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CONCEPTES BÀSICS:

• La fi de l’imperi romà d’orient es considera l’ inici de l’edat moderna.

• Les ciutats d’aquesta època van tendir cap a un augment demogràfic i cap a l’especialització 

en el sector serveis, sota l’ impuls de la burgesia, com el nou actor social del moment.

• Comencen els processos del que serà la modernitat: el capitalisme, l’humanisme, 

les nacions-estat, la Il·lustració, la fe en el progrés i la raó i l’aparició d’una economia 

comercial i mercantil van sentar les bases de la nostra societat actual. 

• L’edat moderna es dóna per acabada amb les revolucions contemporànies: l’americana del 

1766 i la francesa el 1789.

• Descens de la demografia, la producció i el comerç de la ciutat de Girona pels setges i les 

diferents guerres que es produeixen en aquest període.

• Hi ha un creixement de la importància dels oficis mercantils, lligats a la comercialització de 

productes semielaborats.

42Girona dins la Catalunya moderna

SALA 8

GIRONA DINS LA CATALUNYA 
MODERNA

1453

F
id

e
l’i

m
pe

ri
ro

m
à

d’
O

rie
nt

1618

1640

1641

1716

1652

1659 1700

1712-1714

1714
1715

1776 1789 1799

Guerra dels
Trenta Anys

Guerra
de

Successió

Revolució
Francesa

G
ue

rr
a

de
ls

S
eg

ad
or

s

T
ra

ct
at

de
ls

P
iri

ne
us

T
ra

ct
at

s
d’

U
tr

ec
ht E

ls
E

st
at

s
U

ni
ts

d’
A

m
èr

ic
a

s’
in

de
pe

nd
itz

en
d’

A
ng

la
te

rr
a

R
ev

ol
uc

ió
A

ng
le

sa

D
ec

re
t

de
N

ov
a

P
la

nt
a

1792

E
sc

la
ta

la
G

ue
rr

a
G

ra
n

en
tr

e
E

sp
an

ya
iF

ra
nç

a



43Girona dins la Catalunya moderna

1 2 3

4

ELEMENTS MUSEOGRÀFICS REFERENCIALS:

1. Àngel de la Catedral decapitat. Una teoria diu que un llamp en fou el culpable; una altra ens

diu que fou una de les bombes que van sobrevolar el cel de la ciutat durant la Guerra del

Francès.

2. Retrat de Carles III. Manuel Tramulles. 1760. Oli sobre tela. MHCG 01640.

3. Bust de Sant Narcís. S. XVIII. Talla en fusta policromada.

4. Mesuró de fruita. Fusta i metall. MHCG 00941.

La ciutat a inicis d’època moderna, cap el segle XVI, va patir canvis. Hi va haver un procés de

renovació d’elits. El camp va viure el fenomen de la protoindustrialització i la ciutat es va anar

desindustrialitzant. A les ciutats els va costar créixer perquè depenien, en bona mesura, dels pro-

ductes manufacturats per fer-ho. Però la població havia de destinar els seus ingressos a l’obten-

ció de subsistències i una manera d’obtenir ingressos era, principalment, amb el treball al camp.

Per tant, hi havia una demanda baixa de productes manufacturats. A més, es va viure una cai-

guda important del treball corporatiu, dels gremis. No hi havia unanimitat en establir mesures

proteccionistes, ja que els gremis eren corporacions on era molt difícil la introducció d’innova-

cions i poc a poc la competència va ser cada vegada més dura. La davallada dels gremis va anar

augmentant fins fer-los desaparèixer.

La industrialització al camp va fer que les famílies incrementessin el seu poder adquisitiu. Es va

trencar amb la lògica de l’autoconsum. Es treballava molt més i es consumia molt més. Així, hi

havia més ingressos perquè es treballava més que mai. D’aquesta manera va anar apareixent

la terciarització de la ciutat. El consumisme. L’adquisició de productes que abans no eren

imprescindibles i després van passar a ser-ho. Les activitats amb més èxit eren les de “la trilo-

gia de la vida”, les relacionades amb el menjar, el vestir i el viure. Així el rerepaís rural va tren-



car amb l’autoconsum, l’stock domèstic i els béns familiars van anar augmentant fins al punt

d’establir una revolució del consum. Hi va haver també un procés de renovació de les elits

paral·lelament a aquest creixement adquisitiu. Si a la societat medieval el més comú era ser

home d’altri, amb relacions de dependència jerarquitzades, amb una xarxa de lligams de depen-

dències personals, en la societat moderna els vincles es van mercantilitzar, fins al punt que els

lligams vassallàtics es podien convertir en relacions entre patrons i clients. Un feudalisme des-

prés del feudalisme. El feudalisme d’època moderna. Un qüestionament de la lògica estamen-

tal. Es va anar deixant de banda el passat manufacturer i es va anar accentuant la faceta mer-

cantil. Aquesta burgesia mercantil va sorgir de la terra, quan la producció de subsistències va

arribar a un nivell que va permetre assolir quelcom més que subsistències. Es va invertir en

riquesa patrimonial per garantir la riquesa i aquests nous rics es van qüestionar el mateix con-

cepte de noblesa. Noble era també sinònim de culte, els principis de distinció eren en termes

humanístics.

Girona va patir un declivi com a capital drapera. La raó va ser l’arribada, a finals del segle XVI,

de noves draperies i altres manufacturats de procedència atlàntica, sobretot d’ Anglaterra i d’

Holanda. Molts mercaders van decidir invertir els seus béns en riquesa patrimonial per garantir

la riquesa, en masos i masoveria dels voltants de la ciutat. Així, a la Girona de la segona meitat

del segle XVII predominaven els oficis de caire més mercantil: taverners, sabaters, sastres, hos-

talers, flequers... La desindustrialització urbana no es va compensar per una indústria rural. Al

mas català no hi havia possibilitat d’inactivitat. Els espais buits de treball d’algun cereal s’emple-

naven amb altres activitats agrícoles i no va ser possible dedicar espais buits a tasques manu-

factureres. A aquesta terciarització de la ciutat s’ha de sumar-hi una aristocratització progressi-

va de la ciutat als segles XVI i XVII. Els nobles van instal·lar-se a la ciutat i aviat van reclamar la

seva presència i influència al govern municipal. Es va passar d’una aristocràcia guerrera a una

aristocràcia urbana. En aquests primers moments, les rivalitats i bandositats es van traslladar del

camp a la ciutat. A Girona, les famílies rivals eren els Agullana i els Sarriera. Però la noblesa

gironina del començament del segle XVII era molt diferent de la noblesa anterior. Més que

nobles guerrers, hi havia juristes, lletraferits i devots.

Girona va tenir una forta influència eclesiàstica, com podem comprovar en aquesta sala dedica-

da a l’època moderna, a través de les diferents escultures religioses que trobem. Cal tenir en

compte que era una ciutat episcopal i la catedral i el palau episcopal dominaven la ciutat, però

també era una ciutat de convents. Hi havia deu comunitats religioses d’homes i quatre de dones.

Arran del Concili de Trento, de mitjans segle XVI, va augmentar el nombre de comunitats religio-

ses. A Girona van aparèixer diferents nous ordes religiosos: jesuïtes, caputxins, agustins i car-

melites descalços pel que fa als masculins i de femenins, hi va haver la nova fundació del con-
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vent de caputxines a la pujada del Rei Martí, on encara s’hi estan. Aquestes es van afegir a d’al-

tres comunitats religioses femenines com les de les monges benetes, les de Santa Clara, etc.

Girona també era una ciutat amb diverses llibreries, impremtes i editors, com Gaspar Garrich o

Jeroni Palol. El MHCG disposa d’una sala temàtica dedicada a la impremta, on es poden obser-

var alguns exemples, entre les diferents màquines dedicades a la impressió d’època moderna i

contemporània,  de les obres més destacades d’aquest període, com el Synodales

Gerundensis, on hi ha un gravat que representa el famós episodi de les mosques i sant Narcís

davant la ocupació francesa de finals del segle XIII.

L’aspecte de la ciutat va canviar al voltant dels diferents establiments dels nous ordes religiosos

de la Contrareforma i als segles XVI i XVII el barroc va fer-se present a la ciutat, en els princi-

pals monuments gòtics, que van ser acabats amb aquest estil (façanes, escalinates, portalades

i retaules). Així, de la Girona barroca caldria destacar la Pujada de Sant Martí Sacosta i el Palau

Agullana, però sobretot la façana i escalinata de la catedral.

A la meitat del segle XVI es va produir un distanciament entre Catalunya i Felip IV. El motiu va

ser la Unión de Armas, del comte-duc d’Olivares. Aquesta voluntat de crear un exèrcit comú va

provocar la negativa dels catalans a participar-hi, amb una total indiferència cap els assumptes

de la monarquia espanyola. Primer hi va haver una revolta popular, la Guerra dels Segadors

(1640-1652), provocada per una crisi econòmica al camp i els abusos de l’exèrcit allotjat al país

i en segon lloc, la guerra de separació de Catalunya. Així, a la terciarització i aristocratització, va

seguir la militarització de la ciutat. Girona es va convertir en l’escenari de guerra entre Àustries

i Borbons.

EL SEGLE XVIII

La Guerra de Successió (1700-1714) va ser un conflicte internacional, que va esclatar arran de

la mort sense descendència de Carles II. El successor havia de ser Felip d’Anjou, nét del rei de

França, Lluís XVI. Aquest fet, però, va provocar l’oposició de l’imperi austríac, d’Anglaterra i

d’Holanda, que es van enfrontar als exèrcits espanyols i francesos. Catalunya va prendre partit

per la opció de l’arxiduc Carles d’Àustria enfront Felip V. Amb la victòria borbònica Girona va per-

dre la universitat, el municipi tradicional i va patir una repressió humana i cultural. Les seqüeles

de la guerra es van sentir en la estructura urbana, amb un alt percentatge de vivendes destruï-

des o abandonades.

A la Catalunya del Set-cents es va viure un procés d’ industrialització, que no va arribar a Girona.

Encara que l’absència de fàbriques i de dinamisme econòmic no va ser sinònim d’empobriment
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o dificultats. La ciutat de Girona era una ciutat d’eclesiàstics i rendistes de la terra. Sense ganes

d’engegar una arrencada industrial. Els habitatges a l’ interior de les muralles van créixer verti-

calment, i les edificacions als ravals i camins de la ciutat es van multiplicar, per exemple a

Pedret, Pont Major i carrer de la Rutlla. La ciutat, malgrat que no va viure un procés industrialit-

zador com el de Barcelona, sí presentava un creixement demogràfic important, modern. Així, es

va passar de 4.656 habitants (1719) a 8.014 (1787). Aquest aspecte va afavorir el reforçament

de la terciarització de la ciutat. A més, Girona era capital civil i eclesiàstica, com a cap de

corregiment, a partir del decret de Nova Planta (1716). El fet de ser seu episcopal, important

centre conventual, a partir de la Contrareforma i centre administratiu donava un gran poder

adquisitiu i de consum a la població i a aquells sectors vinculats amb l’artesanat, la construcció,

l’alimentació, la impremta, etc. Al llarg del segle XVIII, Girona es va consolidar com a centre pro-

ductor de manufactures preindustrials, centre administratiu, residencial i de consum, i com una

ciutat d’eclesiàstics, de la petita noblesa i de la pagesia benestant.

Girona va viure una renovació arquitectònica en els anys posteriors de la Guerra de Successió.

Les autoritats militars van promoure tot un seguit d’infraestructures civils i militars a la ciutat.

L’arquitectura religiosa també va ser abundant en aquest segle, a partir de reformes als convents

o noves construccions, com la de la capella de Sant Narcís a l’església de Sant Feliu, promogu-

da pel personatge més distingit del segle XVIII, el bisbe Tomàs de Lorenzana. L’estil que es va

seguir en la construcció va ser el neoclàssic. Aquest estil és possible que s’introduís a la ciutat,

de la mà dels bisbes. Pel que fa a construccions civils, caldria destacar l’ampliació i remodela-

ció de l’Hospital de Santa Caterina, l’edifici de l’Hospici i la Casa de Convalescència. Així com

nombroses remodelacions d’obres particulars, com el Palau de Caramany o la Casa Carles. En

aquest segle però, no hi va haver una gran reestructuració urbana, si de cas, una tímida urba-

nització.

Alguns sectors de la petita noblesa gironina encara menyspreaven, a les portes del segle XIX,

el món del treball i la menestralia. Per aquella diferència anacrònica entre treballs “vils i mecà-

nics” i “liberals i nobles”. Tot i això, la Girona del XVIII comptava amb 19 gremis, per tant, la dava-

llada dels gremis encara no era un fet imminent. Però al govern de la ciutat, la majoria de regi-

dors eren nobles, cavallers i ciutadans honrats. La corrupció era la norma en les institucions bor-

bòniques. A efecte de frenar aquesta alteració van aparèixer diverses reformes municipals al

llarg del Set-cents, que entre d’altres coses, va provocar la creació del càrrec de Procurador

Síndic General, que havia de vetllar per la transparència de l’administració municipal.
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