotada del 300 d'unes sòlides muralles. Aquest equipament militar,
de gran complexitat i que estem encara excavant i estudiant, perdurà en el temps fins al
segle vuitè, segur fins l'arribada dels àrabs, vers el 717 o poc abans, i fou puntualment
ocupat, fins al lliurament de Gerunda als francs el 785 o poc després. Queda clar que
en època de Carlemany, potser després de la conquesta de Barcelona ( 801), el caste-
llum ja era fractum, per tant, abandonat i, cal suposar, parcialment derruït i, per tant,
pedrera on abastar tot allò aprofitable.

A principis del segle XI, 1019, trobem esmentada per primera vegada l'església parro-
quial, dedicada a Sant Julià, i queda clar que el temple, molt ben conservat, s'ha de datar
en aquests anys, a l'entorn o molt poc després del 1000. Poc a poc, Sant Julià de Rama
o Ramis anà desplaçant el vell topònim fins arraconar-lo i fer-lo desaparèixer. Cal recor-
dar que l'església fou bastida damunt i substituint una tomba monumental i tardoantiga
–que cal lligar amb el castellum– a l'entorn del qual va néixer un petit cementiri. És segu-
ra la relació de continuïtat entre el mausoleu prestigiós i l'església parroquial que en
molts aspectes en fou una continuació.

Si deixem aquest lloc per observar els entorns, recordem l'existència de llocs d'ocu-
pació d'època ibèrica al pla i l'existència de camps de sitges, un dels quals, el del bosc
del Congost, al vessant sud-oriental de la muntanya, és immens i amb un cronologia d'ús
avançada (segle II, inicis de 1'I aC) que cal relacionar amb l'oppidum i amb la proximi-
tat del riu i camí.

Una de les conseqüències de l'abandonament del poblat fou l'aparició d'una casa de
camp, una petita villa de fort regust indígena, la Casa del Racó, que es localitza a redós
d'un dels ramals de la via, a prop del riu i mirant ja cap al nord, cap a Medinyà, que es
consolidà i va créixer fins que, a mitjan segle quart s'abandonà.

Passat el primer terç del segle IX, trobem els primers textos que parlen del terme del
vell castell romà, que potser també fou àrab, i carolingi a finals del segle VIII, però que
aleshores s'esmenta com un castell enderrocat; Castellum Fractum. En els preceptes
imperials i reials dels anys 834, 844, 878, 881, 886, 899 i 922 (8), diversos monarques
carolingis confirmaven als bisbes gironins la jurisdicció i immunitat sobre els termes de



diverses vil•les dels comtats de la diòcesi gironina, entre les quals surt sempre citada la
villa de Castellum Fractum. Els preceptes reials implicaven la jurisdicció episcopal sobre
tot el terme de les vil-les car els mateixos textos afegien que cap jutge ni autoritat públi-
ca tindria dret a manar, jutjar ni imposar contribucions sobre les possessions ni les per-
sones que hi vivien, car aquest dret pertanyia al bisbe. Tot i que el primer text sigui de
l'any 834 —en temps de l'emperador Lluís—, ell mateix recorda que les donacions eren
del temps del seu pare, l'emperador Carles; per tant caldria portar-les a l'any 814 —data
de la mort de Carlemany—, o abans.

Sobre l'origen d'aquest terme —o villa— atorgat per Carlemany al bisbe Gualaric,
podem proposar alguns indicis, malgrat la seva austera descripció documental. Abans del
814, com a mínim, aquest terme era, probablement, un domini fiscal, gestionat en bene-
fici de l'estat carolingi, potser en relació al manteniment del castell que li donava nom.
L'abandonament o destrucció del castell, potser en una data propera a la presa de Girona
pels francs (785) o l'atac musulmà d'Abd al Malik (793), pot haver representat una pèr-
dua de l'interès imperial en el manteniment del terme com un domini reial, reblat per la
presa de Barcelona en 801 i l'allunyament de la frontera cap al sud. Per aquesta raó, el
terme situat a les portes de Girona, pot haver estat donat al bisbe, amb el terme veí de
Parietes Rufini, per tal que el bisbe i la seva nombrosa cort episcopal resident a Girona
—uns centenars de persones— poguessin disposar d'uns recursos fiscals immediats —tri-
buts i serveis en espècies, diners i treball— necessaris per al seu manteniment.

El fet que l'esment d'aquesta villa en la donació i successives confirmacions reials,
vagi acompanyat sempre pel de la villa de Parietes Rufini, ha fet pensar a molts autors
que aquestes vil-les eren veïnes —certament ho eren, en un altre sentit— i que prop o dins
del terme de Parets Rufí, s'hi trobava un antic castell enderrocat. Autors antics, com Botet
i Sisó, i molts de moderns, han situat la villa de Castellum Fractum entre els termes de
Domeny i Sant Gregori, de manera inexacta, com ja hem vist. De tota manera, aquesta
relació documentada potser no és casual; els dos termes, veïns i situats a les envistes de
Girona, formaven un continuum territorrial que funcionava, per la seva proximitat, com
a proveïdor de recursos materials i humans (queviures, mà d'obra...) per al bisbe i el
nombrós clergat de la seu, com ja hem explicat abans.

Una altra de les incògnites que planteja el Castellum Franctum carolingi és l'abast del
seu terme i la seva parroquialitat. Un dels fets més sorprenents és la manca de referèn-
cies d'alguns termes veïns, com Sarrià o Medinyà, que no trobem documentats fins el
segle XI avançat, un fet que ens pot fer pensar en una evolució semblant a una altra
villa episcopal, Parietes Ruffini, on sembla que en el segle X s'hi van individualitzar els
termes de Taialà, Domeny i Fontajau, que comencen a ser citats aleshores. De tota mane-
ra, aquesta possibilitat no és tan evident a Castellum Fractum, car els termes veïns
—Medinyà i Sarrià— no semblen conservar els vincles amb la seu gironina, com sí va pas-
sar amb Domeny o Taialà, per exemple.

Si els textos dels segles IX i X no permeten aclarir gaire sobre les característiques i
components del terme del "Castell enderrocat ", molt més explícits són els del segle XI,
malauradament pocs. Una primera constatació, la butlla papal atorgada per Silvestre II
al bisbe Odó, l'any 1002, esmentava molts dels dominis episcopals citat als preceptes i
butlles anteriors; Parietes Rufini, Fontaneto (La Bisbal), Baschara, Crispiniano (Crespià),
Uliano (Ullà)..., però també en deixava de citar molts altres, entre els quals s'hi trobava
el de Castellum Fractum, ¿què hauria passat ?. Si tenim en compte que feia vuitanta anys
que no s'havia atorgat cap nou precepte al bisbe de Girona, l'últim el 922, desconeixem
els esdeveniments concrets relacionats amb el patrimoni episcopal, però sí que podem
identificar un gran nombre de dominis perduts, per confiscació o per donació. Aquest



pot haver estat el cas que ens ocupa, la major part del drets episcopals s'haurien perdut
i el bisbe només hauria conservat els drets parroquials, tal com semblen indicar els docu-
ments que analitzarem tot seguit.

L'any 1019 trobem la donació del bisbe Pere a la canònica de la seu, de nombrosos
alous, entre els quals surt citada l'església de Sant Julià de Castelfreit (Castell enderro-
cat). D'acord amb les dades arqueològiques, no sembla que l'actual església romànica
sigui gaire més antiga –de voltants de l'any 1000– i no hi ha indicis de l'existència d'un
temple anterior, car, com hem vist, l'església fou bastida sobre una tomba-capella monu-
mental tardoantiga, un indret que pensem que hauria centrat l'activitat cultual del caste-
llum, acabant per fixar, raonablement, la situació de la parròquia posterior. Certament,
no trobem cap referència documental a l'església de Sant Julià en els segles IX o X,
Però queda clar, per nosaltres, la relació entre la tomba-capella i l'església parroquial de
Sant Julià ocupant el mateix lloc, aleshores lluny d'arreu quan el vell castellum havia
esdevingut una ruïna deshabitada. En aquest sentit hem de recordar que ni aquesta
església, ni la seva veïna de Sant Feliu de Parets Rufí, de la qual en desconeixem els orí-
gens, no sortien esmentades en la llista d'esglésies donades pel bisbe Teuter a la canò-
nica de la seu, el 887, a diferència d'altres esglésies veïnes com Cartellà, Sant Gregori i
Canet d'Adri, totes elles parroquials situades al nord del Ter. Això no vol dir altra cosa
que el bisbe es va reservar la seva autoritat sobre els termes parroquials situats en els
seus dominis, existissin o no com a tals parròquies.

La "nova" parròquia de Sant Julià apareix, des del primer moment, relacionada amb
els canonges de la seu, que l'havien rebut del bisbe el 1019 (9). En efecte, l'any 1072
trobem un litigi entre els canonges de la seu, que posseïen la parròquia de Sant Julià de
Castro Fracto i uns cavallers de Medinyà, sobre els delmes i les primícies del vilar de
Granollers, petit nucli de la riba del Terri disputat entre les dues parròquies (10). Els
canonges van aconseguir demostrar la relació de dit vilar amb la parròquia de Sant Julià,
segurament des dels temps de la donació del bisbe Pere, citada més amunt. Potser
aquesta disputa sobre els drets parroquials d'un vilar situat en el límit entre Sant Julià i
Medinyà, pugui ser un indici de la manca de concreció sobre uns termes que haurien
tingut un origen comú, encara que això sigui una mera hipòtesi. Uns anys després –con-
cretament el 1087– el testament d'Athanolf, un noble, aclaria que la parròquia portava el
nom de Sancti Iuliani in Rama, que ha perdurat fins els nostres dies; el mateix docu-
ment indica que l'església estava envoltada d'una sagrera amb cases, corts i rebosts.
Notem que el citat noble concentrava els seus alous principals a Medinyà, on hi tenia la
castlania o possessió del castell; a Sant Julià de Ramis, on hi tenia cases i cortals a la
sagrera; a Sant Pau de Sarrià, igualment a la sagrera; i a Montagut, on hi tenia un alou
amb boscos (11). Aquesta vinculació entre els termes propers, podria ser un altre indici
a favor d'un antiga relació territorial, pràcticament desapareguda aleshores.

En el segle XI, el terme de la parròquia de Sant Julià era força extens i aplegava altres
centres de població, entre els quals podem citar els del vilar de Granollers i
Viladevaques, situats en l'extrem oriental del terme, a la riba del Terri. El primer ha per-
durat fins avui amb el topònim del pla de Granollers, entre Sant Julià i la veïna Medinyà.
El segon no ha deixat rastre conegut, però per documents del segle XIII sabem que es
trobava al sud de l'esmentat vilar, i a la riba el mateix riu (12).
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Sant Medir (fig. 85 i 88)

El terme de Sant Medir fou el lloc on s'aixecà un cenobi benedictí, segurament per
donació o confirmació de l'emperador Lluís, en una data aproximada entre els anys 829
i 830. Això sembla deduir-se de diversos preceptes posteriors, com els dels anys 844 i
860, o del judici de l'any 898, on s'esmenta l'escriptura de la donació que el difunt empe-
rador Lluís va fer al difunt abat Deodat. Tanmateix podria ser que el seu origen fos més
antic, car el regest dels pergamins perduts de dit monestir, conservat a l'arxiu de la
Corona d'Aragó, explica que la dotació de Lluís no fou res més que la confirmació dels
privilegis que anteriorment li havia concedit l'emperador Carlemany.

Tots els preceptes reials, fins al darrer de l'any 922, una seqüència similar a la seu de
Girona, esmentaven sempre les propietats sobre les quals el dit cenobi gaudia d'immu-
nitat, principalment altres quatre esglésies; Santa Maria d'Amer, Sant Andreu del Terri,
Colomers –a la riba del Ter– i Càrcer, entre Torroella de Montgrí i el mar, aquestes dues
últimes esmentades sense l'advocació. Encara que els documents no parlin dels termes
que pertanyien a les citades esglésies, la immunitat atorgada al monestir abastava les
esglésies i els llocs que li pertanyien, és a dir, els seus termes. En aquest sentit, hem d'en-
tendre que la jurisdicció immune de Sant Genís i Sant Medir s'estenia pel terme que des-
prés seria la parròquia del mateix nom, entre els termes de Cartellà, Taialà i Sarrià (1).

Aquest monestir, del qual no tenim evidències arqueològiques, sembla que podia
haver estat situat en el mateix lloc aturonat on després s'hi va aixecar el temple parro-
quial del mateix nom. La seva vida sembla que fou molt curta, car no hi tornem a tro-
bar cap altre esment després del diploma reial del 922; des d'aleshores Sant Medir i Sant
Genis apareixen com una parròquia dependent de Santa Maria d'Amer, monestir dotat,
i segurament consagrat, l'any 949. Tot indica que el cenobi d'Amer fou el successor del
citat de Sant Medir.

¿Quines raons poden explicar el trasllat de lloc i d'advocació? Tot i la manca de
referències explícites, no tenim gaires dubtes. La incursió hongaresa de 942, que va
seguir la ruta principal de l'antiga Via Augusta fins a Girona, coneguda en el segle X com
a via mercadaria, i que després es va dirigir cap a Osona i les terres de Lleida, va dei-
xar un ròssec de destruccions a llocs coneguts com Tonyà, Sant Esteve de Banyoles o
Santa Coloma de Farnés (2). Sembla que aquest també hauria estat el cas del cenobi de
Sant Medir i Sant Genís, molt proper al pas de la via i al pont sobre el Ter; el trasllat de
la comunitat i la dedicació i dotació d'un nou temple l'any 949, Santa Maria d'Amer, que
recull i hereta les possessions de l'antic monestir, és una prova de la continuïtat entre
ambdues institucions. La comunitat d'Amer mantindria el domini sobre les esglésies que
havien estat domini de Sant Medir des de començament del segle IX, com a mínim, tal
com indicava una butlla papal del 1188 (3). El mateix indret o terme de Sant Medir esde-
vingut una simple parròquia que ocupava el mateix terme corresponent a l'antic ceno-
bi, potser des del mateix segle X, era un domini dels abats d'Amer; és a dir, mantenia la
seva relació amb el monestir, que havia canviat de lloc. Així ho indica un document que,
tot i tardà car és del segle XIII resulta significatiu; la disputa entre l'abat d'Amer i l'abat
de Sant Feliu de Girona per l'explotació d'un bosc situat en els límits entre els seus domi-
nis de Sant Medir i Taialà (4).
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Santa Eugènia (fig. 85 i 88)

El terme de Santa Eugènia es documenta per primer cop l'any 988, per raó d'una con-
siderable donació que el monestir de Sant Pere de Galligants va rebre en el testament de
la difunta Ermengarda –noble gironina–; un alou considerable que abastava la mateixa
església de Santa Eugènia, amb un solario –cal entendre, potser, un solar o espai no edi-
ficat, o també el solar ocupat pel mateix temple–, a més de cases i corts, horts, arbredes i
vinyals, i altres terres, recs i molins, camps de lli i de cànem, i dues coromines que abans
foren de l'abat Wigó –suposem que de Sant Pere de Galligants– i del comte Borrell, difunts
(1). Es tractava, sens dubte, d'un extens alou que comprenia bona part del terme de Santa
Eugènia. La presència de recs i molins, hortes i canyars, indiquen, sens dubte, la importàn-
cia del sistema de regadiu que es trobava al nord del terme, sens dubte lligat al rec com-
tal que ja travessava el pla fins al Mercadal (veure els capítols dedicats a Salt i el Mercadal).

La testadora, Ermengarda, era una gran propietària, noble, que també disposava d'a-
lous a indrets propers, com ara les terres que havia donat, amb la seva mare, a un pre-
vere de la Seu en l'areny de l'Onyar abans del 987, o les terres que havia venut a Guisla,
una altra dama noble, i que aquesta va donar a clergues de la Seu l'any 1018; terres situa-
des en un indret indeterminat del pla de Girona, potser entre l'Avellaneda i Salt. Era filla
d'uns grans magnats; el seu pare Eldefred, tenia possessions al terme de Sant Sadurní de
l'Heura, aleshores dit Salizeto, que va donar per la constitució del domini inicial dels
cabíscols de la seu, l'any 978; la seva mare Bella, també dita Bondona, tenia importants
alous a l'areny de l'Onyar, al Mercadal i altres indrets del pla de Girona. La importància
dels alous que Ermengarda va donar l'any 988 queda confirmada l'any 990 amb la dona-
ció d'un molí que va fer Trotilda a l'abat Audesind de Sant Pere (2); el molí estava envol-
tat per totes quatre bandes per altres alous del mateix monestir, versemblantment els
donats per Ermengarda i citats més amunt.

Ha dues referències significatives en el document de l'any 988 que cal analitzar. La
primera és la donació de la mateixa església (domus) de Santa Eugènia, per part d'una
dona laica, a un monestir. Si bé, en principi, les esglésies pertanyien a la jurisdicció epis-
copal, tal com esmentaven diversos preceptes reials i papals –com, per exemple, recor-
dava la butlla del papa Silvestre de l'any 1002–, el fet és que sovint aquestes estaven en
mans de laics, així com els drets parroquials –delmes, primícies i oblacions–, de vega-
des per cessió episcopal, d'altres per usurpació. Això passava per exemple amb la pro-
pera parròquia de Sant Menna de Vilablareix que Bernardus Robores va retornar, l'any
1019, a la canònica de la seu. Per tant la dita Ermengarda havia posseït en propietat la
domus –església– de Santa Eugènia, i segurament també els drets parroquials, encara que
aquests no siguin esmentats. Des d'aleshores l'església de Santa Eugènia fou possessió
del monestir de Sant Pere fins la seva extinció l'any 1836.

Un altre fet singular és l'aparició del topònim de Tolosella com el lloc on se situaven
els alous donats per Ermengarda i Trotilda, que havia de ser un lloc gran si pensem en
el gran diversitat de components de les donacions. El topònim s'esmentava els anys 998
i 1000, però desapareix sense deixar rastre des d'aleshores. Si ens fixem en la forma
literària de situar l'alou donat l'any 1000 "... in comitatu Gerundense, in loco quod dici-
tur Tolosella, prope Sancta Eugenia... " (3) veurem que Tolosella no pot ser res més que
el terme on se situa l'alou esmentat. La forma imprecisa de situar els alous amb l'ex-
pressió indeterminada de in loco... –en el lloc de...– es repeteix moltes altres vegades;
la trobem a Palau Sacosta l'any 1056, a Susurbio l'any 1079, a Montilivi els anys 931 i
938, a Domeny el 962 i a Campdorà l'any 922, entre altres exemples. En tots els casos
els mateixos llocs surten definits en altres documents com a termes "in terminio de



Palaz... " o vil•les "in villa quod dicitur Palatio... ", sempre precedits pel nom del com-
tat "in comitatu Gerundense, in... ". Per tot això proposem que el lloc de Tolosella
esmentat els anys 988 i 1000 era el nom del terme o villa que poc després esdevindria
simplement Santa Eugènia, mitjançant un procés de substitució del topònim de l'antiga
villa o terme per l'advocació de la seva església parroquial, que pot ser comprovat a
molts altres llocs –sense anar més lluny, al proper terme de Sant Gregori–.

Ara bé, malgrat aquestes importants donacions, no hem de pensar que el monestir de
Sant Pere fos l'únic propietari del terme; també el bisbe i la Seu hi tenien possessions.
Ho confirma el document de l'any 1056 que parla de les "illes" (del Ter) i les terres que
el sagristà Bonfill tenia pel bisbe Berenguer, i que aquest últim donava aleshores a la
canònica de la Seu; situades en els termes de Salt i Santa Eugènia (4). Gràcies a les afron-
tacions esmentades en el document episcopal del 1056, sabem que el terme de Santa
Eugènia limitava a l'oest amb els alous de Bernat 011uí i del comte, es a dir, amb el
Mercadal i el Pla de Girona, i a l'est amb el terme de la villa de Salt. Aquestes terres veï-
nes al Mercadal es mantingueren en mans dels sagristans de la seu, tal com indiquen els
establiments fets pels sagristans al nord del terme de Santa Eugènia i del Monar, espe-
cialment abundants en els segles XIII i XIV. Per la seva banda meridional el límit se situa-
va en la carretera que anava cap a Sant Joan d'Aiguaviva –el camí de Vic medieval–; un
límit que es va mantenir fins l'annexió de Santa Eugènia a Girona l'any 1960, perfecta-
ment identificable en els plànols i mapes anteriors a aquesta data, i que resulta un altre
testimoni de l'antiguitat dels límits dels termes parroquials i municipals.

L'origen d'aquest alou episcopal a Santa Eugènia cal trobar-lo per una via diferent del
testament d'Ermengarda, segurament a través del testament de Guisla de l'any 1018.
Aquesta va donar alous a diversos clergues, entre els quals hi havia el sagristà, situats a
diversos llocs del pla de Girona, de Salt i de Palau, entre els quals s'hi trobaven alguns
comprats per Guisla a l'esmentada Ermengarda, per tant abans del testament d'aquesta
l'any 988. Pensem que algun d'aquests alous es trobaria en el terme de Santa Eugènia,
la qual cosa ens rebla la importància de l'alou inicial d'Ermessenda, que aquesta va frag-
mentar, per vendes i donacions, poc abans de l'any 1000. En tots els casos, els benefi-
ciaris finals foren institucions eclesiàstiques com la seu –de fet, els seus sagristans- i el
monestir de Sant Pere.

Notes

(1) 988. Testament d'Ermengarda; dóna a Sant Pere de Galligants "... ipsum domum sancte Eugenie, cum ipso
solario et cum ipsas casas et curtes et ortos et arbores et vites et cum ipsa condomina que fuit de condam
Guigone abba et ipsa condamina que fuit de Borrello comite et ipsa terra que fuit de Sanla... et cum ipsos
molendinis et molendinariis... et cum ipsa terra que fuit de Giscafredo cum ipso rego et linaris vel cana-
bariis, exceptus ipsa casa ubi Guandalricus habitat... et exceptus ipsa isula que fuit de Ilia femina. Et est
predicta hec omnia in plano ante Gerunda civitate, in loco que dicunt Tolosella, ad ipsos molinos de
Vidal... " Martí, Col•lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 131, 161-163.

(2) 990. Trotilda ven un moli de Santa Eugènia a l'abat Auderic de Sant Pere. "... abbatis in vice sancti Petri
Gallicanti... mulinare meo quod babeo in comitatu Ierundense, fusta Sancta Eugenia... affrontat de
oriente et de meridie et de occiduo et de circi in alaude sancti Petri Gallicanti... cum suo capud aquis et
cum suo decurso et cum suo cacauo et cum suar petras et cum suo clevare... " Martí, Col lecció diplomà-
tica..., citat, doc. núm. 132, 163-164.

(3) 1000. El testament de Sentolf dóna a Sant Pere un molí "... in comitatu Gerundense, in loco que dicitur
Tolosella, prope Sancta Eugenia... cum suo capud aquis et suo decurso..." Martl, Col lecció diplomàtica...,
citat, doc. núm. 151, 176-177.



(4) 1056. Donació del bisbe a la canònica, "... terras omnes vel insulas cultas vel incultas quae sunt in ter-
minio ville Sa/tus et in terminio Sanctae Eugenie... et possessionem dedit quam Boniilius sacrista tenet
in terminio predicte ville Saltus... afrontant.. ab oriente in ipso alodio Bernardi Ulluvini et in alodio
comitali, et de meridíe in strata que pergit de Gerunda ad sanctum Iobannem Aquevive... de circio in
ripa fluminis Ticeris... " Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 274, 282-284.



Sarrià - Montagut (fig. 85 i 88)

Aquest terme ocupa tota la ribera esquerra del riu Ter, més enllà de Fontajau, una
zona plana i d'excel•lent conreu, i més enllà, els primers contraforts muntanyosos on
s'alçarà l'església parroquial de Sant Pau, a Sarrià de Dalt.

La zona plana i pròxima al riu queda definida pel camí, la via Augusta, el recorregut
de la qual podem resseguir sense dificultats entre el pont, on fou descobert, recordem -
ho, un valuós mil•liari de Maximí, i la descoberta i exploració d'alguna tomba tardoanti-
ga que, seguint una vella tradició, es disposaven a banda i banda deis principals vials
(1).

Cal, també, tenir en consideració l'existència al Pla de l'Horta, d'una extensa villa
romana que, explorada parcialment entre 1970 i 1972, ha de ser considerada com una
altra de les grans vil-les suburbanes del territori immediat de Gerunda (2). Pel que sabem
de l'edifici, aquest tindria un origen baix republicà i hauria perdurat, ampliant-se i
dotant-se de millores significatives, fins la segona meitat del segle cinquè que s'hauria
abandonat. S'ha localitzat alguna tomba d'àmfora (3) i interessa recordar que l'edifici
romà parcialment es disposava sobre un vell cementiri ibèric de darreria del segle VI o
inicis del V aC (4) que, de moment, no ha pogut ser relacionat amb cap hàbitat, però
que sembla que caldria lligar amb l'existència del gual de Sarrià on, més endavant, es
bastí el gran pont.

Una altra notícia valuosa i que no és fácil de valorar és el descobriment d'unes tom-
bes d'inhumació en caixa de lloses durant les obres de construcció de l'autopista, con-
siderades altmedievals (5), però sobre les quals convé reflexionar un xic més. Aquestes
sepultures que feien servir grans caixes de pedra estaven perfectament orientades cap a
llevant i, segons hem pogut deduir, es trobaven una mica més enllà (oest) de les ruïnes
de la villa romana, en els primers talussos que començaven a enfilar-se cap a la mun-
tanya de ponent, davant per davant de l'església parroquial de Sarrià de Baix i, a l'altra
banda del riu, del gran esvoranc de la pedrera de can Gubau, aleshores en explotació
(fig. 82 a 84). Tal com hem comentat en referir-nos a una troballa similar efectuada a
Montfullà (supra), la inexistència d'una església en aquest lloc fa pensar en una crono-
logia més alta, tardoantiga, anterior al segle X, i potser podria posar-se en relació amb
un cert hàbitat dispers i inconcret que no seria cap altra cosa que una continuïtat de la
vella villa romana que s'explicaria perfectament per l'excel . lència d'aquesta zona, apro-
fitant, potser, algun sector de l'edifici o amb un desplaçament físic relatiu que potser cal-
dria lligar, ara o més endavant, amb el lloc de l'església parroquial, Sarrià de Dalt, no
gaire lluny però hàbilment amagat del camí que ha marcat, marca i marcarà amb força
extraordinària la història del lloc. Encara no s'ha donat una bona explicació a l'etimolo-
gia del nom.

Pel que fa a les notícies documentals sobre el terme de Sarrià, hem de dir que resul-
ta molt decebedora, però també significativa, l'absència de cap referència fins ben
avançat el segle XI. No trobem cap esment en textos tan significatius com, per exemple,
la relació de catorze esglésies parroquials properes que el bisbe Teuter va cedir als
canonges de la seu en 887, ni tampoc a la nombrosa relació d'alous comtals i termes
citats, més de vint, en la dotació a Sant Daniel de Girona en 1018, per parlar només de
dos dels documents que ofereixen una informació més abundant sobre el territori de les
rodalies de Girona. De fet, en tots dos casos no s'esmenten ni esglésies ni alous situats
al nord del Ter, des de el terme de Sant Gregori fins la muntanya de Sant Julià de Ramis.
Aquest silenci ens planteja la qüestió del domini o jurisdicció sobre aquest sector del
territori, on hi trobem només la referència, sovintejada, als dominis episcopals de



Fig. 82. El Pla de l'Horta mirant Sarrià i les Gavarres, des del punt on fou trobada la necròpolis altmedieval
(octubre de 1969).

Parietes Rufini i Castellum Fractum. Els preceptes dels reis carolingis, i alguna butlla
papal, esmenten fins a vuit vegades aquests topònims, fent referència a la seva condició
de vil•les o termes, donades i confirmades als bisbes gironins entre 834 i 922; amb l'a-
fegit de la butlla del papa Silvestre II, on aquest confirmava el domini episcopal sobre
el terme de Parietes Rufini, definit per primera vegada com un alou, mentre que no s'es-
menta el de Castellum Fractum, que potser havia estat perdut o cedit pel bisbe.

En relació a aquests termes, i la seva possible relació amb Sarrià, hem de fer notar,
primerament, algunes singularitats de Parietes Rufini, terme del qual disposem de més
informació. Sabem que, fins a principis del segle X, era un terme molt extens, que abas-
tava des d'èpoques diverses, altres termes veïns, com els de Domeny, Fontajau i Taialà,
tot i que cap precepte ni butlla no esmenti mai cap d'aquests noms. En qualsevol cas,
això vol dir que es tractava d'un domini força més extens, que va patir annexions i frac-
cionaments des del segle X, encara que el nucli Parets Rufí-Domeny sempre va restar en
mans del bisbe.

Sobre el terme o villa de Castellum Fractum, citada per últim cop com a possessió
episcopal en 922, hem de dir que encara tenim menys dades. No en parla la butlla papal
del 1002 ni cap altre document entre els anys 922 i 1019, quan s'esmenta, per primer
cop, l'església parroquial de Sant Julià de Castelfreit. No tenim cap altra referència ni
indici a l'abast del seu terme, per exemple, però sospitem que el domini episcopal era
més gran que l'estricte nucli o terme de Sant Julià, i abastava altres termes moderns, com
Sarrià, Montagut i, potser, Medinyà. Aleshores podrien entendre el silenci sistemàtic de
les fonts documentals sobre aquests topònims, fins ben entrat el segle XI; no calia
esmentar-los perquè formaven part d'un terme més extens, citat, fins al segle X, com un
domini unitari, amb un únic nom. Només la descomposició d'aquest nucli, esdevinguda



Fig. 83. Detall de l'excavació de la necròpoli altmedieval de Pla de l'Horta (octubre de 1969).

potser en el segle XI, faria aparèixer els topònims menors, que haurien aconseguit una
personalitat pròpia, parroquial, per exemple. En aquest sentit, hem de recordar que Sant
Sadurní de Medinyà i Sant Pau de Sarrià no surten esmentades per primer cop fins els
anys 1072 i 1087, respectivament. Només dues altres parroquials de la rodalia de Girona
són encara més tardanes; significativament es tracta de Sant Narcis de Taialà i Sant Ponç
de Fontajau, citades des principis del segle XII i que pertanyien a l'antic domini episco-
pal de Parietes Rufini..

El terme i parròquia de Sarrià no apareixen documentats fins l'any 1087, en el testa-
ment del noble Athanolf (6). Aquest document resulta interessant perquè el testador dis-
posava d'un nombrós grapat d'alous i feus que es localitzaven, principalment, en l'eix
Medinyà-Sant.Julià-Sarrià. A Medinyà tenia el seu castell i els drets de castlania, a Sant
Julià de Ramis cases a la seva sagrera, i a Sarrià, igualment cases a la sagrera de l'esglé-
sia de Sant Pau, així com un alou a Montagut. També disposava d'altres feus i posses-
sions; a Mollet o a Sils, que semblen més dispersos. La importància d'aquests alous
donats per Athanolf resulta difícil d'aclarir, per la brevetat de les descripcions testa-
mentàries. Però no podem deixar de notar que el destinatari final de les donacions era
el monestir de Sant Pere de Galligants Ens preguntem si aquest conjunt de possessions,
situades principalment als termes que s'estenen al llarg de la riba esquerra del Ter, mos-
traria el procés de feudalització –i de fraccionament– esdevingut en un antic terme cen-
trat per les ruïnes de l'antic Castellum Fractum. Per tant, Sarrià pot haver format part d'a-
quest terme, si més no fins al segle XI, com una villa menor o un vilar del mateix.

Sobre el castell de Montagut, disposat sobre el camí que de l'Augusta mena cap a
Banyoles i Besalú, en sabem molt poques coses. Només insistir en l'existència d'uns
panys de paret monumentals en opus spicatum que fan pensar que és molt més antic
d'allò que deduiríem a través de les dades documentals, que no el citen fins el segle XIII.



Hg. 84. Detall d'una de les tombes de lloses.

Només una exploració arqueològica extensiva faria possible esmentar notícies més sol-
vents. De tota manera no podem deixar de notar la forta vinculació del lloc amb el terme
de Sant Julià de Ramis, relació que es fa notar des del segle XI fins als nostres dies. Per
això pensem que, des d'un principi, Montagut hauria format part de l'extens terme de
Castellum Fractum, relació que es devia reforçar des de principis del segle XI, o potser
des d'abans, amb l'erecció del temple parroquial de Sant Julià de Ramis.

Notes

1) Canal et al., El sector nord..., citat, 13-16.
2) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 181-187.
3) L. Palahí, "El seguiment d'obres del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter, el Gironès)", Quartes Jornades

d'Arqueologia de les Comarques de Girona, Figueres, 1998, 204-208.
4) Martín, "Els antecedents ibèrics... ", citat, 89-108.

5) M. Oliva, "Tessela arqueológica. Descubrimiento de una villa romana con mosaicos, en Sarrià de Dalt.
Gerona", Revista de Gerona, 52, 1970, 68.

6) 1087. Testament d'Athanolf, deixa nombrosos alous al seu fill, a la seva dona i a Sant Pere de Galligants;
`... ad filio meo.., omne alodium meum quod babeo in monte Acuto.., exceptus ipsum quod dimisi sanc-
ti Petri... ad Udelard de Serrian dimito ei ipso fevo de Aquaviva... et ipsas meas domos et sacra nos et cur-
tilios que in sacraria babeo de sancti Pauli de Serriano... ad sancti Petri iam dicti... " Martí, Col-lecció
diplomàtica..., citat, doc. núm. 403-421-424.



Suburbio - Vall Profunda (fig. 85 i 88)

El topònim de Susurbio s'esmenta per primer cop en una data reculada; l'any 931, el

testament d'Àuria –que com altres dones devotes feia moltes donacions pietoses– dei-

xava a la seu gironina una vinya que tenia en aquest terme i que afrontava amb altres

vinyes d'altres particulars (1). Com moltes altres vegades, el territori sembla molt com

-partimentat i la propietat molt dividida –si més no la propietat "útil"–. D'altra banda l'es-

ment exclusiu de les vinyes indica un territori força accidentat, car les vinyes se situa-

ven, gairebé sempre, en indrets costeruts. Això mateix es confirma l'any 1018 quan els

comtes Berenguer Ramon i Ermessenda donaven a Sant Daniel tots els alous que el

comte Ramon Borrell havia cedit en el seu testament (2). La donació comtal s'estenia per

gairebé tots els termes veïns de Girona, i en el cas de Susurbio es tractava de vinyes

cultivades i ermes.
A partir de 1060 és quan trobem informació més detallada sobre aquest terme, fins al

punt que permet la seva localització. Aquell any, Adalbert, Guillem i Dagobert, proba-

blement germans, donaven a la Seu un alou que tenien a la Vall Profunda, en la parrò-

quia de Sant Feliu de Girona, i que limitava a occident i nord per la carretera que va per

la muntanya de la vall Bascona (3); cal entendre que la carretera carenava per la mun-

tanya que limita la vall de Sant Daniel per l'orient i sud, tal com fan avui dia alguns

camins. Els altres límits eren al sud amb el torrent de la vall i a orient amb l'alou com-

tal, que versemblantment abastava també els veïns termes de Castellar de la Selva i

Montalt, tal com indicarien altres documents comtals, del segle XII..
L'any 1064 els comtes Ramon Berenguer i Almodis van donar a la Seu un extens alou

que corresponia al que acabem de veure citat com a límit oriental en el document ante-

rior, i que hom aclareix que també limitava, a orient i nord, amb la carretera que anava

de Girona a Lacum, topònim que cal identificar amb el proper mas de can Llac, sota el

santuari dels Àngels, que va ser una villa veïna de la Vall Profunda. L'indret de Llac

també era conegut també amb el nom de Castellare en el segle XI. La carretera conti-

nuava cap a Madremanya i Millars fins al pla d'Anyells, on es localitzava un mercat ben
documentat en el segle XI, i que va ser portat a Monells a principis del XII. Els altres

límits de l'alou eren amb la resta de l'alou comtal, l'alou de Sant Feliu de Girona en el

mateix terme, i algun alou particular (4).
Els alous que la seu anava aconseguint, per donació o testament, es repartien entre

els mateixos canonges i altres clergues beneficiats. Per això trobem que els testaments

dels cabíscols Ponç i Joan –anys 1064 i 1078– fan donació de les seves vinyes en el coll

de la Vall Profunda, l'actual collada que separa les aigües que van cap a l'Onyar i el Ter,

a l'oest, de les que van cap al Daró, a l'est, poc abans del santuari dels Àngels (5). També

un clergue, dit Pere Sesmon, va establir l'any 1079 una terra erma que tenia en feu de
Sant Feliu que limitava amb vinyes per totes bandes (6).

Encara disposem d'una darrera confirmació dels límits de l'alou de Susurbio. L'any

1086 Adelaida de Gironella va donar el seu fill un important alou a Vila-roja, i diu que

el terme d'aquesta vila afrontava a orient amb Susurbio, de la mateixa manera que avui

ho fa el veïnat de Vila-roja amb la Vall Preona o Profunda (7).
En conclusió, els documents dels segles X i XI permeten identificar un terme, o més

ben dit una part del mateix, que es trobava a l'altra banda de la carena que limita la vall

de Sant Daniel per orient. En els fogatges i nomenclàtors del segle XIV encara s'identi-

fica amb el nom de Vall Profunda (8), i els seus límits encara són visibles en l'extrem

oriental de l'actual terme de Girona, més enllà del límit de llevant de la Vall de Sant

Daniel, on forma una punta en direcció a la muntanya dels Àngels. Sospitem que l'ori-



gen d'aquest petit terme pugui haver estat un alou comtal, car, d'una banda, els comtes
hi van fer donacions importants a la Seu i Sant Daniel, i per altra, el terme limitava pel
sud amb Castellar i Montalt, possessions comtals en els segles X-XII, que formaven part
d'un extens i compacte conjunt comtal que abastava fins Quart, Palau Sacosta i el Pla de
Girona. Un grup d'alous que va sobreviure a la primera dispersió del segle X i principis
de l'XI

Notes

(1) 931. El testament d'Àuria deixa a la Seu; "...vinea qui est in Susurbio... adfrontationes... de orientis in
vinea Amata, de meridie in vinea de nos tutores, de occiduo in vinea Ugone, de circi in vinea que inde
discurrit et est modiatas III..." Martí, Col-lecció diplomàtica ... , citat, doc. núm. 67, 114-115.

(2) 1018. Donacions comtals a Sant Daniel "... et in susurbio ipsas petias de vineas cultas vel eremas..."
Marquès, Col lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 6.

(3) 1060. Adalbert, Guillem i Dagobert donen a la canònica de la Seu °... alaudem qui est in valle Profunda
in parrochia sancti Felicis Ierunde... affrontat... oriente in alode comitale, de meridie in terra sancti
Felicis vel in ipso torrente, de occiduo in ipsa strada que pergit per serra de Bascona, de circio in terra
sancti Felicis vel in ipsa strada publica..." Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 285, 293-295.

(4) 1064. Donació d'un alou dels comtes Ramon Berenguer i Almodis a la canònica;" ... non longue ad ipsa
civitate... in loco qui dicitur valle Profunda. Affrontat... orientis in via que pergitur al Lacum et in alo-
dio Guilielmi Balbi, de meridie alodio sancti Felicis Gerunde et in alodio comitali... et inde pervenit per
ipsam viam et per ipsam serram usque ad Puig de Morel, de occiduo in ipso torrente de Valle Profunda,
et in alodio sancti Felicis sive in alodio.., canonice quod fuit Adalberti Guisadi clerici, de circio... in ipsa
strata que pergitur de Gerunda ad Lacum et in alodio sancti Felicis quod est in ipsas Presas..." Marquès,
Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 130, 255-256.

(5) 1064. Testament del cabíscol Ponç "... ipsas vineas... in collo de Valle Profunda... dimissit... Iohanni cle-
rici..." ( veure també testament del cabíscol Joan, any 1078). Martí, Col'lecció diplomàtica... , citat, doc.
núm. 306, 313-320.

(6) 1079. El clergue Pere Sesmon estableix a Sunyer Sunifred i Arnau Joan una °...terra erema de sancti
Felicis... ante Gerunda civitate, in loco que vocant Susurbio; afrontat.... oriente, meridie i circio... vin-
yes i terres, de occiduo in ipsa agua de Adel..." Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, 371, 386-387.

(7) 1086. Donació d'Adelaida al seu fill Bernat Ramon d'un alou a Vila-roja que limita "... aparte orientis in
Susurbio—." Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 398, 417-418.

(8) Segons els nomenclàtors diocesans del segle XIV, la parròquia de Sant Feliu de Girona tenia el veïnat de
Vallpregona. El mateix indiquen els fogatjaments del mateix segle (Pons i Guri, "Nomenclátores...", citat,
17).



Vilablareix - Madrenys (fig. 85 i 88)

L'existència coneguda des de sempre d'una notable torre sepulcral romana feta en

opus caementicium –la Torratxa–, ben visible al mig del pla i dels conreus i d'un perso-

nal color negre que li dóna el pedruscall volcànic usat en la seva fàbrica (1), havien fet

pensar en l'existència d'una villa romana que el nom del poble, 1'antiquíssima menció i

advocació de l'església parroquial i una excel-lent situació des d'una òptica agropecuà-

ria, feien absolutament versemblant. Les prospeccions endegades i l'anàlisi de la foto-

grafia aèria van acabar de confirmar-ho (2). Es tractaria d'una villa d'extensió conside-

rable, part de la qual es localitzaria dessota del temple parroquial que no ho oblidéssim

incorpora en la seva fàbrica grans carreus ben escairats de greda de Taialà i Domeny
que, versemblantment, haurien pertangut al vell edifici. Es tractaria d'una altra d'aques-

tes vil•les romanes suburbanes (Aiguaviva, Can Pau Birol, Montfullà, Mercadal, Pla de

l'Horta...) explotades per grans senyors que haurien exercit càrrecs polítics a Gerunda,

un dels quals s'hauria fet sebollir en la seva propietat, en un monumentum que s'ha
datat, sense arguments definitius, en la segona meitat del segle segon o inicis del tercer,

sobre el camí de Girona, d'Aiguaviva i de Montfullà.
L'església de Vilablareix –Sant Menna– és una de les que apareix en la donació del

bisbe Teuter a la canònica de la Seu, l'any 887. Surt esmentada a continuació de les veï-

nes de Sant Cugat de Salt i Sant Pere de Montfullà (3). També figuren, en la llista de la
donació, Sant Joan d'Aiguaviva i Fornells; amb això gairebé es completa el conjunt de

tots els termes parroquials documentats al voltant de Sant Menna al llarg del segon
mil-leni, que permet identificar una geografia eclesiàstica, semblant a l'actual, des de les

darreries del segle IX, i que molt possiblement tingui el seu origen en l'època paleo-

cristiana, atesa l'antigor de les advocacions. No sembla que la donació de l'any 887 situés

definitivament Sant Menna en l'òrbita canonical; l'any 1019, en una nova dotació de la

canònica de la Seu, Bernardus Robores –o Bernat Rovira– retornava l'església de Sant

Menna als canonges, amb els seus delmes, primícies i oblacions (4), és a dir amb els
drets parroquials, que haurien estat privatitzats en aquells anys –un fet aleshores molt
freqüent, d'altra banda–.

La mateixa seqüència parroquial trobem en diversos documents posteriors, ja entrat

el segle XI. Són especialment notables els que parlen dels alous que la casa vescom-
tal de Cardona va adquirir al veí terme de Fornells. Un document de l'any 1028 els

situava dins la parròquia de Sant Cugat, i marcava els seus límits amb les parròquies
veïnes; per la banda d'occident eren, de sud a nord; Sant Joan d'Aiguaviva, Sant Menna

de Vilablareix i la parròquia de Sant Feliu de Girona, a Palau Sacosta (5). Un altre
document, el testament d'Eriball, bisbe d'Urgell, de l'any 1041, tornava a esmentar els
mateixos alous, probablement amb alguns afegits de Palau, i per tant completava les

afrontacions amb la parròquia de Sant Cugat de Salt, al nord de la de Sant Menna (6).

El límit entre Sant Menna i Sant Cugat tornava a esmentar-se l'any 1056 com a afron-
tació meridional dels alous episcopals situats en el terme de Salt (7). No tenim cap

dubte que aquests limitis parroquials antics s'adapten perfectament als termes munici-
pals posteriors, que en la majoria dels casos han arribat fins als nostres dies, com és
el cas de Vilablareix. L'única parròquia que manca en aquestes afrontacions per arro-
donir els límits de Sant Menna, la de Sant Andreu de l'Estanyol, apareix explícitament
en el seu veïnatge l'any 1080 (8), tot i que ja sortia relacionada en la donació de l'any

887.
L'evidència de la villa –o nucli de població– es troba documentada al mateix temps

que l'església, recordem que la donació del 887 parla de Sant Menna in villa Ablares,



per tant cal situar la villa en el veïnatge immediat de l'església. La relació d'aquesta villa
amb les del seu entorn es fa evident en el document de dotació comtal del monestir de
Sant Daniel de l'any 1018, on no es parla de termes parroquials, sinó de vil•les. La com-
tessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon, en nom del comte difunt, donaven un
grapat d'alous, que havien estat de l'arxilevita Ènnec, situats a Salt, Montfullà, Vilademus,
Vilablareix i Bescanó, totes elles vil•les veïnes unes amb altres (9). Els mateixos alous de
Sant Daniel a Vilablareix, Montullà i Vilademuç eren objecte d'un litigi l'any 1127, des-
prés del qual Bernat Gausfred va acceptar que pertanyien a dit monestir (10).

També altres laics, a banda dels comtes, posseïen alous a Vilablareix que van acabar
en mans dels clergues. L'any 1066, Arnau Ramon de Sobreportes va deixar uns alous a
la seva mare Garsenda, que abans havien estat comprats a altres laics. Se situaven en els
termes de les vil-les de Salt, Bescanó i Vilablareix i després de la mort de Garsenda
havien de passar a la seu (11). Però probablement la donació més important que van
rebre els clergues de la Seu havia estat l'any 1018 quan els almoiners de la difunta Guisla,
entre els quals hi havia la comtessa Ermessenda —fet indicatiu de la posició social de la
difunta—, va deixar als clergues Bonhom, Vives i Tassi —tots clergues de la seu—, diver-
sos alous entre els quals hi havia unes coromines situades a l'Avellaneda —terme de
Palau—, una terra que havia comprat a la difunta Ermengarda —gran propietària a Santa
Eugènia— i les terres que va comprar a homes i dones de Vilablareix (12), en un lloc
indeterminat del terme de la villa, que potser van ser l'origen de la coromina de
Madrenys que analitzarem més endavant.

El cas més remarcable d'alou laic a Vilablareix és el mas de la Massana —encara exis-
tent avui dia—, que l'any 1079 Hug Ermengol va donar al seu gendre Arnau Dalmau i la
filla Gerberga (13). Es tractava segurament de membres de la noblesa i grans terratinents,
car saben que, l'any 1097, els citats Arnau i Gerberga van rebre del bisbe Bernat i la seva
mare Sicarda de Montseny, el forn de la Seu —també dit forn de la Ruca—. La donació de
l'any 1079 comprenia el mas de la Massana i diverses possessions que semblen situar-se
a diferents llocs de la parròquia. El mas limitava a orient amb el torrent del Marroc, que
es troba situat a molta distància de l'actual localització de dit mas, la qual cosa fa pen-
sar que es tractava d'un mas de considerable extensió.

D'altra banda, pensem que els citats Miró Eremengol i Hug Ermengol, esmentats els
anys 1066 i 1079, eren parents i, possiblement, membres de la noblesa, car tenien trac-
tes amb destacats membres de la noblesa gironina; els Sobreportes-Hostoles en el cas
d'Arnau Ramon (1066) i els Montseny en el cas d'Arnau i Gerberga, filla d'Hug.

Algunes de les terres de Vilablareix que acaben en mans de la Seu —o dels seus cler-
gues—, plantegen la qüestió de la coromina i terme de Madrenys, que es pot documen-
tar des de la 2 meitat del segle XI, però que pot tenir un origen anterior. El topònim
Madrengs o Madrencs s'esmenta per primer cop l'any 1064, en el testament del cabíscol
Ponç, on aquest deixava al seu afillat —i pròxim cabíscol— Joan, la dita coromina de
Madrencs, juntament amb altres nombroses coromines i alous dels termes del pla de
Girona (14). Apuntem la possibilitat que aquestes coromines arribessin als cabíscols pel
testament de Guisla esmentat més amunt, encara que només és una possibilitat. La matei-
xa coromina s'esmentava també en el testament del citat cabíscol Joan, que el deixava
al seu parent Berenguer Amat, amb les mateixes coromines del testament anterior (15).
Finalment, l'any 1085, el testament de Guillem Ramon deixava a la Seu les dècimes i pri-
mícies —però no l'alou mateix— de la dita possessió de Madrenys (16). Remarquem que
aquest .Guillem Ramon segurament era un Gironella, car en el mateix testament esmen-
tava un altre alou del pla de Girona —Lavadora—, que en el segle XII era en mans de
membres d'aquesta nissaga.



La situació de les terres de Madrenys es perfila en documents del segles XII i XIII,
quan Madrenys se situa al costat del riu Marroc (1158) (17) i dins la parròquia de Sant
Menna (1276) (18); aquest darrer document esmenta una altra coromina pertanyent a
Sant Feliu de Girona. Una qüestió més difícil és establir quin tipus de terme era
Madrenys. Quan aquest topònim apareix en els testaments del segle XI, ho fa juntament
amb altres –les coromines de Lavadora iValle Lobaria– que no semblen tenir la condi-
ció de termes, sinó de propietats; se sitúen dins els termes del Pla de Girona i Palau
Sacosta respectivament. D'altra banda sabem que en aquest mateix lloc, i a la vora del
camí que anava cap a Aiguaviva, Santa Coloma de Farners i Vic –la via Mercateria de
l'any 1158–, s'hi va desenvolupar el veïnat del Perelló, topònim esmentat per primer cop
l'any 1265 i que sempre ha constituït una unitat ben diferenciada dins el terme de la
parròquia, després municipi, de Vilablareix. Finalment hem d'esmentar l'existència d'una
església, documentada des de 1250 i coneguda com Santa Maria de Madrenys –que molts
autors situen en el mas Pere Màrtir del Perelló– i l'origen de la qual hom desconeix (18).

Per tot això ens inclinem a proposar l'existència d'un altre terme dins la parròquia de
Sant Menna –el d'una possible villa o vilar de Madrenys–, que abastaria el sector orien-
tal del terme i deixaria a la Villa Ablarex el sector occidental.

Notes

(1) Nolla i Casas, Carta arqueològica..., citat, 196-197.

(2) X. Alberch i J. Burch, "Elements pel coneixement de la villa romana de Vilablareix", Cypsela, VII, 1989,
87-91; Alberch, Burch i Turon, "Documentació escrita i estudi... ", citat, 47-50; J. Casas, P. Castanyer, J.M.
Nolla i J. Tremoleda, El món rural d'època romana a Catalunya. L'exemple del nord-est, Girona, 1995,
53, fig. 32 (Sèrie Monogràfica, 15)

(3) 887. Donacions del bisbe Teuter a la canònica "... basilicam sancti Cucufatis in Salto, basilicam sancti
Petri in Montem Foilani et Sancti Menne basilica in villa Ablares..." Martí, Col' lecció diplomàtica... , citat,
doc. núm. 17, 83-85.

(4) 1019. Donacions a la restauració de la canònica "...Bernardus Robores reliquit ecclesiam sancti Menati
de Vilablarex, cum decimis etprimicis et oblacionibus... " Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat,
doc. núm. 79, 178-184.

(5) 1028. Venda d'un alou a Fornells "... afront... de occiduo in parrochia sancti Iohannis de Aquaviva... vel
ín parrochia sancti Minati de villa Albarex... circi in parrochia sancti Felicis martiris Gerunda, in villa
que dicunt Palacio...... Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 193, 209-210.

(6) 1041. Testament d'Eriball d'Urgell, el seu alou de Fornells afronta "... de occiduo in parochia sancti
Iohannis de Aquaviva... de septemtrione... in parochia sancti Menatis de villa Ablarexi sive in parochia
sancti Cucufatis de villa Saltus..." Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 235, 245-246.

(7) 1056. El bisbe Berenguer dóna a la canònica els seus alous de Salt i Santa Eugènia, afronten "... meridie
in ipsa strata que pergit de Gerunda ad sanctum lohannem Aquevive vel in ipsa parrochia sancti
Menatis..." Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 274, 282-284.

(8) 1079. Hug Ermengol dóna a Arnau Dalmau un mas de Vilablareix "... ipsum mansum de ipsa Macana...
cum solo et superposito... vítibus, arboribus... eremis et cultis... ubi Vitalis Baconi habitat, cum ipsa ter-
cia parte de ipsa masada... et ipsam quartam partem de ipsa fexa de ipso puiular, sub ipso bosco, et ter-
ciam partem de ipsa fexa ad ipsam brugueriam de Marroc... infra terminos parroechie sancti Mennati
de Vilablarex... de oriente in ipso torrente de Marroch... meridie... occiduo... circi terras... " Martí,
Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 370, 385-386.

(9) 1018. Testament del comte Borrell; donacions a Sant Daniel "... in Salto vel in eius termines... sive in
Montefoliano vel in villa Mucii sive in villa Abularex vel in eius termines vel in Bascandone..." Marquès,
Col' lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 6.



(10) 1127. Gausfred Bernat defineix a Sant Daniel les seves possessions "... in parrochia sancti Petri de
Montefoliano et de Villablarex et in loco de Villademuc..." Marquès, Col•lecció diplomàtica de Sant
Daniel..., citat, doc. núm. 36.

(11) 1066. Testament d'Arnau Ramon de Sobreportes, deixa a la seva mare Garsenda "... ipsum alodium quod
abeo in villa Salt... et ipsum alodium de Bascano et ipsum de Villa Blarex quod emi de Miro Ermengaudi
et de Adaleiz... post obitum suum remaneat Bernardo Iohannis sacriste... in servicio Sancte Marie... "
Pruenca i Marquès. El diplomatari de Santa Maria..., citat, doc. núm. 22.

(12) 1018. Testament de Guisla, donacions al sagristà Bonhom i als preveres Vives i Tassi ..... et in alio loco
sive cum ipsas condaminas que sunt in ipso plano ante Gerunda civitate que dicunt ad ipsa Avellaneda
et ipsa terra que illa emit de Ermengards... sive cum ipsas comparaciones que emit de homines velfemi

-nas de villa Albarex..." Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 174, 193-195.

(13) 1080. Miró Bonfill ven a Rodbau Sesmon i Adelaida un clos amb terres i vinyes a la parròquia de
l'Estanyol, afronten "... de oriente in parrochia sancti Iohannis de Aquaviva vel in ipsa sancti Menneti de
villa Blarex..." Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 374, 389-390.

(14) 1064. Testament del cabíscol Ponç, deixa "... ad iamdictum lobannem suum nutritium ... in ipso plano
ante Gerundam civitatem... ipsa condamina de Madrengs... " Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc.
núm. 306, 313-320.

(15) 1078. Testament del cabíscol Joan, deixa al clergue Berenguer Amat "... ipsam condaminam de
Madrenis... in iam dicto plano ante civitatem Gerundam... " Rius, "Cartes antigues... ", citat, doc. núm.
XV.

(16) 1085. Testament de Guillem Ramon, deixa a la Seu "... ipsam meam decimam etprimitiam que exiit de
ipso alodio de Madrenchs... " Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 394, 412-413.

(17) 1158. Adelaida dóna un alou a Sant Daniel "...feixam terre... in Madrenchs iuxta Maroch... ad ipsam
Guardiolam, iuxta ipsa via Mercateria, quam tenet Petrus Burdi... " Marquès, Col lecció diplomàtica de
Sant Daniel..., citat, doc. núm. 48.

(18) 1250. Testament de Beatriu, esposa de Guillem de Tallada. Deixa un llegat a Santa Maria de Madrenchs.
Marquès, Ermites.... 156. 1276. Dalmau de Peratallada, abat de Sant Feliu ven a Arnau Rafart la condo-
mina que té al pla de Girona, lloc de Madrencs, parròquia de Sant Menna de Vilablareix. A orient afron-
ta amb la riera del Güell. CSDG Pergamins (inèdit).



Vila-roja (fig. 85 i 88)

El topònim s'explica perfectament per la coloració de la terra d'aquesta villa, d'un
roig pujat per l'alt component d'òxid de ferro, un fet que, recordem-ho, es repeteix a
l'altre congost, el de Costa-Roja.

Com la majoria de termes del voltant de Girona, el de Vila-roja surt documentat grà-
cies a les donacions que van rebre les institucions eclesiàstiques de la ciutat. La prime-
ra va ser l'any 1018, quan l'extensa dotació comtal al cenobi de Sant Daniel esmenta el
topònim de la villa —i el seus veïns de la Vall de Sant Daniel i de Montilivi— en relació
a les vinyes i terres que els comtes donaren dins dels seus termes (1). L'afrontació meri-
dional amb els "Palaus" —ipsos Paladolos—, indica que ells seus límits meridionals són
semblants als actuals, en el cas de Vila-roja amb Palol d'Onyar.

La segona donació prové d'uns laics —Oliba i la seva esposa Faquil— que donaren a
Sant Daniel un alou format per unes terres que mesuraven un total de quatre mujades
—unes dues hectàrees—, situades a dos llocs diferents (2). La primera limitava amb algu-
na de les terres de Sant Daniel esmentades més amunt, i a occident amb la riba de
l'Onyar, que en un tram ha fet —des de sempre— de límit entre Vila-roja i Montilivi. La
segona terra se situava a l'altra banda del riu, car aquest l'afrontava per orient, i limita-
va per totes bandes amb altres alous de Sant Daniel, probablement rebuts en la donació
comtal del 1018.

Deixant de banda la migradesa de la informació donada pel testament del bisbe Eriball
d'Urgell, que informa de l'existència d'un alou seu a Vila-roja (3), hem de parar esment
en les possessions dels cabíscols de la Seu, Ponç i Joan. El primer va deixar, l'any 1064,
al seu hereu Joan —el següent cabíscol—, un mas situat Vila-roja, on hi vivia el pagès Arnau
Mir, que n'era el tinent (4). El mateix mas tornava a esmentar-se en el testament de Joan
de l'any 1078 (5) i possiblement també sigui el mateix esmentat en el testament de Bernat
Guillem de l'any 1085 —on hi figuren molts alous repetits en els dos testaments anteriors

—(6). Aleshores aquest mas de Vila-roja, convertit ara en "l'alou" de Vila-roja, el donava
Bernat Guillem a Bernat Arnau i sa muller que el compartien amb ell. Aquest receptor,
Bernat Arnau, podria ser el fill del pagès Arnau Mir esmentat més amunt, car en els segles
XI i XII, el nom del pare esdevenia el segon nom del fill. La fórmula `alodium que cum
eis babeo... " pot tractar-se d'una referència a les dues formes de domini —eminent i útil—
repartides entre propietaris i pagesos, que es generalitzaren en la documentació a partir
del segle XII, però que, sens dubte, recollien una realitat molt més antiga.

La informació més completa sobre Vila-roja no la dóna cap document eclesiàstic, sinó
la donació que l'any 1087 va fer Adelaida de Gironella al seu fill, el clergue Bernat
Ramon, per rescabalar-lo dels béns que el seu pare, Ramon Oliba de Gironella, li havia
deixat en testament i la seva mare havia venut al mestre Joan —el cabíscol de la seu
esmentat l'any 1078—. La donació abastava un bon grapat de possessions; cases, corts,
vinyes, terres, prats, arbres i pastures, situats a diversos llocs del terme de Vila-roja (7).
Per això, en donar els límits dels alous, Adelaida definia tot el circuit de la villa: que
limitava a orient amb Susurbio —la Vall Profunda—, al sud amb la parròquia de Sant
Sadurní de Palol i amb el riu Onyar, que separava Vila-roja de Montilivi-; per occident
amb els alous de la Torre Gironella i de Sant Martí Sacosta —que després serien també
els límits del terme de Girona—; i al nord amb la vall de Sant Daniel, també dita vall
Bascona.

El document també aporta una altra valuosa informació; en el segle XI, i segurament
des de molt abans, Vila-roja formava part del terme parroquial de Sant Feliu de Girona,
com els termes veïns de Vall Profunda, Montilivi i Palau Sacosta.



Notes

(1) 1018. Testament del comte Borrell; donacions a Sant Daniel; "...similiter in Villa Rubia vel in monte
Eusebi donamus... ipsas terras es vineas... de meridie in ipsos terminios que dicunt Paladolos... ".
Marquès, Col'lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 6.

2) 1032. Donació d'Oliba i Faquil a Sant Daniel "... ipsum alodium... in terminio de Villa Roga... mujadas
IIIlor enter duos locis.., afrontat ista terra... orientis in terra sancti Danielis, de meridie in terra de
Alba... occiduo... in albio Unnar... circi in terra de Bernad Ato... alio loco... orientis in flumen Unnar,
de meridie in terra sancti Petri, de occiduo in terra Sancti Danielis vel de Sancti Petri... circii in terra
Sancti Danielis... " Marquès, Col-lecció diplomática de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 11.

3) 1040. Testament d'Eriball d'Urgell, donacions a Sant Vicenç de Cardona "... et alodium de Fornelets cum
ipso de Villa Rubea..." C. Baraut, "Els documents, dels anys 1036-1050, de l'Arxiu Capitular de la Seu
d'Urgell, Urgellia, 5, doc. núm. 527, 63-66.

4) 1064. Testament del cabíscol Ponç "... ipso suo manso de Vila Rubea ubi Arnallus Mir habitat... et ipsas
vineas in collo de valle Profunda... et terras et vineas... in monte Aguilar... dimisit Iohanni clerico suo
elemosinario in servicio sancti Martini..." Martí, Col. lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 306, 313-320.

5) 1078. Testament del cabíscol Joan, deixa a Berenguer Amat "... ipso manso de Vilarubea ubi Arnallus
Mironis habitat... et ipsas vineas... in collo Valle Profunda..." Rius, "Cartes antigues... ", citat, doc. núm.
XV.

6) 1085. Testament de Bernat Guillem "...Ad Bernad Arnal et ad mulier sua ipsum alodium quod cum eis
babeo in villa Rubea..." Martí, Col-lecció diplomàtica... , citat, doc. núm. 377, 391-394 i doc. núm. 379,
395-398.

7) 1086. Donació d'Adelaida (de Gironella) al seu fill Bernat Ramon, de l'alou "...ante Gerunda civitate in
loco que vocatur Villa Rubea... in parrochia sancti Felicis Gerunde... case, casales, curtes, vinee... terre
culte et inculte, arbores... prata, paschua... affrontat... orientis in Susurbio, de meridie in parrochia
Sancti Saturnini de Palaciolo... sive in flumine Onnar, de occiduo in ipsa turre Gerundella et in eccle-
sia sancti Martini de ipsa costa... circii in valle sancti Danielis sive in valle que dicitur Baschona..."
Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 398, 417-418.





VI. Les estructures del territori

A banda de l'estudi concret que l'aportació arqueològica i documental permet a
cadascuna de les unitats territorials —parròquies i vil-les— que integraven el territori
suburbà de la Girona altmedieval, el seu volum i estudi conjunt obren altres possibilitats
de recerca; analitzar les estructures que articulaven el territori des de diversos punts de
vista; el de l'autoritat i la propietat, com ara els dominis o alous; del social i polític, com
les vil-les, els vilars; del religiós, com les parròquies; de les comunicacions, és a dir, les
vies terrestres; o de l'econòmic, com ara els sistemes de recs, horts i molins, tan impor-
tants en un espai suburbà com el d'aquest treball.

Es tracta, especialment, d'analitzar les modificacions que aquestes estructures, o xar-
xes, poden haver sofert entre els segles VIII-IX fins a IXI concretament. La dinàmica dels
canvis territorials pot donar indicis molt valuosos sobre la mutació general d'un sistema
social en un espai concret, el territori gironí, en el seu trànsit des d'una societat que
arrenca de l'antiguitat tardana —tal com podem veure pels testimonis arqueològics i docu-
mentals de finals del segle VIII i principis del IX— i s'endinsa en un complicat procés
d'esmicolament estructural —tal com proven els documents— cap a una nova recomposi-
ció, que va prenent força des de la segona meitat del segle X fins culminar en l'esclat
del model feudal a mitjan segle XI (fig. 85, 86 i 88).

Per estudiar aquestes transformacions hem pensat que calia processar i organitzar tota
aquesta informació en cinc blocs temàtics, són els que ofereixen més possibilitats d'en-
tendre l'abast dels processos en curs, tot i les limitacions marcades per la naturalesa de
les fonts disponibles;

Els Dominis i les propietats, que permeten identificar les formes de control del terri-
tori pels poderosos. Els dominis els hem d'entendre, inicialment, com els espais o ter-
mes on s'aplicaven els drets d'origen públic —tributaris, judicials, militars... —, en principi
sota l'autoritat reial o imperial, i progressivament disminuïts, des del segle IX, per pro-
cessos de dotacions a institucions religioses com la seu o els monestirs, o beneficis, ven-
des i, després, infeudacions atorgats a fidels comtals. El seguiment de conceptes com
alou i feu ens ajudarà molt en aquest sentit. En segon lloc la propietat, gairebé mai
esmentada amb aquest nom, sovint en mans dels poderosos, quan podem identificar els
propietaris, i estructurada en models d'explotació de la terra tan diversos com les coro-
mines i els masos, l'evolució divergent dels quals ens donarà alguns indicis sobre la
implantació del model feudal en la gestió de la terra.

Les vil•les i els vilars; els termes que estructuraven políticament tot el territori en el
seu nivell més bàsic i, alhora, el marc principal de convivència de la població rural. La
seva supervivència o extinció, especialment significatives des del segle X, indiquen com,
progressivament, van deixar de ser el marc de referència fonamental, quan la noblesa i
el clergat van afavorit altres marcs, més extensos, d'enquadrament social. Tot i que molt
dèbilment, també podrem seguir alguns canvis significatius en relació als seus pobladors.

Les parròquies, el marc de la vida religiosa, i per tant social, més important. Les seves
funcions ja semblen ben consolidades en el segle IX, tot i que el concepte no s'impo-
sarà plenament fins 1'XI. La seva progressiva densificació a la rodalia de Girona, signifi-
cativa entre els segles X i XI, pot ser, segurament, un indicador de l'expansió del pobla-
ment, però també de la creixent fragmentació dels dominis, repartits entre un nombre
creixent de domini, especialment eclesiàstics.

Les vies de comunicació, que mostren una densa estructura radial que diu molt sobre
la centralitat geopolítica de Girona en relació al seu territori —el comtat i el bisbat— i
també, indirectament, la importància de les relacions humanes i econòmiques a nivell de
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Fig. 85. Mapa actual de Girona i entorns.

les unitats menors –les parròquies i les vil-les–. En molts casos, la xarxa mostra una gran
continuïtat en relació al món romà, indici, en alguns casos, de la permanència de molts
hàbitats al llarg de l'antiguitat tardana.

La xarxa hidràulica i les seves instal•lacions; recs, horts i molins, són una mostra fefa-
ent de la importància que assolia aquesta "economia de l'aigua" en la proximitat del nucli
urbà de Girona. Lluny de la imatge d'una economia rural arcaica, ens ofereixen la imat-
ge d'un sector fortament especialitzat, necessitat d'un cert nivell de capital –si més no de
capital humà–, i probablement molt relacionat amb el mercat gironí, encara que el con-
cepte d'economia de mercat" no sigui gaire aplicable a les relacions de producció i d'in-
tercanvi desenvolupades fins al segle XI.



VI. 1. Dominis, alous i propietats (fig. 86 i 88)

L'estudi de la documentació altmedieval catalana, tan abundant als nostres arxius, ofe-
reix una gran diversitat d'informacions que, encara avui, estem lluny d'haver esgotat. La
munió de documents ens ofereixen, per exemple, un bon grapat de topònims i onomàs-
tics, que permeten fer reconstruccions força acurades, com les que hem tractat de fer en
aquest treball.

Malgrat tot, encara resten moltes qüestions no gaire aclarides, com les que tractarem
tot seguit, i que fan referència a la confusa naturalesa jurídica dels nombrosos alous, pro-
pietats o patrimonis documentats. A nosaltres ens sembla que el problema principal
resulta de la confusió entre conceptes com domini (alodio), propietat i tinença, que
tenien una existència palesa en el món altmedieval –i, probablement, també en l'anti-
guitat tardana–, però que sovint resulten de difícil diferenciació documental. Sobre
aquest tema ens podem fer diverses preguntes ¿En realitat, de quin d'aquests nivells jurí

-dics ens en parlen els documents quan citen vendes, permutes o donacions de béns?
¿Quina és la naturalesa dels alous esmentats, que poden anar des d'una villa o una vall
fins a terres escampades? ¿Quan un comte ven un alou, està venent el mateix que un
altre laic quan ven un camp de poques dotzenes de metres quadrats?.

En relació amb aquestes qüestions, pensem que la documentació estudiada en aquest
treball ofereix prou indicacions per desvetllar algunes respostes.

Els dominis o jurisdiccions; els alous (fig. 86 i 88)
Parlarem, en primer lloc, del concepte de domini –Alodium en els textos, a partir del

segle X–, que també podem interpretar com Jurisdicció. Aquests conceptes ens parlen
del dret a manar, jutjar i rebre contribucions de naturalesa pública (fiscal), sobre les pro-
pietats i les persones; drets que, en principi, tenien les autoritats (els reis, els comtes i
els seus funcionaris), les institucions eclesiàstiques o algunes personalitats laiques, gene-
ralment nobles, però sempre lligades a les funcions públiques. El seu origen podia ser,
en primer lloc per derivació natural; passava, per exemple, amb els comtes que havien
actuat com a delegats reials i que, des de finals del segle IX, s'acostumaren a citar com
alous propis aquells dominis que havien tingut com benefici reial de la seva funció. Era
el cas, per exemple, de la villa i terme de Palau (Sacosta), citada diverses vegades, des
de començament del segle X, com alou comtal (1). Els alous també podien tenir origen
en una concessió reial; per exemple, en els nombrosos privilegis d'immunitat atorgats
pels emperadors i reis carolingis als bisbes, monestirs o nobles, sobre alguns termes,
com ara els confirmats repetidament als prelats gironins pels monarques francs entre els
anys 834 i 922, encara que les possessions atorgades no siguin denominades alous pels
documents fins més endavant. Els alous també podien provenir per compra feta als com-
tes o per donació dels mateixos; com va ser el cas de la donació de tota la vall de Tossa,
alou que el comte-bisbe Miró va donar al monestir de Ripoll l'any 966 (2). Finalment
també podem citar els alous originats per usurpació –com va passar al segle XI durant
la revolució feudal, per exemple (3). El fet que el terme alou comencés a ser emprat per
comtes o familiars seus, a finals del segle IX i principis del X, no ens pot sorprendre. Va
ser aleshores quan els comtes van començar a transmetre la seva funció per línia fami-
liar i, aleshores, van començar a considerar les possessions públiques com alous, és a
dir, béns patrimonials.

Per entendre la naturalesa evolutiva del dominis o jurisdiccions territorials, i la seva
progressiva patrimonialització i transformació en alous, només cal que ens fixem en
aquells que coneixem des de començament del segle IX, els termes o uillae que pas-



saren a mans dels bisbes. Inicialment, alguns territoris extensos i propers a Girona, com
Parietes Rufini i Castellum Fractum van ser donats pels monarques francs com a bene

-ficium o remuneració al bisbe per la funció que representava, car, en l'imperi carolin-
gi, i també en èpoques anteriors —per exemple, en època visigoda— hom considerava
que els bisbes —i els clergues en general— eren personatges públics, nomenats per l'au-
toritat reial; els dominis atorgats ho eren per al manteniment d'aquestes funcions epis-

copals i comprenien tot un grapat de béns i drets fiscals, ben definits en els preceptes
d'immunitat. Aquests beneficis podien tenir naturalesa local, quan s'aplicaven dins un
terme concret, però també podien ser més generals, com aquells tributs percebuts a tots
els comtats —pascuario et teloneo—, un terç dels quals també ingressaven en les arques
episcopals. Els bisbes, acompanyats per la força creixent del clergat episcopal, traves-
saren els segles IX i X i mantingueren en les seves mans aquests dominis, que passa-
ren considerar alous o propietats institucionals a partir de 925-930, i en aquesta situa-
ció continuaven a començament del segle XI, tot i que les noves fórmules de les infeu-
dacions entre clergues, des de la 2 a meitat del segle X, renovaren ràpidament aquesta
situació.

De la mateixa manera que els bisbes, i segurament abans i tot, els comtes també
rebien territoris sencers —vil•les o termes fiscals— com a benefici o remuneració de la
seva funció, així com fraccions dels drets o rendes públiques percebudes a tot el terri-
tori, encara que sobre aquesta qüestió estem molt poc informats. De tota manera,

sembla probable que, des del segle IX, algunes vil-les properes a Girona, com Palau
Sacosta, Pla de Girona o Quart, haguessin estat assignades a la funció comtal, tot i
que la freqüència amb que es produïa el canvi de titulars, va impedir, fins ben
avançat el segle, que aquests termes poguessin ser patrimonialitzats per alguna nis-
saga concreta. Aquesta situació va canviar, però, des de finals del segle IX, quan les
famílies eixides de personatges del gruix de Guifré el Pilós o Sunyer d'Empúries,
esdevingueren propietàries —de facto— de les funcions comtals i, amb elles, dels béns
i drets fiscals que portaven aparellades. Aleshores els beneficis esdevingueren alous
—propietats— com podem veure, a Girona, des de 898, quan el comte Gausfred rei-
vindicà el seu dret de domini sobre el terme de Palaciolo de Merlac (la Cellera de
Ter), o, pocs anys després, abans de 914, quan el comte Sunyer donà a la seva espo-
sa, com a dot nupcial, diversos termes dels comtats de Besalú i de Girona —entre els
quals hi havia Palau Sacosta—, amb tots els béns fiscals, inclosos els seus habitants, en
la seva condició de contribuents. No deixa de ser significatiu que alguns d'aquests
dominis citats, es mantinguessin en mans comtals, i després reials, fins ben entrada
l'edat mitjana.

Per tant, no ens pot sorprendre que, des de començament del segle X, els antics
dominis fiscals, un cop esdevinguts alous, esdevinguessin alienables; podien ser
donats o venuts com una propietat qualsevol. N'és una mostra la gran quantitat de
compres, permutes, o, més sovint, donacions testamentàries rebudes per les institu-
cions eclesiàstiques, i que trobarem en segles posteriors com alous de les mateixes.
També passava el mateix amb dominis que els comtes van vendre, com la villa i alou
de Cervià, l'any 989 (4), encara que la venda no sembla indicar que Borrell II vengués
tot el domini del terme; o bé a la villa del Mercadal —els drets comtals sobre la matei-
xa— venuda a la seu l'any 1106. Aquestes tendències van afavorir el procés de frag-
mentació jurisdiccional de moltes vil•les, que sembla prou consolidat al llarg del segle
XI, si més no a la rodalia de Girona. Malgrat tot, molts termes (o vil-les) van mantenir
la seva unitat jurisdiccional sota un únic domini, fos aquest laic o eclesiàstic —comtal
o episcopal, per exemple—.
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Fig. 86. La toponímia física de l'entorn de Girona (segles IX, X i XI).

Al voltant de Girona, aquest tipus d'alou o jurisdicció unitària sembla evident, per
exemple, quan trobem vil-les com Parets Rufí, Domeny o Castellum Fractum (Sant Julià
de Ramis), definides, algunes des del segle IX, i altres des del X –Domeny–, com pos-
sessions episcopals íntegres, és a dir que tot el seu terme era de jurisdicció del bisbe, tal
com abans ho havien estat dels reis i emperadors, com indiquen els privilegis reials dels
segles IX-X; un fet reblat per la manca d'altres dominis o senyors documentats dins
aquests termes.



La unitat jurisdiccional també existia en el cas de vil-les o termes com Quart, Palau
Sacosta, el Pla de Girona, el Mercadal i, possiblement, Orta (Pont Major) i Tolosella
(Santa Eugènia), citats com alous o jurisdiccions comtals totalment o parcial, en els segles
X i XI. Palau Sacosta i el Pla de Girona són citats, de manera explícita, com alous com-
tals sencers en el segle XI; però el cas més paradigmàtic va ser el de Quart on, d'una
banda, cap document del segle XI indica cap tipus de propietats ni jurisdicció dins els
seus límits, que no sigui comtal. D'altra banda, sabem que, en el segle XII, 37 masos del
seu terme, probablement tots els que hi eren, eren citats com integrants de l'alou com-
tal. Encara en el segle XIV, tal com diuen els fogatges d'aquell segle, tots els veïns de la
villa pertanyien a la jurisdicció reial, hereva de la comtal.

La mateixa situació semblava existir al Mercadal, on el comte Ramon Berenguer III va
donar al sagristà de la seu el forn de pa i tota el seu alou a la villa, l'any 1106. Pel text
podem deduir que el terme havia estat jurisdicció comtal fins aquella data, malgrat l'e-
xistència de diversos alous, en mans d'altres propietaris d'aquell terme, repetidament
citats al llarg del segle XI. La qual cosa ens diu molt sobre la degradació del concepte
alodium al llarg aquell segle.

Ja hem dit que els dominis o alous comtals del segle XI eren una part reduïda, però,
malgrat tot significativa, deis antics termes fiscals —dominis de la monarquia— que des de
començament del segle IX van començar a ser cedits; alguns d'ells a les institucions ecle-
siàstiques. Això va passar, per exemple, amb els termes de Parietes Rufini i Castellum
Fractum, que van ser donats per Carlemany a la seu de Girona en una data descone-
guda, en qualsevol cas anterior al 814, la data de la seva mort. Si afegim altres vil•les
com les ja citades del Mercadal, Pla de Girona, Palau Sacosta, Quart, Susurbio... , l'im-
portant abast de tots aquests termes, que gairebé envoltaven Girona, pot donar una idea
de la importància inicial del dominis reials gironins, tal com devien ser en temps de
Carlemany, que es van anar esmicolant per donacions, vendes o usurpacions.

La noblesa territorial també posseïa vil-les en alou o jurisdicció, com a mínim des de
la segona meitat del segle X, o potser des d'una mica abans, encara que semblen escas-
ses en l'entorn immediat de la ciutat, on la jurisdicció estava, més aviat repartida entre
els comtes i els bisbes, la qual cosa, d'altra banda, sembla prou lògica, atès l'origen
públic de la seva funció. Era el cas de la villa de Cervià que va ser venuda íntegrament,
per Llobet de Cervià al seu fill Silvi, l'any 1019 (5). Sembla que la jurisdicció sobre aques-
ta villa, ràpidament esdevinguda terme castral (castrum citat en 1024), hagués arribat a
poder de la família dels Cervià per venda comtal; així sembla indicar-ho un document,
ja citat, de l'any 989 on s'esmenta la venda a Llobet de tot l'alou que els comtes Borrell
i Eimeruda tenien a les vil•les de Cervià, Raset i Espiells. Tot i que la venda no implica-
va la totalitat de les dites vil-les; atès l'elevat preu de venda, sembla que es tractava de
quelcom més que una simple transacció d'una propietat territorial. També podia ser que
termes com Bescanó, Cartellà o Sant Gregori, haguessin estat, totalment o en part, de
jurisdicció nobiliària, si pensem en les escasses referències a alous comtals o eclesiàstics
dins els seus límits, tot i que, en aquests casos, les evidències són molt indirectes.

Igualment coneixem casos de termes sota jurisdicció d'altres institucions eclesiàsti-
ques, a banda de la seu. Per exemple, sabem que l'alou o burg de Sant Pere de
Galligants, citat, per primer cop, a finals del segle X, era de la jurisdicció del dit mones-
tir, per donació del comte Borrell, l'any 992 (6), per tant es tractava, abans d'aquesta
data, d'un domini públic o comtal, segurament una part del terme de la ciuitas gironi-
na; aquesta situació es va mantenir fins el retorn del burg a la jurisdicció de la ciutat, a
mitjan segle XIV. El cas de Santa Eugènia pot ser semblant; l'any 988 el testament
d'Ermengarda deixava a Sant Pere de Galligants un bon nombre de propietats en aquell



terme, incloent-hi la seva església. No s'esmenta en cap moment la jurisdicció sobre tota
la villa, ni tampoc la condició d'alous de les propietats atorgades, però sabem que Sant
Pere va tenir el domini sobre la parròquia durant molts segles, tot i que desconeixem si
això també afectava la jurisdicció civil. També sabem que tots els veïns del terme de
Sarrià pertanyien a la jurisdicció de Sant Pere de Galligants en el segle XIV, però igno-
rem si aquesta situació ja es donava en els segles X o XI.

Dominis o jurisdiccions
834. Confirmació imperial de les vil•les de Parets Rufí i Castellum Fractum al bisbe

de Girona.
899-917. Primer esment de l'alou comtal de Palau (Sacosta).

922. Donació reial dels vilars de Domeny i Bruguera (Fontajau) al bisbe de Girona.
989. Venda de l'alou comtal de Cervià al noble Sunyer Llobet.
992. Donació comtal de l'alou i burg de Sant Pere de Galligants a dit monestir.

1056. S'esmenta, per primer cop, l'alou comtal del Pla de Girona (Gironella del Pla)
1106. Venda comtal de la villa del Mercadal a la Seu de Girona.

En canvi, no disposem de notícies segures sobre la condició jurisdiccional de molts
altres termes com Salt, Vilablareix, Campdorà, Taialà, Cartellà, Palol d'Onyar, Llambilles,
Sant Gregori, Fornells... En tots aquests llocs, la propietat sembla fragmentada i no apa-
reix cap referència concloent sobre la jurisdicció o domini eminent. Quan trobem dades
segures, en els fogatges del segle XIV, el domini en aquests termes apareix fragmentat
(eclesiàstic, reial, ciutadà...) sense que això permeti fer projeccions ante quem.

Això ens porta a considerar el terme alou; un dels més emprats en els textos medie-
vals i, fins ara, un dels més difícils de precisar, car, aparentment, cada document pot
esmentar-lo amb significats diferents. En general, el terme sembla evolucionar; a finals
del segle IX i principis del X es feia servir per definir la jurisdicció –"alou comtal ", "alou
episcopal"– (7), poc després pot indicar la propietat dispersa en un territori –un grapat
de terres repartides dins d'una parròquia o villa– (8), i, ja en el segle XI, la propietat
concentrada en una explotació –un mas, una coromina– (9). Inicialment sembla tractar

-se d'un territori extens –una villa, una vall, o una part de les mateixes–. No importava
la seva grandària ni la seva qualificació; els venedors o donadors sempre definien els
béns com alous propis, sense que això signifiqui res més que la possessió d'aquells drets
–de domini o de propietat, totals o parcials– que cedeixen als nous propietaris en els
documents de venda o donació. Els alous podien ser sencers o fraccions –la meitat d'una
vall, d'una villa, d'un mas– (10), sense que això signifiqués el fraccionament físic del
territori, car les donacions o vendes de la totalitat o una part d'un alou es referien als
drets i pagaments –computables numèricament– que podien ser venuts o donats amb
tota facilitat, fent les operacions divisòries corresponents, sense afectar l'explotació; el
domini útil o la tinença.

Si observem més detingudament la documentació gironina relacionada amb el terme
alodio, veurem que seria un error vincular-lo amb la propietat entesa en un sentit exclu-
sivament territorial. En un principi, entre les darreries del segle IX i mitjan segle X, aquest
terme es feia servir, generalment, per referir-se a les vendes, donacions o permutes de
grans dominis entre personalitats comtals, eclesiàstiques o nobles, per tant, persones
públiques (11). Més endavant es generalitza el terme alou per definir altres possessions
més petites, però sempre en mans de les antigues persone publicae; laics o eclesiàstics
(12). Des de començament del segle XI, l'ús del terme comença a generalitzar-se i ja no
sabem distingir entre el seu significat inicial, el creixent nombre de feus, de vegades defi-



nits també com alous, o la simple propietat (13). Aquest esmicolament i "vulgarització"
de l'alou el trobem, per exemple, al terme del Mercadal, on els documents, al llarg de
la l a meitat del segle XI citen l'alou comtal, el de la seu i Sant Feliu, i el de Sant Martí
Sacosta, juntament amb els que pertanyien a nobles laics com Iomarig, Otger (de
Monells) i Bernat 011uí. Fins a set alous encabits dins un petit terme.

En canvi, moltes de les vendes o donacions entre particulars, o de particulars a insti-
tucions, sovint superfícies mesurades de poca extensió, mai qualifiquen les possessions
com alous, sempre és refereixen a les mateixes —terres, cases, vinyes, horts, arbres,
camps, corts... —; amb definicions diverses ... vineas meas, terram nostrampropriam, pro-
pie iuris nostre..., sense cap terme jurídic específic. Són significatives, en aquest sentit,
les nombroses vendes efectuades, en el segle X i principis de 1'XI, a termes com
Llambilles o Salt, per exemple.

En aquest sentit també podem remarcar com, a cap de les nombroses vendes que
els propietaris dels termes de La Bisbal, Fonteta i Vulpellac van fer als bisbes de Girona,
al començament del segle X (14), hi figura el terme alou en els documents. En canvi tot
el terme de la Bisbal era definit com un alou i fisc episcopal, en la butlla del papa
Silvestre II de l'any 1002 (15). El terme fisc l'hem d'entendre en el sentit que l'alou tenia
el seu origen en un domini públic (fiscal) cedit pels reis carolingis a finals del segle IX
i transformat pels bisbes en un alou propi. També podem veure com cap de les diver-
ses vendes efectuades al terme de Domeny en el segle X, defineix les terres com alous,
segurament perquè tot el terme de Domeny era un alou episcopal. Això sembla indicar
la citada butlla de l'any 1002, on el papa Silvestre es referia al terme de Parets Rufí —amb
Domeny dins la seva parròquia—, definint-lo com un alou del bisbe. Tot sembla indicar
que el terme alou, al llarg del segle X, tenia el significat de domini, per part de les per-
sones o institucions públiques —comtes, vescomtes, nobles, bisbes, clergues, mones

-tirs...—, sobre les propietats i jurisdiccions d'origen estatal o fiscal, de les quals havien
disposat com a beneficis de la seva funció pública, fins que se les apropiaren des de
finals del segle IX, al mateix temps que s'anava esmicolant l'autoritat central a tot el
regne carolingi.

També resulta significatiu que cap dels abundants diplomes atorgats pels monarques
carolingis al llarg del segle IX i principis del X (16), esmentava el concepte alou per refe-
rir-se als béns i drets cedits als comtes, nobles o institucions eclesiàstiques. Només a les
darreries del segle X, els diplomes reials i papals (17) començaven a donar compte d'a-
questa nova situació. El terme alou l'utilitzava la documentació local, des de finals del
segle IX, cada cop amb més freqüència, per referir-se a l'apropiació i privatització dels
antics béns i drets públics. Lògicament, aquest no era el cas de les propietats i posses-
sions de particulars, que mai utilitzaven el nom d'alou per referir-se a les seves posses-
sions, si més no fins a les darreries del segle X.

Propietats; les coromines (fig. 87)
Un segon nivell d'anàlisi està representat per la propietat, que podem definir com el

dret a disposar dels béns propis, a rebre les rendes dels seus usufructuaris, en espècies
o diners, sobre els seus rendiments —dits explets, algunes vegades—; així com alienar-les,
tot reservant els drets corresponents al domini alodial superior, esmentat més amunt.
Pensem que la distinció documental entre domini i propietat sembla força clara, tot i
que, de vegades, la confusió pot venir quan trobem exemples d'alous on es barrejaven
ambdues condicions. Aquest era el cas, per exemple, de la villa de Parets Rufí; a més
d'alou o domini episcopal, era propietat dels bisbes, car no hi trobem cap altre propie-
tari fent-hi transaccions dins el seu terme des de finals del segle X. Probablement aquest
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Fig. 87. Mapa de les coromines a l'entorn de Girona.

1. Alou de Bernat 011uí. Coromina de Callerons 7. Terres de Guisla a Salt (1018). Coromina el 1160.
(1056 i 1076). 	 8. Coromina de Tassi a Palau Sacosta (1045).

2. Coromina del comte Borrell a Santa Eugènia 9. Coromina de Valle Lobaria a Palau Sacosta
(988).	 (1064).

3. Coromina de l'abat Wigó a Santa Eugènia (988).	 10. Coromina de Madrencs a Vilablareix (1064).
4. Coromina de ipso Lavador al Pla de Girona 11. Coromina del Pla de Segalars (Sant Gregori)

(1064).	 (1094).
5. Coromina d'Arnau Ramon al Pla de Girona	 Coromina de Valle Frígida a Castellar de la Selva

(1066).	 (1078).
6. Coromines de Guisla a l'Avellaneda (Palau	 Coromina de l'Estanyol (Bescanó) (1081 i 1091).

Sacosta) (1018).



també era el cas de la villa de Quart; encara en el segle XII, els 37 masos citats en un
capbreu eren esmentats com possessions comtals i, d'altra banda, cap altra institució ni
personatge gironí conegut no hi tenia propietats dins el seu terme, circumstància prou
significativa.

Ara bé, la situació més habitual era la diversificació de les propietats dins el mateix
terme, encara que aquest mantingués la seva unitat de domini. Així, per exemple, l'any
1045, a Palau Sacosta, hi havia diversos propietaris. Tassi i Truitel, per exemple, van ven-
dre una coromina, que tenien en alou, i que afrontava amb terres de la seu, de Sant Martí
Sacosta i de Gausfred Bernat. I això passava dins un terme descrit quatre anys abans
com "l'alou comtal de Palau...". L'aparent contradicció; un alou comtal fragmentat inter-
nament en diversos alous, s'explica per la progressiva degradació del terme alou, des del
segle X, i per la diferent naturalesa dels alous descrits, que citen nivells jurídics diferents;
l'alou comtal, en sentit jurisdiccional o de domini "antic" i les propietats que els senyors
terratinents s'acostumaren a definir com alous propis, a partir del segle XI.

Encara que molts documents gironins –especialment testaments— parlen d'alous i
propietats força fragmentats, que donen la impressió d'una gran dispersió del domini i
la propietat, de seguida podrem veure que, de fet, això només era, en part, cert. És veri-
tat que les donacions testamentàries com la del comte Ramon Borrell o de la noble
Guisla, totes dues de l'any 1018, parlen d'una munió d'alous territorials cedits a Sant
Daniel o als clergues de la Seu, i també és cert que cada vegada que s'esmenten els límits
d'un alou, o d'una propietat, les dimensions dels quals romanen desconegudes, aquests
afronten amb terres d'altres propietaris. Però també és cert que aquesta aparent disper-
sió, no cal confondre-la amb la unitat de les explotacions agrícoles –el domini "útil"–, de
les quals tenim nombrosos testimonis documentats. De fet, la tendència de molts testa-
ments era afavorir la dispersió dels béns llegats entre moltes institucions i particulars, un
fet ben senzill de dur a terme, especialment quan aquests béns consistien no en una pos-
sessió territorial, sinó en drets percebuts sobre els alous, o parts dels mateixos, explotats
indirectament pels seus propietaris, sovint sota la forma de tinences a cens –els masos–.
Però també existien formes de propietat més estables, que no van ser gaire cedides en
els testaments i, per tant, no massa documentades, que semblen mantenir-se sòlidament
com explotacions integrals, generalment relacionades amb l'administració directa per
part dels senyors.

Un cas exemplar d'aquest tipus de gestió directa de la propietat el trobem a les coro-
mines. Aquestes apareixen documentades amb freqüència des de finals del segle X i,
malgrat les imprecisions en la seva definició, generalment han estat descrites pels histo-
riadors medievals com a terres –no se sap de quina naturalesa i extensió–, explotades
directament pels senyors –clergues o laics, generalment nobles– i no establertes com a
tinences a pagesos. Per exemple, Bonassie diu que el terme condominae designava tros-
sos de terra dependents dels grans dominis, de propietat comtal, nobiliària o eclesiàsti-
ca, i regits directament per l'amo o els seus servidors (18). Nosaltres estem, en part, d'a-
cord amb aquesta descripció, però pensem que la informació recollida en aquest treball
ens permet fer-ne més precisions (fig. 87).

Efectivament, pensem que les Coromines dels segles X-XI eren explotacions de límits
compactes i gran extensió, administrades directament pels seus propietaris –generalment
comtes, senyors laics, clergues o institucions eclesiàstiques–, i no establertes en tinença
a uns pagesos; el seu equivalent europeu serien les dominicatures, també presents als
textos catalans, dites també, modernament, reserves senyorials. Això sembla clar, per
exemple, quan analitzem l'inventari dels alous que el cabíscol Ponç de la Seu va deixar
en el seu testament l'any 1064 on, per exemple, distingia, d'una banda, entre els quinze



masos que tenia a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots, on segurament hi tenia
pagesos establerts i, per altra, les tres coromines que tenia a la mateixa parròquia (19).
Cap de les referències a coromines que trobarem en el llistat, unes ratlles més avall d'a-
quest text, parla de tinents o pagesos establerts a cens a cap d'elles. Només coneixem
el nom dels seus propietaris, generalment personatges d'alt nivell de la Girona dels
segles X i XI; comtes, abats, nobles com Bernat 011uí, Guisla, Arnau Ramon de
Sobreportes, Sicarda de Montseny o Berenguer Eldemar de Sant Gregori, o també cler-
gues destacats com els cabíscols Ponç i Joan de la Seu, o el sagristà Bonhom. Sembla
força segur que tots ells eren propietaris, o beneficiaris, que gestionaven directament
–és a dir, sense tinents– aquestes explotacions, car mai no s'hi esmenten pagesos vin-
culats, a diferència del que passava amb els masos. Ara bé, el seu règim d'explotació
–treball servil, assalariat, prestacions o corvees– se'ns escapa, car sobre això les fonts en
resten mudes, si més no en el territori gironí.

Les referències a iovae o serveis de treball prestats pels pagesos dels masos a les
terres senyorials són més tardanes. A les darreries del segle XII trobem referències deta-
llades de les prestacions de jornades de treball que havien de satisfer els pagesos de
Parets Rufí i Domeny a les terres del batlle episcopal. No podem assegurar que aquests
serveis fossin una innovació feudal, o bé la pervivència d'antics serveis laborals prestats
pels pagesos dels citats termes a les terres senyorials o coromines del dominus; en
aquest cas, el bisbe.

Malgrat tot, podem avançar en el coneixement de les coromines gràcies a alguns
documents; com un de l'any 1076, quan es va produir la cessió de la coromina de
Kallerons, –citada per primer cop l'any 1056, amb el nom d'alou de Bernat 011uí– i situa-
da a la riba del riu Ter, en el límit del Mercadal amb Santa Eugènia. El document des-
criu els elements de la coromina; una casa, horts, recs i molins, arbredes..., i n'esmenta
els límits; gràcies als quals podem afirmar que la coromina formava una explotació com-
pacta, al nord-oest del Mercadal, entre el Ter i el rec Monar, i tenia entre 30 i 40 hectà-
rees, és a dir tindria una superfície tres o quatre vegades superior a la dels masos mit-
jans, avaluats generalment al voltant de les 10 hectàrees. Hem de suposar que aquesta
no seria, ni de bon tros, una de les coromines més grans, es trobava molt a prop de
Girona i es dedicava a la producció intensiva –hortes i molins que aprofitaven l'aigua del
Monar i del Ter– per tant la seva rendibilitat seria més gran pel seu caràcter intensiu que
no pas per la seva extensió. El mateix document cita una casa en la coromina, però sense
esmentar-ne qui hi vivia, probablement perquè aquest, el responsable de l'explotació,
no hi tenia drets de possessió.

Tenim motius per pensar que altres coromines, situades en terres de secà, serien més
grans. Aquest devia ser el cas de les nombroses coromines situades en el pla de Girona;
la de Lavadora, que alguns documents del segle XIII situaven, de forma imprecisa, entre
el camí barcelonès –l'actual carrer Migdia– i el camí de Vic –l'actual carrer de Montnegre,
a Santa Eugènia–, les coromines de l'Avellaneda i Vall-llobera, al pla de Palau Sacosta;
les coromines comtal i abacial de Santa Eugènia, la de Madrencs (al Perelló, Vilablareix),
la situada al sud del terme de Salt –on ara hi ha el mas Sitjar–, prop del límit amb
Palau...; tot i que no sabem les dimensions de cap d'elles, tenim indicis que podien trac-
tar-se, en alguns casos, d'explotacions de grans dimensions. És el cas, per exemple, de
la citada coromina de Salt, coneguda indirectament des de començament del segle XI,
que l'any 1160 va ser establerta, pel sagristà de la Seu, a Berenguer de Sitjar amb la con-
dició que hi establís un mas. Aquest va ser l'origen del mas –o domus– de Sitjar, que va
ser un dels més grans del pla de Girona, car la seva superfície abastava gran part del
sector meridional del terme de Salt, incloent-hi els subestabliments que els Sitjar hi van



fer. Hem de suposar, per tant, que la coromina original, documentada per primer cop en
el segle XI, tindria una extensió semblant.

És evident que la coromina, com a model d'explotació directa de la terra en mans
dels poderosos, responia a un tipus de propietat que sembla ben vigent en els segles X
i XI, però que començava a semblar caduc, especialment des de la segona meitat del
segle XII. Per tant no pot sorprendre que les coromines fossin substituïdes progressiva-
ment per les tinences a cens, els masos, i les tinences d'horts a les zones irrigades.

Tot i que resti fora de l'àmbit temporal del nostre estudi, podem examinar detingu-
dament el procés d'extinció de les coromines, car tenim diversos exemples a la rodalia
de Girona, relacionats amb dominis de la seu i de Sant Feliu, que esdevingueren tinen-
ces en els segles XII i XIII; un és el citat mas Sitjar, originat en una coromina l'any 1160.
Un altre seria, l'any 1216, l'establiment fet a Arnau de Fellines d'una morabatinada –una
porció– d'una coromina que l'abat de Sant Feliu tenia al pla de Girona, a ponent d'una
altra coromina, la de monestir de Vilabertran (20). L'any 1235, trobem un altre establi-
ment fet per l'abat de Sant Feliu a Pere de Vilobí; una coromina situada en el pla de
Girona, a la dreta del riu Güell, per tal que bifes un mas (21). L'any 1258, l'Almoina de
la Seu va establir a Pere d'Eres en la coromina del Soler, situada entre els camins de Vic
i de Salt, al pla de Girona (22). L'any 1261, el sagristà de la seu establia, per 5 anys la
coromina que tenia al pla de Girona, al costat del mas Mascardell (23). Igualment tro-
bem que l'any 1276 un altre abat de Sant Feliu, Dalmau de Peratallada, va vendre una
coromina situada en el terme de Madrencs (Vilablareix), a l'esquerra del dit riu (24).
També sabem que la coromina de Kallerons, que en el segle XI era possessió d'una famí-
lia noble, i que en el XII va passar a domini de la Seu, va ser parcel-lada en horts esta-
blerts a cens des de començament del segle XIII (25). Bonassie ja havia observat que les
coromines del nord de Catalunya també podien ser parcel•lades i arrendades –dividides
en tinences–, i es preguntava si aquesta era una pràctica nova, a partir del segle XII (26).
Nosaltres creiem poder contestar afirmativament.

Sobre les raons d'aquesta progressiva extinció de les coromines, i la seva substitució
per masos, o altres tipus de tinences, podem esbossar una interpretació, encara que
pugui ser valorada com massa "economicista". Al llarg dels segles XII i XIII es va pro-
duir una innegable expansió agrícola que, de fet, va culminar un procés engegat el segle
IX. La "fam de terres" va provocar un increment del preu i la renda de les mateixes –molt
ben constatat a Girona i la seva rodalia–, fins al punt que als grans posseïdors de terres
els sortia més rendible explotar-les mitjançant parcel-lacions i establiments a cens, amb
els corresponents ingressos provinents de la venda i les futures rendes, que no pas man-
tenir-les com explotacions directes, amb l'elevat nivell de despeses que això significava
(27).

D'aquesta manera, les coromines del pla de Girona van anar desapareixent, en pro-
fit del règim de tinences censals –sovint masos–, encara que el seu record perdurà en
els nombrosos masos i terres que, encara avui, mantenen el topònim de la Coromina per
les nostres contrades. Encara que el cens no fos, ni de bon tros, la principal renda paga-
da pel pagès, era la més important, perquè era el signe del domini del senyor.

No podem deixar de senyalar un fet sorprenent en la relació de les coromines amb
el territori del pla de Girona. En el centre de la plana, entre els nuclis de Santa Eugènia,
Salt i el Mercadal al nord; Vilablareix i Aiguaviva a l'oest; Fornells al sud; i l'Onyar a l'est,
apareix una gran extensió de terres –el pla de Girona i de Salt, el pla de Palau i
l'Avellaneda, el Perelló...– on se situaven moltes de les coromines esmentades per la
documentació i on, d'altra banda, no hi localitzem cap nucli antic de població –el veï-
nat del Perelló és relativament modern, i Palau Sacosta i la Gironella del Pla no semblen



haver estat mai nuclis compactes–; un espai de poblament dispers que ha estat dominat
pels masos, alguns de grans dimensions, probablement des dels segles XII i XIII, com
hem vist. A més, cal entendre que les coromines localitzades no eren, ni de bon tros,
totes les existents; la documentació només detecta les que van arribar a mans d'algunes
institucions eclesiàstiques, mentre que romanen ignorades per la documentació moltes
altres que pertanyen als dominis aristocràtics –com la coromina esmentada pel testament
d'Arnau Ramon l'any 1066– o als comtals. En aquest segon cas podem estar segurs què,
per exemple, en els termes del Pla de Girona, Quart o Palau, els comtes devien posseir
coromines o dominicatures, a més de la seva jurisdicció; així sembla indicar-ho la
referència a una coromina comtal del Pla de Girona que va ser cedida, per ordre del
comte, a Santa Maria de Vilabertran en el segle XII.

¿Quina relació podien tenir aquestes coromines amb la peculiar geografia humana del
centre del pla de Girona? ¿Per què trobem, històricament, una manca de nuclis compac-
tes de població al sud de la línia Salt-Girona?. Potser aquestes explotacions no van afa-
vorir la concentració de la població, tal vegada, perquè utilitzaven ma d'obra forana i
eventual, no resident, a diferència del que passava en la proximitat de les vil-les princi-
pals i les seves esglésies, situades en la perifèria del pla, on s'observa una més gran con-
centració de masos i, després, de petites sagreres. Per això ens plantegem una hipòtesi;
les coromines o dominicatures –potser ja des de l'antiguitat tardana– devien donar lloc
a un tipus d'explotacions extensives, fent servir ma d'obra servil o temporera, que no va
donar lloc a un poblament intensiu o proper, com va ser el cas d'explotacions pageses
estables, que trobem en la perifèria del pla, i que van donar lloc a agrupacions huma-
nes més consistents, on s'hi devien establir els temples parroquials quan van ser consti-
tuïts. Aquesta podria ser una raó de per què cap de les coromines conegudes no van
esdevenir nuclis vertebradors del territori, fins al punt que la seva toponímia es va per-
dre –Lavadora, Madrencs, Vall -llobera, Kallerons...–. Això també podria indicar una gran
antiguitat d'aquest tipus d'explotació, car la xarxa d'esglésies parroquials, l'antiguitat de
les quals és innegable –segle IX o anteriors–, semblen repartir-se en la perifèria del pla,
i això podria ser un indici d'una organització parroquial adaptada a la distribució del
poblament.

De tota manera, potser no totes les coromines havien de tenir un origen antic. El tes-
tament de la noble Guisla –any 1018– donava a diversos clergues de la seu unes terres
que havia comprat als homes i dones de Vilablareix; no s'esmenta el tipus d'explotació
de les mateixes, si eren terres comunals o un grapat de petites propietats. Mig segle des-
prés –anys 1064 i 1078– trobem la coromina de Madrencs, a Vilablareix, en mans dels
cabíscols de la seu; Ponç i Joan. Sembla que aquesta coromina, o part de la mateixa, pot
tenir el seu origen en les compres fetes per Guisla abans de la seva mort; per tant, cal-
dria cercar la formació d'aquesta coromina en una data propera a 1018.

Les tinences pageses; els masos
Finalment podem parlar de les tinences, les formes jurídiques que implicaven la dis-

tinció més nítida entre la propietat i l'explotació, car aquesta restava en mans d'un tinent
o posseïdor, amb dret a explotar la terra, gaudir dels seus guanys i cedir-la o alienar-la,
sempre exceptuant els nombrosos drets i contribucions corresponents al nivell superior;
el domini "eminent". D'acord amb la tradició emfitèutica, d'origen romà, la tinença impli-
cava una gran seguretat en la possessió del bé per part del tinent o usufructuari.

Els masos són el tipus de tinença més ben identificada en la documentació gironina
de l'època, especialment des de mitjan segle XI. Gairebé sempre, s'esmenten de mane-
ra que la distinció entre domini i tinença o propietat "útil" dels masos sembla clara.



Sovint trobem donacions o vendes on el senyor eminent distingeix entre el mas com un
alou de la seva propietat "el mas que jo tinc...", i el tinent o pagès que manté la seva
possessió "el mas on hi viu Arnau Mir... ", "el mas de Vidal Bacó... "el mas on hi viu
Onofred...". L'aparició de tots dos noms, el senyor i el tinent, en les donacions o ven-
des, estalvia més comentaris en aquest aspecte. D'altra banda, els textos semblen deixar
clar que, en la majoria dels casos, la venda o cessió afecta la propietat "eminent ", però
no la tinença, que roman en el pagès o tinent i, per tant, podem anomenar emfitèutica;
amb això encara podem reforçar més la distinció entre els dos nivells jurídics; domini
"eminent" i propietat "útil".

Abans de mitjan segle XI, la documentació referida a l'entorn de Girona registra
poques referències a l'existència de masos. Per exemple, el testament del comte Borrell
II esmenta la donació de tres masos del terme de Palau a Sant Feliu de Girona. També
l'any 1018 la comtessa Ermessenda donà a Sant Daniel un mas de Mont Bosí (terme de
Llambilles) que abans havia estat del clergue Goltred; sembla clar que la cessió dels
masos, de propietat comtal, no afectava la tinença, en mans d'uns pagesos-propietaris
de qui no sabem el nom. De tota manera, aquesta mancança documental no cal inter-
pretar-la necessàriament com una prova de la inexistència o escassetat dels masos abans
del segle XI. La majoria dels alous i propietats citats en el segle X eren, o bé camps, vin-
yes o feixes aïllades, o bé conjunts dispersos que no semblen referir-se mai explotacions
compactes com la d'un mas. D'altra banda, sembla provat que les abundants cases i
casals citades en la documentació dels segles IX i X, són el precedent toponímic dels
masos; aquesta última denominació, nascuda a França en el segle VII, es va generalit-
zant lentament a Catalunya al llarg del segle X, de nord a sud, tal com explica Salrach
(28). Finalment, el mot sembla conservar un sentit una mica imprecís fins ben entrat el
segle XI.

Ara bé, aquesta interpretació no sembla incompatible amb una altra; la possibilitat
que, des de mitjan segle XI, s'hagués produït una gran expansió dels establiments a cens
—nous masos— en perjudici d'altres formes de tinences o de les explotacions directes dels
grans propietaris —les coromines—. En aquest sentit no podem deixar d'apuntar, per
exemple, el cas de la donació d'unes terres del lloc o terme de Cuguçacs, al sud del
Mercadal, on, l'any 1031, el bisbe hi va establir al clergue Deudonat Pebrer. L'any 1062,

el mateix lloc era definit com un mas que el citat clergue tenia sota domini del bisbe,
que aleshores el va donar a la canònica de la seu. ¿Les terres de Cuguçacs esmentades
l'any 1031 –sense què en sapiguem la forma d'explotació– havien esdevingut un mas
l'any 1062? Sembla molt possible. Això voldria dir que, sense negar que hi hagués un
bon nombre de masos abans del segle XI, la seva expansió, fins esdevenir la forma
dominant d'explotació de la terra, es podria haver produït des de mitjans d'aquell segle.
Aquesta podria ser una explicació sobre l'abundància documentada d'aquesta forma
d'explotació a partir d'aquella època.

En general, els documents no aclareixen gaires coses sobre l'extensió i altres carac-
terístiques territorials dels masos, però, de vegades, alguns documents són més explícits;
per això pensem que els masos del segle XI tenien una superfície considerable, molt
superior als masos medievals "clàssics" dels segles XIII i XIV. Per exemple, el mas de
Palau Sacosta que la comtessa Ermessenda va donar al bisbe d'Urgell l'any 1022, afron-
tava amb l'Onyar a orient i la carretera de Barcelona (el camí de Fornells) a occident. Si
tenim en compte que la distància entre la carretera i el riu se situa entre 1 i 1'5 Km,
segons els llocs, això indicaria una gran extensió del mas que, sens dubte, ocuparia mol-
tes desenes d'hectàrees. L'esment de cabannariae o cabanyes dins el terme del mas, fa
pensar en la possibilitat que el mas estigués ocupat, a més del pagès o tinent, o, potser



millor, del representant o feudatari de la comtessa; per altres habitants que mantindrien
algun tipus de relació de dependència amb l'explotació i la seva propietària i senyora,
la comtessa Ermessenda, mestressa de tot el domini comtal de Palau Sacosta.

També sembla ser aquest el cas del mas de la Maçana, citat a Vilablareix, que afron-
tava a orient amb el torrent de Marrocs. Si observem que, actualment, l'esmentat mas es
troba a gairebé 1 Km del citat torrent, no hi ha dubte que es tractava d'una explotació
considerable. Si altres masos descrits en la documentació tenien una extensió semblant,
sembla evident que ens trobem davant alguna cosa més que simples explotacions fami-
liars i el seus propietaris o habitants serien quelcom més que simples pagesos.

Com hem vist, la majoria dels masos de la rodalia de Girona es documenten des de
mitjan segle XI endavant, amb l'afegit, gairebé sempre, del nom del pagès o tinent;
excepte quan són citats en els testaments, per la naturalesa genèrica de les seves des-
cripcions. A més, com als documents de venda o donació hi figura el nom dels senyors-
propietaris –donador o venedor i receptor o comprador–, el text encara remarca més la
diferència entre el domini o alou –que canvia de mans–, i la tinença –que resta en mans
del pagès o propietari citat–.

Encara que els documents són generalment molt esquerps sobre la naturalesa i com-
posició territorial dels masos, de vegades tenim una mica més de sort. Això passa, per
exemple, amb un document de l'any 1079, on s'explica la venda d'un mas feta pel noble
Hug Ermengol; era el mas de la Maçana, que encara avui trobem al terme de Vilablareix.
El venedor afegia que en dit mas hi vivia Vidal Bacó –el pagès propietari o tinent– i cita-
va els elements del mas, primerament la casa –amb la planta baixa i el pis–, les vinyes,
arbres de tot tipus, cultius i erms, camins i tancats. També se citaven els límits amb altres
propietaris, la qual cosa significa que el mas formava una explotació compacta, si més
no el seu nucli principal.

Quina era la relació entre propietaris eminents i tinents dels masos? Sobre aquesta
qüestió poc aporta la documentació estudiada, i encara hem de ser més prudents en el
segle XI, car fou el de la revolució feudal, amb tots els canvis que això significà. De tota
manera disposem d'algun indici prou interessant. L'any 1094 el testament de Berenguer
Eldemar de Sant Gregori, deixava a la seva filla Guilla mig mas de Segalars, on vivia
Adalbert Cullet, mentre l'altra meitat del mas l'havia deixat a la seva esposa Ermengarda.
Tot indica que la donació afectava un mas sencer, els esplets o rendiments dels quals
–censos i altres drets i ingressos– havien estat dividits en dues meitats en el testament,
una altra prova de la distinció entre el mas-propietat i el mas-tinença, dos nivells d'una
mateixa realitat; el mas-explotació. Anar més enllà en aquesta qüestió ens obligaria a
tractar d'aprofundir en la distinció entre mas prefeudal i mas feudal, o també entre el
mas dominical i el mas- tinença, però aquestes qüestions queden fora de lloc, en aques-
ta part del nostre estudi.

Els masos
993. Masos comtals a Palau Sacosta.

1018. Mas de la comtessa Ermessenda a Mont Bosí (Llambilles).
1022. Mas de la comtessa Ermessenda a Palau Sacosta, on hi viu Seniofred.
1060. Mas d'Alberg , mas on hi viu Vidal i mas d'Oliba Seguin a Canet.
1063. Mas de Deusdedit Pipereus a Cuguçacs
1064. Mas de Vila-roja, on hi viu Arnau Mir. Mas dels horts, en el pla de Girona.
1067. Mas de la Seu a Vilademany, on hi viu Guerau.
1068. Mas del vilar Rudric (Fornells).

d.1068. Mas a Vilademany.



1078. Mas a la muntanya d'Aspirà (Celrà)
1078. Mas que fou de Guillem Blanquer, a Santa Eulàlia Sacosta.
1079. Mas de la Maçana, a Vilablareix, on hi viu Vidal Bacó.
1084. Mas de Palau, on hi viu Onofred.
1091. Mas a l'Estanyol, on hi viu Vives maser.
1091. Mas on hi viu Guillem Oliba a Segalars (Sant Gregori). Cullet, a Segalars.
1099. Mas de Sant Daniel (les Codines).

Sobre totes aquestes qüestions relacionades amb aquests dos models d'explotacions
agrícoles analitzades; les coromines i els masos, pensem que cal desenvolupar algunes
reflexions, que proposen noves qüestions;

La historiografia catalana sempre ha considerat que el model de propietat i explota-
ció de la terra vigent a la Catalunya carolíngia i prefeudal, i, en general, a l'àrea medi-
terrània, no era gaire semblant al que hi havia a les terres del centre i nord del regne
franc, on dominaven les uillae o curtes dividides entre les terres directament explotades
pel dominus, dites dominicals, i també conegudes amb el nom de condominae al nos-
tre país, mentre que la resta del territori estava repartit entre tinences –mansi– explota-
des per pagesos carregats que pagaven als seus senyors en forma de serveis de treball
–les corvees– i, de vegades, amb censos i tributs en espècies i diners. Aquest model
"clàssic", segons han dit Bonassie i altres autors, no era propi de Catalunya, car les terres
de les uillae meridionals estaven, generalment, en mans de pagesos propietaris de gran
quantitat de petites parcel-les, sovint escampades (29), sense que es detectin rastres d'es-
claus, servi o coloni orgànicament vinculats a la coromina o "reserva" dominical.

Nosaltres pensem que caldrà matisar molt aquestes afirmacions, si més no pel que fa
a l'àmbit gironí del nostre estudi. Des de finals del segle X, els documents gironins detec-
ten condominae o coromines, notables per llur nombre i extensió; al costat d'aquest
tipus d'explotació senyorial directa hi ha els mansi, en mans de pagesos tinents, sovint
propietat dels mateixos amos de les coromines. Tot i que generalment no s'hi detecta
cap vincle orgànic, no podem deixar d'esmentar la donació, l'any 1091 a la canònica de
la seu, d'un mas i una coromina situats, tots dos, ... ad ipsam olivariam, a l'Estanyol. El
document sembla indicar una relació complementària i de proximitat física, entre les
dues explotacions de la mateixa senyora, la noble Sicarda de Montseny i de Lloret (30);
tot i que la falta de més informacions no permet aclarir, per exemple, si en Vivas maser
–el masover–, tenia algun tipus de vincle amb la coromina.

La mateixa Sicarda, amb els seus fills, va dotar, l'any 1079, l'església de Sant Joan del
castell de Lloret amb els delmes i les primícies d'una terra seva que havia estat erma i
que havia estat rompuda i conreada en condomini –in dominicum– entre la dita senyo-
ra i els seus camperols –nostri rustici–, diu el document (31). Potser aquesta relació
–lleument esmentada– entre la propietària o senyora i els seus pagesos, explica una mica
el significat del terme condominae, tan freqüent en la documentació medieval d'aquells
segles, on els pagesos podrien tenir alguna mena de vincle, potser servil, amb la pos-
sessió.

Trobem altres exemples de proximitat entre els dos tipus d'explotacions, quan aques-
tes pertanyien a un mateix propietari; per exemple, les 3 coromines i els 15 masos, ja
citats, que el cabíscol Ponç tenia a Riudellots de la Selva, tal com indica el seu testament
de l'any 1064 (32). Desconeixem si formaven un alou compacte dins el terme parroquial,
però disposem d'arguments per afirmar que devien integrar una gran part del seu terme.
A favor de l'existència d'alous extensos formats per moltes explotacions, hem de recor-
dar que, un segle després –anys 1151-52–, l'alou comtal de Quart estava compost per 37



masos de domini comtal, que tenim motius per pensar que eren tots els del terme; car,
entre altres raons, el fogatge de 1359-65 esmentava una quantitat total menor, 23 focs,
—amb dues epidèmies de pesta pel mig que expliquen la disminució—; tots els focs citats
eren de jurisdicció reial, anteriorment comtal. També sabem que els termes episcopals
de Domeny i Parets Rufí —un domini compacte—, estaven formats, a finals del segle XII,
per una vintena de masos. Si aquestes quantitats —entre vint i quaranta masos— eren nor-
mals en la segona meitat del segle XII, no sembla forassenyat afirmar que, a mitjan segle
XI, les divuit explotacions del cabíscol Ponç integraven, probablement, la major part del
terme de Riudellots.

L'any 1068 trobem una permuta que fa fer el bisbe amb els canonges de la seu. Aquell
va donar uns molins de Salt a canvi d'uns masos i una dominicatura (probablement una
coromina) que la canònica tenia a Celrà. Fixem-nos, un altre cop, en la distinció entre
les dues formes d'explotació i, potser, podem pensar que l'esment conjunt podria ser un
indici de la seva relació complementària.

Respecte dels masos, tal com surten citats en els segles X i XI, ens podem formular
moltes altres qüestions; ¿aquests representen senzillament un canvi de denominació d'un
model mes antic; l'explotació de la terra a partir de la unitat familiar, que no tenia cap
denominació específica; i que va ser substituït per un altre nom —mansus— d'importació
carolíngia? ¿O bé, la lenta difusió d'aquest topònim indica la progressiva implantació
d'una nova forma d'organitzar l'explotació de la terra, que deixa enrera els vells models,
estructurats per espais com les antigues vil•les o vilars; canvi del model d'explotació
directa per un model rendista, per decisió de les classes dirigents? ¿Per què la majoria de
masos documentats a Girona fins a començament del segle XI es relacionen amb el
domini comtal (33) i, només des de mitjan segle XI, assistim a l'aparició de masos en
propietat de senyors eclesiàstics o laics? Es evident que aquestes qüestions haurien de
plantejar noves i profitoses línies d'investigació en el futur.

Qüestions de debat;
1) ¿Les coromines i masos, citats a les rodalies de Girona des de finals del segle X,

són els hereus d'un sistema de uillae o curtes més semblant al model carolingi clàssic
—la uilla bipartida— que no ens pensàvem?

2) ¿El nombre i mida de les condominae citades en el pla de Girona pot ser un indi-
ci de la importància que tenien les explotacions directes dels domini —comtes, bisbes,
alts clergues i nobles laics— en la formació de la seva renda? ¿Per qué van entrar en crisi,
entre els segles XII i XIII i van ser substituïdes pels masos?

3) ¿Qui treballava a les condominae? ¿Són assimilables a les dominicaturae o mansi
dominicales esmentats repetidament en els segles IX i X? ¿Hi vivia una pagesia servil que
no surt documentada, perquè no hi tenia drets? ¿La manca de relació amb els nuclis de
poblament modern pot ser un indici que no hi havia una població fixa?

4) ¿Quina relació existia entre aquestes condominae i els mani que pertanyien al
mateix propietari o dominus? ¿Els pagesos citats com a habitants dels mansi —que sabem
no eren propietaris dels mateixos —, satisfeien algun tipus de prestacions en relació a les
condominae dels seus amos?

4) ¿El fet que la desaparició de les coromines no es detecti fins als segles XII i XIII,
pot indicar què la seva extinció no és correlativa amb la revolució feudal del segle XI?
¿Podem donar cap significat a aquesta manca de correspondència?



Notes

(1) La villa i terme de Palau Sacosta surt citada com alou comtal diverses vegades. La primera, entre els anys
898 i 917, quan el comte Sunyer va donar a la seva esposa Aimilda diversos alous, entre els quals hi
havia la villa de Palacium, al comtat de Girona. (Udina, El archivo condal de Barcelona..., citat, doc.
núm. 6). La villa, per tant, constituïa un alou sencer.

(2) Els marmessors del comte Miró, mort l'any 966, van fer donació al monestir de Santa Maria de Ripoll, de
...alode suo proprio... ipsam videlicet Vallem que nominatur Torsa omnia... ab integro... in casas in
casalibus in villis in villariis... (X. Montsalvatje, Noticias históricas del condado de Besalú, XV, Olot,
1907, 208-210).

(3) L'any 1025, el laic Gausbert va retornar al bisbe i la seu de Girona ... ipsa mea parte quod ego iniuste
possidebam in ipsa ecclesia de Aregnos (Arenys d'Empordà) ... tam de alaudibus quam de decimis et pri-
miciis vel de omnibus rebus... (Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 191, 207-209). En aquest
cas, la referència als alous parla de les propietats de la dita església parroquial. El document explica que
la usurpació feia quinze anys que durava; per tant havia començat el 1010.

(4) L'any 989 els comtes Borrell i Eimeruda van vendre a Sunyer Llobet ... omne alaudem quod habemus
in villa que nominant Cerviano, atque in villa que dicunt Raredo et in termine de Spizellos... (To, El
monestir de Santa Maria.., citat, 195-197). El fet que la venda inclogui "tot l'alou que tenim a la vil.la
dita de Cervià", a mes de les veïnes de Raset i "Espiells", però no pas les vil•les senceres, sembla indi-
car que l'alou comtal no abastava tot els termes o tots els drets fiscals sobre les dites vil•les.

(5) L'any 1019 Sunyer Llobet va vendre al seu fill Silvi ... ipsa mea villa de Cirviano ab ipsum alaudem, id
est... casas et curtes... terras et vineas, eremis, silvis, garricis, pratis, pascuis, mulinarüs... (To, El mones-
tir de Santa Maria..., citat, 203-204). En aquest cas, la venda inclou tota la villa, car el venedor diu "la
meva villa de Cervià amb l'alou", es dir, la totalitat de la jurisdicció o alou sobre la mateixa.

(6) L'any 992, el comte Borrell II va donar a Sant Pere de Galligants tot l'alou format pel burg que hi havia al
voltant del monestir. Ell domini va romandre en mans de Sant Pere fins al segle XIV, quan el burg va ser
incorporar a la jurisdicció municipal de Girona. (Montsalvatje, Noticias históricas..., XVII, citat, 297-298).

(7) Des de finals del segle IX, era habitual que els comtes fessin servir el terme alou per referir-se als domi-
nis públics. Al comtat de Girona, el comte Guifré va fer servir, per primer cop, la paraula alodium per
referir-se a tot el terme de Palaciolo de Merlago (La Cellera de Ter), que disputava amb el monestir de
Sant Medir i Sant Genís. (Pruenca i Marquès, El diplomatari de Santa Maria d'Amer..., citat, doc. núm.
4). Per la seva banda, l'any 936, el bisbe Wigó va permutar el seu alou de la villa —sencera- de Pharo
(El Far d'Empordà) per un altre que el noble Esmerad tenia a Palacio Maurore (al sud de la Bisbal).
(Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 71, 116-119).

(8) Per exemple, l'alou que Guifré va deixar a la seu en el testament, l'any 996, on s'esmentaven ... casis,
curtir, ortis, ferraginals, clausis, terris, vineis, arboribus... tot plegat situat en el terme de la villa de
Llambilles. Sens dubte es tractava d'un conjunt de diverses propietats i explotacions, escampades pel
territori de la villa (Martí, Col'lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 147, 173-174). El testament en feia
una descripció tan genèrica perquè volia dir que el propietari donava els drets sobre tot allò que tenia
dins l'esmentada parròquia. No cal confondre aquesta situació de la propietat amb l'explotació, que
podria estar formada per unitats més compactes.

(9) Des de començament del segle XI trobem el terme alou referit a explotacions concretes, com un mas o
una coromina, un fet poc freqüent en el segle X on els alous designaven tot allò que un magnat tenia
en un terme. De vegades un terme sencer, o bé propietats i drets repartits dins un altre.

(10) L'any 914, la comtessa Garsenda va comprar a Emma, per 500 sous, un extens alou format per ... ipsa
medietate de valle que votant Locustaria (Llagostera), cum finir est terminibus suis, cum villas et villari-
bus... ipsam meam porcione... in ecclesüs, domos, curtes, ortos terras et vineas, pratis, pascuis, silvis,
garricis, aquis.... (Miquel, Liber Feudorum Maior.., citat, 391). Es tractava de la meitat dels drets juris-
diccionals sobre tot el terme o vall de Llagostera, que aleshores sembla incloure també la vall de Tossa,
d'acord amb les afrontacions.

(11) La mateixa comtessa Garsenda, citada en la nota anterior, va adquirir de Sendred un alou infra fines de
Valle Arate —dins els límits de la Vall d'Aro-, que afrontava amb el riu Llobregat a orient, i amb els ter-
mes de Tossa, Llagostera i Romanyà, a sud, occident i nord. Per tant, l'alou es trobava dins els termes
de Malvet — ara Santa Cristina d'Aro- i Solius. El preu de 300 sous, no era gaire inferior als 500 que va
costar la meitat de la vall de Llagostera. (Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 50, 102-104).



(12) L'any 978, Eldefred deixava a la seu, l'alou que tenia a Sant Sadurní de Saliceto (l'Heura). (Martí, CoLlec-
ció diplomàtica..., citat, doc. núm. 115, 145-146). El 983, el clergue Oliva Llobet va donar al seu fidel
Freder un alou situat a dues vil-les i un vilar de la vall d'Anglès. (Martí, Col•lecció diplomàtica..., citat,
doc. núm. 124, 156-157).

(13) L'any 994 els comtes de Barcelona van vendre a Otger de Monells, un alou que tenien en el terme de
Madremanya. (Simó, "Aportación a la documentación...", citat, doc. núm. XIV). Aquests exemples indi-
quen com el terme alou continuava en mans de comtes, clergues i nobles, però, a les darreries del segle
X, ja designava possessions de mida inferior a una villa. En realitat, s'utilitzava per referir-se a tot el que
el personatge citat posseïa en un terme concret. Per exemple, l'any 1010, els jueus Ricsaló i Bonafilla
van vendre al sagristà Bonhom un alou (alaudem nostrum) que tenien prop de Sant Martí Sacosta, for-
mat per una casa, una cort, uns tancats, arbres i pedres, situat entre el mur meridional de la ciutat i l'es-
glésia de Sant Martí (Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc. núm. 165, 186). Es tractava, per tant,
d'un alou d'extensió modesta.

(14) El Cartoral de Carlemany del bisbe de Girona registra un bon nombre de vendes, fetes al bisbe de
Girona durant la primera meitat del segle X, de vinyes i terres situades als termes de Fontanetum (La
Bisbal), Fonsedictus (Fonteta), Vulpiliaco (Vulpellac), i al vilar Murello. La citada villa era possessió o
domini episcopal, per concessió reial, des de l'any 881. (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany... , citat,
doc. núm. 10, 11, 25...).

(15) La butlla atorgada pel papa Silvestre II a la seu de Girona, l'any 1002, confirmava a la seu les seves
possessions, entre les quals hi havia ... alaude cum fisco que dicunt Fontaneto (La Bisbal) ... et ipsum
alaudem que dicunt Pariete Rufino (Parets Rufí i Domeny) cum terminis et adjacentiis suís... (Marquès,
Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 160, 293-294). La referència a "l'alou, amb el fisc, dit de
Fontanet", indica clarament que el bisbe considerava seu l'alou, l'any 1002, però també que aquest tenia
el seu origen en una donació pública, es a dir, una donació reial, procedent del patrimoni fiscal, en el
segle IX.

(16) Per exemple, els diplomes atorgats pels monarques carolingis a la seu de Girona, entre els anys 834 i
922, mai no esmenten el terme alou per referir-se a les vil•les i vilars donades a la seu. (Marqués,
Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 57 i 66, 144-145 i 155-156). 0 bé la cancelleria carolín-
gia desconeixia l'ús del terme alou, o bé no el volia fer servir, car considerava que les donacions immu-
nes continuaven sota domini eminent del monarca, tot i que d'una manera indirecta.

(17) El precepte atorgat pel rei Lotari al monestir de Ripoll, l'any 982, esmenta com alous les possessions
que dit monestir tenia a diverses vil•les i vilars dels comtats de Besalú i Girona. (Marca, Marca
Hispanica..., citat, doc. núm. CXXI). En cap cas l'alou significava la possessió de la totalitat dels termes
citats.

(18) Bonassie diu que, en els documents llatins dels segles IX i X, la reserva o domini senyorial era cone-
guda amb el nom de mansus dominicatus o dominicatura, i estava formada per les millors terres de
cada terme, conegudes amb els noms de culturae o condominae. (Bonassie, Catalunya mil anys enre-
ra . ., citat, 230). En el cas català, si més no en l'entorn de Girona, el terme condomina no es referia només
a les terres sinó a l'explotació sencera; era, per tant, equivalent a dominicatura.

(19) El testament del cabíscol Ponç, de l'any 1064, esmenta un total de 7 coromines; tres situades a la parrò-
quia de Riudellots, una a la de Vilobí, i les de Madrencs, Lavadora i Vall-llobera, situades al Pla de
Girona. (Martí, Col-lecció diplomàtica..., citat, 306, 313-320).

(20) L'any 1216, Pere de Requesens, abat de Sant Feliu, va establir a Arnau de Fellines, una morabatinada
(una part que valia un morabatí) de la coromina del Pla de Girona, situada a Marrocs, que limitava a
occident amb una carretera (probablement la de Girona a Vic) i a orient amb la coromina de Vilabertran
(Lavadora). Sembla, per tant, que es tractava d'una coromina que començava a ser parcel•lada, com mol-
tes altres del pla de Girona, a començament del segle XIII. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de
Sant Feliu).

(21) L'any 1235, Ramon de Bas, abat de Sant Feliu, va establir a Pere de Vilobí una coromina situada en el Pla
de Girona, a llevant del riu Güell, amb la condició que hi aixequés un mas i, ell i els seus, esdevinguessin
persones pròpies de l'abat; és a dir, remences. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de Sant Feliu).

(22) L'any 1258, Marquès de Santa Cecília, prepòsit de l'Almoina de la seu, va establir a Pere d'Eres, la coro-
mina dita del Soler, que afrontava amb els camins de Salt i de Vic. (Arxiu Diocesà de Girona, Pia
Almoina, 233). Aquest podria ser l'origen del mas Eres, citat diverses vegades en el segle XIV, o bé una
ampliació del mateix. La coromina havia de ser extensa, perquè les dues carreteres es trobaven separa-
des per centenars de metres.



(23) L'any 1261, Guillem de Montgrí, sagristà de la seu, va establir a Pere de Querbuix, una coromina del
Pla de Girona, situada al costat del mas Mascardell (Arxiu Capitular de la Seu de Girona, Llibre Gran
de la Sagristia Major, 109).

(24) L'any 1279, l'abat de Vilabertran va vendre a Pere de Fontclara els censos que cobrava sobre la coro-
mina del Pla de Girona, pel preu de 1560 sous; un preu molt considerable, que només s'explica per l'ex-
tensió de la coromina. (Arxiu Diocesà de Girona, Pia Almoina, 222). El fet que la venda esmenti els cen-
sos cobrats en la coromina, indica que aquesta ja estava parcel-lada en establiments censals.

(25) L'any 1212, Pere de Llagostera, sagristà segon de la seu, va vendre una tinença d'hort situada entre el
riu Ter, el rec Monar i els recs de la Cadireta superior i inferior, que afrontava, a occident, amb la resta
de la coromina de Kallerons. Aquest va ser l'origen de l'horta de la Pedrera, citada molt sovint entre els
segles XIII i XIV. (Arxiu Capitular de la Seu de Girona, Llibre d'Arxivacions de la Sagristia 2°, Horta de
la Pedrera, 5).

(26) Bonassie observava, mitjançant un exemple obtingut de l'arxiu de la Seu d'Urgell, que les coromines
del segle XII podien ser parcel-lades i arrendades, i es preguntava si aquesta era una pràctica nova d'a-
quella època. (Bonassie, Catalunya mil any enrera... , citat, 214).

(27) Hem de recordar l'elevat nombre de coromines que, des de mitjan segle XII, van ser establertes, ínte-
grament o parcellades, a nous tinents que les explotarien pagant censos als senyors eminents.
Generalment es tracta només de les que pertanyien a institucions eclesiàstiques, però això s'explica per
l'origen arxivístic de les fonts documentals disponibles. Sens dubte també n'hi havia altres de senyors
laics.

(28) "... a Catalunya el mot mansus va arribar amb la conquesta i establiment del domini carolingi en el
segle IX. Per això es va emprar primer en les terres més antigues, i segurament va ser primer adoptat
per les famílies comtals i els seus fidels, aquells que tenien una relació més estreta amb el món carolin-
gi" (J. M. Salrach, "Tres mots polèmics: "villa", mas i alou en època carolíngia" El mas medieval a
Catalunya. Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals, 21, 1998, 23). En aquest sentit, hem de citar un
precepte de l'any 982 donat pel rei Lotari a l'abat Hildesind, de Sant Pere de Rodes, on se citava, entre
altres possessions del monestir un ... mansum infra Gerundam. (ABADAL, Catalunya Carolíngia...,
citat, 243). Com no sembla gaire probable que dins els murs de Girona hi hagués masos, hem de con-
cloure que la paraula mas feia referència a una casa o residència que el monestir tenia dins Girona.

(29) Bonassie mostra sovint el seu escepticisme sobre la possibilitat de detectar a Catalunya, en els segles
IX i X, el mateix tipus de domini senyorial —dominicatura i masos-, característic de les zones centrals de
l'imperi carolingi. (Bonassie, Catalunya mil anys enrera..., citat, 212-216).

(30) Sicarda de Montseny, possiblement de la família vescomtal de Girona i germana de la vescomtessa
Ermesenda, es casà en primeres núpcies amb Gausfred Bernat, el primer senyor de Lloret, i en segones
amb Umbert Odó de Sesagudes. Va ser mare del bisbe de Girona, Bernat de Sesagudes (o de Montpalau).
Era senyora de diversos castells; Les Agudes (Montseny), Montpalau, Palafolls i Lloret. Va aixecar les
esglésies del terme de Lloret de Mar, va fer nombroses donacions a la seu gironina —entre les quals el
forn de pa de la Ruca, situat a la Força Vella de Girona- i va viure molt temps, car va morir l'any 1104,
però ja apareixia als documents cap a 1030.

(31) El document defineix la dotació com ... decimas et primicias de ipsa terra nostra Brema quem adduxi-
mus in cultum et modo tenemus in dominicum nos et nostri rustici qui romperunt ipsam terram....
(Catalunya romànica V..., citat, 304). La cita deixa entreveure que la terra esmentada era domini de la
senyora Sicarda, però que el compartia, desconeixem en quines condicions, amb els "seus" pagesos que
l'havien posat en conreu. Desconeixem si aquesta referència s'ajusta al que era una coromina.

(32) En el seu testament, el cabíscol Ponç concedia al seu nebot Joan ... omnes suos alodios quos habebat
in parrochia sancti Stephani de Riuodeluto et sunt XV mansos cum omnibus illorum pertinencüs videli-
cet terris, vineis, cultum et eremus, cum prestis et pascuis et silvis, arborum diversis generibus... et ipsas
tres condaminas in singulis lotis que in predicta parrochia sunt. (Martí, Col-lecció diplomàtica ..., doc.
núm. 306, 313-320).

(33) Des de mitjan segle X, és molt freqüent l'esment de masos situats en el comtat de Besalú. Especialment
els que pertanyen als comtes, que surten esmentats als testaments o dotacions eclesiàstiques. Notable va
ser la donació del comte-bisbe Miró al monestir de Sant Pere de Besalú, que comprenia nombrosos
masos, citats pels noms dels anteriors propietaris o dels masovers. (Montsalvatje, Noticias historicas... II,
citat, 209). En canvi, les referències a masos en el comtat de Girona són més tardanes i no es generalit-

zaren fins a mitjan segle XI.



VL2. Vil•les i vilars: Termes i pobladors (fig. 86 i 88)

Tots els documents altmedievals situaven els alous o propietats, venuts o cedits, dins
uns termes jurisdiccionals que pertanyien a dos nivells principals; el pagus o comtat; i la
vil-la, terme o, simplement, lloc. Podem afirmar que, de la mateixa manera que tot l'àm-
bit de l'imperi o regne franc estava dividit en comtats i dins d'aquests, tot el territori
també estava repartit entre termes menors; les vil-les. Això queda palès en el contingut
de les escriptures de l'època, on els alous i propietats havien de ser situats sempre dins
el terme de la seva villa, de la mateixa manera que les nostres escriptures de venda han
de situar les propietats dins llurs termes municipals.
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Les vil•les com espais articuladors del territori gironí (fig. 88)
Un exemple ben significatiu, en aquest sentit, el trobem en el document de donació

d'alous al monestir de Sant Daniel, fet l'any 1018 per la comtessa Ermessenda i el seu
fill, el comte Berenguer Ramon, acomplint la voluntat del difunt comte Ramon Borrell,
espòs i pare dels anteriors (1). Els alous donats, descrits d'una manera genèrica, se situa-
ven sempre dins termes o vil•les, i aquestes eren, en l'entorn de Girona; Valle Sancti
Danielis, Villa Rubia, Monte Eusebi, susurbio, ipso Merchadale, ipso Palacio, Salto,
Montefoliano, Villa Mucii, Villa Abularex, Bascandone, Lacco, Celrano, Monte de
Bosenno... , i altres situats més lluny de Girona com Vilano, Boschaires, Franciliago,
Seliga, Riolutos, Villa Sancti Saturnina, Fitor, ipso Castello, Palacio Frugello... ; molts d'a-
quests termes, ja citats com a vil-les en el segle anterior. A més s'esmentaven altres vil•les
situades en els límits de les citades, com villa Elzeda al nord de la vall de Sant Daniel
(entre Campdorà i Montjuïc), i ipsos Paladolos (Palau Sacosta i Palol d'Onyar) al sud de
Vila-roja i Montilivi (Monte Eusebio).

En definitiva, un únic document, proper a l'any 1000, ens presenta una descripció
força acurada de la majoria dels termes o vil-les que envoltaven la ciutat de Girona al
sud del riu Ter; només hi mancaven termes com el Pla de Girona, Cuguçacs i Santa
Eugènia (Tolosella) que surten documentats en dates properes i en altres documents.
Sembla clar que el territori estava estructurat, per sota del nivell del comtat, en unitats
de nivell local, de superfície petita, que compactaven tot el territori, car no hi advertim
cap espai intersticial que resti fora d'aquesta organització. A la rodalia de Girona tampoc
hi detectem cap nivell de tipus intermedi, com les vegueries o termes castrals, que se
situïn per damunt del nivell de la villa (2). L'absència de termes castrals –o de castells–,
és un fet constatable a tots els comtats del bisbat de Girona fins a mitjan segle XI, ben
diferent dels comtats veïns, com el d'Osona, on s'identifica una xarxa castral des de final
del segle IX (3).

Tenim clar, per tant, que el territori estava dividit en vil•les; però què era una villa?.
I més concretament: què era una villa, com les que envoltaven Girona cap a l'any 1000?.
En primer lloc, d'acord amb el que diuen els documents, eren termes que dividien el
territori des del punt de vista de l'autoritat pública, equivalents als nostres termes muni-
cipals; tots els alous o propietats documentats, se situaven sempre dins el terme d'algu-
na villa. En segon lloc, eren comunitats humanes que compartien la gestió dels afers
comuns, com ara la consagració d'una nova església parroquial, i actuaven col . lectiva-
ment davant els tribunals de justícia, tal com detectem en documents judicials (4). També
devien respondre col-lectivament davant l'autoritat pública, com va passar l'any 913,
quan els veïns de Vilamacolum (Alt Empordà) van haver d'enfrontar-se a les demandes
fiscals del comte d'Empúries (5). De vegades, les vil•les també podien constituir alous
territorials compactes que pertanyien a un únic propietari, tal com hem vist en els exem-
ples dels alous comtals i episcopals localitzats al voltant de Girona, encara que, com ja
hem vist, era més freqüent la fragmentació de la propietat dins llurs termes.

Aquesta estructuració del territori en uillae no era cap novetat introduïda pels caro-
lingis; més aviat responia a un model organitzatiu que ja era vigent en temps del Baix
Imperi i que es va mantenir en els regnes germànics. Des dels segles IV i V, el concep-
te de fundus ja s'aplicava per definir els termes menors situats en el territori d'una ciui-
tas. Des del segle VI, la paraula uilla en va prendre el relleu, per definir l'àmbit menor,
municipal en diríem nosaltres, d'administració territorial. La Hispània visigoda, la Gàl-lia
merovíngia o la Itàlia ostrogoda o bizantina estructuraven el seu territori en vil-les, també
definides, de vegades, com a locus, sinònim de poble, o també domus o curte, equiva-
lent de la uilla, residència principal del uillicus o responsable de l'administració local.



Moltes de les uillae, o curtes definides als documents de l'antiguitat tardana afronten
amb altres uillae; probablement tot l'antic occident romà estava estructurat en aquests
termes (6).

La seva subsistència no ens pot sorprendre; les vil•les, a més de districtes adminis-
tratius, eren comunitats humanes, sovint molt condicionades per la geografia, i aques-
tes realitats acostumen a perpetuar-se en el temps. La prova la tenim al mateix territo-
ri dels quatre comtats del bisbat de Girona; coneixem el nom de centenars de vil-les
documentades en el segles IX i X, gairebé totes —més d'un 70%— han sobreviscut fins
als nostres dies, donant lloc, i nom, a la majoria dels pobles i veïnats actuals. Dels noms
de les quinze vil-les documentades al voltant de Girona en el segle IX avui identifiquem
encara; Cartellà, Sant Gregori, Estanyol, Salitja, Vilobí, Riudellots, Fornells, Salt,
Montfullà i Vilablareix. Han desaparegut, canviant de nom, Parietes Ruffini (= Domeny)
i Castellum Fractum (= Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter) i sense deixar rastre,
Fornelletos, Perulas i Nobinolas. Se'n conserven dos terços i si tenim en comte el canvi
de nom, 4/5 parts.

El fet que, des de finals del segle IX, les vil-les, senceres o fraccionades, comencin a
ser donades, venudes o disputades entre personatges públics i institucions eclesiàstiques,
indica fins a quin punt es va accelerar la degradació del poder reial a partir d'aquells
anys, i com les vil•les van començar a perdre el seu caràcter de termes públics. La villa
de Farus, donada al bisbe Gotmar l'any 844, per un precepte d'immunitat del rei Carles,
va ser permutada pel bisbe Guiu l'any 936, a canvi d'un altre alou prop de la Bisbal. Allò
que els bisbes havien rebut com un benefici reial un segle abans, el bisbe ho definia
com alodium nostrum en el segle X (7). També aleshores els comtes s'acostumaren a
considerar com alous aquelles vil-les que, fins aleshores, havien administrat com a bene-
fici reial. N'és un exemple la villa de Palacium (Palau Sacosta) cedida pel comte Sunyer
a la seva esposa Aimilda, en una data propera a l'any 900 (8). Al llarg del segle X, les
vil-les mantingueren la seva estructura unitària mentre aquestes institucions i personali-
tats públiques mantingueren una gestió unitària de les mateixes, fet comprovat, espe-
cialment, durant la l a meitat del segle X (9). Però al llarg de la 2 meitat aquesta unitat
es començà a fragmentar, i les vil•les tendeixen a dividir-se en alous cada cop més petits.
Progressivament, les vil-les van deixar de ser la unitat de referència en l'administració del
territori, fet evident al llarg del segle XI.

Si la documentació gironina dels segles IX-XI ens diu algunes coses sobre les trans-
formacions jurídicopolítiques de les vil-les, en canvi podem dir molt menys sobre l'es-
tructura territorial i l'organització del poblament dins els seus termes. Existia un pobla-
ment dispers, agrupat o mixt? Les vil-les estaven organitzades a partir d'un edifici o
residència principal? Les esglésies ja havien esdevingut els centres vertebradors del terri-
tori? Varen ser les sagreres del segle XI l'origen dels nuclis de població actuals o bé la
permanència dels topònims de moltes vil•les indica un origen més antic? (10) Les vil-les
alt medievals representen la continuïtat dels fundi i uillae tardoantics o, més aviat, un
nou model d'importació carolíngia? L'existència de vilars indica petits nuclis secundaris
o veïnats de poblament dispers?. Ara com ara, aquestes són preguntes sense resposta
clara, que només l'anàlisi arqueològica podrà resoldre, tot i que la informació textual
aporta alguns indicis.

La manca de dades arqueològiques, referides al poblament altmedieval, és un dels
principals problemes que la investigació haurà de plantejar-se en el futur. El contrast
entre la migradesa d'aquestes fonts i l'abundància de la documentació escrita, potser pot
explicar "l'enlluernament" per l'estudi arxivístic i la marginació que, fins fa ben poc, ha
tingut la recerca de les fonts materials del món tardoantic i altmedieval.



Totes aquestes apreciacions i valoracions no podem dir que siguin noves; han estat
citades, a bastament, pels medievalistes catalans en referir-se a les vil-les de l'alta edat
mitjana. Per exemple, Lluís To defineix les vil-les en quatre sentits; com unitats de pobla-
ció, amb comunitats pageses reconegudes col-lectivament; com unitats de jurisdicció
pública, sobre les quals actuaven els comtes, els jutges i els seus representants; com uni-
tats de domini senyorial, en mans de grans magnats o institucions religioses; i, finalment,
com comunitats de pagesos aloers, un fet, afegim nosaltres, no gaire freqüent lluny de
la frontera, si més no a l'entorn de Girona (11). Salrach senyala el contrast entre la visió
de la villa altmedieval entre els historiadors "fiscalistes" i els "feudalistes", resumeix la
posició d'aquests últims, entre els quals s'inclou, remarcant la importància de la villa
com a unitat de jurisdicció pública i comunitat pagesa de propietaris, i relativitzant la
importància de la villa-domini, on es confonia la jurisdicció amb la propietat (12).
Bonassie, el pare de la renovació dels estudis feudals a Catalunya, defensa un model de
villa on la propietat restava en mans de pagesos lliures, mentre la jurisdicció quedava
sota domini de les autoritats públiques o de senyors immunes (13).

Tornant al cas concret de Girona, i malgrat totes les mancances documentals i mate-
rials, resta una evidència indiscutible; pels volts del mil-lenni, tot el territori de la roda-
lia que abasta el nostre estudi –7 o 8 quilòmetres al voltant– estava estructurat en vil-les,
que, juntament amb els vilars que hem pogut identificar, totalitzen uns 50 termes que
podem situar en el mapa corresponent. Tots ells s'identifiquen, en els documents, com
a vil-les, termes, llocs, o simplement pel nom, sense cap altre afegit. Només tenim dub-
tes en casos concrets de petits termes com Orta (Pont Major), Susurbio (al peu de la
muntanya dels Àngels) o Monte Eusebio (Montiliví), que, atesa la seva petita dimensió,
no sabem si mai arribaren a tenir la condició de vil-les.

Tipologia de les vil•les altmedievals
La diferenciació que podem observar entre petits i grans termes ens porta a la qües-

tió, que pensem és més rellevant, de la continuïtat, transformació o extinció de les vil-les
altmedievals. Sobre això podem observar com l'estudi de la documentació permet con-
figurar tres models; les vil-les principals, que varen transformar-se en centres parroquials,
generalment han mantingut el seu nom, i han pogut arribar als temps moderns com a
centres municipals. En segon lloc, les vil•les "secundàries", que no van poder estructu-
rar-se com a nuclis centrals i esdevingueren petits veïnats o simples masos, tot i que
generalment mantingueren el topònim fins als nostres dies. Finalment tenim el cas de les
vil•les desaparegudes, aquelles que no arribaren més enllà del segle XI ni deixaren ras-
tre arqueològic ni toponímic que puguem identificar en l'actualitat.

El primer cas correspon a vil•les com, per exemple, Cartellà, Paret Rufí, Sarrià,
Bescanó, Montfullà, Salt, el Mercadal, Palau Sacosta, Fornells, Llambilles, Vilablareix,
Aiguaviva o l'Estanyol. La majoria realitzaven una funció nuclear en el territori, primera-
ment com a centres parroquials, segurament des de l'antiguitat tardana, la qual cosa va
permetre que eixamplessin la seva àrea d'influència quan van incloure altres vil-les dins
els termes parroquials. Aquest va ser el cas, per exemple, de parròquies com Fornells,
Llambilles, Montfullà o Canet, que inclogueren un mínim de dues o tres vil•les cada una
i, juntament amb l'advocació, prengueren el nom de la villa principal, pròxima a la qual
s'aixecava l'església. Aquesta funció nuclear es va reforçar encara quan les parròquies
van donar pas als termes municipals.

El fet que la funció parroquial ajudés a consolidar el paper de les vil-les principals,
no significa que existís una immediatesa entre els seus edificis. Tenim, per exemple, el
cas de Canet d'Adri, on la distància entre la villa –probablement l'actual casal de la Torre



de Canet– i el temple era d'uns 300 metres, d'acord amb les afrontacions d'un document
de l'any 1078 (14). També sembla el cas de Cartellà, on la villa i l'església parroquial
van donar lloc a dos petits nuclis diferenciats –la Vileta i Sant Feliu–, separats també per
300 metres; a més cal remarcar que el document citat, de l'any 1064, afegia que la casa
afrontada se situava in caput ipsa uilla de Cartelliani. Això podria indicar que la citada
casa se situava en el cap d'una villa o nucli fomat per diversos edificis, encara que el
rastre documental sigui massa imprecís. Potser també seria el cas de Llambilles, on obser-
vem alguna distància –150 metres– entre l'edifici de la Torre –probable nucli de la vil-la-
i l'església parroquial. Tot plegat planteja la possibilitat que algunes vil-les altmedievals
mantinguessin encara alguns aspectes heretats del món antic, com l'existència d'un edi-
fici principal –una domus, stallium o casa forta– al voltant de la qual s'hauria estructu-
rat el terme. En aquest sentit, observem que tenim prou indicis per defensar que el topò-
nim uilla, a més de definir un terme, també es referia a un nucli o centre de població,
a partir del qual s'organitzava el territori i els seus habitants.

En canvi trobem altre casos que semblen indicar relació directa entre els edificis de
la villa i l'església. Per exemple, a Montfullà on, al costat del temple parroquial, s'han
excavat les ruïnes de l'antiga villa romana o a Vilablareix. Potser aquest també sigui el
cas de Salt, encara que no sigui tan segur (15). Aquestes diferències podrien indicar
moments i processos diferents en la formació de les parròquies. Encara que sigui a nivell
hipotètic, podem teoritzar que una gran proximitat entre vil•les i esglésies podria indicar
una major dependència dels temples en relació als amos de les vil-les, mentre que la
major distància podria ser un senyal d'una iniciativa més independent de l'autoritat ecle-
siàstica, que situaria els temples en relació a les necessitats del veïnat, encara que això
signifiqués un cert allunyament de la villa-edifici principal. Nogensmenys, tal com
podem deduir de la cronologia que cal defensar per la villa de Montfullà a partir de les
dades d'excavació (1987, 1989 i 2002), on, de moment, no hem trobat cap objecte pos-
terior al segle tercer, podria pensar-se en un aprofitament d'unes ruïnes prou imponents,
hàbilment situades i que oferien condicions aproipiades i material de construcció a l'a-
bast i tota la simbologia associada a la superposició d'un antic lloc d'habitació monu-
mental. Caldrà continuar excavant aquí i en altres llocs per poder resoldre-ho correcta-
ment o plantejar hipòtesis més contrastades.

En segon lloc podem esmentar els casos de Segalars i Clarà (a Sant Gregori), Montràs
(a Taialà), Madrencs-el Perelló (a Vilablareix), 011eda (a Campdorà), Vila-roja, Montilivi
o Vilademany; tots ells exemples de vil-les i vilars que no esdevingueren centres territo-
rials, com ho demostra la inexistència d'esglésies parroquials dins els seus termes; que
no varen esdevenir nuclis significatius de poblament, i evolucionaren cap a petits veï-
nats a simples masos, encara que els seus topònims es poden identificar actualment.

Moltes d'aquestes vil-les o vilars surten documentades en dates reculades –comença-
ment del segle X en els casos de Segalars, Montràs, Montilivi o Vilademany–, però també
constatem, des de bon principi, que ja es trobaven dins altres termes més grans. Per
exemple, el vilar de Montràs apareix citat l'any 922 formant part d'un terme més gran,
el terminio Toliane, és a dir, el terme de la villa de Taialà. També Vilademany apareix
esmentada el 950 formant part d'un terme més gran; in appenditio Sancti Iohannis, es a
dir, dins el terme parroquial de Sant Joan (d'Aiguaviva). Vila -roja i Montilivi surten cita-
des dins el terme parroquial de Sant Feliu de Girona des del segle XI, però, sens dubte
aquest vincle era més antic i es remuntava a l'antic terme parroquial de la catedral giro-
nina, quan aquesta era a Sant Feliu.

Algunes d'aquestes vil-les i vilars han esdevingut masos que han sobreviscut fins als
temps moderns, identificables topogràficament, com passa en els casos de Segalars i



Clarà a Sant Gregori, Montràs a Taialà, l'Aulet (011eda o Auleda) a Campdorà, i
Montilivi. Això permet fer algunes consideracions sobre la topografia dels seus edificis,
sempre partint de la hipòtesi que aquestes vil-les, esdevingudes masos, hagin mantin-
gut la seva localització. Un primer fet contrastable és que se situen en llocs més o
menys encimbellats, amb un bon control visual del territori; Segalars s'aixeca en el pen-
dent meridional de la muntanya de Sant Grau, en el terme de Sant Gregori, sobre el riu
Ter, a uns 140 metres d'alçada i amb un excel•lent domini sobre el proper pla del veï-
nat de l'Argelaguet, que va portar el nom de pla de Segalars durant molts segles. A poca
distància, cap al nord-est de la mateixa muntanya, trobem el mas Clarà amb unes con-
dicions de domini visual semblants. A poca distància de Taialà trobem el mas de
Montràs situat a poca alçada, en un suau pendent enturonat que li permet un bon domi-
ni sobre el pla de Domeny. Per la seva banda, l'antic mas de l'Aulet s'aixeca en l'ex-
trem nord de la muntanya de Montjuïc, dominant el pla de Campdorà cap al nord, i el
pla de Pont Major cap a l'oest. Finalment trobem can Montilivi en un coll entre les pla-
nes de Montilivi i la Creueta.

Aquesta situació de domini visual en alçada també pot detectar-se a les vil-les del peu
de les Gavarres; Palol, Quart i Llambilles han aixecat els nuclis moderns en el sector pla
dels seus termes, al llarg de la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols. En canvi, els
seus nuclis antics, on hi trobem les esglésies parroquials, documentades, en alguns
casos, des del segle IX, se situen cap al sector muntanyós, en els primers contraforts de
les Gavarres. Això podria ser un indici sobre la localització antiga dels nuclis d'aquestes
vil•les.

Finalment podem citar els casos de Serrallonga (a Canet), Exemins i l'Armentera (a
Sant Gregori), Viladevaques i Granollers (a Sant Julià de Ramis), Vilademuç (a Montfullà),
Fornellets o villa Rudric (a Fornells), Llambilloles o Mont Bosí (a Llambilles), Susurbio (a
llevant de la vall de Sant Daniel) i el Pla de Girona (després la Gironella del Pla). Tots
ells eren termes que en el segle XI se situaven en l'interior de parròquies de les quals
sembla que formaven centres secundaris. No tenim constància que cap d'ells hagués tin-
gut mai església pròpia amb una excepció, la villa de Llambilloles –citada com
Nobinolas o Lambinlolas en els documents fins a inicis del segle XI, i on se situava l'es-
glésia parroquial de Sant Cristòfol, fins que aquesta va ser traslladada a la veïna villa de
Llambilles, en una data desconeguda que podem situar, aproximadament, cap a l'inici
del segle XI. Aleshores la villa de Llambilloles sembla que perdé el seu nom, en profit
del topònim de Mont Bosí, però aquest també acabà desapareixent i només la presèn-
cia de la reconstruïda esglesiola de Sant Cristòfol guarda el record d'aquells temps.

En canvi no trobem gairebé cap rastre directe d'antics topònims com Serrallonga,
Exemins, l'Armentera, Vilademuç o Fornellets. Només les mateixes localitzacions propo-
sades pels documents altmedievals permeten fer algunes aproximacions. Per exemple,
per documents del segle XIII i XIV, sabem que en el terme de Sant Gregori es localitza-
va un pla de l'Armentera, que se situava al sud el riu Llémena i del mas Verdaguer; per
això podem precisar que aquest pla estava en el mateix sector on avui trobem el barri
de l'església de Sant Gregori i, una mica més avall, l'antiga casa forta o castell de Sant
Gregori. Hem de recordar que el topònim Armentera se citava l'any 922, amb motiu d'u-
nes donacions d'alous, com el lloc dit Armentaria quem vocant Torrezella, vel in ipso
monte Todella, és a dir, el lloc d'Armentera també dit la Torroella, i a la muntanya de
Tudela, l'actual muntanya de Sant Grau, sobre Sant Gregori. No podem deixar d'obser-
var que la referència a una petita torre en aquell indret indica algun tipus d'edifici forti-
ficat, com el que encara hi podem veure actualment amb el nom de castell de Sant
Gregori, en el mateix pla.



També podem aproximar-nos a la localització de l'antiga Villa Mucii, a la parròquia
de Montfullà, esmentada com el mas de Vilademuç des el segle XIII (16). Actualment
aquest mas no resulta localitzable, però ha deixat rastre en el topònim de la Riera de
Muç que travessa el pla de Montfullà i desguassa al rec Monar.

Tampoc podem oblidar l'antic terme de la villa de Fornellets, desaparegut en el segle
XI en profit del topònim de vilar, o villa, Rudric. Gràcies a les afrontacions documenta-
des en aquell segle, sabem que aquesta villa se situava al sud del terme de Fornells,
separat del centre parroquial pel riu Onyar. També sabem que s'havia de situar dalt d'un
petit turó, car un altre dels seus noms era el de Pujo Richinario, o sigui, el Puig Riquiner.
Tots aquests topònims, i el posterior de villa Rudric, desaparegueren sense deixar ras-
tre, conegut per nosaltres, a partir del segle XIII.

La relació entre les vil-les i els vilars sembla indicar una dependència dels primers
sobre els segons. De fet, la documentació no dóna els noms de gaires vilars; els de
Brugaria (Domeny), Monteraso (Taialà), Granoliariis (Sant Julià de Ramis) i Rudrigo
(Fornells) són segurs, i potser caldria afegir els de Susurbio, Ferrarias, Exemines,
Armentaria, Avellaneda, i potser algun altre terme que no queda identificat clarament
com villa o vilar. Arqueològicament parlant, el cementiri localitzat a les Goges, sota la
muntanya de Sant Julià, on s'hi van fer enterrar unes tres famílies al llarg d'uns tres segles
(VII-X), podria correspondre, perfectament, a un dels vilars de l'extens terme de
Castellum Fractum (17). En qualsevol cas, el nombre de vilars documentats és molt infe-
rior al de vil-les, sense que això ens permeti treure, ara com ara, gaires conclusions. La
relació villa-vilar sembla ben establerta en el document de l'any 950, quan el bisbe
adquiria un alou situat in terminio de Domenio, in locum quem vocant Brugaria vel
Monte Eudone. Domeny s'esmenta com a villa l'any 963 i Bruguera s'esmentava com a
vilar l'any 922. També l'any 922 s'esmentava el villarem quod dicitur Monteraso, qui est
in terminio Foliane (transcripció dubtosa, segurament el transcriptor va confondre una
T per una F, per tant, millor transcriure Toliane, Toiolane o Teudilane, com diu el mateix
text una mica més avall). En aquests casos sembla clar que els vilars, quan n'hi havia,
eren termes i nuclis de poblament menors, situats dins els termes de les vil•les. No sem-
bla tan clara aquesta relació en el cas del villa re Rudrigo o Rudericii, del terme de
Fornells; s'esmenta indistintament com vilar o villa des de començament del segle XI i
sembla el successor de l'antiga villa de Fornellets.

Alguns vilars portaven noms propis de personatges que havien mort, de vegades feia
poc temps, per això es deia ... que fuit o condam –difunt–; com passava, per exemple
amb el villarem que fuit Cadabogii que vocatur Brugaria, on s'esmenta el nom de l'an-
tic propietari al costat del nom que aleshores –any 922– portava el vilar. Pensem que pot
ser el mateix vilar esmentat l'any 1005 amb el nom de villarem que fuit de condam
Amoroni, que se situava sota ipsa via que pergit ad Sancto Gregorio, i estava envoltat
d'alous de Sant Pere de Galligants, especialment abundants a Bruguera-Fontajau. El nom
de vilar o villa Rudrigo, al sud de Fornells, també pot ser el nom del personatge que va
posseir l'indret. És possible que aquests vilars haguessin estan fundats en època caro-
língia, en ple procés d'expansió i noves roturacions dins els territoris de les vil-les; la
manca d'arrelament dels seus topònims podria ser un indici de formació recent, encara
poc consolidada (18). En qualsevol cas, aquest fenomen no sembla gaire important a
l'entorn de Girona, car probablement sempre s'hauria mantingut un nivell alt de pobla-
ció i explotació de la terra.

Els límits de les vil•les i els vilars, quan els podem identificar, mostren indicis de gran
continuïtat en el temps i, en molts casos han arribat fins als nostres dies com a límits
municipals. Tenim l'exemple de la vella carretera d'Aiguaviva a Girona, que figurava com



a límit entre les villes de Salt i Palau Sacosta l'any 1056 i, encara avui, marca el límit
entre els termes municipals de Salt i Girona; aquest últim ha integrat l'antic terme de
Palau. També sembla prou significativa la lectura d'un document de l'any 1028 on s'in-
diquen els límits de la villa de Lac, sota els Àngels; afrontava a orient amb el terme de
Madremanya, a sud amb el torrent del Rissec i al nord amb la carretera de Girona (19).
Si observem un mapa actual, veurem com aquests límits s'ajusten amb els de l'apèndix
meridional del terme parroquial de Sant Martí Vell, al sud de l'ermita dels Àngels, que te
com a centre la masia de can Llac.

Tenim molts altres exemples; l'any 1018, els límits meridionals dels termes de Vila
-roja i Montilivi afrontaven amb ipsos Paladolos —Palau Sacosta i Palol d'Onyar— tal com

podem veure, en part, avui dia, entre Vila-roja, terme de Girona, i Palol d'Onyar, terme
de LLambilles. També podem observar com els límits del terme de la vall de Sant Daniel,
tal com s'esmenten els anys 1015 i 1018, s'ajusten molt als límits de l'antic municipi de
dita vall, fins la seva annexió al municipi de Girona. Tampoc hem d'oblidar la riera que
figurava com el límit entre Ferraries —terme de Celrà— i Campdorà; és l'actual riera de les
Mines que fa de límit entre els municipis de Celrà i Girona, aquest últim va integrar l'an-
tic terme de Campdorà. Per la seva banda, el terme de la villa i parròquia de Salt limi-
tava, l'any 1056, amb el terme de Santa Eugènia, la carretera d'Aiguaviva, els termes
parroquials de Vilablareix i Montfullà, i el riu Ter al nord. Aquests límits són, encara avui,
els mateixos del municipi.

Per tant, podem detectar una gran continuïtat entre els límits de les antigues vil-les i
parròquies amb els moderns municipis o el termes annexionats en el segle XX; i, en rela-
ció a aquest fet, podem treure indicis força significatius. Per exemple, sabem que els ter-
mes municipals es van formar, en el segle XIX, a partir de les antigues parròquies; par
això podem establir dues hipòtesis, antagòniques, que relacionin l'origen i els lligams
entre les parròquies i les vil•les; o bé suposem que les vil-les van néixer, o van ser remo-
delades, dins uns termes parroquials, ja existents, com hem vist, en el segle IX; o bé,
com sembla més probable, les vil•les integraven una xarxa bàsica d'organització territo-
rial antiga, sobre la qual s'adaptà una segona xarxa, més gran, integrada per parròquies
i ben establerta a les darreries del segle IX, i segurament molt anterior, com senyalen els
indicis arqueològics d'alguns temple parroquials (20). Això significaria que el sistema de
vil-les documentat entre els segles IX-XI hauria de ser anterior a la formació del sistema
parroquial, per tant, anterior a les darreries del segle IX.

Un cas de continuïtat de les vil•les: Castellum Fractum (fig. 88)
Tal com s'ha dit, lamentàvem la manca de dades arqueològiques substancials que ens

fessin possible analitzar amb més cura, amb més detall, amb més profunditat, el pas del
món tardoromà al carolingi. No cal dir que aquestes apreciacions són, a nivell general
justes i que les dades que posseïm massa escadusseres. Tanmateix, les exploracions
arqueològiques, significatives a tot nivell, que aquests darrers anys han tingut lloc a la
muntanya de Sant Julià de Ramis i als seus entorns immediats —Costa Roja i Congost del
Ter—, juntament amb les velles notícies procedents d'antigues prospeccions i campanyes
d'excavació, situen aquest lloc en disposició de ser analitzat amb cert detall i, per tant,
d'observar que hi ha en cada moment i com van produint-se tot un seguit de modifica-
cions, de canvis, que no són obra de l'atzar sinó conseqüència de fets anteriors que, en
darrera instància, resultaren determinants.

És cert, no cal recordar-ho, que no tenim tota la informació —que, tinguem-ho clar,
mai arribarem a posseir—, però la que hem aplegat —arqueològica i documental— és, de
llarg, la més quantiosa i notable i, per tant, l'única que, de moment, ens permet esbos-



sar els trets generals d'una extensíssima evolució històrica que concentrarem entre el
segle quart i l'onze, el període que analitzem i els seus precedents immediats. Cal,
també, tenir ben present que l'esquema que entreveiem a Sant Julià no pot ser, en tots
els seus aspectes, un model general que poguéssim aplicar sense més ni més a les altres
vil-les de l'entorn de la ciutat de Girona puix que, a Castellum Fractum, es donen unes
circumstàncies que, en molts aspectes, el fan únic.

En un moment imprecís dins del segle quart, probablement, a partir d'indicis a con-
siderar, entorn del 350, les autoritats imperials determinaren, per assegurar la defensa de
la Via Augusta, en el seu tram inicial, construir un castellum dalt de la muntanya de Sant
Julià. Per una sèrie de dades prou solvents, pensem que el castell/caserna allí edificat
fou coetani de les Clausurae i de la gran fortalesa del castell dels Moros, que es localit-
zen, una i altra, una mica més enllà dels colls pirinencs de Panissars i Portús, obres nota-
bles de defensa i control que, no ho oblidéssim pas, miren cap a cerç i pertanyen terri-
torialment a la Provincia Tarraconense.

La tria de Sant Julià no fou casual. La situació de la muntanya i el control immediat
de la via des d'aquella posició i el domini visual cap a tramuntana ho feien absolutament
aconsellable, més encara si hi afegim l'existència, en un estat de conservació més que
raonable, de les muralles baixrepublicanes que defensaven l'accés nord-occidental –l'ú-
nic factible– a l'antic oppidum indiget abandonat durant la tercera dècada del segle I aC,
que assegurava una defensa immediata i de seguida eficaç, amb molts pocs costos.

Que es tracta d'un castellum i no d'una altra mena d'estructura defensiva militar, ens
ho confirma el nom del lloc, Castellum Fractum, que es documenta d'ençà el 834.

L'excavació d'aquest jaciment únic, ara com ara, a Catalunya, ha permès observar que
el lloc hauria estat, preferentment, un punt de recolzament i de servei d'un exèrcit mòbil,
amb una petita guarnició permanent, amb dipòsits d'armes, municions, queviures i tot
allò que un exèrcit en moviment necessita, capaç de rebre i equipar un grup nombrós.

No cal dir que per les bones condicions topogràfiques i per les defenses conserva-
des, aquest lloc podia resistir, si calia, atacs puntuals. Però, segur que aquesta no era la
seva funció primordial. Cal veure'l, també, com un punt estratègic de rebuda i tramesa
d'informació i posar-ho directament en relació a Gerunda, la gran plaça forta admira-
blement situada, autèntica porta del camí. Girona i Sant Julià senyoregen absolutament
la via romana en un punt on no és possible cap alternativa raonable.

La construcció i existència del castell són obra del govern, una decisió política d'alt
nivell, d'absoluta necessitat i indiscutible que, segur, exigí uns canvis i unes actuacions
que afectaren el territori immediat. De fet, no ho oblidem, aquest lloc era militaritzat.

Sabem que actuacions similars comportaven la creació, a través de compra o expro-
piació, del territori de l'entorn, que era posat al servei del castell i dels seus servidors.
Pensem que això és el que hauria succeït a Sant Julià i, justament, el terme altmedieval
del lloc, coincident, segurament, amb els actuals de Sant Julià i Sarrià, no seria sinó
aquest espai, la futura villa entesa com a unitat territorial, senyorejada des d'un caste-
llum, propietat del fisc, amb una missió específica d'extraordinària importància. No pot
ser una casualitat que precisament la villa romana de la Casa del Racó, descoberta i
excavada en construir-se la variant de la N-II, en 1991, just a tocar el ramal de la via que
vorejava la muntanya a redós del riu, s'abandonà "pacíficament" a mitjan segle, tal com
permetia assegurar, sense dubtes, el material arqueològic recuperat.

Aquesta fortalesa/caserna, amb reformes ben detectades, continuà existint i en ús,
després de la desaparició de l'imperi romà d'occident. Tot fa pensar que els visigots, que
s'apoderaren d'aquestes terres en aquells moments, continuaren fent servir el sistema de
vigilància i control del camí, sobretot si tenim en compte que aquests territoris al sud



dels Pirineus no eren sinó, un apèndix d'un regne que tenia el seu nucli central al nord
de la serralada, amb capital a Tolosa del Llenguadoc. Quan, després de Vouillé (507) el
poder visigot s'enfonsà, encara fou possible salvar la Septimània que quedà com a part
integrant del nou regne visigot, ara preferentment hispànic, fins a la seva desaparició. La
pressió franca i la necessitat de mantenir fermament unida una i altra banda dels
Pirineus, explicaria el manteniment i les millores de què fou objecte el castellum de Sant
Julià, amb una estructura que cal suposar semblant a la romana però adaptada als nous
temps i a les noves necessitats.

El descobriment de peces significatives i amb fermes cronologies durant la cam-
panya del 2000 –una gerra litúrgica de bronze, fosa, amb inscripció i un fermall de cin-
turó liriforme i decorat, també de bronze–, entre altres, permet assegurar l'ús de la for-
talesa com a mínim fins l'arribada dels àrabs, a mitjan de la segona dècada del segle
vuitè.

És interessant assenyalar que relacionem amb el moment final de l'etapa de domini
visigot la construcció d'un mausoleu prou notable bastit a la part central de l'antic oppi-
dum damunt les restes d'un temple pagà de tipus itàlic alçat en el darrer quart del segle
II aC, un punt excepcional i que permet des de molt lluny la visualització de l'edifici i
que ajudaria a explicar la tria del lloc en dotar-lo d'un valor simbòlic de domini i con-
trol del territori gens menyspreable. No hi ha dubte, puix que aquesta tomba es localit-
za clarament dins de l'espai del castell, que entre un i altre hi ha una relació directa.
Nosaltres pensem que aquella fou la tomba d'un dels darrers governadors del castell,
mort durant l'exercici del seu càrrec, que volgué ser enterrat allí (o així ho determinaren
els seus hereus). Podem deduir, en ser aquest monument funerari l'origen d'un petit
cementiri que suposem freqüentat preferentment pels adscrits al castell, que el difunt
degué gaudir de prestigi com a home sant i bon cristià, que explicaria la voluntat de cer-
car-ne la proximitat a l'hora de la mort. Novament el vell i arrelat costum de la tumula-
tio ad sanctos tan ben documentada al món cristià circummediterrani i amb bons exem-
ples en aquest mateix territori.

Tot fa pensar que els nous amos –els àrabs– no incorporaren el castellum de Sant
Julià al seu sistema d'informació i de defensa de les vies militars. El fet que Rama s'in-
corpori al topònim del lloc a partir d'inicis del segle XI i que aquest mot sigui interpre-
table com un nom de persona àrab –abderramah–, probablement permet hipotetitzar si
aquest personatge no hauria estat un dels administradors o senyors del terme, potser el
primer, durant el domini omeia (21).

Quan el 785, les tropes de Lluís, fill de Carlemany, iniciaren l'aproximació a Girona,
cal suposar que Sant Julià fou ocupat, puix que l'atac a la ciutat no era possible sense
dominar-ne els accessos immediats. Hi ha evidències de reformes escadusseres i molt
senzilles que corresponen als darrers moments d'utilització de la fortalesa, amb parets
de pedra seca sobre els abandonaments de les primeries del segle vuitè que, atenció, no
generaren ni sediment arqueològic ni grans modificacions. Potser aquestes circumstàn-
cies explicarien el lluït i important paper que la muntanya de Sant Julià tingué en la des-
cripció tardana de l'atac a la ciutat i que reprodueix amb precisió la missa trescentista
que es dedicava a Sant Carlemany, a la catedral gironina de Santa Maria i que recorden
altres fets llegendaris lligats directament amb l'església de Sant Julià i amb un sarcòfag
que s'hi conserva.

Ja des del 785 però sobretot després del 801, conquerida Barcelona, el paper estratè-
gic del castell desaparegué, essent abandonat. El terme, la villa, pertanyent des del segle
quart al fisc, hauria estat cedit íntegre al bisbe de Girona per part de Carlemany, en un
privilegi que no s'ha conservat però del que en podem deduir l'existència a partir d'un



altre de l'any 834. Les confirmacions posteriors defineixen amb claredat la pertanyença
al bisbe de la villa de Castellum Fractum.

Tanmateix, si bé és cert que l'element central d'aquest territori era aquesta fortalesa,
hi havia altres llocs d'habitació i una explotació agropecuària que podem deduir a par-
tir del descobriment i excavació del cementiri de les Goges, localitzat damunt d'un altiplà
sobre la via i el riu. És un cementiri curiós que no ens entretindríem a descriure si no
és que aporta dades considerables a la història del lloc. Hi havia 132 tombes i l'explo-
ració extensiva fa impossible suposar l'existència d'altres, amb una mostra de població
general —homes i dones, joves, infants, adults i ancians— que permet defugir determina-
des explicacions. Cal constatar, semblantment, que es tracta d'un cementiri en línia, rar
en el nostre país i que, en canvi, és ben normal al món franc i merovingi, amb les sepul-
tures perfectament assenyalades (no hi havia cap superposició), en canvi marcat pel cos-
tum de la deposició del difunt un i amortallat i sense ofrenes ni acompanyaments, llevat
d'alguna excepció puntualíssima. És també significativa la inexistència d'un temple que
hagués donat servei al cementiri com passa en molts altres llocs (Empúries, mas Castell
de Porqueres, Girona...), dins d'una tradició ben palesada al nord.

Hem de convenir que es tracta de la població d'aquest territori i que el cementiri esti-
gué en ús durant una llarga etapa que podem situar, si acceptem les cronologies pro-
posades per l'ús de la necròpoli, entre els darrers anys del segle sisè i la darreria del
vuitè o poc més enllà, però pel qual nosaltres proposaríem retrassar-ne un xic l'origen
en el temps i, en canvi, en perllongaríem l'ús, proposant unes dates entre mitjan-final
segle VII i final segle nou. En total, doncs, tan si acceptem una cronología com l'altra,
d'uns 200 o 250 anys, això significaria una mitjana de 0'66 o 0'52 defuncions anuals. Si
considerem, tal com s'ha posat de manifest a partir d'estudis teòrics prou solvents, que
en una comunitat del món antic es considera que la taxa anual de mortalitat se situaria
entre un 40/50 per mil, cal suposar, doncs, que considerant una etapa d'ús del cemen-
tiri de les Goges de 200 anys, podríem deduir, sempre com a hipòtesi de treball, que el
nombre d'habitants que l'hauria generat s'hauria de situar entre 12 i 15 persones, és a
dir, unes tres o quatre famílies. La xifra podria baixar fins a nou si consideréssim un ús
del cementiri més dilatat. És extraordinari constatar que la població de la villa de
Castellum Fractum (o potser un dels seus vilars) durant aquella etapa seria tan reduïda,
deixant de banda la població del castell que faria servir el cementiri generat pel mauso-
leu. Aquelles tres o quatre famílies viurien disperses en el territori, a prop dels conreus
i de les pastures, en edificis molt senzills que no serà fàcil identificar, en darrera instàn-
cia marcant el camí del poblament futur de Sant Julià, dispers i sense nuclis fins la sego-
na meitat del segle XX.

Ha de quedar clar, tal com palesa la toponímia i confirmen les dades arqueològiques,
que el castellum hauria estat abandonat en no respondre a les noves necessitats defen-
sives, i la villa, terra fiscal i, per tant, de l'emperador, lliurada al bisbe. És a partir d'a-
quest moment, principis del segle IX, que, no pas de cop però si de manera constant i
continuada, l'entorn del mausoleu i del temple allí existent haurien anat agafant prota-
gonisme en funció de l'ocupació d'un lloc privilegiat i prestigiat, traslladant-se també el
cementiri de la comunitat, ara única i no separada en soldats i servidors del castell, i
camperols/ramaders, com quan la fortalesa funcionava.

Molt a finals del segle X, es bastí una església que se sobreposà, incorporant-lo fins
on fou possible i molt hàbilment, el vell mausoleu, de la qual en sabem l'existència, fun-
ció parroquial i advocació d'ençà el 1019. Amb certa rapidesa, el nom el temple —Sant
Julià de Ramis— acabaria substituint i fent desaparèixer el vell topònim de Castellum
Fractum.



Més endavant, constatarem l'aparició d'una sagrera i l'existència de dues o tres cases
de camp, disposades a redós de l'església parroquial. Mai s'anà més enllà, continuant la
població vivint dispersa en el territori.

Sant Julià de Ramis esdevé, doncs, un model excepcional on podem observar una
evolució prou documentada al llarg de més de sis-cents cinquanta anys, d'ençà la cons

-trucció del castell a la consolidació de l'església parroquial dedicada al màrtir oriental.
És, no cal dir-ho, un cas únic i que no és extrapolable per les enormes peculiaritats del
lloc, que el fan únic.

Tanmateix, un cop d'ull al material que hem anat aplegant relatiu a les vil les altme-
dievals de l'entorn de Girona, ens permeten assenyalar unes quantes constatacions que
sens dubte han de tenir una explicació i que, com veurem, comencen a dibuixar pautes
de comportament i d'evolució que caldrà resseguir, confirmar i comparar amb les d'al-
tres llocs d'aquest territori de cara a definir models ben contrastats.

En primer lloc, és interessant fer notar que en alguns punts concrets, la villa carolín-
gia té un precedent romà i tardoantic indiscutible. En efecte, a Montfullà, Vilablareix i el
Pla de Girona, es documenta l'existència d'un gran edifici suburbà que, a Vilablareix i a
Montfullà fou parcialment reocupat per l'església parroquial, documentades una i altra
en el segle IX, i amb advocacions antigues i, en un cas –Sant Menna– no només exòti-
ca sinó d'un arcaisme només explicable per un origen remotíssim. Al Pla de Girona, la
masia medieval (can Pau Birol) fou parcialment bastida aprofitant els murs i les estruc-
tures de la casa romana. A Sarrià de Ter, també podem observar l'existència d'una villa
que defineix el territori. A Palau Sacosta, podria tractar-se d'un cas semblant puix que hi
ha indicis de l'existència d'un d'aquests edificis, malauradament difícils de concretar, tal
com podria ser el cas, també, de Sant Daniel. A Celrà és segura l'existència d'una esglé-
sia o lloc de culte molt anterior al temple romànic de mitjan segle XI (però ja documentat
en el X), tal com palesen algunes notícies documentals, troballes arqueològiques subs-
tancials i una advocació dedicada al màrtir gironí Feliu, que sembla recolzar la hipòtesi
de l'existència d'un temple abans de l'arribada dels àrabs; un fet similar s'esdevé a Salt.
En altres llocs, les notícies són inexistents o més difícils de valorar.

També cal recordar que, aquí i allí (Montfullà, Pla de l'Horta a Sarrià, Celrà...) detec-
tem l'existència de nivells d'ocupació de l'antiguitat tardana o de l'altíssima edat mitjana
–sitges, murets de pedra seca, freqüentacions... – o la presència, aparentment dispersa,
de grups poc nombrosos de tombes que denoten l'existència d'una població poc con-
centrada que sembla habitar a l'entorn del vell edifici romà o, parcialment, al seu
damunt. Altres vegades observem un cert allunyament dels camins, de la plana, com cer-
cant llocs més discrets, més alts i, potser, menys perillosos, reflex d'un procés d'incaste-
llamento que degué començar a aparèixer a partir del segle cinquè/sisè, del qual se"n
fa ressò Sant Isidor de Sevilla (Etimologiarum, xv, 2) i del que en seria un excel•lent
exemple, sense allunyar-nos de aquestes terres, el castrum del Puig de les Muralles, a
Puig Rom (Roses, Alt Empordà), fundat en ple segle setè i abandonat vers el 720.

A Vilablareix o a Montfullà, on és indiscutible la relació física entre l'antiga villa i l'es-
glésia posterior, no estem en condicions, encara, de veure el lligam d'una amb altra; si
hi ha continuïtat i coexistència durant un temps, o bé l'aprofitament d'un lloc abando-
nat, però adequat per usar-lo en una altra funció. Només serà possible resoldre aques-
tes qüestions –i altres d'estretament relacionades com I'autoria i, per tant, dependència
de les basíliques–, sense una exploració arqueològica intensiva.

Amb aquestes dades, semblaria possible considerar com un fet probable que el vell
edifici romà, la uilla, hauria deixat de ser el lloc únic i central d'explotació del territori
de l'entorn, que es faria a partir de llocs d'habitació de tipus familiar dispersos i molt



senzills, alguns dels quals, efectivament, ocuparien els espais de l'antiga villa, la qual,
preferentment, per la situació central i privilegiada, pel prestigi que devia continuar man-
tenint i per ser el centre d'una complexa i vella xarxa de camins, hauria esdevingut, mol-
tes vegades, l'indret on edificar la basílica cristiana que donava servei a la comunitat dis-
persa del seu entorn. El model de població més atomitzat, més mòbil, menys evident,
sembla una resposta efectiva i intel•ligent, a una època absolutament diferent de la pax
romana que va veure créixer i desenvolupar-se el vell model, ara obsolet.

En relació al fet, evident al llarg del segle XI, de la progressiva desaparició de les
vil•les com a termes de referència a la documentació, no podem deixar de plantejar-nos
algunes qüestions. ¿Per què va anar desapareixent l'ús documental del terme "vil . la" en
profit de "parròquia" a l'hora de situar les vendes, permutes, i els alous cedits o donats?
¿Quina relació pot tenir això, si és que en té cap, amb el procés, també progressiu, de
substitució de les coromines pels masos? Lluny d'estar resoltes, aquestes qüestions plan-
tegen reptes que només la investigació documental i arqueològica podrà resoldre en el
futur.

Els habitants de les vil•les
I sobre els habitants d'aquestes vil-les i vilars, què en sabem?. En primer lloc, cal ser-

ne molt prudents quan identifiquem com a pobladors d'aquests termes els propietaris
esmentats als documents de vendes, donacions o permutes, que comencen a sovintejar
en el segle X. Generalment es tracta de membres dels estaments dirigents; aristòcrates i
clergues que disposaven, sovint, de dominis i propietats escampats per diversos termes
i comtats. En la mesura que els textos parlen del domini eminent o jurisdiccional, en
mans dels senyors, i poques vegades dels propietaris útils, els tinents o explotadors de
les terres –és a dir, els pagesos–, aquestes fonts no ens permeten assegurar gaires coses
sobre els habitants de les vil-les, les seves condicions de vida, la seva situació jurídica,
o les seves relacions amb els poders públics, per exemple.

En canvi, disposem d'un altre tipus de fonts una mica més aclaridores. Són els diver-
sos preceptes d'immunitat atorgats pels monarques francs i els papes al llarg del segle
IX i principis del X, especialment els que van recaptar els bisbes gironins. Hem de recor-
dar que la seu de Girona disposava, des dels temps de Carlemany, o potser des d'abans,
de diversos termes o vil les escampats pels 4 comtats del seu bisbat, dos dels quals ben
propers a la ciutat de Girona, el de Parietes Ruffini –després Domeny, Taialà i Fontajau-
i el de Castellum Fractum –Sant Julià de Ramis, Montagut i, segurament, Sarrià–.

En relació amb aquests termes, i altres de més llunyans, els preceptes d'immunitat
explicaven que havien estat donats al bisbe i la seu amb els seus habitants ... cum uillis
et hominibus... eidem sede collatis. Això s'escriu, per primer cop, el 834, quan l'empe-
rador Lluís recorda al bisbe Guimer que la seu gironina havia rebut les vil-les, amb els
seus pobladors, per donació del seu pare Carlemany i d'altres homes devots. Aquesta
relació dels termes adscrits a la seu tornava a repetir-se en els preceptes de 844 i 881.
Tots els textos aclarien que els seus habitants, homes (i dones) depenents del bisbe i la
seu, no podien ser importunats per les autoritats laiques; comtes, jutges o de cap altra
mena, car l'autoritat –el dret de manar, aplicar la justicia i recaptar els impostos– sobre
els mateixos, havia estat transferida al bisbe (22).

Els preceptes reials, i les butlles papals, de finals del segle IX, afegeixen nova infor-
mació sobre aquests pobladors de les vil•les episcopals. En els anys 886, 891 i 899, els
reis afirmaven que aquesta població incloïa ... tam ingenuos quam seruos... , és a dir, tant
si eren lliures com serfs (millor que traduir per esclaus, com explicarem més endavant),
aquesta població restava sota l'autoritat episcopal; al marge, per tant, de les autoritats lai-



ques. El precepte del 899, afegia que tots aquests habitants; lliures, serfs o hispani, és a
dir, de qualsevol condició jurídica, fins i tot els privilegiats "hispans ", devien al bisbe i
la seu la mateixa obediència i serveis que acostumaven a fer anteriorment als comtes. És
a dir, que el bisbe havia rebut els mateixos drets públics que anteriorment havien tingut
els comtes, els representants de l'autoritat reial (23).

Mitjançant tots aquests documents, podem comprovar que la condició jurídica de la
població rural –hispans, lliures o serfs– estava perfectament establerta a les vil-les epis-
copals, i segurament també a les altres. Aquesta condició era, en gran part, independent
de la seva subjecció fiscal que sembla deduir-se dels diplomes. Tots els habitants resta-
ven subjectes a l'autoritat pública o reial, representada pel comte i els seus funcionaris;
o pel bisbe, quan aquest havia rebut un precepte d'immunitat. En aquest sentit, el pre-
cepte reial de l'any 899 resulta molt clar quan diu ... ipsius uero Nomines que in supra-
dictis uillis habitant vel habitaturi sunt tale obsequium vel tale seruitium supradicto epis-
copo uel suis successoribus faciant et seruiant qualem comitibus facere consueuerunt
tam Spani quam ceteri... ; és a dir que els habitants de les vil•les cedides pels monarques
als bisbes devien a l'autoritat episcopal la mateixa obediència i servei (i els mateixos
impostos) que, abans de la donació, devien satisfer als comtes, representants de l'auto-
ritat reial. Les obligacions afectaven també als hispans, amb les excepcions correspo-
nents als seu règim jurídic especial, hereus dels beneficiaris dels privilegis atorgats durant
la conquesta a finals del segle VIII i principis del IX.

La relació estreta que aquests documents semblen establir entre els pobladors i els
termes on hi resideixen, ens planteja la qüestió de l'adscripció –la residència forçada–
d'aquests habitants; pels textos sembla que aquesta possible vinculació sigui de natura-
lesa exclusivament fiscal. Tal com es dedueix del citat diploma de l'any 899, quan parla
de 1'obsequium i el seruitium, els habitants de les vil-les havien de satisfer impostos i
serveis, molts dels quals surten citats en aquest o altres preceptes, com ara el censum
(impost sobre els rendiments de la terra o el mar), serveis diversos com les mansiones
o paratas (acolliment dels funcionaris en trànsit), les scubias o guaitas (vigilància), les
calcinas (manteniment d'edificis i vies públiques), i el servei d'armes, dit ostem, a més
de les obligacions judicials (causas, fredas...); es tracta d'un conjunt d'obligacions "fis-
cals" (és a dir, envers l'Estat), de les quals els diplomes i altres documents públics dels
segles IX i X en parlen a bastament, i que inclouen, a més dels esmentats, tributs com
el pascuario, teloneo, ribatico, pulueratico, monedatico... ; és a dir, els drets públics
sobre el bestiar, el comerç, l'ancoratge, els peatges o l'emissió de moneda. Tot plegat un
ventall molt extens de drets públics; banals, judicials i fiscals, que indiquen un sistema
de govern força mes complex del que s'afirma sovint, en referir-se a les societats i els
estats de l'antiguitat tardana i la primera edat mitja.

Sembla força versemblant que moltes d'aquestes obligacions fossin complertes en el
marc de les vil-les, tant si aquestes restaven en mans de la jurisdicció reial (és a dir, com-
tal), com si havien estat transferides a una altra autoritat per un precepte d'immunitat,
tal com passava amb les citades vil-les episcopals del bisbe de Girona o els termes que
pertanyien a monestirs, com el de Sant Genís i Sant Medir, al costat de Cartellà, o el burg
de Sant Pere de Galligants, atorgat pel comte Sunyer al citat monestir en l'any 992.

Fins a quin punt aquesta adscripció dels pobladors a les seves vil-les, els ingenui i
servi citats en els diplomes gironins, la podem relacionar amb status personals com ara
el colonat, característic del Baix Imperi Romà?. Cal tenir present que, des de l'època dels
emperadors Dioclecià (284-305) i Constantí (312-337), i tal com afirmaven els codis
imperials entre els segles IV i VI; els coloni, pagesos residents als fundi o vil•les bai-
ximperials, havien de residir obligatòriament en el seu terme; el possesor de la mateixa,



el dominus, a més de ser, gairebé sempre, el principal propietari del terme, que no cal
confondre amb una propietat única, era també el responsable de la percepció i lliura-
ment dels impostos que tothom havia de pagar; l'adscripció de la majoria dels seus habi-
tants era la garantia de llur cobrament.

Aquesta condició dels coloni, que no es refereix a la seva manca de llibertat perso-
nal en relació a un amo, sinó a la seva dependència fiscal en relació a l'Estat i al seu
representant local, el dominus, es va perpetuar, amb alguns canvis, durant el temps dels
regnes germànics (V-VIII). El concepte de colonus es presenta aleshores amb menys fre-
qüència, i en el seu lloc en trobem més diversitat, el que indica més varietat de status
personals; entre els quals destaquen els d'ingenuus i servus, que també apareixen en la
documentació gironina del segle IX. El primer sembla referir-se, en el mateix sentit que
ho feia la ingenuitas romana, a la condició d'homes lliures, mentre que els servi indica
aquells que haurien perdut o alienat aquella condició de plena llibertat i podien estar
sotmesos a prestacions de treball, per determinats períodes de temps, potser com a
garantia d'un préstec o de la devolució d'un deute, privat o fiscal. És possible que aques-
ta condició pogués esdevenir, amb el temps, permanent, transmesa de pares a fills, i d'a-
questa manera, s'hauria institucionalitzat un estat de servitud intermedi entre la llibertat
i l'esclavatge, però d'això no n'estem segurs. En qualsevol cas, siguin com siguin les
diferències entre ingenui i serui, uns i altres es trobaven sotmesos a l'autoritat emanada
dels monarques, mitjançant els seus delegats territorials, els comtes, o bé d'aquells que
haguessin obtingut la immunitat, és a dir, el poder, per concessió reial, com passava a
les vil-les del bisbe de Girona en el segle IX.

De tota manera, cal remarcar que la distinció que fan els preceptes entre lliures i serfs
-així ho traduïm nosaltres -, on s'indiquen, de forma general, les seves obligacions envers
l'autoritat pública -obsequium i seruitium-, pot indicar que les obligacions d'uns i altres
podrien haver estat distintes, pel que fa a qüestions com els drets davant la justícia, el
pagament d'impostos o el serveis laborals, inicialment de caràcter públic, però progressi-
vament privatitzats en benefici dels poderosos territorials, des de finals del segle IX (24).

Els textos reials i papals semblen indicar que la situació dels pagesos carolingis en
relació al poder públic no era gaire diferent a la descrita en els segles IV i V o VII i VIII.
Quan els habitants d'un terme passaven al domini d'un nou senyor -el bisbe de Girona
en el cas que ens ocupa-, ho feien en la condició de subjectes d'obediència a l'autori-
tat, del pagament de tributs i d'imposició dels drets i serveis públics. Si aquesta condi-
ció, com sembla lògic, era habitual també a les vil-les depenents d'altres autoritats -els
comtes, els senyors immunistes, els monestirs... -, això podria indicar una tendència dels
poders a dificultar la mobilitat social i territorial, tot i que no hem d'oblidar que, en els
segles IX i X, a les fronteres meridionals dels comtats catalans hom detecta una mobili-
tat significativa, car els mateixos poders afavorien les migracions que permetien la repo-
blació de la frontera (25).

Una altra dada significativa sobre la població de les vil•les, tot i que molt genèrica,
ens l'ofereixen els preceptes papals de finals del segle IX, les butlles dels papes Formós
i Romà, del 892 i 897, on es confirmaven tots els béns i possessions que havien estat
atorgats a la seu; domos, pleues, cellas, ecclesias, uillas... curtes, parrochias, terras, vine-
as, prata, silvas... , entre els quals hi figuraven les ... familüs utrisque sexus... , és a dir;
el conjunt de servidors d'ambdós sexes (26). Cal tenir en compte que en llatí clàssic, el
concepte família pot significar el conjunt de servidors, o també d'esclaus, que pertan-
yien a un amo. Ignorem quin devia ser el nombre o la importància dels esclaus a finals
del segle IX, però no devia ser important si pensem, com ja hem explicat, que els servi
citats al llarg del segle IX no semblen esclaus. D'altra banda, la naturalesa preferentment



"fiscal" d'aquests documents, que s'interessen principalment per aquells subjectes de tri-
butació o de serveis públics, fa pensar que la població esclava, al menys la pertanyent
a propietaris privats, no hauria de figurar en els documents, car els esclaus eren pro-
pietats privades, sobre els quals l'estat no hi tenia jurisdicció, excepte quan es tractava
d'esclaus públics.

Qüestions de debat
1) Podem afirmar que el model d'explotació senyorial bipartit –condominae/mani–,

sembla ben viu, encara, en el segle XI –si més no al pla de Girona–? Aquest possible
model dual d'explotació complementària s'adaptava a la concepció tradicional de la villa
com un espai més o menys unitari ?. La progressiva subsititució de les coromines pels
masos –o altres tipus de tinences en el cas de terres de regadiu i suburbanes– pot haver
buidat de contingut el significat del concepte villa, car va fer desaparèixer un dels dos
elements sustentadors. Potser fins i tot abans que les coromines desapareguessin –al llarg
dels segles XII-XIII-, la gestió dels dos tipus d'explotació s'havia deslligat completament,
i ja no formaven una realitat complementària.

Inconvenients; no disposem de referències documentades sobre les formes d'explo-
tació dels dos tipus esmentats –condominae i mansi– en els segles X-XI. No apareixen
ni les formes de treball emprades en els primers ni els tipus de percepcions imposats en
els segons. Los fórmules proposades es dedueixen del context mateix dels documents i
dels desenvolupaments en segles posteriors (per exemple; les iovas detectades en els
segles XII-XIII). De tota manera aquesta mancança sembla lògica; la finalitat dels docu-
ments no és descriure les formes d'explotació, sinó las característiques jurídiques i
geogràfiques dels alous i propietats cedits o venuts.

2) La creixent fragmentació de la propietat, desdibuixa la unitat d'uns alous que, fins
al segle XI, haurien mantingut la seva cohesió dins el marc de les vil les, tal com indi-
quen les referències a diverses vil-les o termes que figuren com alous comtals o episco-
pals sencers en el segle IX i X. Entre els segles X i XI trobem alguns exemples de dota-
cions i testaments fets a les institucions eclesiàstiques –recordar les donacions de Guisla,
l'any 1018; la de Sant Daniel el mateix any, o les de la canònica de la seu l'any 1019–,
on els donadors laics distribueixen una gran varietat d'alous repartits entre moltes vil-les.
Aquesta fragmentació hauria trencat molts grans alous –tot i què sense desfer-ne l'ex-
plotació–; per tant, dins cada villa s'hi trobarien alous que pertanyien a diversos senyors
eclesiàstics i laics. La villa hauria deixat de ser el marc de referència en l'organització
territorial dels grups dirigents. La parròquia en pot haver agafat el relleu, car mantingué
i reforçà la seva coherència.

3) Tenim indicis sobre l'origen de les grans vil•les que restaven en mans de les auto-
ritats tradicionals en els segle IX-XI, el bisbe i el comte. El primer remuntava el seu domi-
ni fins a les donacions carolíngies dels segles IX i X, encara que les donacions de Parets
Rufí o Castellum Fractum podrien reflectir una situació anterior. Per la seva banda, els
alous comtals –Mercadal, Pla de Girona, Palau Sacosta, Quart...– poden ser resultat de
l'apropiació de facto dels antics dominis públics –imperials o reials– per part dels com-
tes que, fins les darreries del selge IX, havien actuat com a delegats reials en cada com-
tat. Això pot donar alguns indicis sobre la importància inicial que tenien els dominis de
titularitat pública abans dels segle X, car els comtes i els bisbes n'eren els seus hereus.

4) La distinció entre alou i propietat, que sembla ben evident des de finals del segle
IX fins a l'XI és equivalent a la distinció entre domini eminent i domini útil, tan present
en la documentació medieval des del segle XII? És un fet que els principals detentadors
del domini eminent a Girona i la seva rodalia al llarg de l'edat mitja –el comte-rei, el



bisbe, la seu, els monestirs, els castells...– són, en gran mesura, els mateixos que pos-
seïen els alous abans de l'any 1000 o bé hereus directes a causa de la feudalització. Si
aquest era el cas, l'alou o domini eminent medieval tindria el seu origen en la jurisdic-
ció pública, en mans reials fins als segles IX i X, i posteriorment repartida i esmicolada
mitjançant beneficis, primer, vendes i infeudacions, més endavant. Això pot semblar que
lliga millor amb les tesis del historiadors fiscalistes que no pas amb les dels feudalistes,
quan parlen de l'origen d'aquestes formes de possessió, però també s'ajusta a una pro-
gressiva evolució cap a formes feudals de domini, a partir dels segles X-XI.

5) Com és que gairebé cap de les vil-les esmentades a la rodalia de Girona no hagi
donat lloc a nuclis de població agrupats fins els segles XIX o XX? Deixant de banda Salt,
Celrà i Bescanó, només trobem petits nuclis, al voltant de les esglésies parroquials a
Cartellà, Sarrià, Vilablareix, Aiguaviva, Fornells o Campdorà, seguint el model clàssic de
poble nascut d'una sagrera. En canvi, la majoria dels topònims de vil•les o vilars esmen-
tats entre els segles IX-XI no desenvoluparen nuclis de població, o bé ho varen fer molt
més tard; és el cas de Canet, Montcal, Sant Medir, Armentera, Segalars, Clarà, Parets Rufí,
Domeny, Fontajau, Taialà, Montràs, Montagut, Sant Julià de Ramis, Santa Eugènia, Pla de
Girona, Montilivi, Vila-roja, Palau Sacosta, Madrencs, Sant Daniel, Orta, Palol, Quart,
011eda, Vilademany, Llambilles, Llambilloles, Fornellets...

A la rodalia de Girona, en el segle XI, podem documentar algunes sagreres que des-
prés desaparegueren; a Canet, i Sant Julià de Ramis, fet indicatiu que no sempre aquest
tipus d'agrupament d'edificis va donar lloc a nuclis de població consolidats.

Té cap relació aquest poblament, històricament poc o gens concentrat, amb els
models de poblament, propietat i explotació de la terra que semblen albirar-se cap als
segles X-XI? Per què va dominar el poblament dispers en masies?

6) D'altra banda, els nombrosos Palaus i Palols que trobem repartits pr la geografia
gironina –uns 30 documentats entre els segles IX-XI a les comarques gironines–, dos dels
quals se situaven a les portes de Girona –Palau Sacosta i Palol d'Onyar-, han estat expli-
cats per alguns historiadors (Pierre Bonassie) com la supervivència les possessions o
explotacions de domini públic o fiscal del Baix Imperi, d'època visigoda o carolíngia;
altres autors (Pere de Palol) prefereixen identificar-los com a residències senyorials que
tractaven de reproduir el luxe dels "palaus" imperials o reials, sense cap vincle necessa-
ri amb les propietats d'origen públic. Per la seva banda, Ramon Martí pensa que el seu
origen cal cercar-lo en època musulmana (segle VIII), en els Balads o centres d'explo-
tació fiscal establerts per les autoritats musulmanes prop de les antigues calçades roma-
nes, dites balads en àrab. ¿Quina de les interpretacions és correcta?

7) El sistema de les vil-les és dinàmic en el temps? Indicis com l'aparició i desenvo-
lupament documental, a principis del segle X, de Domeny i Bruguera, primer com a
vilars, després com a villa en el primer cas són una mostra del naixement de nous ter-
mes segregats d'altres més grans –en aquest cas, de Parets Rufí–?, poden ser també un
indici de desdoblaments els diminutius esmentats en molts casos; Palau-Palol, Fornells

-Fornellets, Llambilles-Llambilloles i, ja més lluny de Girona; Torrent-Torrentí, Fortià
-Fortianell, Porreres-Porreroles, Toralles-Toralloles, Estany-Estanyol, Canepost-

Canepostell ...? Aquest procés es pot relacionar amb l'expansió demogràfica i la creació
de nous nuclis de població a partir dels segles IX-X?



Notes

(1) Donació a Sant Daniel, any 1018. Els almoiners del comte Ramon Borrell; el seu fill Berenguer Ramon,
i la seva vídua Ermessenda, feien un acurat recompte dels termes de la rodalia; molts definits explícita-
ment com vil-les; on se situaven els alous que el difunt comte va deixar al monestir benedictí de Sant
Daniel. (Marquès, Col-lecció diplomàtica de Sant Daniel..., citat, doc. núm. núm. 6).

(2) De fet, disposem de nombroses referències a l'existència de termes en el comtat de Girona, abans del
segle XI, dits generalment Valls, que agrupaven diverses vil•les i vilars, i que se situaven a una certa
distància de la capital. La Vall d'Aro surt citada, per primer cop, l'any 881, com un terme íntegre que el
rei Carloman va donar al bisbe Teuter Abadal, Catalunya Carolíngia..., citat, 135). La Vall d'Anglès,
incloïa una villa, dita Palaciolo de Merlago, citada des dels anys 860 i 898 (Pruenca i Marquès, El diplo-
matari de Santa .Maria..., citat, doc. núm. 3 i 6) i altres esmentades al llarg del segle X. La Vall
d'Arbúcies, esmentada com un terme que inclou diverses vil•les i vilars els anys 900 i 923 (Ordeig, Les
dotalies..., citat, 118). La Vall de Llagostera, citada amb les seves vil-les i vilars l'any 914 (Miquel, Liber
Feudorum Maior..., citat, 391). L'any 949 el comte Sunyer donava el terme de la Vall d'Amer al mones-
tir de Santa Maria, de la mateixa vall (Pruenca i Marquès, El diplomatari de Santa Maria..., citat, doc.
núm. 9). L'any 950 el bisbe Gotmar consagrava l'església parroquial de terme de la Vall de Santa Coloma,
amb les seves vil•les i vilars (Catalunya romànica V..., citat, 340). L'any 966, el testament del comte Miró
va deixar a Santa Maria de Ripoll la Vall de Tossa, (Montsalvatje, Noticias históricas... V, citat, 208) que
afrontava amb els veïns termes de Lloret i Caldes. L'extens terme de Maçanet, aplegava diversos termes
menors; arribava fins Llagostera –document citat de l'any 914–, i incloïa Lloret l'any 1002 (J.M. Pons Guri,
"Document del vescomte Seniofred...", citat, 6). Caldes també sembla el centre d'un terme major; la
seva parròquia aplegava la veïna Vallcanera, l'any 968, i limitava amb els termes veïns de Llagostera i
Maçanet, tal com podem deduir pels documents, citats, dels anys 914 i 966. Probablement, moltes d'a-
questes Valls o termes vicarials van donar lloc als castri o termes dels castells, en el segle XI, mitjançant
la cessió, o usurpació, de l'autoritat comtal. Sens dubte, una recerca més acurada faria trobar-ne d'altres.

(3) Només cal veure el recull de documents dels tres volums on es concentra tota la documentació dels com-
tats d'Osona i Manresa anterior a l'any 1000, per adonar-se com, gairebé sempre, les propietats són situa-
des dins els termes del comtat, el castell i la villa, per aquest ordre decreixent (Ordeig. Catalunya
Carolíngia IL.., citat).

4) En el plet celebrat l'any 898 a la ciutat de Girona, entre l'abat Supursuleu, de Sant Medir i Sant Genís, i
el comte Guifré, sobre la jurisdicció de tot el terme de Palol de Merlac (La Cellera de Ter), quinze veïns
tractaren de demostrar, sense aconseguir-ho, que havien venut els seus drets sobre la dita villa al comte
Guifré. (Pruenca i Marquès El diplomatari de Santa .Maria..., citat, doc. núm. 6). El monestir havia rebut
aquest terme en un precepte d'immunitat reial de l'any 860.

(5) En el judici sobre drets fiscals del comte d'Empúries a Vilamacolum, celebrat l'any 913, dotzenes de veïns
tractaren de demostrar que el comte havia perdut aquells drets per prescripció, car feia més de trenta
anys que no es cobraven. (Simó, "Aportación a la documentación...", citat, doc. núm. 2 i 3, 1021-1025).

(6) J. DURLIAT, Les finances publiques de Diocletien aux Carolingiens (284-889). París, 1990, 152-156 (vil•les
d'època romanogermànica) i 253-256 (per les d'època carolíngia).

(7) Martí, Col•lecció diplomàtica ..., citat, doc. núm. 71, 116-119.

(8) Udina, El archivo condal de Barcelona..., doc. núm. 6.

(9) L'any 948, el bisbe Gotmar va donar a la seu de Girona la villa de Llebrers (a la riba del Fluvià, entre
Navata i Espinavessa), que li havia arribat per heretament dels seus pares i per un precepte (d'immuni-
tat) del rei Lluís. (Arnall i Pons, L'escriptura a les terres gironines..., citat, doc. núm. 7).

(10) Sobre aquesta darrera qüestió, podem recordar que l'any 887, el bisbe Teuter va donar catorze esglé-
sies de la rodalia de Girona a la canònica de la seu (Martí, Col lecció diplomàtica ..., citat, doc. núm.
17, 83-85), on hi figuraven els noms de moltes de les vil•les on se situaven les citades basíliques; Cartellà.
Estanyol, Salitja, Vilobí, Riudellots, Fornells, Fornellets, Perles, Lambilloles, Salt, Montfullà i Vilablareix,
Excepte Fornellets, Perles i Llambilloles, aquestes vil-les del segle IX han sobreviscut fins als nostres dies,
donant lloc a molts dels centres de població de la rodalia de Girona, que conserven els mateixos noms.
Sembla probable, per tant, que l'origen de moltes poblacions actuals calgui cercar-lo abans de la for-
mació de les sagreres en el segle XI.

(11) "... sembla descartat que les uillae catalanes puguin identificar-se sistemàticament amb dominis caro-
lingis clàssics i la seva estructura binària formada per reserva i masos, tot i que efectivament en algunes



villae apareixen masos en el segle X ..." (L. To, Familia i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles IX-
XII), Barcelona, 1997, 52). Sembla, per tant, que To no exclou l'existència d'aquest tipus de villa, enca-
ra que rebutja la seva generalització.

(12) En el seu anàlisi sobre els punts de vista adoptats per diversos historiadors "feudalistes" catalans sobre
les vil•les altmedievals, Salrach senyala com aquests s'han limitat a descriure la villa en un doble sentit;
com un marc unitari de jurisdicció i, en segon lloc, com un espai fragmentat des del punt de vista de la
propietat, sense aprofundir gaire en la relació entre domini i propietat (Salrach, "Tres mots polèmics... ",
citat, 15-16).

(13) Bonassie no troba cap contradicció entre la definició d'una villa com unitat de domini o jurisdicció, i
la diversitat de propietats en mans dels pagesos (Bonassie, Catalunya mil anys enrera..., citat, 188-191).
Nosaltres pensem que aquesta era una situació comparable a la distinció entre domini eminent i domi-
ni útil, tan freqüent en els textos medievals.

(14) El document cita un alou de la parròquia de Sant Vicenç de Canet, format per casals, cultius, erms i
una sagrera que afrontaven a occident amb la villa de Canet. (Martí, Col lecció diplomàtica..., citat, doc.
núm. 263, 272-274). En aquest cas, la referència a la villa no indicava un terme, car l'alou esmentat se
situava dins el terme de la citada vil la, sinó un punt de referència geogràfic, un edifici o conjunt edifi-
cat, en la direcció on ara hi trobem la Torre de Canet, el casal que fou residència dels senyors de Canet.

(15) Es tracta de la venda de dues feixes de terra situades dins el terme de la parròquia de Sant Cugat de
Salt ... in ipso plano contra ipsa villa; que podem traduir "...en el pia, davant de la villa" (Marquès, El
diplomatari de Sant Daniel..., citat, doc. núm. 23). En aquest cas, l'esment la villa no indica el terme
on se situaven les terres, sinó un lloc concret, uns edificis o nucli habitat, que servia com a punt de
referència, on, segurament, també s'hi trobava el temple parroquial.

(16) Vilademuç desapareix com a villa des del segle XII i només surt esmentat com a topònim d'un mas, i
centre d'una petita rodalia, al sud del terme de Montfullà (Castells i Colomer, Elspergamins de l'Arxiu...,
doc. núm. 155, 234, 240, 249, 250, 251, 254, 256, 257, 264...).

(17) Sobre el cementiri altmedieval de les Goges, cal veure l'estudi fet en aquest mateix volum, en la sec-
ció corresponent al terme de Sant Julià de Ramis.

(18) Des de mitjan segle XI, el villare Abdirama o Abderrama, un topònim indiscutiblement d'origen àrab,
s'esmenta com un dels vilars que pertanyia a la villa de Bàscara (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany...,
citat, doc. núm. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 37 i 78). És també el nom d'un personatge que apareix en un
de dits documents (Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 17, 87-89).

(19) La villa de Lac, que va donar lloc al mas de can Llac, ben a prop del cim dels Àngels i de la carretera
de Girona a Madremanya, és citada també amb el topònim de Castellar l'any 1028, quan la comtessa
Ermessenda va donar un alou en aquell terme del monestir de Sant Daniel (Marquès, El diplomatari de
Sant Daniel..., citat, doc. núm. 9).

(20) X. Alberch i J.M. Burch, "El pla de Girona en època tardo-antiga", Annals de l'institut d'Estudis Gironins,
XXXVIII, 1997, 1311-1320.

(21) Veure nota 18.

(22) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 2, 7 i 10, 57-58, 66-69 i 73-75, respectivament.

(23) Marquès, Cartoral, dit de Carlemany..., citat, doc. núm. 11, 13 i 21, 75-78, 81-82 i 93-96, respectiva-
ment.

(24) Sobre l'evolució de l'estatut dels coloni, ingenui, servi i, en general, dels habitants dels fundi baixim-
perials, esdevinguts uillae des dels segles VI-VII, veure Durliat, Les finances publiques de Diocletien...,
citat, 85-93, 175-182 i 274-284. La tesi de l'autor és que els coloni baiximperial evolucionaren, amb
poques modificacions cap als ingenui i servi, habitants de les vil-les visigodes, merovíngies i carolíngies.
Al Llarg d'aquells segles s'hauria mantingut estable el marc territorial de la uilla, l'antic fundus dels segles
IV i V, com l'àmbit de l'exercici de l'autoritat púbica.

(25) A. Galera, Diplomatari de la vila de Cardona (966-1276), Barcelona 1998, doc. núm. 7. Es tracta de la
renovació que va fer Borrell II d'una carta anterior, donada pel comte Guifré a finals del segle IX.

(26) La butlla del papa Formós al bisbe Servus Dei (892) es troba reproduïda, transcrita i traduïda a
Catalunya romànica, XXIII..., citat, 161-164. La butlla del papa Romà (897) ha estat publicada per
Marqués, Cartoral, dit de Carlemany... citat, doc. núm. 20, 92-93.



VL3. Les parròquies (fig. 89 a 91)

La xarxa parroquial paleocristiana.
Tradicionalment ha estat situat en Falta edat mitjana el procés de formació de la xarxa

parroquial de les terres catalanes. Sempre s'ha considerat que la millor prova era l'a-
bundància d'actes de consagració de noves esglésies, especialment en els segles X i XI,
i la corresponent definició dels seus límits i drets parroquials, fet que sovint ha estat
interpretat com una fundació. Ara bé, darrerament aquesta opinió s'ha començat a corre-
gir; d'una banda perquè les prospeccions arqueològiques, cada cop més freqüents en el
subsòl de les esglésies, detecten uns precedents més remots, que sovint cal situar en
època paleocristiana. D'altra banda perquè, a poc que furguem en les fonts documen-
tals i estudiem, per exemple, l'origen de moltes advocacions de les esglésies parroquials,
descobrim signes inequívocs de major antigor.

La rodalia de Girona presenta, en aquest sentit, un testimoni excepcional. Es tracta de
la dotació realitzada pel bisbe Teuter, l'any 887, a la canònica de la seu gironina, amb
les dècimes i primícies, es a dir, els drets parroquials, de catorze esglésies del voltant de
la ciutat (fig. 89). Es tractava de tres esglésies situades al nord del Ter; Sant Vicenç (de
Canet), de Cartellà (Sant Feliu) i Sant Gregori, i altres onze al sud del riu; Sant Andreu
d'Estanyol, Sant Joan (d'Aiguaviva), de Salitja (Santa Maria), de Vilobí (Sant Esteve), de
Riudellots (Sant Esteve), els delmes (de la parròquia) de Fornells i Fornellets, Sant Martí
(de Cassà) prop de Perles, Sant Cristòfol de Llambilloles, Sant Cugat de Salt, Sant Pere
de Montfullà i Sant Menna de Vilablareix (1). Observem que, de vegades, les esglésies
són citades amb el nom de la seva advocació, i altres amb el de la vila o terme on estan
edificades.

Entenem que aquest document fa referència a una gran part de la xarxa parroquial
dels voltants de Girona, potser tota la que hi havia més enllà del terme de la parròquia
episcopal, tot i què la paraula "parròquia" no sigui esmentada en cap moment. Però si
en fixem en algunes característiques del document, veurem que, en primer lloc, el text
esmenta la donació a la canònica de les dècimes i primícies de les citades 14 basíliques,
tal com l'Església havia establert en el Concili de Nicea de l'any 325. En segon lloc,
sabem que totes les esglésies esmentades l'any 887 són citades, explícitament, com
parroquials a partir dels segles X-XI. A més formaven, i encara formen, un continuum
territorial, car limiten les unes amb les altres sense deixar espais buits.

Quan situem aquestes parròquies sobre el mapa, constatem la forta correspondència
amb la xarxa parroquial que ha arribat, gairebé, fins als nostres dies, la qual cosa fa pen-
sar que la majoria de les esglésies ja hi eren en el segle IX, i segurament abans i tot;
però també què els seus límits parroquials no serien gaire diferents als dels temples
moderns. D'altra banda, la xarxa parroquial dibuixada l'any 887 deixava pocs espais
buits, potser cap, en relació al terme parroquial de Sant Feliu, parròquia episcopal fins
al segle XI. Només hi manquen les esglésies de Sant Feliu de Parets Rufí (o de Domeny),
Sant Narcís de Taialà. Sant Ponç de Fontajau, Santa Eugènia, Santa Margarida de Quart i
Sant Sadurní de Palol, totes elles citades, per primer cop, un o dos segles després del
document de 887.

Tots aquests arguments ens porten a afirmar que la xarxa parroquial del territori giro-
ní estava prou vertebrada en el segle IX; i que possiblement tenia un origen més recu-
lat, possiblement paleocristià (anterior al segle VIII) atesa, en primer lloc, la tradició anti-
ga de moltes de les advocacions. També podem observar com, d'acord amb l'ordenació
dels topònims en el text del bisbe Teuter, no semblen detectar-se espais intersticials entre
les diverses esglésies parroquials esmentades, que han format un espai compacte fins als



St Vicenç 
^

• dearset

St Feliyde
Cart là

i

S re ori

Giron

•St Cugat
de Salt

St• re de 
Montfullà^

St Menna de

	

•Vilablareix	 j

StAnd u	 J
r l-

d' tan

Joan d'Aíguaviv St C at•de	 i
• ornelis

^J	 St Cristò de
Sta Maria de	 LI 	 ajes
• Salitja

St Esteve de
Riudellots •

St. Esteve de	 St Martí prop
• Vilobí	 de Perles •

I	 < 100m	 1 200-300m
100-150m	 300-400m	 0	 5km
150-200m	 D >400m

Fig. 89. Mapa que il-lustra la dotació que feia Teuter a la canònica de la Seu de Girona.

nostres dies. Si algunes d'aquestes esglésies mostren indicis arqueològics paleocristians

(Salt, Montfullà, Vilablareix) No sembla versemblant que aquesta xarxa tingui uns orí-
gens tan antics com aquests indicis arqueològics?



Un fet destacat d'aquesta xarxa parroquial suburbana, és el seu allunyament de la
Girona antiga. Deixant de banda l'església de Sant Cugat de Salt, situada a 4 Km. del
nucli antic gironí, totes les altres basíliques esmentades se situaven a més de 5 Km; les
més properes per la banda sud; Fornells i Llambilles, se situen a 8 o 9 Km de la Força
Vella. Aquesta llunyania podria ser deguda a dues causes excloents;

a) La primera seria que altres parròquies se situessin entre les esmentades i Girona,
com Sant Feliu de Parets Rufí, Santa Eugènia, Sant Sadurní de Palol o Santa Margarida
de Quart. Si aquestes parròquies ja existien en el segle IX, la qual cosa no podem asse-
gurar, no van ser donades pel bisbe Teuter –en desconeixem els motius– i, d'aquesta
manera tindríem una xarxa parroquial encara més densa i propera a la ciutat.

b) Una altra raó podria una possible més gran extensió de la parròquia episcopal
–Sant Feliu de Girona– que s'escamparia pel pla de Girona, al nord i al sud de Ter. Sobre
això sabem, amb tota seguretat, que Sant Feliu limitava, en el segle XI, amb als límits
d'algunes de les parròquies esmentades en l'any 887, Sant Cugat de Salt, Sant Menna de
Vilablareix i Sant Cugat de Fornells. Això planteja una altra hipòtesi; podria ser que, a
les darreries del segle IX, la parròquia de la seu gironina inclogués tots els termes fins
als límits de les parròquies dotades per Teuter a la canònica. Això significaria que cap,
o la majoria, de les parròquies intermèdies –Sant Feliu de Parets Rufí, Sant Narcís de
Taialà, Sant PonÇ de Fontajau, Sant Pau de Sarrià, Santa Eugènia de Tolosella, Sant
Sadurní de Palol i Santa Margarida de Quart– no existien en el segle IX.

Es tracta, com podem veure, de dues hipòtesis excloents i només una investigació
més acurada, amb dades arqueològiques incloses, podrà confirmar una o l'altra. En
alguns casos, com Sant Ponç de Fontajau, Sant Narcís de Taialà, Sant Pau de Sarrià o
Santa Eulàlia Sacosta, hi ha raons significatives per pensar que no existien, com a seus
parroquials, abans del segle XI.

El document del bisbe Teuter és excepcional des de molts punts de vista., alguns dels
quals s'han tractat o es tractaran al llarg d'aquest treball. Ara voldríem, solament, centrar-
nos en les advocacions, resseguir-ne l'antigor fins on sigui possible i deixar constància
d'un fets que ens sembla evident: una xarxa parroquial densa, ben estructurada que a
grans trets sembla anterior a la invasió àrab (fig. 89).

Entre els temples esmentats, hi constatem la presència de la basílica d'Aiguaviva dedi-
cada al "precursor", Sant Joan Baptista, el darrer sant bíblic, aquell que batejà al riu Jordà
Jesús i que, recordem-ho, morí decapitat avançant d'alguna manera, la figura dels futurs
màrtirs cristians. El seu culte és ben documentat i a bastament estès al món hispà ante-
rior a l'ensorrament del regne visigot, amb esglésies dedicades i, fins i tot, la presència de
relíquies (2). En dues ocasions, Riudellots i Vilobí, les basíliques són dedicades al pro-
tomàrtir, Esteve, lapidat a Jerusalem poc temps després de la mort de Jesucrist. El paper
destacat d'aquest interessant personatge en alguns dels capítols dels Actes dels apòstols,
llibre canònic del cristianisme, refermà el seu prestigi que s'accentuà amb la "invenció"
de les seves despulles a Terra Santa el mes de desembre del 415. Recordem que Orosi,
que aleshores es trobava en aquella província de l'imperi, fou comissionat per dur capa
Hispània relíquies d'aquest sant que acabaren a Menorca en mans del bisbe Sever ajudant
a protagonitzar una història realment extraordinària en molts aspectes (3). Recordem,
també, l'existència d'una làpida emporitana on s'esmenta el nom d'Esteve probablement
en relació a la deposició de relíquies en un temple d'aquella antiga ciutat episcopal (4).
Aquests documents de primera mà palesarien l'antigor i la importància d'aquest culte a
bastament documentat arreu d'Hispània ja molt abans del domini visigot (5).

Entre els apòstols, tal com es posa de manifest d'ençà els orígens de l'Església hispà-
nica, trobem la presència d'una basílica dedicada a Pere i una altra a Andreu, ambdues



de tradició llarga i potent. El culte del príncep dels apòstols, tan íntimament lligat al de
Pau, és d'origen romà. Esglésies dedicades i presència de relíquies testimonien aquest
importància (6). Andreu, semblantment, rebé culte des del segle IV a l'occident del món
mediterrani i des del segle VI s'assenyala la presència de relíquies i dedicacions arreu de
la Península Ibèrica (7).

Si ens centrem en el culte dels màrtirs, observem l'existència de tres noms absoluta-
ment raonables: Feliu, el sant local el culte del qual assolí prestigi i importància fins al
punt de ser un dels sants màrtirs hispànics més universals (8), dues vegades Cugat, occit
a Barcino, segons deduiríem de Prudenci i que sovint trobem molt relacionat amb Feliu
fins al punt que tradicions tardanes feien germans i que tant en les fonts antigues com
en la força i prestigi dels seu culte sempre quedà a certa distància, difuminat, fins al punt
que a Barcelona fou desplaçat, ja d'antic, per Eulàlia, una invenció a partir de la potent
màrtir de Mèrida (9). La presència de Vicenç no ens ha de sorprendre. És, a molta distàn-
cia, el màrtir hispà més conegut i prestigiós, de fama universal (10). La força del seu culte
es féu sentir, també, al nostre país hi són nombroses les esglésies dedicades. Interessa
constatar que els tres sants documentats patiren martiri durant la darrera gran persecu-
ció , en els primers anys del segle IV, la més pròxima en el temps i la que deixà un
record més evident en aquestes terres. Tampoc hauria de considerar-se casualitat que el
lloc de martiri d'aquest tres sants es localitzi al llarg de la Via Augusta, a Gerunda,
Barcino i Valentia.

Entre els sants màrtirs orientals, hi són presents Cristòfol i Menna. Del primer n'és ben
documentat el culte a Hispània a època del domini visigot, amb existència de relíquies
i altres evidències fermes (11). El seu prestigi perdurà al llarg de l'edat mitjana. Sobre
Menna, patró dels camellers, un sant egipci que morí durant la persecució de Dioclecià
i que gaudí d'un prestigi enorme fins al punt que sobre la seva tomba, a l'oest
d'Alexandria, al desert, va néixer un lloc de pelegrinatge de primera magnitud i d'abast
mediterrani que durant més de 250 anys fou visitat per milers de viatgers. Les ampullae
que d'allí arribaven a l'occident, palesen la força del santuari. Ja d'ençà del segle VII,
amb l'ocupació sassànida i, molt més important, la conquesta àrab, significà el trenca-
ment del flux de pelegrins i, a mig termini, la fi de la vida del santuari. Aquest fet degué
significar, també, l'inici d'un cert oblit del prestigi d'aquest sant a l'occident que hauria
acabat per desaparèixer. Cal considerar-lo, en tot cas, un culte un culte minoritari però
no pas inexistent, i, segons pensem, d'un regust molt vell que ens situaria com a molt a
la vora, vers mitjan segle VII. En aquest sentit, García Rodríguez (12) destaca la ine-
xistència d'indicis ferms del seu culte a Hispània si deixem de banda l'existència d'algu-
nes ampullae.

Martí fou l'únic confessor que, abans de la invasió àrab, gaudí d'un culte estès i
important almenys d'ençà el segle VI (13). Recordem que Tours, nucli i epicentre d'un
culte popular que començà amb moltíssima força immediatament després de la mort del
bisbe-confessor, fou part del regne visigot de Tolosa fins a Vouillé (507) i que tal com
s'observa en els textos de Gregori de Tours, les relacions i contactes entre món franc i
món visigot, pel que fa a contactes religiosos i pelegrinatge pietós, foren fluïts i perma-
nents. Pensem que convé considerar aquestes qüestions a l'hora de propugnar un ori-
gen antic al culte de Martí al nostre país, especialment pel que fa a la Catalunya Vella.

La Mare de Déu tingué culte estès i ben documentat d'ençà, sobretot, de les decisions
preses en el concili d'Efes del 431. A Hispània, durant el segle VII, sovintejaven les esglé-
sies i catedrals que li eren dedicades i, altrament, durant l'any litúrgic eren també mol-
tes les festes que li eren dedicades. Tampoc manquen notícies sobre l'existència de relí-
quies (14).



Finalment hauríem de referir-nos a una advocació que es desmarca aparentment del
conjunt que acabem d'analitzar. En efecte, l'església dedicada al papa Gregori el Gran,
sembla trencar aquell consens. Recordem que morí a inicis del segle VII i que no sem-
bla que hagués tingut culte a Hispània abans de la invasió àrab tot i que és ben docu-
mentada una forta veneració i 1'apreci i expansió dels seus escrits des de molt aviat (15).

A partir d'un estudi general sobre les parròquies de l'actual diòcesi de Girona (16)
podem observar la freqüència de les advocacions d'aquells temples i comparar-les amb
la nòmina aplegada en la donació de Teuter tot i considerar que en casos puntuals una
església parroquial hagi pogut canviar de patró. Tant se val, el sentit general no se'n veu
afectat. El primer que podríem assenyalar és, globalment, l'antigor de les dedicatòries de
les basíliques esmentades el 882. Llevat del cas de Sant Gregori, tan excepcional com
únic, puix que cap altra església parroquial és o ha estat dedicada al gran bisbe romà,
que no sembla que pugui ser portada abans del segle VIII, les altres podrien ser per-
fectament molt més antigues. Cal, doncs, treure'n conseqüències directes i suposar que
tots els altres temples abans de l'atzagaiada arabobereber?. De cap manera, perquè sense
una constatació textual o arqueològica seria exposat i arbitrari fer-ho però si que és legí-
tim plantejar-ho com una possibilitat a tenir en consideració i que caldrà anar confirmant.
En un quants d'aquells llocs s'han identificat restes importants de vil-les romanes que
podrien molt bé ser en la gènesi del temple, potser d'origen privat que haurien acabat
esdevenint esglésies parroquials. Montfullà, Vilablereix i, potser, Salitja, on les prospec-
cions recents han posat de manifest l'existència d'un important establiment rural romà,
en serien els exemples més clars. D'altres llocs, les notícies són o més disperses i, per
tant, de menys valor per que cal considerar (Canet, Sant Gregori, Salt, Estanyol,
Aiguaviva..).

En segon lloc, recordar que les advocacions documentades reproduirien el prestigi
d'uns cultes determinats en el conjunt de la diòcesi. Esteve, amb dues basíliques dedi-
cades a redós de la ciutat de Girona, és patró de 31 parròquies essent superat, només,
per Santa Maria –78 i una en la donació de Teuter–, per Sant Martí –50 i una– i Sant Pere
–32 i una–. Vindrien, al darrera, Sant Feliu –22 i una– (entremig hi hauríem de situar
l'arcàngel Miquel, amb 27 advocacions i sense representació en el document de dona-
ció), Sant Andreu –19 i una–, Sant Vicenç –18 i una–, Sant Joan –13 i una– (col-locant-
hi al mig Sant Julià i Santa Basilissa amb 15 dedicatòries) i Sant Cristòfol –9 i una–.

Molt interessant és el cas de Sant Cugat que solament té dedicades quatre esglésies
parroquials dues de les quals, recordem-ho, en el territori immediat de Girona (Salt i
Fornells-Fornellets), essent les altres dues, Rabós de Terri al Pla de l'Estany i Albons, a
l'Alt Empordà. Pensaríem que és el reflex paradigmàtic d'un cert prestigi assolit per
aquest màrtir, tan lligat a Feliu, que s'hauria desenvolupat a redós de Gerunda com a
conseqüència de la força extraordinària d'aquell culte irradiat des del martyrium. Per
altra banda, convindria recordar que el fet que només una de les basíliques del docu-
ment de Teuter tingui com a protector el sant gironí cosa que podria fer reconsiderar la
seva importància religiosa no és altra cosa que un miratge. Efectivament, recordem que
l'església parroquial de Parietes Rufini li era dedicada i que la parròquia de Sant Feliu
de Girona abastava molt més enllà dels límits d'una villa convencional.

Un altre fet a considerar és l'origen i establiment de l'estructura parroquial en aques-
tes contrades.

Si haguéssim de fer cas de la documentació textual, caldria veure-ho com un fet prou
tardà, del segle X i, sobretot, XI. Tanmatex, és absolutament impensable no imaginar una
estructura parroquial plenament desenvolupada durant l'antiguitat tardana. Certament és
indiscutible constatar que en els seus orígens el cristianisme fou un fet urbà que de



seguida se sobreposà a l'estructura territorial romana: la ciuitas. La predicació en el terri
-torium degué ser lenta però és segur que s'hi hagué de pensar i calgué prendre-s'ho

seriosament d'ençà la Pau de l'Església.
No és el moment ni el lloc de reflexionar sobre com i quan es cristianitzà els pagi

dels bisbats de Girona i Empúries que sempre s'ha suposat que fou un procés molt llarg
opinió que no compartim o que com a mínim caldria matisar. D'allí on posseïm dades
contrastables, sovint arqueològiques i, per tant, d'interpretació discutible, fa l'efecte que
d'ençà el segle V, potser avançat, ens trobem en un món plenament "cristià" tal com
palesarien les tombes dels cementiris amb aquesta cronologia que en alguna ocasió s'as-
socien a esglesioles funeràries. Aquestes necròpolis són senzilles, nascudes, en ocasions,
a l'entorn d'una tomba monumental prestigiosa, sense ofrenes i sense signes ni senyals,
si no són de tipus cristià, que denotin pervivències paganes.

Altrament, els concilis d'època visigoda —i recordem que el 517 se'n celebrà un a
Gerunda— deixen ben clar una complexíssima organització diocesana i territorial i un
interés pel bon funcionament de les esglésies rurals. Seria impensable, d'ençà del segle
VI com a mínim, imaginar un cert descontrol en aquest tema absolutament primordial.

Una altra qüestió ben diferent és saber si aquestes basíliques rurals, que s'alçarien a
redós de les vil-les, petites agrupacions humanes, cruïlles de camins o al damunt d'an-
tics llocs de culte, prestigiosos, que calia cristianitzar, eren obra individual dels domini
actuant pel seu compte, de la jerarquia eclesial o de tots dos. És interessant, com ja tor-
narem a veure, observar que en alguns dels punts estudiats on hi ha informació arque-
ològica suficient, hi ha coincidència entre l'existència d'una vella villa i d'una l'església
(Montfullà, Vilablareix..) o d'un establiment de tipus militar —el castellum de Sant Julià
de Ramis— i un lloc de culte que, com en els casos anteriors esdevingué l'església parro-
quial. En altres casos —Salt—, les dades arqueològiques fan sospitar una alta cronologia
pel temple primigeni. Cal continuar avançant en aquesta línia de recerca que donarà, no
en dubtéssim pas, molts bons resultats.

Sant Feliu, l'antiga parròquia episcopal (fig. 90 i 91)
Com acabem d'explicar, la parròquia més destacable del territori gironí era, sens

dubte, la de Sant Feliu de Girona, atesa la seva gran dimensió i el fet que, fins al segle
XI havia estat la parròquia de la seu de Girona, que tingué com a temple únic el de Sant
Feliu fins al primer terç del segle IX, que esdevingué una seu doble, Sant Feliu i Santa
Maria, entre els segles IX i X, Fins que Santa Maria esdevingué seu única i les dues ins-
titucions van repartir-se el seu terme parroquial i el seu patrimoni aloer. Aquesta parti-
ció es pot observar en diversos documents de mitjan segle XI. L'any 1053, el preveres
Bonfill i Bonuç, sagristans primer i segon de la seu, respectivament, pactaren la donació
al segon de la meitat dels delmes i primícies parrochie sancte Marie sedis et sancti Felicis;
és a dir, de la parròquia (singular) de la seu de Santa Maria i de Sant Feliu, aleshores ja
abadia canonical (17). El text reconeix, per tant, que les dues institucions ja estaven
separades, però encara compartien el mateix terme parroquial. De fet, el repartiment
només a afectava a la part dels drets parroquials rebuts per la seu episcopal.

Un altre document, no datat però que cal situar entre el 1064 i el 1071, recorda els
successius acords a que arribaren, en dates anteriors (a partir de 1020), els abats Blidguer
i Berenguer de Sant Feliu, d'una banda, i els sagristans de la seu, Bonhom primer, i els
citats Bonfill i Bonuç després, sobre el repartiment dels delmes i primícies del terme
parroquial. L'acord establia, en línies generals, que el drets parroquials que pagaven els
gironins —delmes i primícies—, quan els produïssin els habitants que vivien dins murs de
la ciutat serien per Santa Maria, i quan fossin dels que vivien fora murs es dividiren per
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meitats amb Sant Feliu. Aquesta divisió, grosso modo, seria la dels termes parroquials
d'ambdues esglésies des d'aleshores (18).

A més d'incloure el territori de la ciutat, sabem que, fins el segle XI, l'antic terme epis-
copal s'escampava, amb tota seguretat, pels termes veïns del Pla de Girona, Palau
Sacosta, Montilivi, Vila-roja, Susurbio, i també, pel Mercadal, Cuguçacs, Sant Daniel,
Santa Eulàlia Sacosta, Pedret i Pont Major, encara que les referències a aquests darrers
siguin més tardanes.

,	 'St Cugat Sta E-gènia
de Salt

ete d

St Menna d
•Vilabidteix	 1

aaí n d'guavi 	 StJ.

200-3COm

	

D 100-150m	 - 300-400m	 0

	

D 150-200m 	 >400m

• Esglésies parroquials
O Monestirs
O Altres esglésies

Fig. 90. Mapa de les esglésies en el segle X en els entorns de Girona.

1	 ç	 St•- St Lloren 0
de Bescanó	 M

St Andreu
d'Estanyol

<- i nnm



Fora dels límits de la ciutat de Girona, la parròquia de Sant Feliu abastava:
- En primer lloc, el terme de Palau Sacosta, què s'esmentava en relació a Sant Feliu

des de dates molt primerenques. L'any 1028, la donació d'uns alous del terme de
Forne lls afrontava, a nord ... in parrochia sancti Felicis martiris Gerunda, in uilla
que dicitur Palacio. Una parroquialitat que es va mantenir fins el segle XX (19).
L'any 1060, s'esmentava la donació d'un alou a la Vall Profunda ... in parrochia
sancti Felicis Ierunde. La Vall Profunda s'integrava dins Susurbio, situat entre la Vall
de Sant Daniel i la muntanya dels Àngels, tal com podem veure en documents del
segle XI corresponents a dit terme. D'altra banda, els nomenclàtors diocesans del
segle XIV ratifiquen la parroquialitat de Sant Feliu de Girona en dit lloc (20).

- També pertanyien a la parròquia de Sant Feliu els termes de Vila-roja i Montilivi. El
primer surt citat l'any 1084 per la venda d'una vinya situada ... in terminioparrochie
sancti Felicis Gerunde, in uilla Roga. Les notícies que tenim del terme de Montilivi
-Monte Eusebio- són més tardanes; la relació apareix l'any 1298 quan s'esmenta una
jueria ... de Montiribi que est in parrochia Sancti Felicis Gerunde (21). De tota mane-
ra, el veïnatge amb les vil-les de Palau i Vila-roja, totes dues de la parròquia de Sant
Feliu, sembla concloure que Montilivi també tenia, necessàriament, la mateixa
parroquialitat des d'una data reculada.

- El terme del Pla de Girona, situat al sud del Mercadal, surt definit com pertanyent a
la dita parròquia en dates tardanes, a partir del segle XIII. Concretament, l'any 1276,
l'abadessa de Sant Daniel lloava un camp situat al costat de l'honor de Vilabertran
(coromina de Lavadora) situat entre els camins de Barcelona i de Vic ... in Plano ante
Gerunda, in parrochia Sancti Felicis (22). També els fogatges del segle XIV identifi-
caven aquesta situació; els de 1359-1365 i 1379-81 explicaven que el terme de
Gironella del Pla, situat fora dels límits de la ciutat, era de la parròquia de Sant Feliu.

- La vall de Sant Daniel no presenta indici de parroquialitat explícita fins les acaba-
lles del segle XII. L'any 1195 es parla de la venda d'una vinya ... in parrochia et in
alodio Sancti Felicis et Sancti Danielis... ; una manera de referir-se als drets que el
monestir de Sant Daniel tenia en el terme de Sant Feliu, segurament des de la seva
Fundació. D'altra banda, hem de recordar que la Vall es va mantenir dins d'aquest
terme durant molts segles (23).

- El lloc o terme de Cuguçacs, apareix relacionat amb la parròquia de Sant Feliu des
de començament del segle XIII, quan, l'any 1201, s'esmenta dit lloc dins la citada
parròquia. Una mica més al nord, entre Cuguçacs i el Mercadal, l'any 1249 surt citat
el lloc de Fontanilles, formant part de la parròquia de Sant Feliu (24).

- La villa i terme del Mercadal, presenta una parroquialitat complicada car, d'una
banda, la presència de l'església de Santa Susanna com a seu parroquial no es fa
evident fins al segle XIII, encara que surt esmentada, només com església, en 1'XI.
D'altra banda, sabem que totes les terres situades al sud del seu terme -Fontanilles,
Cuguçacs, el Pla de Girona, Palau Sacosta i Montilivi- eren de la parròquia de Sant
Feliu de Girona. Per això, i sense cap prova documental específica, ens inclinem per
defensar la parroquialitat de Sant Feliu sobre el terme del Mercadal, probablement
fins a mitjan segle XIII -1256- (25).

- Pedret i Pont Major també han format part del terme de Sant Feliu des de molt antic,
encara que la documentació trigui a detectar-ho. Per exemple, sabem que l'any 1353
s'esmentava el lloc d'Agulló -on hi havia l'hospital de Pedret- dins el terme parro-
quial de Sant Feliu. Per la seva banda, Pont Major, conegut, des de començament
del segle XIII -i en els fogatges del segle XIV- amb el nom de Montjuïc, es citat com
un terme integrat dins la parròquia de Sant Feliu de Girona (26).



- La relació de Santa Eulàlia Sacosta amb l'antiga parròquia episcopal de Girona és la
més complicada de resoldre. La seva relació amb el bisbe sembla evident, car l'es-
glésia s'aixecava en l'alou episcopal i, d'altra banda, el seu petit terme es trobava
encastat entre territoris que pertanyien a la parròquia de Sant Feliu, com la Vall de
Sant Daniel i Pedret. La seva aparició tardana —any 1078— i la incorporació de
Campdorà al seu terme, són indicis de la formació tardana d'un nou terme parro-
quial —probablement entre els anys 1066 i 1078—, segurament sobre una petita part
del vell terme episcopal (27).

Deixant de banda aquestes referències, més o menys segures, a l'extensió de l'antic
terme episcopal, trobem els casos menys segurs de Santa Eugènia i Sant Sadurní de
Palol, amb indicis poc clars sobre la seva adscripció al terme de Sant Feliu, o bé la seva
possible existència com a parròquies pròpies. Sobre aquesta qüestió ens n'ocuparem
més endavant.

Tampoc són gens clars els indicis sobre la possible extensió del terme parroquial de
Sant Feliu de Girona al nord del Ter. Com veurem tot seguit, resulta especialment signi-
ficativa la tardana aparició —posterior a l'any 1000— de les advocacions dels temples que
esdevingueren seus parroquials; Sant Julià de Ramis, Sant Pau de Sarrià, Sant Ponç de
Fontjau i Sant Narcís de Taialà, que no semblen anteriors al segle XI. Només el temple
de Sant Feliu de Parets Rufí, que sembla citat el 922, tot i que no sigui segur, podria ser
anterior.

L'absència de tots aquests temples en la dotació del bisbe Teuter (any 887) resulta cla-
morosa, com ho demostra el fet que hi surtin esmentades altres parròquies veïnes, com
St. Vicenç de Canet, Sant Feliu de Cartellà i Sant Gregori, a les quals hauríem d'afegir el
terme de Sant Medir, aleshores monestir de Sant Medir i Sant Genís, documentat des de
830. Des del segle IX, o abans, aquests quatre temples, amb els seus termes, envoltaven,
pel nord i per l'est, els citats dominis episcopals.

Si tenim en compte l'absència de temples parroquials documentats abans del segle XI
dins els extensos dominis episcopals de Castellum Fractum i Parietes Rufini —amb la
possible excepció del cas ja citat, i dubtós, de Parets Rufí—, se'ns planteja la qüestió de
quin era el terme parroquial del qual formarien part. El més probable sembla que for-
messin part de l'extens terme episcopal de Sant Feliu de Girona, d'on es van anar segre-
gant, progressivament, noves parròquies, com veurem tot seguit.

La xarxa parroquial ampliada en els segles X-XI (fig. 90 i 91)
Hem vist com la donació del bisbe Teuter i les evidències sobre l'extensió i l'antigor

del terme de Sant Feliu constaten l'existència, des d'èpoques reculades, d'una important
xarxa parroquial a l'entorn de Girona. Però això no significa que més endavant no s'hi
detectin indicis de canvis, que anaren en el sentit d'una densificació creixent.

Pensem que algunes parròquies poden haver estat constituïdes en una data impreci-
sa, però posterior al segle IX, i sempre, pel que sembla, com a segregacions de l'antiga
parròquia episcopal. En referència ais temples parroquials citats al nord del Ter, tenim
els casos de Sant Julià de Ramis, un temple romànic encara dempeus, documentat des
del 1019 i que, arqueològicament parlant, presenta una fabrica molt poc anterior; també
el de Sant Pau de Sarrià que no està documentat abans del 1087. Els dos temples es loca-
litzaven en l'antic i extens terme i alou episcopal de Castellum Fractum, que no sembla
disposar de parroquialitat pròpia abans del segle XI. En l'altre gran terme episcopal,
Parietes Rufini, els temples de Sant Ponç de Fontajau i Sant Narcís de Taialà no surten
documentats fins a començament del segle XII, Sant Narcís de Taialà l'any 1107, en rela-
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Fig. 91. Mapa de les esglésies de l'entorn de Girona en el segle XI.

ció a una deixa testamentària i Sant Ponc de Fontajau en 1134, a causa de la venda d'una
vinya situada a prop del temple. Pensem que aquestes primeres referències se situen no
gaire temps després de la consagració de les dues esglésies.

Sant Narcís de Taialà, per la seva advocació, i per les dades documentals, presenta
indicis d'una existència parroquial relativament "tardana "; no sembla que pugui ser ante-
rior a finals del segle X o principis de 1'XI. En efecte, l'advocació del presumpte sant giro-
ní no es detecta, en aquest bisbat, abans de l'any 1000. La devoció fomentada cap aquest



sant començà a principis del segle XI, com mostra el sermó d'Oliba de Vic dedicat a Sant
Narcís (28).

Respecte de Sant Ponç de Fontajau, tot i la manca de dades arqueològiques, dispo-
sem d'importants arguments a favor d'una parroquialitat "tardana" (segle X o, millor, XI).
El vilar de Bruguera-Fontajau se cita, per primer cop, l'any 922 juntament amb el vilar
de Domeny, sense esmentar cap relació de precedència. En canvi, l'any 950 se citen unes
terres ... in terminio de Dominio in locum que ocupen Brugaria vel Monte Eudone, és a
dir, en el lloc de Bruguera que pertany al terme de Domeny, indicant clarament una
subordinació del primer respecte al segon. Com ja hem vist que l'any 950 el lloc de
Bruguera-Fontajau formava part del terme de la villa de Domeny, sembla lògic pensar
que també formaria part de la mateixa parròquia que la seva villa mare. Per tant, a mit-
jan segle X no podia existir, encara, la parròquia de Fontajau, car no coneixem casos de
vil-les que tinguin dividit el seu terme en parròquies distintes; tampoc coneixem cap vilar
que tingui un centre parroquial i la seva villa principal no.

També sembla un indici tardà l'aparició de l'advocació de Sant Ponç, suposat bisbe
de Girona que hauria fet professió de martiri en aquesta ciutat i que segons proclama-
rien fonts hagiogràfiques molt tardanes hauria estat membre d'una família amb propie-
tats importants a la riba esquerra del Ter a l'alçada de Fontajau, cosa que explicaria la
dedicatòria del temple. Tot fa pensar en una invenció tardana, posterior a la de Narcís,
a la qual ajudaria a donar coixí retrocedint una mica més la llista episcopal i lligant un
bisbe màrtir amb un altre prelat també santificat pel martiri. Pensem que seria una con-
taminació del màrtir Ponç, bisbe de Cemenelum, d'origen romà, occit durant la perse-
cució de Valerià. El poc valor d'aquestes referències, un afegit tardà per donar gruix a la
invenció de Narcís, es veu ben reflectida en les dedicatòries dels temples parroquials d'a-
questa diòcesi, on Ponç només ha tingut dues esglésies dedicades, l'antiga de Fontajau
esmentada per primer cop el 1193 i desapareguda, i la d'Aulina, citada el 1279 i agrega-
da a Sant Salvador de Bianya el 1420, en clar paral-lelisme, per altra banda, amb Narcís.

Sant Feliu de Parets Rufí és el tercer temple i, pel que sembla, el més antic del vell
domini episcopal de Parietes Rufini. S'esmenta, explícitament, a mitjan segle XI, com un
de les esglésies parroquials que la comtessa Ermessenda tenia en feu episcopal i va
haver de tornar al bisbe Berenguer. Potser hi ha indicis anteriors, car el 922 s'esmenta-
va el vilar de Montràs, del terme de Taialà, que afrontava a sud amb una terra de Sant
Feliu, una referència que ens situa en la direcció on es va trobar l'antiga església de Sant
Feliu de Parets Rufí, encara que també podria tractar-se d'una possessió de l'antiga esglé-
sia episcopal. Sigui com sigui, el temple de Parets Rufí s'hauria aixecat, o hauria esde-
vingut parroquial, entre els segles X i XI.

Al nord del riu Galligants, a llevant del Ter, i al sud del Congost. disposem d'indicis
indirectes, però significatius, a favor del manteniment, en alguns sectors, de la parròquia
episcopal de Sant Feliu fins ben entrat el segle XI. Aquesta es mantindria al llarg del
temps en el terme situat al llarg del curs del Ter, l'actual barri de Pont Major.

En canvi, des de la 2 a meitat del segle XI observem l'aparició d'una parròquia, dita
de Campdorà l'any 1066, que pensem és la mateixa de Santa Eulàlia Sacosta en 1078.
Campdorà depengué de la parròquia de Santa Eulàlia fins a començament del segle XIX,
i ja s'esmentava com a part seva en el segle XII (1182).

Ja hem apuntat els indicis que ens fan sospitar les raons de l'aparició d'una parròquia
tan anòmala, situada prop del monestir de Sant Pere de Galligants i no gaire lluny de l'an-
tiga seu de Sant Feliu. La iniciativa va ser, sens dubte, del bisbe, car al llarg de tota l'edat
mitjana els documents diuen que Santa Eulàlia, i tot el seu entorn, eren un alou episco-
pal. Des de bon començament es deuria plantejar la qüestió del seu terme parroquial, car



l'indret de la costa se situava entre Pedret, parròquia de Sant Feliu, i la vall de Sant Daniel,
on el nou cenobi devia fer funcions parroquials des de la seva fundació, a començament
del segle XI. En aquestes condicions, Santa Eulàlia no comptava amb prou espai a sud,
est i oest, per bastir-se un mínim terme parroquial. L'única solució va ser eixamplar-se cap
al nord, cap a les vil•les de Campdorà i Elzeda. Pensem que, jurídicament parlant, això
no plantejava problemes, car les dues vil•les devien formar part de l'antic terme episco-
pal de Sant Feliu, sobre el qual el bisbe, i els seus clergues, hi tenien drets inqüestiona-
bles. Més endavant, en el segle XII, la pressió dels feligresos de Campdorà, el nucli prin-
cipal de la parròquia, devien aconseguir una església sufragània més propera –Sant Jaume
de Campdorà– i aquesta bicefàlia es mantingué fins al segle XIX.

A ponent de l'Onyar, pels volts de l'any 1000 s'escampaven el termes del Mercadal,
Cuguçacs, Pla de Girona i Tolosella. Sembla que en els tres primers casos la parroquia-
liat pertany a Sant Feliu de Girona des de molt antic; l'església del Mercadal, documen-
tada des del segle XI i amb alguns indicis arqueològics més antics, no se cita com a
parròquia fins mitjan segle XIII, i, des d'aleshores, aquesta cita esdevé molt freqüent, la
qual cosa ens fa pensar que fou aleshores quan l'antic temple de Santa Susanna fou ele-
vat a la categoria de parroquial, segurament en relació amb la importància urbana i
demogràfica que va adquirir el seu veïnat aleshores. Per tant, tot el sector situat a ponent
de l'Onyar hauria format part de la parròquia episcopal, des del Ter, al nord, fins el límit
entre els termes de Palau Sacosta i Fornells, al sud.

Una altra qüestió planteja l'església de Santa Eugènia, al lloc de Tolosella, citada per
primer cop l'any 988, quan va ser donada en testament a Sant Pere de Galligants. El
document l'esmenta com a domus i la donació no cita drets parroquials, la qual cosa
planteja el dubte de si ens trobem davant una església privada, que pertanyia a la testa-
dora, la noble Ermengarda. En canvi pensem que en el 1056, quan se cita el terme de
Santa Eugènia, aquest topònim ja havia substituït el de Tolosella. Pensem que aleshores
ja es podria donar la condició parroquial de l'església, segurament per iniciativa dels
abats de Sant Pere de Galligants, que van rebre la donació de la citada Ermengarda.

Al sud de Palau Sacosta i Vila-roja, els documents citen, des de començament del
segle XI, les parròquies de Sant Sadurní de Palol i Santa Margarida de Quart, que ales-
hores s'interposaven entre l'antiga parròquia episcopal de Sant Feliu de Girona, al nord,
i parròquies citades en la donació del bisbe Teuter com Sant Cristòfol de Llambilloles
(després Llambilles), Sant Cugat de Fornells i Sant Menna de Vilablareix. La qüestió és si
aquelles parròquies ja existien en el segle IX, i no van ser esmentades aleshores, o bé si
van ser fundades després, al llarg del segle X o principis de l'XI, en qualsevol cas abans
de 1028 –primera cita de la parròquia de Quart– i de 1041 –primera menció de Sant
Sadurní de Palol–; tampoc tenim cap referència a l'existència d'aquestes vil-les abans de
1028 i 1015, respectivament. En canvi, les seves advocacions podrien indicar un origen
més antic. La manca d'indicis arqueològics o documentals fa que no puguem obtenir una
conclusió definitiva.

Hipòtesis de debat
La cronologia de la formació de la xarxa parroquial en relació als termes de les vil•les

és anterior o posterior? Si la xarxa parroquial fou posterior i s'adaptà als termes de les
vil-les, la seva existència, en el segle IX, seria un indici que el sistema i límits de les vil•les
documentades era més antic, tot i que no podem precisar l'època. Si, per contra, supo-
sem que el sistema de les vil-les es va encabir i ajustar dins els límits parroquials, les
parròquies serien anteriors a les vil-les documentades entre els segles IX-XI. Argumentar
sobre les dues hipòtesis.



Malgrat l'evidència del document del bisbe Teuter (any 887), molts autors insisteixen
que el desenvolupament de la xarxa parroquial, principalment, entre els segles X-XI. Per
què? Consideren que el document de l'any 887 no presenta indicis concloents sobre la
parroquialitat de les esglésies citades? No és prova suficient el fet que cada basílica cita-
da en dit document tingui assignades delmes i primícies; els drets parroquials principals?
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V1.4. Les vies de comunicació (fig. 92)

Abans de passar a descriure la complexa xarxa viària que estructurava aquest territo-
ri a l'entorn de l'any 1000, pensem que és raonable analitzar quins eren els mots, les
paraules, els sinònims usats en la documentació escrita entre els segles IX i XI, per defi-
nir camins i vies.

Si observem el sistema de camins que articulava aquestes contrades i que en molt
aspectes suposem que era d'una gran antigor, veurem com es fan servir indistintament
les paraules VIA i STRATA/STRADA, ambdues testimoniades d'antic i quasi sempre
acompanyades dels complements que inde pergit o ubique pergit i, ja més endavant
(962), assenyalant amb precisió, de vegades, el lloc cap a on es dirigia ... que discurit ad
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Fig. 92. Mapa de les principals vies de comunicació documentades a l'entorn de Girona.



Percetualment, STRATA o STRADA és força més usat que VIA tot i que durant el segle
X es fan servir tantes vegades un com l'altre. Tanmateix, i caldrà veure quines conclu-
sions en traiem, en els documents més antics constatem com es fa servir preferentment
VIA. Poc a poc començaria a fer-se servir, també, STRATA/STRADA que, com hem dit,
acabaria essent molt més utilitzat. Al segle XI, STRATA/STRADA apareix en 23 ocasions
i VIA només en 9. En cap cas, a través de la lectura dels diferents documents, hem pogut
copsar un matís, unes diferències entre VIA i STRATA/STRADA. Tot fa pensar què es trac-
taria de sinònims perfectament intercanviables i que no caldria imaginar diferències sig-
nificatives tècniques, històriques o jeràrquiques entre un paraula i altra.

A partir del segle XI de vagades STRATA/STRADA s'acompanya de l'adjectiu
PUBLICA sense, però que puguem deduir que aquest complement definitori tingui un
valor determinat i, sobretot, no concloure que les altres STRATAE o VIAE enumera-
des sense adjectivar fossin privades o tinguessin una altra consideració. Queda clar
que de vagades un mateix camí és anomenat públic i altres no. Solament un cop,
entre els documents que hem fet servir, ja dins del segle XII, s'anomena una VIA com
a pública.

En relació a aquestes qüestions pot tenir un cert interès recordar que una de les darre-
res mencions tardoantigues de la xarxa viària de l'actual Catalunya, concretament l'anti-
ga Via Augusta, és anomenada en la Historia Wambae regís de Julià de Toledo, redacta-
da en el darrer quart del segle VII, el vell camí d'Hèracles s'anomena STRATA PUBLICA.
En aquest cas, la menció és interessant i valuosa per vàries raons entre les quals assen-
yalaríem la tria de STRATA per VIA, potser més en ús en anys anteriors, mot que aca-
barà imposant-se en el llatí tardà i en el vocabulari de moltes llengües romàniques
—entre les quals el català— esdevenint el mot més usat inicialment i, segonament, per l'ad-
jectiu de PUBLICA que en aquest cas implicaria la pertanyença a la comunitat i la cura
obligada per part de les institucions públiques.

Recordeu que dèiem que en els documents més antics, fins a mitjan segle X, es fa
servir VIA quasi exclusivament, cosa que podria ser presa com una contradicció contra
el que hem escrit en relació a l'acceptació preferent del mot STRATA/STRADA pel català.
Això ho explicaríem per un ús volgudament arcaic i erudit entre els escribes d'aquest
període que cercaven sovint paraules de regust clàssic, menys usades o rares, per
demostrar els seus coneixements i el domini de la llengua de cultura. Que
STRATA/STRADA era el mot popular ho prova l'aparició posterior amb una força extra-
ordinària i les marques que ha deixat en la toponímia i en altres aspectes de la llengua
viva (els cognoms d'Estrada o Estrader, entre altres).

Finalment, assenyalaríem que preferentment trobem més vegades STRADA que STRA-
TA, és a dir, la paraula ja en català davant del mot correcte en llatí, ja des del segle X,
segona meitat. Deduiríem, d'aquest fet, que a Catalunya Vella, tothom pronunciava
STRADA i no STRATA com esqueia en llatí correcte.

Com ja hem dit, la documentació altmedieval deixa veure una important xarxa de
comunicacions al voltant de Girona; una xarxa que devia tenir un origen més antic, que
en alguns casos podem resseguir; i que va mantenir la seva funció, amb alguns retocs,
durant els segles posteriors. Per això podem afirmar, sense por d'equivocar-nos, que
gran part del sistema de vies que convergeixen actualment cap a Girona, és hereu d'a-
quella antiga organització que ha de tenir uns antecedents romans, atesos els orígens de
la ciutat.

En gran mesura, la reconstrucció d'aquesta xarxa és possible, si més no en gran part,
gràcies a l'abundància de referències a carreteres i camins que s'esmenten a la docu-
mentació alt i baixmedieval. Molts dels alous o parcel-les citats limitaven amb vies de



comunicació, que surten citades, de vegades, amb detalls sobre la seva direcció –sovint
de sortida o arribada a la mateixa Girona–. En canvi no donen cap dada sobre les seves
característiques tècniques; no sabem si conservaven els característics empedrats en
alguns trams, ni tampoc si passaven més o menys a prop del les vil-les o esglésies que
posaven en comunicació.

Les dades recollides en aquest estudi permeten definir una quinzena de rutes que,
connectaven Girona amb el seu territori i que analitzarem a continuació:

1. La via de Girona a Sant Gregori. Al nord del riu Ter, s'escampava un reguitzell de
vil-les i vilars com Bruguera, Domeny, Parets Rufí, Sant Gregori-l'Armentera, Segalars i
Clarà, que estaven unides per una via que realitzava la mateixa funció que l'actual GE
531 –la carretera de Girona a Les Planes per la Vall de Llémena– i que devia seguir un
recorregut semblant. Podria sortir documentada, per primer cop, l'any 931 quan es des-
criu la donació d'un camp en el terme de Domeny que afrontava a nord amb una carre-
tera que ... indepergit, –que va cap allà–, sense esmentar-ne la destinació, encara que la
seva afrontació com a límit nord del camp, situava la dita carretera en sentit est-oest, la
qual cosa concorda amb la direcció lògica de la via. L'any 950 sembla esmentar-se la
mateixa via en una permuta de terres que va afectar el terme de Bruguera-Fontajau; una
d'elles afrontava a sud amb un riu (podria tractar-se de la riera de Taialà) i a nord amb
una via que segurament és la citada més amunt (fig. 92).

Però és amb dos documents dels anys 962 i 963 que trobem una certesa absoluta
sobre aquesta via; tots dos esmenten vendes de terres en el terme de la villa de
Domeny, el primer afrontava a sud amb la riba del Ter, l'altra limitava al nord amb la via
... que discurrit ad lerunda civitate –la via que anava a Girona–. Una dada semblant a la
proporcionada en l'any 963 on la via citada limitava al nord d'un camp i era descrita com
la ... strata que discurrit a Gerunda civitate.

Encara l'any 1005 trobem una referència que, suposem, pertany a la mateixa via. Es
tractava de la donació d'un camp situat dins el terme del vilar del difunt Amorós –con-
dam Amoroni–, que tot indica es tractava del mateix vilar de Bruguera-Fontajau; el camp
se situava entre dues vies, la segona era citada com la ... via que pergit ad Sancto
Gregorio.

Sembla força versemblant que la via tingués el seu punt de partida a l'alçada de l'ac-
tual pont de la Barca, en el mateix lloc on, durant segles, hi havia un gual i una barca
per travessar el Ter cap a Girona, car no hi va haver pont fins a començament del segle
XX. La via devia travessar tot el pla fins Sant Gregori, però en arribar a prop del Llémena
segurament es bifurcava. Una branca devia anar cap al nord-oest, cap a la vall del
Llémena. Una altra devia enfilar per l'estret pas entre el Ter i la muntanya de Sant Grau,
cap a Constantins, Sant Julià del Llor i Amer. Segurament d'aquesta darrera via parla un
document de l'any 1184 que cita una feixa de terra situada en el pla de Segalars, parrò-
quia de Sant Gregori, que afrontava al sud amb la.. strata que pergit apud Gerunda –la
carretera que va a Girona– i a nord amb una terra del mas Clarà, antiga villa que se
situava a ponent del dit pla.

2. Les vies cap a Taialà, Cartellà i Canet. Al nord de la via de Sant Gregori s'escam-
paven un conjunt de vil-les i vilars, com Taialà, Montràs, Forgell, Cartellà, Canet,
Serrallonga, Sant Medir, Montcal..., que disposaven d'una xarxa de vies de difícil recons-
trucció, car els detalls que coneixem no són prou aclaridors, encara que deixen entre-
veure algunes semblances remarcables amb la xarxa actual

Per exemple, l'any 1035 trobem que unes terres del terme de la villa de Cartellà van
ser donades a l'església parroquial; ambdues afrontaven amb una carretera que s'orien-
tava en direcció nord-sud. Encara què, per manca de detalls, no podem precisar gaire



més, hem de recordar que el sector oriental del terme està travessat per diverses vies,
en direcció nord sud, que connecten Cartellà amb llocs com Forgell, Sant Medir i
Montcal.

Dóna més informació un document de l'any 1086 que esmenta un alou que afronta-
va a orient amb ... ipsa strada que pergit ad Sancti Vincentii —la carretera que porta a
Sant Vicenç de Canet—, que se situava dins el terme de la villa de Serrallonga, de la
mateixa parròquia. Com que l'alou descrit afrontava amb el riu Tornavells —la riera de
Canet— a occident, la descripció lliga molt bé amb el recorregut de la carretera GEV-5313
que corre riera amunt fins passar davant la dita església.

D'una notable precisió resulta la donació a Sant Feliu de Cartellà d'una casa amb
terres, situada en el cap de la villa de Canet, entre les riberes del Gàrreb i del Cagarot,
on actualment hi trobem el veïnat de la Vileta. El límit pel nord era ... ipsa strata que per-
git ad sanctum Felicem —la carretera que porta a Sant Feliu de Cartellà—. Encara avui
podem reconèixer aquesta carretera en la que uneix els petits nuclis de la Vileta, Sant
Feliu i Sant Medir (fig. 92).

3. Possible via de Fontajau a Sarrià, a l'esquerra del Ter. En la citada permuta del bisbe
Gotrnar amb la noble Rainilda —any 950—, s'esmenta un grup de terres situades en el terme
de Brugaria vel Monte Eudone, que nosaltres interpretem com els indrets de Fontajau i el
Puig d'en Roca. La segona de les terres afrontades limitava a orient amb una ... strata que
iode discurrit —és a dir, una carretera que hi passava—, a més de diversos alous que per-
tanyien a Sant Pere de Galligants. Cal considerar que la majoria de carreteres del terme
de Bruguera-Fontajau no podien tenir un recorregut nord-sud, car circulaven en direcció
oest, cap a Domeny, o nord-oest, cap a Taialà. Això deixa plantejada la possibilitat què
l'esmentada carretera tingués l'origen en el gual de la Barca i seguís la direcció nord cap
a Sarrià. D'altra banda, la presència, documentada, de diversos alous de Sant Pere de
Galligants prop de l'angle del riu Ter, reforça aquest punt de vista (fig. 92).

4. El camí de França i el Pont Major. Des de la porta nord de Girona (el portal de
Sobreportes), l'antiga via seguia el seu recorregut nord passant a ponent del monestir de
Sant Pere i l'estret pas de Pedret, al final del qual s'hi trobava una ...petra ficta quem
votant Pausa —és a dir una pedra dreta, probablement un mil•liari, situat al costat d'un
punt de parada en el camí, —una pausa o pausata en llatí—, tal com explica el document
d'una venda comtal de l'any 980. A més el mateix text també cita el pont situat al nord
de l'alou descrit, el vell pont romà que va restar dempeus fins el 1939 i que, des del
segle XIII, va ser conegut amb el nom del Pont Major.

No tenim gaires referències de l'antiga via, més properes a Girona; en canvi dispo-
sem d'altres en indrets situats més al nord. Així l'any 1007 trobem que una venda d'u-
nes terres a Cervià situava a orient ... ipsa strada francisca —la carretera de França— com
a límit oriental (1). Es tractava, sens dubte, de l'antiga via Augusta que, passant per
Cervià i Canallera, travessava el Fluvià per anar a trobar els cims dels Pirineus (Summum
Pyreneum) més al nord. Una altra branca se separava a Medinyà per travessar el Fluvià
a Bàscara; hi trobem referències l'any 921, quan un judici sobre alous a la villa de
Bàscara esmentava com el límit oriental ...pergit per ipsa via Mercadaria —és a dir, que
anava per la via Mercadera— (2). Es tractava de les dues branques d'una mateixa via que,
després del pont i la Costa-roja, es dividia en arribar a Medinyà. Sens dubte la referèn-
cia a aquestes dues vies amb el seu nom propi, orientades cap a França i el seu previ

-sible tràfec comercial, indiquen que devien conservar una funció important com a eixos
vertebradors del territori (fig. 92).

5. El camí cap a Banyoles i Esponellà. A partir del Pont sobre el Ter, la via devia bifur-
car-se; la carretera principal agafava, com ja hem vist, el camí cap a l'Empordà, mentre



que una altra branca seguia en direcció nord-oest, cap al comtat de Besalú. Aquesta via
la trobem força ben documentada des del segle XII, però en realitat tenia uns orígens
més antics, com veurem tot seguit. L'any 923 va ser consagrada la nova església parro-
quial de Fontcoberta, prop de Banyoles i va ser dotada amb terres dels termes veïns de
la Farrés i Centenys (3). Les diverses terres limitaven amb una carretera; strata publica,
sempre orientada en direcció nord-sud i que presenta un recorregut força semblant a
l'actual carretera GEV-5136, que comunica Fontcoberta amb Esponellà.

Pensem que aquest itinerari correspon a una via força antiga, que anava de Girona
fins a Esponellà, on enllaçava amb la via Empúries Besalú, i on hi havia un pont que
travessava el Fluvià. No cal confondre aquesta via amb la de Banyoles, que sembla més
moderna; ambdues se separaven al pla de Sords, després d'haver seguit el mateix reco-
rregut des del pla de Sarrià. Aquesta duplicació de la via la trobem esmentada en un
document de l'any 1128, on se cita la venda d'una terra del terme de Sords que afron-
tava a orient amb la via que pergit ad Balneolas, i a sud amb la via que pergit ad
Gerundam. Deixant de banda aquestes referències més allunyades, el cert és que no
sabem res d'aquesta via en els trams més acostats a la ciutat, abans del segle XIII (fig.
92).

6. La via del Mercadal a Salt i Bescanó. Al sud del Ter, des de Girona fins a Montfullà,
s'escampa una plana, avui molt urbanitzada, irrigada pel rec Monar i que travessava els
termes del Mercadal, Santa Eugènia i Salt. Totes aquestes vil•les estaven enllaçades per
una via principal que s'esmenta sovint, des del segle X, amb el nom de "carretera que
va a Girona ". L'any 989 trobem per primer cop aquesta referència, la ...strada que va a
Girona, en un document transcrit al català, que citava una casa i terres del terme de Salt
que afrontava amb la carretera al sud i el rec del Ter al nord. El mateix tipus de referèn-
cies se citen en documents diversos; l'any 1027 ... strada que va a la ciutat, el 1064
...estrada que va a Ierona, sempre en el terme de Salt, probablement seguint el mateix
recorregut que fa el carrer Llarg de Salt.

Molt més explícita és la referència d'un document de l'any 1076, on s'esmenta la
venda d'una coromina en el Mercadal que afrontava al nord amb el riu Ter i al sud amb
... ipsa strata publica que pergit iuxta regum de comiti usque ad ipso Mercadal; és a dir,
amb la carretera que anava al costat del rec comtal (el rec Monar) fins al Mercadal.
Podem identificar aquesta via amb les citades anteriorment, tot i que se situava al nord
del rec, mentre que en el terme de Salt semblen seguir de ben a prop el curs del rec pel
sud i sovint surten afrontades en relació a hortes. Aquest canvi de costat és lògic si pen-
sem que el Mercadal se situava, i encara ho fa, al nord del citat rec.

La mateixa via la trobem encara més enllà, a Montfullà, l'any 1097, quan una terra
situada al costat de la font de Montfullà es feia afrontar al sud ... in via que pergitur
Gerundam. La via continuava més enllà, tal com explica un document de l'any 1157 que
cita una feixa de terra situada en el pla de Montfullà que afrontava a sud ... in via pubi-
ca que pergit a Basquanon. És evident que la via seguia un recorregut al sud del Ter fins
a la vall d'Anglès i més enllà (fig. 92).

7. La via cap a Vilablareix. La trobem per primer cop en un document tardà, de 1184,
que tracta de l'establiment fet per Sant Daniel als Sitjar d'una feixa en el pla de Salt, que
afrontava a orient amb l'alou dels establerts (el mas Sitjar) i a occident ... in strata publi-
ca que tendit a Gerunda apud Villablareix. Malgrat que la referència pugui semblar tar-
dana, no dubtem de l'antiguitat de la via, que relacionava la ciutat amb un altra de les
vil-les més properes de la rodalia, documentada textualment des del segle IX, i amb
dades arqueològiques encara més antigues. El camí transitava molt proper al rec de la
Massana, segons sembla al nord del mateix, tal com indiquen documents del segle XIV



(4). Tot i la seva proximitat amb el camí de Salt, amb el qual corria paral-lel en el seu
tram final, prop del límit amb Santa Eugènia, sembla que moria en el camí de Vic, ben
a prop del lloc on aquest travessava el Güell (fig. 92).

8. La via cap a Aiguaviva, el camí de Vic. Una altra de les vies més clarament descri-
tes per la documentació antiga és la que havia relacionat Girona amb Vic, probablement
des d'època molt reculada. L'any 1056, un important document episcopal citava els límits
dels termes de Salt i Santa Eugènia; al sud afrontaven amb la ... strata que pergit de
Gerunda ad sanctum Iohannem Aquevive -la carretera de Girona a Sant Joan
d'Aiguaviva-, i també amb la parròquia -avui municipi- de Vilablareix. Es tracta d'a-
frontacions que, encara avui, limiten el terme de Salt pel sud. Si observem, en els mapes
moderns, els límits entre el terme de Salt i l'antic municipi de Palau Sacosta, avui Girona,
veurem com segueix una antiga via de comunicació que encara porta el nom de camí
de Vic en algun dels seus trams -entre el Perelló i ca n'Aliu-. Al nord del veïnat del
Perelló pren els noms de carrer del Perelló i carrer del Montnegre, fins enllaçar amb el
Passeig d'Olot prop de l'antic pont del Dimoni, on el Passeig creua el riu Güell. El fet
que, encara avui dia, un bon tram d'aquest camí sigui el límit entre els termes munici-
pals de Girona i Salt, diu molt sobre l'antiguitat dels límits territorials en aquestes con-
trades.

Podem reconstruir el recorregut, gairebé sencer, d'aquesta via des d'Aiguaviva fins el
Pont del Dimoni. En canvi sabem poc de l'itinerari més proper a la ciutat, fins a la riba
de l'Onyar. Malgrat tot, disposem de dades, encara que una mica més tardanes. En el
segle XIII apareix un carrer, dit de les Savaneres, que passava per davant de l'actual casa
de Cultura i arribava fins al gual de l'Onyar, on ara hi ha la plaça de Catalunya, i on ales-
hores hi havia una passera que portava fins a l'inici del carrer d'Albareda (5). El carrer,
per la banda de ponent, quedava tancat per un portal. dit Portal Major de les Savaneres,
en el mateix lloc on s'hi va fer una porta de la muralla en el segle XV, un portal d'en-
trada a la ciutat que deixava fora del recinte el proper cenobi de Santa Clara.
Desconeixem de quina manera es produïa la connexió entre el dit portal i el Pont del
Dimoni, car la construcció del baluard de Santa Clara en el segle XVII va desfigurar com-
pletament el sistema viari de la zona i aquest es va refer, sobre bases noves, a finals del
segle XIX. De tota manera, coneixem bé l'existència, en aquest sector, de la via, car l'any
1258 s'esmentava una coromina situada en el pla de Girona, que afrontava amb els
camins de Salt, al nord, i de Vic, al sud (6) (fig. 92).

9. L'antiga via Augusta, el camí a Palau i Caldes. La primera referència escrita a
l'antiga calçada que comunicava Girona amb Barcelona, és força antiga. L'any 878, un
precepte reial atorgava a la Seu de Barcelona un conjunt de vil•les i vilars -Riells,
Breda, Campins, Cerdans...- que anaven des del Montseny fins a ... alia stratam que
pergit de Gerunda ad Barcinonam (7), es a dir, l'altra carretera que va de Girona a
Barcelona. La mateixa via la trobem l'any 1022, quan hom parla d'un mas situat dins
el terme de Palau Sacosta, al sud de la villa, que afrontava a l'est amb el riu Onyar i
a l'est amb ipsa strada qui pergit ad Barchinona... , la carretera que anava a
Barcelona. D'acord amb la situació topogràfica de les afrontacions del document, el
citat mas se situava, probablement en l'indret el Pla d'en Triola, situat al sud de Palau,
entre l'Onyar i la carretera vella de Fornells; d'aquesta manera, sembla confirmar-se
l'antiguitat de la citada via, el vell camí que entrava a Girona per l'actual carrer de la
Rutlla.

Pocs anys més tard, trobem la mateixa via una mica més al sud; concretament l'any
1032, dins la parròquia de Fornells, i en el terme de la villa de Fornellets, va tenir lloc
la donació d'un alou que afrontava, a occident, amb la ... via que pergit ad Gerundam.



El recorregut general de la Via Augusta en aquest territori ens és ben conegut a par-
tir, no cal dir-ho, dels itineraria o de documents epigràfics més antics com són el 4 vasos
de Vicarello, sobretot després de la identificació de Caldes de Malavella amb Aquae
Calidae , i, per tant, amb la necessitat de cercar Aquae Voconiae (en datiu plural en els
documents), més enllà de l'urbs,. de fet, tal com passa actualment tant amb la via del
tren com amb la carretera N-II, que circulen més cap a ponent. Tanmateix, a nivell de
detall el nostre coneixement varia considerablement d'un lloc a un altre. Entre Medinyà
i Palau Sacosta, el recorregut pot ser fixat amb moltíssima precisió (8) mentre que més
cap al nord o al sud les apreciacions de detall són molt menys acurades.

Més enllà de Palau, la via seguia, no en podem dubtar, el camí vell de Fornells, sem-
pre a redós de la riba esquerra de l'Onyar que es devia travessar només un cop. Deixava
Caldes a llevant, seguint si fa no fa el recorregut del camí ral per Franciac on, potser, cal-
dria situar Aquae Voconiae. És també molt probable que, d'època immemorial existís una
variant que circulés per la plana , a l'oest de Palau, generant un seguit de camins secun-
daris que comunicaven les diverses vil-les d'aquest territori i molt més enllà (camí de Vic,
camí del Ter...), que en època medieval esdevingué el camí barcelonès que acabaria
imposant la seva comoditat i lògica arraconant a vial secundari, el vell tram enlairat (Palau
Sacosta) de la Via Augusta. Aquesta manera de fer –creant camins alternatius– és absolu-
tament normal i ben coneguda en les grans vies antigues i l'observem manta vegada en
la mateixa via Augusta més cap al nord on funcionà simultàniament la variant de Sant
Miquel de Fluvià que s'aproximava a Empúries i el camí de Bàscara, un i altre fossilitzats
per la via del tren o la N-II (9). Recordem que en plena edat mitjana es distingeix amb
claredat entre el camí de Caldes, mencionat com a tal per primer cop el 1165) que pas-
sava per l'actual carrer de la Rutlla, Palau Sacosta i Fornells, i el camí barcelonès (carrer
Ultònia, carretera de Barcelona que s'unien davant del gual de l'Onyar, a l'actual plaça de
Catalunya, i tornaven a fer-ho, més cap al sud, una mica més enllà de Caldes (fig. 92).

10. La via cap a Llambilles i Cassà. La referència més antiga a una via que travessava
els termes de Llambilles i Cassà i, per tant, comunicava Girona amb la costa –segurament
amb Sant Feliu de Guíxols–, la trobem l'any 954 amb motiu de la donació d'un alou
situat als termes de les vil-les de Cassà i Llebrers, dins la parròquia de Cassà de la Selva.
L'alou afrontava a occident amb ... ipsa strata que pergit ubique, és a dir, amb la carre-
tera que va a tot arreu. Podem deduir que la citada via se situava prop de l'actual carre-
tera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, car aquesta travessa l'actual veïnat de Llebrers
per la seva banda occidental.

Més amunt, dins el terme de Llambilles, podem trobar referències de la mateixa via a
diversos documents. L'any 993, la venda d'una terra situada en un puig de la dita villa
afrontava a occident amb ... ipsa via. L'any 996, una altra venda feta entre els mateixos
comprador i venedors, feia afrontar una terra ... in strada a occident. També l'any 999 la
mateixa venedora donava una heretat que limitava a nord ... in strada. Aquesta darrer
límit ens fa pensar que es tractava d'una altra via, car se situava en sentit est-oest i, pot-
ser, era una carretera que conduïa des de la via principal, que se situava en el pla, com
veurem tot seguit, cap al contraforts de les Gavarres, on se situava la villa de Llambilles.

La referència més aclaridora sobre aquesta via la trobem l'any 1047, un altre cop a
Llambilles, quan es va vendre un alou que afrontava amb el riu Bugantó a orient i sud,
i amb ... ipsa strada que pergit per medio plano subtus ipsas monedarias vel que pergit ad
Gerunda; és a dir, la carretera que passava pel mig del pla –de Llambilles– i que anava
a Girona. Notem que la referència al pla s'ajusta prou bé al recorregut actual de la via
Girona-Sant Feliu, que travessa el municipi de Llambilles pel sector occidental, i més pla-
ner, del seu terme.



Tenim prou indicis per assegurar l'existència d'una via que comunicava Girona amb
la costa, vorejant les Gavarres —Aspirà en aquells segles— per ponent i sud. Probablement
Sant Feliu de Guíxols era la seva destinació final (10) (fig. 92).

11.La via de Vila-roja. Vilar-roja sempre ha pogut comunicar-se amb Girona per l'an-
tiga via que, des de la ciutat, seguia la riba dreta del Onyar cap a Quart, Llambilles
Cassà i Sant Feliu de Guíxols. Però també disposava d'una altra via, cap a la muntanya
i la part alta de la ciutat. L'any 1298 s'esmentaven una trilla i una vinya situades al Puig
de Gironella, situades sota la via que anava de Gironella a Vila-roja i que limitava al
nord amb el camí que baixava a Sant Daniel, indici suficient per assegurar que en el
cim del turó on s'aixeca el castell confluïen diverses vies que el relacionaven amb els
termes situats cap a llevant, vies que acomplien la funció de comunicar la part alta de
la ciutat amb el seu rerapaís muntanyós immediat; més actiu, econòmicament parlant,
que no pas ara. 1298 (Via de Girona a Vilaroja). No tenim cap antecedent d'aquesta via
(fig. 92).

12. La via cap a les Gavarres i el Baix Empordà. El sector a llevant de la ciutat de
Girona, ocupat pel massís de les Gavarres, presentava aleshores uns nivells d'ocupació
humana que semblen superiors als actuals; la documentació cita termes de vil-les i vilars
—cum Valle Sancti Danielis, Susurbio, Lacum, Vilano, Boschaires, Valle Noves, Riardo,
Castellare, Valle Emilia, Matremania...— que van evolucionar cap a petits pobles, veï-
nats, masos, o bé van desaparèixer sense deixar, de vegades, cap rastre toponímic. En
qualsevol és evident que calia una via que travesses els seus termes i els comuniqués
amb Girona.

La primera referència potser la trobem l'any 931, quan la donació a la Seu d'un alou
situat a Susurbio, el sector de ponent del massís dels Àngels, esmentava com afrontació
a nord ... in via que inde pergit, una referència no massa concloent sobre la seva loca-
lització, encara que, atesa la situació del terme de Susurbio entre la vall de Sant Daniel
i la muntanya dels Àngels, podem situar la via en un recorregut molt semblant a l'actual
carretera de Quart a Madremanya, sobre la carena que separa les vessants cap al Ter i
l'Onyar.

La documentació referida al terme de Susurbio aporta informació més precisa en el
segle XI, especialment en el sector meridional del terme, on hi havia la Vall profunda,
que ha deixat la seva petjada en el topònim de Vall Pregona o Preona. L'any 1060 la
canònica de la Seu rebia, en aquest lloc, un alou que afrontava a occident amb ... ipsa
strada que pergit per serra de Bascona i a nord amb ipsa strada publica. L'afrontació de
l'alou amb la mateixa via a occident i nord, fa pensar que ens trobem en el sector nord

-occidental de la dita vall; on la carretera que ve dels Àngels tomba en direcció sud
seguint la serra que separa la Vall Profunda de la capçalera de la Vall de Sant Daniel, la
Vall Bascona del document.

Un altre text de l'any 1064 cita una donació comtal a la Seu en el mateix terme.
Aquest cop l'alou limitava al nord amb la ...strata que pergitur de Gerunda ad Lacum;
aquest darrer era el nom d'una villa situada on ara hi trobem can Llac, ben a prop del
cim dels Àngels. No hi ha dubte que aquesta era la carretera que continuava fins enllaçar
amb la via d'Empúries a prop de Madremanya. La relació de la villa de Llac amb la via
ja era evident en un document de l'any 1028, on s'esmentava la donació a Sant Daniel
d'un alou en el terme de Castellar o Llac, que afrontava al nord amb ... la mateixa stra-
da que va a Girona (11).

La claredat del dibuix topogràfic de la via es va perdent a mesura que ens apropem
a Girona. Si al llarg del recorregut identificat sembla que va carenant fins a la capçalera
de la Vall de Sant Daniel, quan entrem a la vall perdem aquesta certesa. L'any 1075 es



documenta la venda d'una vinya a la Vall Bascona, en el lloc dit collum de Tibigrans,
que limitava a orient amb dit coll, i a nord ... in predicta strada que itur Gerundam. Tot
fa pensar que es tracta de la mateixa via, que creuava des de la Vall Profunda a la Vall
Bascona pel coll i que continuava en direcció oest cap a Girona. Sembla tractar de la
mateixa via el text de l'any 1083 on s'esmentava la donació d'una ... arenelam et vine-
am de Chastaneir, situada a l'altra banda de la riera de Bascona, que afrontava al nord
... in rieria que ducit ad Baschonam et in viam que vadit ad Gerundam. El fet que la via
se situés a tocar la riera pot indicar que aleshores ja hauria abandonat la carena i es diri-
gia a Girona per indrets del fons de la vall (fig. 92).

13. La via cap a Montjuïc i Campdorà. Des del segle XI trobem referències a la costa
de Santa Eulàlia que pujava des del Galligants cap a Montjuïc i que devia ser força anti-
ga, car comunicava Girona amb les vil-les d'Elzeda i Campo Taurane, documentades des
dels volts de l'any 1000. La via se cita en primer lloc l'any 1078, en el testament del cabís-
col Joan de la seu, quan aquest deixava un mas ... in parrochia sancte Eulalie de ipsa
costa; un topònim que trobarem repetit moltes altres vegades al llarg dels segles i que
fa referència a la pujada costeruda que calia fer per pujar des de la riba del Galligants
fins l'altiplà de Montjuïc. Un cop arribada al cim, la via continuava cap al nord, tal com
indiquen uns alous esmentats els anys 1215 i 1216 que afrontaven amb la "via que va a
Campdorà" (12). Més precís resulta un document de l'any 1278 on se citava una terra
situada a Montjuïc que afrontava a orient amb el camí de Girona a Campdorà i els masos
d'011eda –l'antiga villa Elzeda– (13) (fig. 92).

14. L'antiga via d'Empúries. Quan l'antiga via Augusta arribava fins al Pont Major, es
bifurcava. La via principal travessava el pont, mentre que l'altra branca seguia per la riba
dreta del Ter, cap a la plana de Campdorà i el Congost; era l'antiga via d'Empúries .

El camí d'Empúries comunica Gerunda amb l'antiga fundació focea aparentment fent
marrada però posant en contacte directe un important territori agrícola densament explo-
tat amb aquestes ciutats i amb el mar.

Una rica toponímia remarca l'antigor i importància de la via: Estrada, Pedró, Millars,
Cruïlles i molts altres que assenyalaven algunes de les dificultats orogràfiques que calia
salvar (Les Corts, el Coll...). També han estat assenyalats restes d'obres de fàbrica, pun-
tuals, però significatives com l'existència de dos petits ponts, un a Sant Martí Vell i l'al-
tre a Serra de Daró i un dipòsit d'aigua, medieval, a la cruïlla del camí amb l'accés al
poblet de Millars. Tampoc hi manques evidències de sectors empedrats a Celrà, Juià i
altres sectors menys coneguts.

El recorregut es segueix fàcilment a través de les restes, toponímia, plànols antics i
la fotografia aèria que ens marquen un camí pel Congost venint del Pont Major i un
altre des de Campdorà i Montjuïc, cap a Celrà, Juià, Sant Martí Vell, amb un pont d'o-
bra que salvava la riera, Madremanya i Millars des d'on el camí es dividia en dos ramals,
un cap a Corçà, Foixà i Colomers que acabava unint-se a la Via Augusta i, pròpiament,
el camí d'Empúries que per Monells, Cruïlles, Vulpellac, Canapost, Peratallada, Llevià,
Serra de Daró i a redós dels contraforts occidentals del Montgrí, cap a Empúries (14) La
referència escrita més antiga la trobem en un document de l'any 942 on se citava la
donació a Sant Martí Sacosta d'una vinya que afrontava a nord amb una ... via que inde
pergit —una via que passava per allà—, una forma molt freqüent i indefinida de citar les
vies que, pensem, es refereix a les que tenien un recorregut llarg, per la qual cosa ente-
nem què es tracta de la via principal. Sembla més concloent la referència d'un docu-
ment de l'any 994 on s'esmenta la donació a la seu d'una terra situada a la villa de
Celrà en el lloc de ... ipsa strada, que, probablement, es referia a la carretera que tra-
vessava el terme.



Més concretes són les notícies aportades pel testament de Sunyer Llobet, senyor de
Cervià i gran propietari a Celrà, que deixava al seu fill Silvi importants alous situats a
Celrà, que afrontaven al nord amb ... ipsa strata que pergit de Chogusto ad Sancti Felicis,
és a dir, la carretera que anava del Congost –del Ter– a l'església de Sant Feliu –de
Celrà–, l'antic recorregut que feia l'estrada, més al sud i proper a la muntanya de les
Gavarres que l'actual. No podem oblidar la relació de proximitat d'una altra església del
terme de Celrà –Santa Tecla del Congost–, amb la carretera. L'església, esmentada, per
primer cop, l'any 1085, torna a sortir citada, l'any 1254, en relació amb un camí que feia
de límit nord una vinya, i que nosaltres no dubtem que és tractava de la mateixa via (fig.
92).

15. Altres vies; A banda de la sistema radial, que tenia Girona com origen i destí, la
documentació esmenta un bon nombre d'altres vies que jugaven un paper més local i
que són el testimoni de l'atapeïda xarxa viària del territori gironí. En veurem només
alguns testimonis significatius.

L'any 1020 trobem la donació d'un alou en el terme de la Vall de Sant Daniel, que
afrontava a ponent amb la muntanya de Miralias (l'antic nom de Montjuïc), i a llevant
in strada et Gallicantu, és a dir, amb una via que anava junt a la riera del Galligants (la
branca superior), i que, probablement, es dirigia cap als altiplans d'011eda i Campdorà i
la muntanya del Congost, aleshores dita de Ferraries o Ferreres. L'any 1080 s'esmentava
a l'Estanyol un clos de terra que limitava al nord in strata publica, tot i que no podem
concretar la seva localització per manca de dades més concretes. L'any 1086 hi havia la
donació d'una casa dins la vil.la de Montfullà que afontava a nord in strada que pergit
a Sancto Petro Montefoliano, probablement la via que portava des de l'església fins la
cruïlla amb la carretera de Girona a Salt i la Vall d'Anglès. L'any 1045 se citava a Palau
Sacosta una coromina que afrontava a nord amb una via pública, que potser es creuava
amb la via principal de Girona a Fornells i Caldes. També l'any 1079 Sant Daniel va com-
prar unes terres situades a Salt, una de les quals afrontava in via que pergit ad Salto. Una
via que anava a Salt, en direcció nord-sud, perpendicular, per tant, a la via Girona-Salt-
Bescanó-Vall d'Angles, que tenia com a funció relacionar Salt amb el seu pla, cap al sud
(fig. 92).
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VL5. Recs, horts i molins (fig. 93)

Des del segle IX, la documentació gironina palesa l'existència d'una complexa xarxa
hidràulica dedicada, principalment a les activitats de producció agrícola —horts— i de
transformació —molins— mitjançant, com veurem, una densa xarxa de recs principals i
secundaris, localitzats especialment al llarg del curs del Ter, a la seva riba meridional,
que oferia, i encara ofereix, condicions òptimes per aquests usos. Lluny del seu curs,
altres rieres, com l'Onyar o algun dels seus afluents que baixen de les Gavarres —ales-
hores Aspirà— presentaven també, tot i els seus cabals més irregulars, un ús agrícola i
transformador força significatiu; amb esments d'horts, molins i, fins i tot, fàbregues o
ferreries, aquestes ben poc documentades.

En primer lloc tractarem de l'espai més immediat a la ciutat, el més proper a les seves
muralles. Sabem que en 922, el rei Carles va atorgar, o va confirmar, al fidel Adroer, a
precs del bisbe Guiu, diverses possessions a termes o vil-les del voltant de Girona;
Campdorà, Taialà, Armentera (Sant Gregori)..., a més d'altres situats a tocar les muralles
de la ciutat, per tant, en el terme estricte de la ciuitas. Es tractava d'una descripció molt
genèrica, en la seva localització i en el seu contingut, car es limitava a referir que incloïa
cases, vinyes, terres i horts, sense cap referència a molins, per cert, que haurien estat
esmentat, en el cas d'haver-n'hi. Si tenim en compte la proximitat a les muralles, i
l'absència de qualsevol a referència a un altre terme, no hi ha dubte que aquestes pos-
sessions es trobarien al costat dret de l'Onyar, o bé al nord de les muralles, cap al
Galligants, o al sud, en l'areny del riu, on possiblement se situarien els horts esmentats,
que podrien aprofitat el nivell freàtic proper, sense necessitat d'obres complexes de rega-
diu.

De tota manera, no cal pensar que totes les terres properes a l'Onyar fossin horts.
L'any 987 trobem una donació del clergue Sendret, dues peces de terra que havien estat
abans de Bonadona i Ermengarda i que se situaven a prop de la ciutat, a la dreta de
l'Onyar, amb el qual afrontaven. La descripció defineix com a terres, sense més detalls,
les afrontades i les veïnes, excepte al nord, on hi havia un verger o hort de la seu.
¿Aquest verger podria formar part de les terres i horts del fidel Adroer, situades davant
les muralles, i del les qual en va rebre la confirmació reial el 922? Molt probablement,
car els preceptes semblen indicar que van anar a parar, finalment, a la seu a través de
les dues dones, familiars i hereves d'Adroer.

Aprofitem aquests documents del segle X, i altres que hem vist en tractar de Sant Martí
Sacosta, per comprovar com no es detecta cap tipus d'urbanització suburbial, si més no
al sud de la muralla, on sembla que cal situar totes aquestes possessions. L'espai que
envoltava les muralles de Girona, fins ben avançat el segle X, presentava un aspecte ple-
nament rural.

En el segle XI trobem indicis d'alguns canvis significatius. L'any 1078 es va executar
el testament del cabíscol Ponç i aquest deixava al seu successor, en servei de Sant Martí
Sacosta, un molí que tenia davant la porta de la ciutat, dita de l'Onyar. Aquesta vegada
no tenim dubtes sobre la seva localització; la porta de l'Onyar era la meridional de la
ciutat, situada a l'actual placeta del Correu Vell, al capdavall del carrer de la Força, on la
ciutat s'obria cap a l'areny de l'Onyar. També podem donar notícies més precises sobre
l'origen del molí i la seva localització. Cal tenir present que el cabíscol Joan era hereu
en el càrrec del seu oncle, el cabíscol Ponç, mort l'any 1064. En el seu testament Ponç
li havia deixat gairebé els mateixos alous i feus que ara Joan deixava al seu successor,
per la qual cosa no pot sorprendre que es repetissin molts dels noms i llocs a tots dos
testaments. En canvi, pel que fa al citat molí, aquest no surt esmentat l'any 1064; això
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Fig. 93. Mapa deis recs, horts i molins de l'entorn de Girona.

ens fa pensar que pot haver estat edificat entre aquestes dues dates, excepte en el cas
que ja hagués estat domini de Joan abans del seu accés a la funció de cabíscol. Aquest
molí se situaria en el mateix indret on, un segle i mig després, es bastiria la residència
de 1 família Sitjar, coneguda avui com la Fontana d'Or. L'existència d'aquest molí com-
porta, necessàriament, l'existència d'un rec que travessaria tot 1'areny de l'Onyar; el seu
naixement cal cercar-lo en una resclosa que se situaria, aproximadament, en el naixe-
ment de l'actual carrer del Carme, aleshores la via que anava de Girona a Sant Feliu de
Guíxols; deuria seguir al costat del carrers d'Albareda i Ciutadans, aleshores la via d'en-



trada a la ciutat pel sud, i es desviaria, un cop arribat al molí, en direcció a l'Onyar, pro-
bablement travessant el capdamunt de la Rambla, el mercat de l'Areny en el segle XII (i
segurament abans). Desconeixem l'origen d'aquest rec, però segurament va representar
una important revalorització de tot el sector (fig. 93).

El sistema hidràulic més desenvolupat, sens dubte, es trobava a l'oest de la ciutat, a
l'altra banda de l'Onyar, al llarg dels prop de set quilòmetres que s'escampen al sud del
Ter, dels límit entre els termes de Bescanó i Salt fins a la confluència del Ter i l'Onyar,
al nord del Mercadal. Es tracta d'un espai ocupat per terrenys d'al•luvió, molt fèrtils, que
han estat objecte d'un aprofitament intensiu des de molt antic.

La primera notícia documental sobre aquest sector el trobem l'any 832, quan es docu-
menta la venda d'una terra en el terme de la villa de Salt, que limitava a nord amb el
rec que venia de Matamors i travessava des de Cúrregs fins a Salt. La localització d'a-
quests topònims sembla parlar-nos de Bescanó i Montfullà; per tant, pensem que estem
davant la primera referència documental al rec Monar, que travessa tot el pla, paral-lel a
la riba sud del Ter, en el sector més occidental del seu recorregut, abans d'arribar al nucli
vell de Salt. Notem que les terres venudes no eren definides com horts, se situaven al
sud del rec, on les terres eren de secà. Caldrà cercar els regadius, com veurem tot seguit,
entre els rec i la llera del Ter, ocupada, aleshores com ara, per arbres de ribera.

Des de finals del segle X comencem a trobar notícies més freqüents del sistema
hidràulic a Salt. L'any 988 el testament d'Ermengarda deixava al monestir de Sant Pere
de Galligants cases, corts i terres, juntament amb horts i molins, en nombre no precisat;
sembla molt probable que aquests molins se situessin a la vora del citat rec. En una data
molt propera, en qualsevol cas no més enllà del 989, es va vendre una casa que afron-
tava al sud amb el camí que anava a Girona i al nord amb ... lo mateix rec de Teder. Per
les notícies que tenim, l'antic camí de Salt a Girona sempre ha passat al sud del rec
Monar, fins al pas del Güell. Per tant, entenem que la referència al rec del Ter es refe-
reix al mateix rec Monar, citat amb aquest nom perquè, no hem d'oblidar-ho, el rec te
el seu naixement en una resclosa a la riba del Ter, en el límit dels termes entre Salt i
Bescanó (fig. 93).

Des de començament del segle XI trobem informacions sobre la importància que
tenien els molins de propietat –o millor domini– del comte i el bisbe. L'any 1018, les
donacions testamentàries del comte Ramon Borrell a favor del cenobi de Sant Daniel,
executat per la seva esposa, Ermessenda, i pel fill Berenguer, establia, entre molt altres
béns, els molins comtals de Salt que el comte havia rebut del difunt ardiaca Ennec, sense
precisar si es trobaven a la riba del rec, o bé a la vora del Ter, on també hi havia molins,
com veurem tot seguit.

L'any 1056, i formant part del procés de dotació de la canònica de la seu amb béns
episcopals, el bisbe Berenguer va donar totes les "illes", conreades o ermes, que tenia
en el terme de Salt, i en el seu veí de Santa Eugènia. Cal entendre que aquestes illes se
situaven en el llit del Ter, que en el seu recorregut pel pla de Salt i Girona sempre ha
presentat un llit molt ample i canviant, deixant lloc a nombroses illes fluvials, aprofita-
des per als conreus i les plantacions d'arbres de ribera. La donació n'exceptuava els
molins que el bisbe tenia en aquell lloc, és a dir, a la riba i al bell mig del riu.

De tota manera aquesta excepció no va durar gaire, en 1068, el bisbe va permutar
amb els canonges de la seu els esmentats molins. El text els definia com els molins i
molinars, amb l'aigua del Ter, que hi havia des del terme de Salt fins al Mercadal; és a
dir, al llarg de tot el recorregut del Ter fins a Girona. A canvi el bisbe recuperava, com
a vitalici tota la dominicatura o domini que els canonges tenien a Celrà. Notem que el
document presentava una ocupació, segurament important de molins situats a la riba flu-



vial, i parlava de la cessió de les aigües, en principi n domini públic o comtal, que els
comtes haurien cedit, o perdut, en mans dels bisbes.

Encara en el segle XI, disposem d'un altre document representatiu. L'any 1086 el
monestir de Sant Daniel va rebre la donació d'una feixa a Salt, situada en el lloc dit
L'Horta, i que limitava al sud amb el rec que anava cap a la ciutat de Girona, és a dir,
el citat rec Monar o comtal. Notem que el nom de L'Horta, com a substantiu, s'ha fet ser-
vir des de molt antic, al terme de Salt, per referir-se al sector comprés entre el rec, al
sud, i les deveses arbrades i la riba del Ter al nord (fig. 93).

El veí terme de Santa Eugènia presentava, i encara presenta, una remarcable activitat
hidràulica, ben documentada a les darreries del segle X. L'any 988, el testament
d'Ermengarda, filla d'Eldefred i Bonadona, va deixar a Sant Pere de Galligants un impor-
tant alou que abastava, entre altres coses, horts, molins i molinars, un rec (¿el Monar o
un altre?), camps de lli i canyars, que es trobaven en un indret del terme proper a uns
molins dits d'en Vidal. Notem referències a una certa diversitat de camps de conreu, els
limariis et canabarüs, eren, sens dubte, camps regats, o propers als recs, diferenciats
dels horts, especialitzats en productes alimentaris. La presència de molins sembla igual-
ment important, tant els cedits com els citats com a referència topogràfica, i la cessió del
rec, tradicionalment un bé públic (comtal aleshores) podria ser un altre indici que la
difunta Ermessenda havia estat l'autèntica senyora o domina de Santa Eugènia, de la
mateixa manera que més endavant ho fou Sant Pere de Galligants.

Els anys següents, el monestir completà el seu domini a Santa Eugènia amb noves
adquisicions. En 990 l'abat va adquirir un molí del qual es donava una descripció prou
acurada, car incloïa la captació d'aigua, el caput aquis, la captació d'aigua del rec prin-
cipal, el seu decurso o recorregut del rec fins al molí, el seu cacavo o forat i dipòsit infe-
rior on gira el rodet, les petras o pedres de moldre, i el seu clevare, terme no identifi-
cat. Mitjançant aquesta descripció, i altres documentades que veurem més endavant,
podem veure com tots els elements fonamentals dels molins medievals ja es trobaven
presents abans de l'any 1000. La descripció sembla indicar que, a banda dels molins ins-
tal-lats a la vora del rec Monar, altres se situarien en recs menors, desviats del principal
(fig. 93).

Els de Sant Pere encara afegiren un altre molí al seu alou de Santa Eugènia. L'any
1000 el testament de Sentolf deixava un molí amb el seu rec superior, el caput aquis,
equivalent al caput regís, i el seu decurso o recorregut d'entrada al molí, i probablement
de sortida.

El fet que, a tots aquests documents referits a Santa Eugènia, els recs, horts, molins i
altres elements menors del sistema hidràulic, ocupessin un lloc principal el el conjunt de
béns transferits al monestir de Sant Pere, indica fins a quin punt aquell ocupava un paper
fonamental en les activitats productives del terme, aquelles que generaven més rendes
per a les institucions i persones dirigents (fig. 93).

A continuació venia el terme del Mercadal que presentava un paisatge tan o més
remarcable, car els aspectes hidràulics semblen la veritable raó de ser d'aquesta petita
villa veïna de Girona. El primer esment del terme ja es revelador en aquest sentit, car
l'any 1007, el noble Iomarig va vendre al bisbe Ot un alou, d'extensió desconeguda, que
afrontava al sud amb un rec. Tot i la imprecisió de la informació, no hi ha dubte que l'a-
lou es trobava al nord del Mercadal, que limitava al sud amb un rec, potser el Monar,
potser el que, més endavant, seria conegut com rec de Figueroles, que va donar lloc al
carrer del mateix nom.

Pocs anys després, en 1015, els comtes van donar al bisbe Pere quatre mitgeres de
terra (unes dues hectàrees) que afrontaven al sud amb ipso Guadello, és a dir, el Güell,



i a ponent amb un rego comitale. Com que aquest rec no podia ser el Monar, que, tot i
que també és citat com un rec comtal, discorre en direcció ponent-llevant, el rec citat no
podia ser sinó un rec secundari, perpendicular al rec principal, que potser connectaria
amb el citat rec de Figueroles, paral-lel al rec Monar. Encara que cap deis dos document
citat esmenti explícitament horts, sembla evident que la majoria de les terres citades tin-
drien aquest us, atesa la seva situació, sempre al nord deis recs citats (fig. 93).

L'existència de molins al Mercadal es fa evident pocs anys després; en 1018 el testa-
ment del comte Ramon Borrell va deixar dos molins situats al citat terme, sense més
explicacions. Tot i la manca de precisions, pensem que aquest va ser el primer esment
deis molins del Monar, situats poc abans de la seva desembocadura en l'Onyar, encara
avui perfectament visible, sota les cases del carrer de Santa Clara. Segurament d'aquest
mateix sector dels molins del Mercadal tractava el testament del sagristà Bonuç, que en
1071 va deixar dos molins al seu nebot, i successor, Bernat Guillem, un dels qual se
situava al Mercadal, sense més precisions.

Els horts del Mercadal també tornen a esmentar-se l'any 1027, amb una altra donació
feta a la canònica de la seu per dos magnats, els esposos Otger (de Monells) i
Tresgòncia. Consistia en terres i un hort que havien rebut dels difunts Eldefred i
Bonadona i que afrontaven amb terres comtals i de la seu. No hi ha cap referència a
recs, la qual cosa fa difícil la seva localització. En qualsevol cas, pensem que devia trac-
tar-se d'una alou força important, atesa la categoria dels donadors.

En una data imprecisa, però en cap cas posterior al 1031, el bisbe Pere i el sagristà
Bonhom van establir al clergue Deusdedit (Deudonat) a les terres que el bisbe havia
comprat a Iomarig, uns anys abans. L'alou afrontava, per totes bandes amb altres de la
seu, de Sant Feliu i deis comtes, i se situava ... super ipso Mercatale, ad ipsos Ortos; és
a dir al nord del Mercadal (cap al Ter), on hi havia els horts, que devien formar un espai
compacte des del Monar fins més amunt del Güell.

El sector del Mercadal que resulta més conegut en el segle XI, l'anomenada coromi-
na de Kallerons, també ofereix la millor informació sobre la importància del sistema d'a-
profitament hidràulic en aquell terme. Es tracta d'un alou ja conegut en 1056 amb el nom
del seu propietari, Bernat 011uí, que el 1076 la seva vídua Adelaida va vendre a la seva
filla, Gerberga, i al gendre, Pere Bonardell. El document explicava que la coromina con-
tenia, com a elements principals, horts, els molins d'una illa del Ter, i els arbres del
mateix lloc, és a dir, de la franja riberenca del riu. El límit de la coromina, al sud, era el
rec comtal, que venia de Salt i anava al Mercadal, com diu textualment el document. Es
tracta de la primera vegada que s'esmenta la titularitat comtal, per tant pública, del rec
principal, que es va mantenir al llarg de tota l'edat mitjana. En aquest tram del rec el text
no documenta l'existència de molins, bé perquè, si n'hi havia, no formaven part de la
coromina, o bé, com sembla més probable, perquè els molins del rec comtal es con-
centraven cap a la desembocadura del rec en l'Onyar, on els trobarem al llarg de tots els
segles posteriors.

Uns anys més tard, el 1083, el citat Pere Bonardell va deixar, en testament, la coro-
mina als seus fills. Una altra vegada tornava a fer-se una descripció de la mateixa, tot i
que menys detallada que l'anterior, com acostumava a passar als testaments; hom tor-
nava a parlar deis molins i del recs que formaven part de l'alou (fig. 93).

Gràcies a totes les descripcions analitzades fins ara, podem conèixer la distribució
dels usos del sòl al llarg de tot el terreny situat al sud del Ter, entre els segles X i XI; al
llarg de la riba dominaven els arbres de ribera i els molins situats a la mateixa riba o a
les nombroses, com ara, illes fluvials; una segona franja correspondria als horts situats al
nord del rec Monar o comtal, amb nombrosos recs menors que formarien una densa



xarxa aprofitada per a l'horticultura, per als conreus "industrials" (com el llí o el cànem)
i per una segona filera de molins que aprofitarien el rec principal, sempre cabalós. Al
sud del rec començaven les terres de secà, car la cota del terreny no permetia el regat
des del rec comtal, tot i que també s'hi trobaven altres recs menors que travessaven el
pla de Girona, independents del rec principal, com veurem més endavant.

Al nord de Girona, i seguint, un altre cop, la riba dreta del Ter, podem identificar un
altre sistema hidràulic, menys complex, que aprofitava les aigües del riu. Immediatament
al nord de Sant Pere de Galligants, comença l'estret pas entre la muntanya de Montjuïc,
Miralias o Barrufa, en el segle XI, i el Ter o Ticer, espai conegut amb el nom de Petreto
o Pedret, segurament des d'abans de l'any 1000. En aquest lloc, potser pertanyent al
terme de Girona, s'hi trobaven molins des de molt antic, tot i que no surten documen-
tats fins a les darreries del segle XI. Es tracta dels testaments dels sagristans Bonuç i
Bernat Guillem, dels anys 1071 i 1081, que deixaven un molí, situat a Pedret, juntament
amb un altre al Mercadal, als seu successors. Desconeixem quin era l'origen d'aquest
domini dels sagristans, però hem d'esmentar la donació feta l'any 1019 pels vescomtes
d'Empúries, on parlaven d'alous a Pedret i el Mercadal, sense especificar-ne la naturale-
sa dels mateixos. Cal recordar que aquest molí de Pedret es mantingué durant segles sota
domini dels sagristans de la seu (fig. 93).

A quin lloc de Pedret se situaria aquest molí? Per respondre aquesta pregunta hem
d'anar a cercar un document més antic, que explica, amb força detall, algunes caracte-
rístiques de l'actual terme del barri de Pont Major, aleshores conegut com Orta, nom que
estalvia qualsevol comentari sobre les seves activitats agrícoles.

L'any 980 els comtes Borrell i Ledgarda van vendre un considerable alou, situat en el
citat terme, en el lloc conegut com presa de Teudard –segurament una resclosa en el
Ter–, format per horts i un molí, amb el seu caput aquis o rec que portava l'aigua fins
al molí. Afrontava al sud amb un laco o bassa, segurament del mateix molí o altre pro-
per, i arribava fins al pontem, el Pont Major, i fins a prop dels molins que hi havia més
amunt i més avall del citat pont, amb els recs per on circulava l'aigua que entrava i sor-
tia dels molins.

Per la descripció podem observar la importància dels recs, horts i molins en el terme
d'Orta, que no debades portava aquest nom. Per seu sector oest, proper al Ter, el terme
era travessat per un rec que ja existia en aquella època, i que avui encara existeix, amb
el nom de La Menola. El rec donaria aigua als diversos horts que s'escamparien a les
seves vores, al llarg de dos quilòmetres, i a diversos molins, especialment als citats en el
documents, que se situarien en el mateix lloc on avui trobem els molins de la Menola,
en el límit entre Pedret i Pont Major.

Alguns d'aquests molins, els citats a prop del pont, tornaven a esmentar-se en 1066.
El testament d'Arnau Ramon deixava diversos alous, entre els quals s'esmentaven els
situats en el plano de Ammenola, el pla del citat rec de la Menola, juntament amb diver-
sos molins que hi havia al nord i al sud del pont (Major), segurament a la riba de Ter.
Això sembla indicar que Arnau Ramon podia haver estat hereu o beneficiari de les com-
pres fetes per Adelaida als comtes en 980.

En conjunt, per tant, Pedret i Orta integraven un conjunt hidràulic complex, al llarg
de tres quilòmetres al llarg del Ter i al nord de la ciutat, vertebrats, principalment, pel
rec de la Menola. Els molins se situarien en els dos extrems del sistema i els horts a les
dues bandes del rec, però sense arribar a la riba del Ter, on l'any 980 es documentaven
un estany i terres ermes. La importància inicial dels alous comtals i vescomtals era evi-
dent, però la seva evolució sembla integrar-los, posteriorment, sota domini de la seu i
de senyors laics com el citat Ramon Arnau.



El pla de Girona, en el sentit geogràfic del terme, també presenta aspectes hidràulics
relacionats amb l'agricultura, tot i la menor quantitat de fonts documentals. Així, en 1031
trobem una terra, en el lloc o terme dit de Cuguçacs, que afrontava, al sud, amb el rec
del mateix nom. El seu origen és desconegut, però podria ser força antic, car el topò-
nim podria provenir d'un nom romà. Es tractava d'un rec amb un itinerari poc conegut,
tot i que a bastament documentat durant l'edat mitjana, la qual cosa ens permet concre-
tar millor el seu tram final. El rec provenia del pla i es dirigia ca a l'Onyar, al sud del
Mercadal, en el mateix lloc on avui hi trobem la plaça del Mercat i l'inici del carrer de
la Rutlla. Malauradament no disposem de notícies d'horts i molins a la seva riba fins
segles posteriors.

El pla de Girona també disposaria d'altres zones d'horts en indrets de difícil localit-
zació car, generalment, són citats en testaments; com, per exemple, els que Ramon
Arnau va deixar a la seva mare, sense cap altre precisió. De tota manera, cal pensar que
els horts no devien ocupar un lloc gaire important en aquests espais del pla de Girona,
on predominaven les terres de secà, descrites simplement com terras als documents (fig.
93).

Més enllà del pla, els termes de Fornells i Llambilles també presenten referències sig-
nificatives, gràcies a una documentació relativament abundant. Sabem, per exemple, que
el gran alou que el vescomte Bremon de Cardona va adquirir a la parròquia de Fornells,
en 1028, incloïa, entre molts altres components ... molendinaribus, que segurament vol
dir drets sobre els molins. Sembla força probable que aquests molins se situessin a la
riba de l'Onyar, al seu pas pel citat terme.

Per la seva banda, Llambilles també ofereix dades molt interessants. L'any 929,
Trotilda va donar a la seu un extens alou en el terme de Llambilloles, on s'hi encabien
molts components, esmentats sempre amb cert detall, car constituïen la base imposable
de la renda senyorial. Entre ells hi figuraven horts, recs, molins, pesqueries —és a dir,
drets sobre zones de pesca fluvial—, i aigües, cal entendre rieres o rius. També hi figu-
raven horts en la donació que va fer Guifré a la seu en 996, d'un alou on hi havia horts.
Resulta encara més remarcable la referència a una fàbrega citada en 1047 —una farga o
una ferreria d'adobament d'eines, no ho sabem exactament—, que s'esmentava juntament
amb un riu —potser el Corb o el Bugantó—.

Al nord del Ter, només tenim notícies d'un sistema hidràulic en el terme de Sant
Gregori, a la riba del Llémena. L'any 922 s'esmentaven horts al lloc d'Armentera, el el
precepete reial atorgat al fidel Adroer. El mateix indret, el pla d'Armentera, a la riba dreta
del Llémena, era citat en 1035, en el testament de Gilabert de Cruïlles, on es citaven
molins i molinars, amb els seus recs.

Evidentment, les abundants referències documentals a recs, horts i molins —més
d'una trentena—, de la rodalia de Girona, no esgoten, ni de bon tros, el total que hi hau-
ria, car molts termes estan molt poc documentats. En qualsevol cas, els sectors més
característics, situats a la riba del Ter, els trobem ben desenvolupats i ofereixen una imat-
ge prou representativa de la importància i antigor dels aprofitaments hidràulics en el
territori gironí.

Donem una breu referència de les notícies documentals del components sistema
hidràulic citats a l'entorn de Girona des del segle IX fins l'XI. No indiquem la referència
dels documents perquè el lector les hi podrà trobar als capítols corresponents de l'estu-
di dels termes monogràfics de la rodalia de Girona.

922. DAVANT GIRONA. Precepte del rei Carles al fidel Adroer, donat a precs del bisbe
Guiu.... ante muros Gerunde civitate, domos, hortos, terras, vineas...



1078. ARENY DE L'ONYAR. Testament del cabíscol Ponç, deixa al seu hereu, el cler-
gue Berenguer Amat, en servei de Sant Martí Sacosta ... et in ipso mulino quod est ante
portam civitatis quem vocant Onnar...

834. SALT. Una terra venuda a Salt afronta al nord amb ... ipso rego que venit de mata-
maurus et discurrit inter Curregs et Salto...

988. SALT. El testament d'Ermengarda deixa a Sant Pere de Galligans ... casas tres cum
curtes et hortos et terras... et molinos...

a.989. SALT. Venda d'una casa amb cort que afronta al sud amb la ...strada que va a
la ciutat... i a tramontana ...en lo mateix rec de Teder...

1018. SALT. El testament del comte Borrell deixa a Sant Daniel terres ... cum ipsos
molendinos que ibidem sunt...

1056. SALT. La donació del bisbe Berenguer a la canònica de la seu inclou terres i
illes (del Ter) ... exceptis molendinis ipsis que predictus episcopus ibi tenet...

1068. SALT. Donació del bisbe Berenguer a la canònica ... terras cum molendinis et
mulinars... cum ipsa aqua Ticeri.., a terminio Sale Alte usque ad Mercadal...

1085. SALT. Donació a Sant Daniel d'una feixa ... in loco que vocant ad Orta... afron-
ta al sud ... in ipso reg que pergit a Gerunda civitate.. .

988. SANTA EUGÈNIA. El testament d'Ermengarda deixa a Sant Pere de Galligans
... ortos... cum ipsis molendinis et molendinars... cum ipso reg et linariis et canabariis.. .
ad ipsos molinos de Vidal...

990.SANTA EUGÈNIA. Trotilda ven a Sant Pere de Galligants ... mulinare meo... cum
suo capud aquis et cum suo decurso et cum suo cacavo et cum sucs petras et cum suo
devane...

1000. SANTA EUGENIA. Testament de Sentolf, deixa a Sant Pere de Galligants un molí
... cum suo capud aquis et suo decurso...

1007. MERCADAL. L'alou que Iomarig ven al bisbe Ot afronta al nord amb ... ipso
reg...

1015. MERCADAL. Les quatre mitgeres de terra que els comtes donen a la seu afron-
ten a sud amb ... ipso guadello... i a occident ... in ipso rego comitale...

1018. MERCADAL. Les donacions testamentàries del comte Ramon a Sant Daniel
inclouen ... molinos II...

1027. MERCADAL. Otger (de Monells) i Tresgòncia donen un alou a la seu que inclou
un ... ortum de Eldefredo et de Bona Domna qui fuerunt condam...

a.1032. MERCADAL (sobre el). Un establiment afronta ... ad ipsos Ortos...
1071. MERCADAL. El testament del sagristà Bonuç deixa al seu nebot i hereu Bernat

Guillem ... duos molendinos... uno in ipso Mercadal...
1076. MERCADAL. Adelaida ven el seu alou de Kallerons ... condamina... cum...

ipsos ortos... et ipsos molendinos que sunt in insula rieria alveo Ticeris sive cum omnibus
arbori bus qui ibidem sunt... afronta a sud amb la via que va ... iuxta regum de comitis
usque ad ipso Mercadal...

1083. MERCADAL. El testament de Pere Bonardell deixa l'alou de Kallerons als fills
... cum aquis, regis et cabregis et cum molinars et molendinis...

1071. PEDRET. El testament del sagristà BonuÇ deixa al seu nebot Bernat Guillem un
molí al Mercadal i ... alium ad ipsum Pedret...

1081. PEDRET. El testament del sagristà Bernat Guillem deixa el mateix molí de Pedret
al seu nebot Franc.

989. PONT MAJOR. Els comtes Borrell i Ledgarda venen a Adelaida un alou ... in
locum que dicunt presa de Teudardo... in terminio Orta... cum ortos... molendino cum
capud aquis... affrontat de oriente in ipsos margines... usque ad ipso laco vel ad ipso



molino... et pervenit de ponte... et ipsos molinos qui sunt in flumen Tezer cum caput
aquis et subtus regís...

1066. PONT MAJOR. Donació d'Arnau Ramon a la seva mare Garsenda, en el lloc de
plano de Ammenola... cum ipsis molendinis qui sunt in flumine Tezer super ipsum pon-
tem et subtus pontem.. .

1031. PLA DE GIRONA-CUGUÇACS. Venda d'una terra que afronta al sud ... in ipso
rego quem vocant Cucucago...

1066. PLA DE GIRONA. El testament d'Arnau Ramon deixa a la seva mare Garsenda
... ortos ... in plano ante Gerundam...

1028. FORNELLS. Els alous comprats pel vescomte Bremon a les vil-les de Fornells i
Fornellets, també dita del Puig Riquiner inclouen ... molindinaribus.. .

929. LLAMBILLES. Trotilda dóna a la seu un alou que inclou ... ortis, reganeis... moli-
nis... piscatoriis... aquis...

996. LLAMBILLES. L'alou donat per Guifré a la seu inclou ... ortis...
1047. LLAMBILLES. Llopart ven a Ingilrada unes terres que afronten a orient amb

... ipso río que vadit denant ipsa frabega.. .
922. SANT GREGORI. El precepte reial donat al fidel Adroer inclou ... in loco quod

dicitur Armentaria quem vocant Torrecella... ortos...
1035. SANT GREGORI. El testament de Gilabert de Cruïlles deixa a la seva esposa

Galangards ... in Torozella que dicitur Armenteria... molinis, molinars, capud modis et
commodis...



Resumen

Este libro está dedicado a analizar una etapa y un marco histórico concreto; la ciu-
dad de Gerona durante los dos siglos y medio transcurridos entre los años 785 y 1057;
entre la conquista de Carlomagno y la institucionalización de las nuevas formas de
gobierno feudal. No se trata de unas fechas escogidas al azar; esta etapa nos permite
analizar —tal como subraya el subtítulo— la transción desde las formas de gobierno de
tipo "antiguo", en gran medida recreadas tras la conquista carolíngia, hasta la afirmación
de las nuevas fórmulas surgidas de la fragmentación feudal, establecidas solemnemente
en los juramentos y acuerdos del año 1057.

El primer capítulo analiza los rasgos históricos de este proceso. Comienza tras la con-
quista del 785 y la incorporación de la ciudad al imperio carolíngio. Una primera etapa,
que comprende gran parte del siglo IX muestra el sistema de gobierno basado en el
poder dual de condes y obispos, como representantes de la autoridad real. Un modelo
que entró en crisis desde mediados del siglo IX, cuando empezaron las rebeliones con-
dales y las agresiones contra el patrimonio episcopal, y que culminó a principios del
siglo X con la implantación de la dinastia condal de los herederos de Vifredo el Velloso,
tras un largo conflicto que los enfrentó con los condes de Ampurias.

Durante el siglo X se afirmó el poder condal hereditario y la transmisión familar de
los cargos y derechos correspondientes, aunque también se aprecia una creciente pre-
sencia del poder episcopal, hasta entonces ausente del interior de la ciudad a causa de
la situación extraurbana de la vieja sede de San Félix, substituida por el nuevo templo
de Santa Maria. Paralelamente se afirmó la fuerza de los canónigos y de la nobleza local,
que se beneficiaron de las ventas y donaciones acordadas por condes y obispos, ini-
ciandose asi el proceso feudalizador.

Desde finales del siglo X se iniciaron cambios que resultarían trascendentales.
Comenzó el traslado definitivo del complejo episcopal al interior, levantándose en pocos
años una catedral, un palacio episcopal, un hospital de pobres y peregrinos y un com-
plejo canonical, que se pueden considerar finalizados a mediados del siglo XI. La auto-
ridad condal pasó por la dura prueba de las luchas en el seno de la família condal, la
condesa Ermesinda contra su hijo Berenguer y su nieto Ramon, conflictos que fueron
aprovechados por la nobleza territorial para levantar castillos y hacerse con el poder
sobre los distritos territoriales. Gerona también vivió un proceso semejante, la ciudad
quedó repartida entre tres castillos feudales i el poder episcopal, con sus correspon-
dientes infeudaciones a canónigos y nobles laicos.

El segundo capítulo inicia el análisis pormenorizado del marco territorial con los
suburbios organizados alrededor de tres notables iglesias. Primeramente el de San Martín
al sur de la ciudad, el mejor documentado, que muestra con notable precisión las carac-
teristicas rurales del entorno suburbano en los siglos IX i X, y la incipiente urbanización
del siglo XI. En contraste el suburbio de San Félix, alrededor de la que fue sede epis-
copal hasta el siglo X, era sin duda el suburbio más antiguo, aunque también el peor
documentado antes del siglo XI. Finalmente alrededor del cenobio de San Pedro de
Galligants se documenta un pequeño burgo desde finales del siglo X, aunque las notí

-cias urbanas no sean muy consistentes antes del siglo XII.

El tercer capítulo analiza uno de los hallazgos mas significativos que se pueden apor-
tar a la historia de Gerona en estos últimos tiempos; la datación en época carolíngia del



recinto amurallado correspondiente a la "Força Vella ". La muralla se levantó en gran
parte de su recorrido sobre los restos del antiguo recinto bajo-imperial, muy dañado a
finales del siglo VIII, aunque dos sectores tuvieron sensibles modificaciones; primera-
mente el ángulo occidental donde se levantó un castillo conocido como la torre
Gironella que seria durante siglos la expresión del poder condal sobre la ciudad. El
segundo sector ampliado se situó al norte de la nueva catedral intramuros de Santa
Maria, un auténtico ensanche donde en el siglo XI se levantó el nuevo complejo cano-
nical.

El cuarto capítulo describe las principales características y transformaciones que expe-
rimentó la ciudad intra-muros. Destaca el sector bajo de la ciudad, donde se densificó
la urbanización alrededor de la vieja plaza foral, que mantuvo abundantes muestras del
urbanismo romano durante toda la Edad Media. El sector medio resultó muy tranforma-
do con el levantamiento del nuevo complejo catedralicio, que a mediados del siglo XI
habia prácticamente borrado los restos de la antigua área sagrada foral. En los sectores
meridionales y orientales se manifiesta una notable permanencia del viejo tramado urba-
no de época fundacional romana; también se observa la existencia de sectores intraur-
banos poco densificados, con algunos huertos, plantaciones de frutales y otros usos agrí-
colas.

El quinto capítulo analiza cada una de las distintas "villas" o términos que consti-
tuían el entorno rural de la ciudad, unos cincuenta si incluimos los villares depen-
dientes. Destaca la antigüedad de los mismos, en gran medida herederos de una orga-
nización anterior y cuya densidad y diversidad resulta notable, así como su depen-
dencia de la ciudad próxima. La desigualdad en el tratamiento de cada una de ellas
resulta muy condicionada por las diferencias existentes en las fuentes arqueológicas y
documentales disponibles.

El sexto y último capítulo analiza las características evolutivas de las principales
estructuras de este entorno urbano. Las transformaciones experimentadas en el gobier-
no del territorio, donde se muestra la degradación de la autoridad pública –de raiz real–
en el siglo IX, pasando por su patrimonialización en manos de condes y obispos en el
siglo X –el concepto "alodio" resume muy bien el proceso– y su creciente fragmentación
y feudalización en el XI. También se analizan las principales unidades administrativas;
las "villas" –cuya degradación entre los siglos X i XI es evidente– y las parroquias que
muestran una raíces muy antiguas y un proceso de densificación notable entre los siglos
X i XI. Finalmente la red de carreteras muestra una notable densidad y una nada sor-
prendente radialidad alrededor de la ciudad, mientras que la red hidráulica pone en evi-
dencia la importancia de los riegos y molinos en el entorno urbano inmediato.
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