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La Guerra del Francès: la commemoració
per Isidre Prades

Commemorar és sempre un motiu per reescriure el passat. Commemorar té també una connota-
ció profilàctica: prevenir i evitar les tragèdies passades. La commemoració es repeteix periòdica-
ment i, en cada moment, deixa la seva empremta en forma de monuments, llibres o en altres

tipus de manifestacions
més efímeres.

El bicentari de la Guerra
del Francès ha provocat,
com no podia ésser dʼal-
tra manera, un seguit de
publicacions revisant as-
pectes dʼaquest període
turbulent i transcendent.
Repassant com sʼhan dut
a terme les commemora-
cions ens adonem de
quin significat històric
sʼha revestit la Guerra del
Francès en cada moment
de la commemoració.

��  Les commemoracions a Girona

El 1815, tot just acabada la guerra, la ciutat de Barcelona sʼadreçava a les ciutats més importants de
Catalunya per recaptar fons per a la construcció dʼun monument a les víctimes de les tropes franceses1.

En el primer cinquantenari de lʼinici de la invasió napoleònica, el 1858, se celebren actes per lʼani-
versari del naixement del futur rei Alfons XII, entre altres actes dʼexaltació governamental però cap
recordatori a la Guerra del Francès. No serà fins a lʼany següent, el 1859, que dʼuna manera discre-
tíssima sʼoficiaren a la catedral uns funerals commemoratius2. Alguns anys més tard, el Ministeri de
la Guerra sol·licitava a la Diputació de Girona la tramesa dʼun seguit dʼinformes per tal dʼelaborar una
història oficial3. 

Més enllà de commemoracions els efectes de la guerra encara es notaven, per exemple, a Castelló
dʼEmpúries on lʼAjuntament sol·licitava de la Diputació permís per refer lʼArxiu amagat des de lʼinici de
la guerra4. No sembla, pel que en resta avui en dia, que lʼArxiu Municipal es recuperés totalment.

Tanmateix a nivell oficial la imatgeria sobre la Guerra del Francès quallà especialment en el camp
de lʼart, sobretot en el gènere pictòric conegut com la pintura dʼhistòria. Martí i Alsina, lʼiniciador del
paisatgisme català, pintà un imponent, per les seves grans dimensions, Setge de Girona i el seu
nebot Pons Martí, establert a Girona, conreà el tema en diferents quadres. Les beques artísti-
ques que concedia la Diputació per realitzar estudis a Roma o a París obligaven a presentar pro-
duccions del becari amb el tema de la Guerra del Francès.

Engelmann, Godefroy, Prise du grand convoie,1809, 1826 Col·lecció Arxiu Municipal. Ajuntament de Girona



2

de l’Arxiu Històric de Girona

Núm. 6, juny de 2008
Dip. Leg.: Gi.1514-2006 

Edita:

Versió digital i índex a: 
<http://cultura.gencat.net/arxius/
publicacions/p_girones.htm> 

Pàgines 1 i 2
La Guerra del Francès: 
la commemoració, 
per Isidre Prades

Pàgina 3 
NOUS FONS INGRESSATS

Pàgina 3 
LA RESSENYA
La Guerra del Francès 
a Celrà, Artemi Rossell 
Ferrer

Pàgines 4 i 5
DOCUMENTS

Pàgina 6 
US PRESENTEM UN 
DOCUMENT
Un testimoni de lʼactuació
dels carmelites descalços
de Girona durant la Guerra
del Francès, 
per Santi Soler

Pàgina 7 
NOTÍCIES

Pàgina 8
Algunes obres elaborades
amb fons de lʼArxiu

Arxiu Històric de Girona

Sumari

La literatura contribuí també, al costat
de les arts visuals, a forjar una imatge
del Setge de Girona que tingué una
àmplia repercussió. Al costat de les
grans obres literàries com les de
Pérez Galdós, altres recollien episo-
dis militars i heroics i alguns, com ja
es prou conegut, sʼatreviren per pri-
mera vegada a posar en dubte els ma-
teixos fonaments del mite com Ber-
trana i Ruiz.

El centenari: 1908
En lʼany del primer centenari, poques
referències documentals a lʼefemè-
ride: un diputat provincial, lʼAjuntament
de Gualta i la Comissió Organitzadora
del Centenari de la ciutat de Girona
sʼadreçaven a la Diputació per sol·li-
citar diferents subvencions.

El 150 aniversari: 1958 i 1959
El 22 de gener de 1958 el diari Los Si-
tios obria portada recordant el 148è
aniversari de la mort dʼÁlvarez de Cas-
tro. La guarnició de Figueres celebrà
diferens actes en record del perso-
natge. En aquest any Espanya estava
decididament encarada a aconseguir

el reconeixement europeu. França ja
no era evidentment cap enemic i es
potenciava qualsevol notícia en po-
sitiu que arribava de lʼaltre costat dels
Pirineus. En aquell any sʼobria la car -
retera de Prats de Molló a Camprodon
i es parlava dʼobrir un altre enllaç per
Maçanet de Cabrenys.

La Junta Executiva del 150 aniversari,
constituïda per les primeres autoritats
provincials i els historiadors i arxivers
que en aquell temps formaven el prin-
cipal grup intel·lectual gironí, sʼencar -
regà dels actes de commemoració.
Una de les propostes de la Junta fou
la creació dʼun futur Museo de los Si-
tios a partir dels materials aplegats en
lʼexposició commemorativa dʼaquell
any. (La Revista de Girona de 1958-
1959 recull extensament diversos ar-
ticles sobre la commemoració).

Per acabar no voldríem deixar de re-
cordar que, en el 200 aniversari de lʼi-
nici de la guerra, no deixa de ser cu-
riosament actualitat una tragèdia tan
llunyana.

1 AHG Fons Govern Civil 166/54
2 AHG Fons Govern Civil D171/43
3 AHG Fons Govern Civil D172/10
4 AHG Fons Govern Civil D173/27

��  La documentació sobre la Guerra del Francès i les
commemoracions a lʼArxiu Històric de Girona 

El fons del Govern Civil
La sèrie dʼexpedients dʼadministració general conté alguns fragments
documentals sobre els anys immediats a lʼacabament de la guerra
sobre represàlies a afrancesats, incautació de béns i un dels efectes
posteriors de la guerra: el bandolerisme. La major part de la docu-
mentació es refereix al cor regiment de Figueres. Conté també algu-
nes curiositats com lʼatorgament del títol marquès de Girona a un des-
cendent del general Álvarez de Castro. 

El fons de la secció de cultura de la Diputació de Girona
Recull les subvencions per a erigir monuments, celebrar el primer
centenari i recordar alguns dels mites forjats amb el setge com el de
les heroïnes de Santa Bàrbara.

El fons del Corregiment de Girona
Conté documentació impresa sobre ordres, edictes i bans de lʼèpoca.

La col·lecció dʼimpresos antics de la Biblioteca
Conté documentació impresa sobre ordres i bans del període de la
guerra, documents diversos relacionats amb lʼadministració francesa
de lʼèpoca, així com un llibre que recull els decrets de José Bona-
parte. 
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– Pel volum i per la importància de la do-
cumentació hem dʼesmentar en primer
lloc la documentació dʼUrbanisme provi-
nent del Servei Territorial dʼUrbanisme
a Girona del Departament de Política Ter-
 ritorial i Obres Públiques. Es tracta de 600
capses que completen el fons Urbanisme
ja existent en aquest arxiu. Entre la do-
cumentació ingressada es poden trobar
expedients dʼobres tramitats per lʼantiga
Delegació Provincial del Ministeri dʼObres
Públiques i Urbanisme (MOPU) de Gi-
rona, així com del Ministeri de lʼHabitatge
en períodes anteriors que restaren als ar-
xius de les oficines de la Generalitat, molts
dels quals continuaren o acabaren la tra-
mitació en època democràtica.

Aquest fons de la Generalitat està format
per 152 ml. de documentació sobre or-
denació urbana de les comarques de 
Girona de 1956 a 1999, planejament ge-
neral i plans parcials i normes comple-
mentàries de planejament. Una gran part
dʼaquesta documentació són les còpies
que corresponien a lʼAdministració de
lʼEstat i més tard de la Generalitat. Ac-
tualment però, com que en molts ajun-
taments no sʼhan conservat els originals,

per a qualsevol consulta cal recórrer
a aquests exemplars de la Genera-
litat.

Altra documentació dʼaquest fons
és una sèrie de 2.435 projectes dʼo-
bres dʼinfraestructura urbana de tots els
municipis de la província del 1956 al 1985
i els llibres dʼactes de la Comissió Provin-
cial dʼUrbanisme, de 1978 a 1980, que
després sʼanomenarà Comissió Territorial
dʼUrbanisme. Tota la documentació està
descrita en base de dades i es pot con-
sultar de forma presencial.

– Fons dels ajuntaments de Bordils (Gi-
ronès) i Juià (Gironès). El primer com-
prèn 14 ml. amb documentació de 1740
a 1991, i el segon, 5 ml. de 1818 a 2003.
Juntament amb aquests fons municipals
han quedat dipositats a lʼArxiu el fons del
Jutjat de Pau de Bordils, (14 unitats do-
cumentals) de 1896 a 1970, i el fons del
Jutjat de Pau de Juià, 1825-1988 i la do-
cumentació de la Cambra Agrària de
Juià que sʼintegra en el fons cambres
agràries locals del Gironès. 

– Fons de la Delegació Gironina de
Tennis, 1974-2004, que conté expe-

dients dʼactivitats esportives:
competicions de totes les catego-

ries del circuit gironí i documentació ad-
ministrativa de la Delegació, esta-
tuts i eleccions de càrrecs, actes

dʼassemblees de clubs, i expedients
de llicències de jugadors. Aquest fons
és interessant per a lʼestudi de la histò-
ria de lʼesport gironí.

– El Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació ha adquirit i ha dipo-
sitat a lʼArxiu Històric de Girona un lli-
bre de lʼantic Col·legi de Sant Martí Sa-
costa dels Jesuïtes de Girona, amb
informació dels anys 1590-1630. Aquest
volum, de 401 f. en foli major, és un in-
teressant llevador de rendes, que per-
met reconstruir el patrimoni que aquesta
institució tenia a la ciutat i altres pobles
de les comarques gironines. El llibre que
respon al títol de “Calendario o llevador
des el tiempo que fue Colegio Sant mar-
tin Çacosta” o “Llevador gros del Cole-
gio”, se suma a altra documentació dʼa-
questa institució que ja teníem a lʼArxiu
i que a partir dʼara podrem identificar
amb el nom de fons del Col·legi de Sant
Martí Sacosta.

NOUS FONS INGRESSATS
Entre la documentació ingressada els darrers mesos destaquem:

LA RESSENYA
La Guerra del Francès a Celrà, Artemi Rossell Ferrer. Taller dʼHistòria de Celrà, 2008. 125 p.
La commemoració dʼaquest aniversari se-
gurament donarà peu a una revisió dels
estudis fets fins ara, però també hauria
d i̓ncentivar treballs que ampliessin el camp
de mira i ens expliquessin com van viure
la guerra i el domini napoleònic la resta de
poblacions de les nostres contrades.

Això darrer és el que ha fet precisament
Artemi Rossell en el seu llibre La Guerra
del Francès a Celrà, explicar de manera
entenedora, senzilla però rigorosa, com
va viure aquest poble el sotrac dʼaquells
esdeveniments. El llibre, dʼacurada edi-
ció, constitueix el sisè número de la
col·lecció de monografies del dinàmic Ta-
ller dʼHistòria de Celrà.

Aquest treball ens transporta dels orígens
i les causes del conflicte fins a les conse-
qüències finals que tot plegat va compor-
tar en la vida dels celranencs.  Al llarg dʼa-
quest camí sʼanalitzen aspectes concrets
com poden ser les diferents operacions mi-

litars, la composició dels exèrcits,  els sub-
ministraments o els presoners de guerra.

Lʼautor ha furgat totes les fonts arxivísti-
ques disponibles no només catalanes
sinó també de fora del país a la recerca
de dades que li poguessin servir. Un cop
més, es posa de manifest la importància
de la documentació privada (i en parti-
cular els arxius patrimonials) com a con-
trapunt i complement de la documenta-
ció de caire oficial, com és lʼemanada dels
ajuntaments, la Junta Superior de Cata-
lunya, o dʼaltres institucions. Així, per
exemple, gràcies al fons patrimonial
Veray, tenim coneixement de la relació
de les cases del poble que els francesos
van cremar i que segons lʼautor repre-
sentarien un 30% del total de les edifica-
cions. En el cas del fons patrimonial Cors-
Guinard, les anotacions que es troben en
el llibre mestre permeten veure la contri-
bució que va haver de fer aquesta casa
a la defensa de la ciutat de Girona. Un

altre exemple interessant és el que pro-
porciona el mateix arxiu Veray: gràcies a
la correspondència que Jaume Veray
mantenia amb la família un cop va ser
empresonat pels francesos, podem arri-
bar a imaginar com era la vida dʼun pre-
soner de guerra en aquells moments.

El treball de lʼArtemi Rossell, en definitiva,
pretén acostar-se a la realitat del poble
de Celrà al llarg dʼaquell període de guerra
(1808-1809) i al de la posterior domina-
ció napoleònica, que arriba fins a 1814.
Com era dʼesperar, les conseqüències
que la guerra comportà, tant a nivell de-
mogràfic com econòmic, en aquesta po-
blació tan propera a lʼescenari principal
de la guerra, foren funestes. En la mesura
que disposem de treballs com aquest, po-
drem valorar amb més precisió el cost glo-
bal que va significar la Guerra del Fran-
cès, no només per als habitants de Girona
ciutat, sinó també per als dels pobles de
la seva zona dʼinfluència.
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US PRESENTEM ALGUNS DOCUMENTS DE L'ARXIU 
DE L'ÈPOCA DE LA GUERRA DEL FRANCÈS 

Goig sobre el setge de Girona de 1808 i lʼactuació de Sant Narcís
Coplas antiguas catalanas en honor del gloriós sant Narcís. Girona: Estampa M. Llach, 1808. (AHG. Biblio-
teca. Goigs, G-65)

“[Gabatx] Tu pensabas ser gall en esta gran batalla, has perdut lo plumall al peu de la muralla.
Mirau quina canalla manté lo rey Lluís. Fuig que la mosca pica del gloriós san Narcís”
“Com ets de mala rel, gabatx, no has volgut creure, te nʼhas portat lo rey per fer-te aquí un
nou regne. De vergonya nʼets sense, que•s mal de ton país. Fuig que la mosca pica del
gloriós san Narcís”
“Quan tu més confiat cantabas la tirana, gabatx porch, tʼan tocat los nostres la pabana.
Promtament y sens gana te fas escapadís. Fuig que la mosca pica del gloriós san Narcís”

Llibre de entradas dels
micalets comensant lo any
1808, Registre dels soldats 
que ingressen a lʼHospital, on
consta la població dʼon són, 
el dia que ingressen, el nom, 
el grau dins la companyia, si
són soldats o tenen
comandament i, curiosament,
sʼhi fa constar els seu estat
civil. (AHG. Hospital de Santa
Caterina. Llibres antics, 182)

Nota de las casas que los
francesos han cremat en est
poble de Salrà (...) Relació de
cases que segons 
el document present que forma part
del fons patrimonial Veray, van
cremar els francesos al seu poble.
1808. (AHG. Veray de Celrà, 108) Real decreto de atribuciones señaladas a los

ministerios, Forma part dʼun llibre de decrets de Josep
Bonaparte com a rei dʼEspanya durant el període de la
Guerra. 1809. (AHG. Biblioteca. Impresos antics, 740)

Don Joseph de Ezpeleta Galdiano... gobernador 
y capitán general del Exército y Principado de Cataluña... 
Un extraordinario de 9 de este mes... 
me trae el manifiesto del Consejo Real de Castilla... [1808]
Edicte sobre el nomenament del Duc de Berg com a lloctinent general
del regne i sobre la demanda que el pas de les tropes franceses per
Catalunya sigui ben acceptada. (AHG Biblioteca. Impresos antics, 325)

Calendrier de Perpignan
pour lʼannée 1810:
contenant lʼorganisation
de lʼEmpire, lʼétat civil,
militarie et ecclésiastique
du département des
Pyrénées-Orientales...
1810 (AHG Biblioteca.
Impresos antics, 588)
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US PRESENTEM ALGUNS DOCUMENTS DE L'ARXIU 
DE L'ÈPOCA DE LA GUERRA DEL FRANCÈS 

Manifest de la
capitulació de

Girona, 1810, editat
per Oliva impressors
a Girona. Còpia del

manifest ...”De la
capitulación de

Gerona y sus fuertes
correspondientes el
10 de diciembre de

1809 a las 7 de la
noche...” (AHG

Govern Civil, D 4472/1)

Almanak y pronostico universal, 
diario de quartos de luna, para
este año de… 1756-1814 
(AHG. Biblioteca. Impresos antics, 512)

Bailia de Gerona=Mairie de Girone. Nos, el
Barón de Foxá, baile de la ciudad de Gerona... 
[1812] Decret del batlle de Girona en castellà i
francès sobre lʼabocament dʼescombraries i altres
residus a lʼOnyar. Sʼhi pot observar la signatura del 
Sr. Prefecte del Ter, que correspon a la nova divisió
territorial que instaurà lʼadministració napoleònica
durant lʼocupació 
(AHG. Biblioteca. Impresos antics, 180)

Nos, Mariscal del Imperio, duque
de Tarento... Informado que... las
autoridades civiles se han
apoderado del derecho exclusivo
de dar pasaportes... [1810] Decret
en castellà i francès del governador
general de Catalunya sobre la
concessió de passaports que ... “serán
impresos en el mismo estilo que los
del imperio francés...”
(AHG. Biblioteca. Impresos antics, 421)

Llevador major de las rendas del convent, de
NPS Agusti de Gerona... 1744-1816
El patrimoni documental dels ordes religiosos
també va patir les conseqüències de la guerra, tal 
i com testimonia aquesta nota feta en el llevador
major del convent de Sant Agustí de Girona, que
conservem a lʼArxiu. 
Després de la capitulació de Girona els religiosos
van ser fets presoners, els priors i procuradors
dels convents van haver de donar comptes a les
autoritats franceses, i part de la documentació
dʼaquestes cases (la que tenia un interès
estrictament econòmic) va ser traslladada a París. 
Acabada la dominació napoleònica els papers van
ser reclamats al govern francès. Després de
moltes gestions a través de lʼambaixada
espanyola, es va aconseguir que “divuit caixons,
vintiquatre sachs i un fardo que contenien tots los
papers de Cataluña” arribessin a Barcelona. Un
cop allà, els religiosos catalans van arreplegar el
que van trobar de la seva documentació. En la
mateixa situació es degueren de trobar la resta de
convents gironins. (AHG. Convent de Sant Agustí, 1)
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És sabut que el clergat tingué arreu un
paper actiu en el conflicte bèl·lic des-
encadenat arran de la invasió napo-
leònica. I no podia ser dʼaltra manera
si tenim en compte que per a ells Na-
poleó representava lʼencarnació de lʼi-
deari revolucionari, allò que amena-
çava acabar amb lʼordre establert i amb
els fonaments en els quals es basava
la seva pròpia existència.

No és estrany per tant que lʼEsglésia
gironina durant els setges de 1808-
1809 hi tingués un paper destacat. Els
carmelites del convent de Sant Josep

(avui seu de lʼArxiu Històric de Girona),
com la majoria del clergat regular, es
posaren a les ordres de les autoritats
militars per a la defensa de la ciutat. El
convent fou destinat a hospital de sang
i els mateixos frares tingueren cura de
lʼatenció dels ferits i els malalts. A més
a més, nou dels religiosos de la co-
munitat van formar part de la com-
panyia dʼeclesiàstics regulars, contri-
buint a engruixir la milícia ciutadana
que es mobilitzà i organitzà per a la de-
fensa de la ciutat i que es conegué

amb el cèlebre nom de Cruzada Ge-
rundense.
Tenim un testimoni molt interessant de
lʼactitud dels carmelites descalços gi-
ronins durant el conflicte. És el que ens
proporciona el pare J. Vicente de Sant
Elias, coetani dels fets, en lʼinforme que
li demanaren els seus superiors lʼany
1815 per tal dʼavaluar la situació en què
havia quedat la comunitat de Girona
després de lʼocupació napoleònica.
En el relat que fa aquest carmelità queda
molt clara lʼanimadversió dels eclesiàs-
tics cap als francesos i el seu cap, Na-
poleó, contra el qual sʼaixecaren per a
“sacudir la infama esclavitud que que-
ria imponernos el mayor de los tiranos”.

En el text queda ben palès lʼactiu paper
dels religiosos que “discurrian por todas
partes animando a la gente de la ciu-
dad, no solo con palabras si qual tam-
bien con obras, pués la mayor parte de
los religiosos se derramaron por el
muro o los baluartes para oponerse a
las tropas enemigas”. I fins i tot ens
descriu alguna heroïcitat, com la pro-
tagonitzada per aquell frare que quan
de nit els francesos intentaren escalar
el mur amb una escala, va córrer amb
la intenció de retirar-la però va relliscar
i “cayó en el foso y del golpe que dió se
le disparó el fusil que llevaba, que lo
xamuscó los cabellos y estuvo allí en
medio de los enemigos hasta que con
una cuerda lo subieron al muro”.

Durant el setge definitiu de 1809 lʼac-
titud dels carmelites no va decaure,
ans el contrari. Segons el narrador,
continuaren donant exemple malgrat
les adversitats i “todo lo sufrian con
alegria i intrepidos, manifestandose

animosos en todo”.

Però el relat del pare J.Vicente de Sant
Elias no sʼacaba amb la rendició de la
ciutat, sinó que sʼallarga per fer-nos co-
nèixer les penalitats que sofriren a par-
tir dʼaquell moment els religiosos. Ens
explica molt bé com després dʼhaver-
los assegurat per part de les autoritats
franceses que podrien marxar lliure-
ment de la ciutat, o bé quedar-se en
ella, van ser declarats presoners. En
un primer moment foren reclosos sota

vigilància a la sagristia del propi con-
vent, però després de tres o quatre
dies van ser reunits amb la resta de re-
ligiosos gironins a lʼesglésia del con-
vent de Sant Francesc dʼAssís, des
dʼon partiren, entre mig de les files de
soldats presoners de guerra, cap el seu
captiveri definitiu en terres franceses.
Un captiveri que sʼallargaria per espai
de quatre anys i del qual alguns ja no
en retornarien, hi deixaren la vida.

Del viatge a França, el narrador re-
corda que “la inumanidad, barbarie en
que nos trataron por el camino no hay
palabras para encarearlo... nuestra po-
sada era la cárcel o establo, nuestra
comida casi nada y si no hubiese sido
por la caridad o compasión de los pue-
blos hubieramos casi todos fallecido”.

El document original dʼaquest informe-
relat, així com els de la resta de con-
vents dels carmelites descalços de Ca-
talunya (coneguts com a “relacions de
la Francesada”), es conservaren a la
casa central de Barcelona fins que a
principis del segle XX van ser traslladats
a Burgos, on passaren a fornir lʼarxiu
factici que creà el pare Silverio de Santa
Teresa amb la finalitat dʼelaborar la seva
magna obra “Historia del Carmelo Des-
calzo en España, Portugal y Amèrica”.

A Barcelona, però, a lʼArxiu dels Car-
melites Descalços de Catalunya i Ba-
lears, tenim a disposició una còpia dʼa-
quest interessant document, un
testimoni de primera mà dʼaquell con-
flicte que tant marcaria la història con-
temporània gironina.

US PRESENTEM UN DOCUMENT
Un testimoni de lʼactuació dels carmelites descalços de Girona durant la Guerra del Francès
per Santi Soler

Serra Pausas, Joan, Los franceses intentan asaltar
la ciudad de Gerona y son rechazados en el
baluarte de Sta. Clara, 1861. Col·lecció Arxiu
Municipal. Ajuntament de Girona

Fotomuntatge del claustre. Imatge extreta
de: Cayetano Barraquer y Roviralta. Las
Casas de religiosos en Cataluña durante el
primer tercio del siglo XIX. Barcelona, 1906
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��  Exposició de flors
Tal com és habitual a la primavera, sʼha
celebrat del 10 al 18 de maig lʼexpo-
sició Girona Temps de Flors, en la qual

ha participat lʼArxiu obrint el claustre
als membres del Centre de Salut Men-
tal del Gironès i Pla de lʼEstany. Els
usuaris del Centre de Salut han om-
plert el claustre exterior de natura
morta (tarongers i llavors), de plàstic i
de residus, símbol de lʼestat actual del
paisatge que ens és més proper.

��  Setmana Internacional dels Arxius
Aprofitant la celebració dels 200 anys
de la Guerra del Francès (1808-1814),
lʼArxiu ha exposat a lʼinterior del claus-
tre una mostra de documents que re-
flecteixen el pas i lʼestada de les tropes
franceses per les comarques gironines.
Aquesta mostra restarà oberta durant
la Setmana Internacional dels Arxius i
fins al 25 de juny, 

��  Mormons a lʼArxiu
La Societat Genealògica de Utah i la
Subdirecció General dʼArxius van signar
lʼany 1998 un conveni pel qual aquesta
societat procediria a la microfilmació de
fons dʼarxius en què apareguessin re-

gistres dʼinterès genealògic. El propòsit
dʼaquest conveni era la protecció de la
documentació de caràcter genealògic i
la facilitació de lʼaccés als investigadors
per a realitzar genealogies. Lʼany 2005
es va canviar el projecte inicial de mi-
crofilmació pel de digitalització.

Per raó dʼaquest conveni, des de
mitjan de lʼany passat, sʼestà procedint
a la digitalització de 700 llibres de tes-
taments i capítols matrimonials dels
fons notarials dipositats a lʼArxiu. Més
tard, es digitalitzaran els llibres de de-
funcions i baptismes dels fons de
lʼHospital de Sant Caterina i de lʼHos-
pital Psiquiàtric. A dia dʼavui sʼhan es-
canejat un tres-cents volums.

Gràcies a aquest projecte de col·la-
boració, lʼArxiu Històric de Girona dis-
posarà dʼuna còpia de tot el material di-
gitalitzat, en vistes a la conservació dels
documents i a la facilitació de la con-
sulta.

��  Els comptes de lʼaljama de Girona
El projecte de recuperació i estudi dels
documents hebreus medievals de lʼAr-
xiu comença a donar els primers i es-
perats fruits en la forma dʼaquest es-
tudi realitzat pel prestigiós hebraista
Eduard Feliu, amb la col·laboració de
Joan Ferrer, professor de llengua he-
brea i aramea de la Universitat de Gi-
rona, que acaba de ser publicat al dar-
rer número de la revista Tamid de la
Societat Catalana dʼEstudis Hebraics
de lʼIEC. Sota el títol de lʼarticle “Llibre
de comptes de Jucef Zabara, col·lec-
tor del clavari de la comunitat jueva de

Girona (1443)” trobarem un interes-
santíssim estudi dʼaquest quadern de
9 pàgines escrit en hebreu i que recull,
de la mà del jueu gironí Jucef Zabara,
els comptes de lʼaljama de Girona du-
rant lʼany 1443. Lʼautor fa una intro-
ducció històrica, incorpora la traducció
íntegra del document al català –a la
qual adjunta un índex dʼantropònims i
topònims– i realitza la transcripció del
text en caràcters hebreus. Cal es-
mentar el treball de Joan Ferrer, en
lʼannex, sobre la llengua hebrea del do-
cument. Lʼhebreu utilitzat intercala mol-
tes paraules en català –(parlar aljamiat)
llengua habitual del redactor– com ara
àpoca, deembre, noembre, empara,
neula i altres que són descrites i rela-
cionades en el mateix estudi. 

��  De la nostra companya Consol
Vidal, la poeta del desert
Llibres amics callats, amb vosaltres he
conviscut durant tres mesos, tot un
estiu! Us he conegut amb el pes de la
vostra història, on dorm un passat que
bressola lletres fetes de lʼantigor. Per
a tots vosaltres aquest poema i per als
companys de lʼArxiu, dels quals tinc un
record molt especial.

Impregnats de vivències
amb gust dʼanys
heu resistit el pas
del temps i, sobre el paper
curtit amb la força de
les mans, heu sentit
la manyaga de la
ploma xopa de
tinta que gotejava
amb la delicadesa dels mots.
Ara dormiu enmig
de pedres mil·lenàries
esperant el vostre destí
entre els esguards
que palpen el vostre
passat històric.

Arxiu Històric, agost 2006

NOTÍCIES

Foto: Dani Bosch

Foto: Dani Bosch

Foto: Dani Bosch

Foto: Dani Bosch
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Algunes obres elaborades amb fons de lʼArxiu

Barreda, Pere. Set segles de govern municipal a la Vall dʼAro. Platja dʼAro: El
Car rilet, 2007, 143 p.

Barris Ruset, Josep M. “Llançanencs a Roses al primer terç del segle XVII” dins
Farella: revista de Llançà. Núm. 26 (abril 2008). p. 18-21.

Benito Mundet, Helena. “La liquidación de la empresa Harinera La Montserrat,
S.A. dins Nuevos estudios sobre historia de la contabilidad. Diputación de
Burgos, 2008. p. 121-127.

Can Saragossa de Lloret de Mar: estudis arqueològic, històric, artístic i procés de
restauració. Ajuntament de Lloret de Mar, 2007. 158 p.

Clara, Josep. “Història local i franquisme: lʼestudi del franquisme a les comarques gi-
ronines” dins Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països
Catalans. Universitat de València, Centre dʼEstudis Comarcals de Banyoles,
2007. p. 327-344.

Feliu, Eduard. “Llibre de comptes de Jucef Zabara, col·lector del clavari de la
comunitat jueva de Girona (1443)” dins Tamid. Societat Catalana dʼEstudis
Hebraics. Vol. 5 (2004-2005), p. 87-138.

Gironella Granés, Josep M. “Molins fariners i molins drapers: una indústria a Cas-
telló dʼEmpúries durant la baixa edat mitjana” dins El Salner: anuari del Grup
Cultural Comtat dʼEmpúries. Castelló dʼEmpúries, núm. 13 (2007). p. 21-33.

Güell i Parnau, Maria Carme. Corçà. Diputació de Girona, Fundació Caixa Girona,
2007. 96 p.

La Parròquia de Sant Vicenç, un eix religiós, social i artístic en la història de Be-
salú. Ajuntament de Besalú, 2008. 283 p.

Pujol, Josep. “Josep Gaz” dins Gas, Josep. Benedica et venererabilis i altres peces
marianes. Barcelona: Tritó, 2007. 145 p.

Recto / verso. Figueres: Museu de lʼEmpordà, 2007. 2 vols.

Rossell, Artemi. La Guerra del Francès a Celrà. Taller dʼHistòria de Celrà, 2008.
125 p.

Serna i Coba, Erika. “Un llibre dʼacords del Col·legi de notaris de Castelló dʼEm-
púries (1761-1836)” dins El Salner: anuari del Grup Cultural Comtat dʼEm-
púries. Castelló dʼEmpúries, núm. 13 (2007). p. 47-50.
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