
La ciuíat de Girona segons un ̂ i-avat d'Adam Pereík, del segle XVll. 

Les exceVténcies sociocutturats 
del gremí de fusters de Girona 
a final del sePcents 
Javier Antón rigináriament, cls fusters 

havien estat agermanats 
amb cis mcstres de cases, 
pero des de 1641 formavcn 
una confrar ia i n d e p e n -
dcnt. Malgrar tot, mante-

nicn com a sants benefactor^ els Quatrc 
Márr i rs , ais quals va ren add ic ionar el 
patriarca sant Josep -igual que els fusters de 
Barcelona-, davant els quals cremava con-
tínuament una llánria d'oli al claustre de la 
Catedra l . Assistien a íes processons de 
Dijous Sant portanC el pendo, mentrc que 
els mestres de cases conduíen el pas de 
quan aixecaren Crist amb la Creu. 

El gremi de fusters aplegava també les 
espccialitats de torner, boter i, fins 1782, 
escultor. 

El 27 d'abril d'aquell any, una Real 
Cédula de Sa Majestat aíliberava els profes-
sionals de les «Nobles ArtS'> - p i n t o r s , 

escultors i arquitectes- de les opressions 
que imposaven els gremis. Vlalgrat tot, els 
fusters gironins varen continuar empaitant 
els onze escultors de la ciutat i arribaren a 
promoiu'e un plet davant la Reial Audien
cia de Barcelona contra el jove escultor 
Josep Barnoya, un deis voluntaris que, junt 
amb Targenter Joan Estebanell , s 'havia 
ofert g ra tu í t amen t a PAjunramen t per 
ensenyar dibuix ais aprenenrs deis gremis 
de la c iurat ( l ) . Finalment, una instancia 
del rei datada el 8 de maig de 1786 dictava 
que no es destorbés mes í'esmentat Barnoya 
en el seu ofici d'escultor. 

N o en va, els escultors constituyen, 
amb orguUosa distinció, raristocracia cultu
ral i el vírtuosisme creador dint re d 'un 
gremi que precisament es caracteritzava peí 
seu elevar nivell d'alfabetització, la seva 
cohesiü interna i les seves avanrguardistes 
formes de solidaritat. 
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Una germandat assistencial 

Malgrat l'escassetat deis fons del 
gremi, que contínuament exposava els 
seus associats a aportacions avanzadas o 
a augments desproporcionats de les 
taxes, al 1780 aquests crearen una ger
mandat per tal d'ajudar els seus meiri' 
hres en cas de malaltia, per a mantenir 
les seves famílies i poder millorar ells 
mateixüs amb escudelles i medecines. 
Aquesta iniciativa prospera a Girona de 
la má de l'iMustre Agustí Cahot, fustcr 
arquitecte oriünd de Sant Andrea de 
Llavaneres, del bishat de Barcelona, i 
coMaborador en la constnicció de l'hos-
pici de ia ciutat, al qual, possibiement li 
havien arribat ressons de la fervenc acti-
vitat benéfica que els gremis barcclonins 
estaven portant a terme des de després 
de la Guerra de Successió. D'aquests 
projectes assistencials, desmitíficats en 
bona mesura per Pere Molas, tan sois 
son coneguts a Girona els impulsos deis 
fiasters i, al 1787, deis terrissers{2). 

L'ingrés a r«enfermeria» del gremi 
de fusters era voluntaria per ais mestres i 
per ais seus filis que habitaven a la ciutat 
de Girona. La quota d'entrada era de 10 
sous per ais mestres i 15 per ais filis i la 
contribució mensual era d'un sou i sis 
diners. Aquells associats que queien 
malalts i podien demostrar la seva 
malaltia presentant el certificat d'un 
metge rebien un subsidi de 6 sous diaris 
per un espai máxim de dos mesos. 
Aquesta assignació s'efectuava semprc 
que l'associat estigués al corrent deis 
seus pagaments o el seu deute no fos 
superior a un pareíl de mesos, és a dir, de 
3 sous. El subsidi no afectava els casos 
de veilesa que freqüentment impedien 
de treballar ni aquells que bavien 
emmalakit de mals mundans com les 
borratxeres o les batusses. Tambe , 
iVenfermeria» va establir un torn de 
vetUes i viátics per ais casos mes greus. 

U n coMectiu molt lletrat 

Al 1787 el gremi de fusters estava 
integrat per 62 mestres, 8 fadrins i 21 
aprenents. Els 91 associats d'aquest any 
possibiement representaren el punt 
culminant en les dimensions d'aquesta 
confraria durant tot el set-ccnts. Al 
1719 exercien aquesta professió 17 
individus, i al 1804, 87- D'aquests 91, 
els 69 que tcnicn mes de 19 anys esta
ven domiciliats en la seva majoria ais 

GOZOS , OUE EN ALABANZA 
DE LOS SANTOS MARTYRES, PAULINO, Y CICI, 

fe aaua ea la F i c Q i , que i n n u d m c a t e le i (r íbucí U H c r m i n d a d de M i a c e b o í 
C i r p i n t c t o s de B a r c e í o n i , c o m o Ü Tus efpccuics Abogados . 

P Vts cflaumoa ías Cofona^ 
dd vixfírns nnblíi •tdnr»; 

Sinlo; Paulino, j Cid 
ictú ngeft'os í*roleí*orM. 

Aunqa? liÜLf̂ eíj BÍ MuúdD, 
en rí Lu^T dt b Piíra, 
ívc nacimifulo fCguDiTo 
fiibirre i jiHrjor esferji: 
De Pirara lüx vcrdAdeti 

btmñtís loi pñmateii 
Siotoi Paulino, y Cid 
leáis Queítrin ProreÉIorES. 

Dr CiTpintcro fe vl6 
vQElIro ccHiiínLio eiercicla, 
y fipniprí en él fe efmecü 
pan aparurlt del yk'io: 
Eñi ftíc el primer ladiclo 
dt vireDru altos fervoreí; 
Saniu Paulina, y C^cí 
(ttis patñrtv Proieflorei. 

En Ulnamoit, un P » n 
cayó , y erpirando ellaba, 
y por vueñra fama oradan 
ÍEIIÍ ta cildi hillabí: 
Fprque TITO fe miraba 

Sf.'^minti^tii StniHI i'i Ghria. 

talei InlerccITbFeti 
Sanios Paulino , y Cici 
Teail nilefllDs Ptoreflores, 

Vida, y palabra bolvifltii, 
1 loi Miidoi, y I ¡oí Ciegos, 
ocioa roUagroa bicifteb 
efcuchando medios ruegos: 
0>u iRo3 i«Diidni riegot 

rioduiilieb i Dioi Aoieij 
intos Paulino, y Cici 

feaii niieílroj Praleaoies. 
A la Ciudad de Gerona, 

luEllio vUge empieodeÍ!, 
pero Ruünn oo límoa 
la habilidad qne tenria: 
Que en Idoloi la empleéis 
quiere cotí muchos rl^orea; 
Sanias Paulina , yCIci 
Ceaii Dueflfoi Ptoieflorei. 

Ena renlencU CIUEI. 
vueñra Í6 la dErprei46, 
j can diñaoien muy Btl 
el padecer relblviü: 
En <t ponto iiuc oí preodii 
dii^eis i DÍ01 loQttti 

O R H M U S. 

SanlO! Paulioo, I Cici 
feaÍ5 nucllroi Frat^^^grea, 

Fue tt^ndc vueftra 
en pjJecCí loi iCfmenEoa, 
no Lemiendo la aricgjncLa 
de aquellos Loboí fAngrLcutor; 
Con hermanado! coriceatüs 
cnnfundiaifl íuí errortrij 
SanlOi FJulino, y Ciíi 
feaía nueltrüd Proieíincej. 

Voellia vida fe laüó 
coronándoos el Cielo, 
y vuefira fangrc Tiionfó 
dff Rañuo . y fu defvrlo: 
Hoforroa con mucho anheto 
pedi[nos vueüro& favoieí; 
Sanioi Paulino , V Cici 
léajs Doenios Fioieflores^ 

B Ü K L T A . 

Puei cantamoi las Coronas 
de Tuellros nobles aidoies; 
SaDIOl Paulino , y Cici 
íbaia uueílios Pioief^oiES. 

\Eaf , qai Mr eofKfdír , Sjf3anan Mariyrun tuaram Paalim , ÍS Ocii , foknyiia colera •- áa n& îi 
ítíetna teaííluaine de eorvm ftcíelutt gaadirt. Per CbñJIf/m Doirtman n^rfr.i. FV, .<4nen. 

Paula Scici, dos deis quatrc Sants Mánirs de Gmma, 
eren advocáis i protector', deh fusters barrelonins. 

carrers de les Ballesteries (16 subjec-
tes), Calderers (10), Barca (7) i Cort 
Reiai (7), i només 11 eren propietaris 
de les cases que habitaven. No hi havia 
entre els membres d'aquest gremi cap 
gran propictari urbá, ja que els que pos-
seien mes immobles eren Pere Ribas (4 
cases) i els anter iorment esmentats 
Josep Barnoya i Agustí Cabot , que 
cadascun d'ells tenia 3 cases(3). 

Malgrat el notori desequilibri 
economic i cultural que carácter i tzava 
els individus agrupats sota el rétol de fus
ters, aquests professionals constitu'ícn un 
deis gremis mes alfabetitzats de la ciutat 
de Girona. Si el nivell d'alfabetització 
deis membres de 21 gremis que treballa-
ven a la ciutat dé Girona el 1787 era del 
75%, els fusters arribaven a un índex del 

87%. Deis 69 associats, s'ha localitzat ais 
Uibres de protocols sota l'imperatiu de 
signar a 63 i d'aquests, iiomés 8 varen 
declarar al notari que no firmaven per 
no saber escriure. Per aixo, un testimoni, 
amb el seu consentiment, lio va haver 
de fer per eUs{4)-

Encara que el gremi de fusters fos 
un coMectiu molt lletrat, gairebé la mei-
tat deis seus confrares no eren originaris 
de la ciutat de Girona, sino que proce-
dien de diferents pobles del bisbat. La 
majoria deis fusters s'cnquadren en un 
deis pols sociológics en que es pot divi
dir ei gremi. En primer Uoc, seguint la 
inclinació predominant, aquells fusters 
que sabien signar i que eren filis de pares 
també fusters de la ciutat de Girona 
{aquests representaven el 40% deis agre-
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miats localitzats en IA seva procedencia 
geográfica); en segon lloc, els fusters que 
sabien signar i els seus pares trehallaren 
a poblacions diferents a la ciutat de 
Girona en oficis al marga de la fusteria 
(representaven el 26% deis casos). 
Aquesta immigració instruida estava 
formada per filis de jornalers, pagesos, 
artesans i, fins i tot, de professionals mes 
consideráis, com son els casos deis filis 
d'un cirurgiá de Banyoles i un notari de 
la vila de Cassá de la Selva. Aquests 
professionals oríginaris de pohlacions de 
fora de Girona s'assentaven a la ciutat 
casant-se sobretot amh filies d'artesans. 

Esposar una filia del gremi amb un 
membre alié a la confraria que volgués 
entrar-hi era com dotar-la amh 100 Uiu-
res, ja que aquesta era la quanritac esta-
blerta a partir de 1772 com a qiiota 
d'entrada a mestre per a aqueíls c¡ue no 
eren filis ni estaven casats amb filies del 
gremi. D'aquesta manera, segons mmia-
ven els mareixos agremiats, s'evitava que 
les filies sortissin del mateix eos en que 
havien estat criades, se les feia mes atrae-
tives ais seus pretendents i s'aconseguia 
una major comoditat per a coMocar-les. 
Ara bé, l'aixovar de les filies deis fusters 
no tan sois incloía material i tats. De les 
sis dones localitzades capaces de firmar 
casades amb fusters, quatre eren filies del 
gremi i les altres dues restants procedien 
de la confraria de passamaners. Totes 
eren, per tant, de la capital del corregi-
ment, joves a l'entorn deis 30 anys i 
beneficiárics d'una consolidada tradició 
gráfica i cultural. Entre les hábils per 
subscriure, per exemple, hi havia dues 
filies de l'esmentat escultor Josep Bamo-
ya; la conjuge de l'anomcnat Pere Ribas, 
Rosa Glaudís, proccdent d'una familia 
en qué els pares també consumien 
escriptLira, i Narcisa Pages, que va con-
traure matrimoni amb el fill de l'aMudit 
notari de Cassá de la Selva. Aqüestes 6 
noies avantatjades representaven el 17% 
del conjunt de les dones maridadcs amb 
fusters trobades en la scva competencia 
gráfica. De 35, 29 es varen declarar igno-
rants per a escriure davant deis escrivans. 
Tot i així, el seu nivell d'instmcció, junt 
al de les dones deis manyans, era el mes 
alr de les mullers deis agremiats de 1̂  
ciutat de Girona. Només entre les con-
sorts deis grups socials i professionals 
mes preeminents -com notaris, advo-
cats, nobles, argenrers, apotccaris, cau-
sídics o droguers- aquest índex tan 
minso arribava a nivcUs a rentorn del 

N U E V O A R T E 

DE COCINA, 
AñADIDO EN ESTA UL-

cima ImprersiQU' 

S A C A D O 

DE LA ESCUE-
LA DE LA EXPERIENCIA 

ECONÓMICA. 
S U A U T O R . 

J VAN ALTAMIRAS, 

CON LICENCIA. 

CEROI^A i Por JOSEPH RKÓ » ImprelToí 
del K.EV Nueftro Señor, «n ia Calle •• 

de las BaJleíteriaf. 

Elfusterjerani Prats va comprar 
el Nuevo arte de cocina quinze anys abans 

que s'edités a Girona. 

75%. Per tant, encara les dones deis 
fusters en general continuaven valo-
rant l'escriptura com un mérit afegit i, 
ciuasi sempre, intranscendenr. 

Els bressols que no esperonaven les 
vocacions per la ploma tenien les des-
cripcions sociogeográfiques següents: el 
70% de les consorts illetrades deis fus
ters havien nascut a la ciutat de Girona 
i eren filies d'agremiats. Encara que. 
per a competir en el mcrcat matrimo
nial, l'escriptura no va poder rivalitzar 
amb la resta de les feines del sexe fcme-
ní , progress ivament , la ins t rucció 
filantrópica de les donzelles fou un 
signe definitori d'una superior catego-
ria. Una valúa amb la qual es pedia 
optar a matrimonts mes satisfactoris, ja 
que podia constituir un element que 
coMaborava en l'ascensió social. Maria, 
una altra filia del célebre escultor Josep 
Barnoya -per i ta en l'escriptura com 
dues de les seves tres germanes-, estava 
casada el 1787 amb un cirurgiá origina-
ri de la població fronterera de la Jon-
quera. El planeó d'ambdós es convertí, 
a principi del vuit-cents, en un iblustre 
metge, autor d'una curiosa tesi doctoral 
sobre les passions que fou llegida a la 
Universitar de Montpcller al 1809(5). 

Biblioteques especialitzades 

Lógicament, el nivell cultural de 
¡'aristocracia menestral anava mes enllá 
de la capacita! de signar o fer un ús ins

trumental de Fescriptura. Alguns indivi-
dus posseíen una petita biblioteca amb 
títols especialitzats del seu art junt amb 
obres de carácter general ĉ ue els diferen-
ciaven de la resta deis seus companys. 
Entre els fusters i escultors gironins no 
han qucdat gaires proves dcjcumentals 
que avalin les excel-léncies culturáis de 
certs associats d'aquest gremi. Deis 19 
inventaris post-moi'iem de membres de la 
confraria deis Quatre Mártirs que hi ha 
escripturats a les notaries de Girona 
durant la segona meitat del segle XVIII, 
només dos esmenten la presencia de Ili-
hres. Un d'ells es el d'Esteve Figueras, un 
fuster que vivia al carrer de les Balleste-
ries en que només se cita «una son de 
papers de plantas, compms y áiferencs ilibres 
de arquitectura». A l'altre, que correspon 
a I'inventari d'Agustf Cabot, es desgrana 
la seva biblioteca en títols mes o menys 
difíciis d'identificar(6). 

Agustí Cabot vivia a la Cort Reial, 
a prop deis Quatre Cantons. Posseia 48 
títols que formaven sis dotsenes de 
volums entre obres d'arquitectura, filo
sofía, retórica, gramática i clássics. 
Tenia situada la seva biblioteca en una 
es tanca del segon pis, a la par t de 
ponent. En aquella sala s'acomodaven 
un Hit pintat, divuit cadires ^ o t s e de 
vcrmelles i sis de verdes-, cinc quadres, 
un Sant Crist, una taula amb faristol, 
dos rellotges de sorra, dues brúixoles, 
un estoig amb dos compassos, dues 
parableles de fusta, una ploma, una 
esquadra i un regle de me ta l l . En 
aquest espai, el mestre Cabot realitzava 
els seus plánols i consultava els seus Ili
bres, que estaven endre^ats en un nín-
xol de la paret, igual que on acostuma-
ven a conservar-los els antics romans, 
ais mdi (nius), com va dir humorística-
ment Marcial en els seus Epigrames. 

Entre els Ilibres d 'arqui tectura 
guardava les famoses obres deis renai-
xentistes italians Andrea Palladio 
(1518-1580) i Jaume Barozzio, conegut 
com el Vignola (1507-1573); tractats 
molt difosos durant el sogle XVIIl com 
la Escuela de arquitectura civil de Atana-
sio Brizguz; títols difíciis de filiar com 
els registrats com una Arquitectura de 
cantaría, un Llibre deh edificis antichs de 
Roma (pot ser el de Pere Mártir Felini), 
un Llibre de varios edificis o un Llibre de 
las principáis ciutats de Europa. També 
atresorava un tom dit Práctica de Pers
pectiva, mol t p robab lemen t l 'obra 
publicada a Vcnécia el 1596 per Luiggi 
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Germa, Just, Pauli i Scici, els quatre Santi 
Mártirs de Girona, en un rclieu gotic del segle 
XV, encastat a les voltes de la ¡^laqa del Vi. 

Sirigati, i un lUbre del virtuós argentar 
i gravador Íléones del segle XVI Juan 
de Arfe poüsiblement la seva De varia 
commensuración para la esculptura y 
Architectura. Entre eLs Uibres mes pro-
pis del tallista o escultor posseía un Líi-
hre de astátuas de Roma i un Llibre de 
Asíütuo-s per diseños, que contenia els 
teatrus principáis d'Europa; disposava 
d'un parell de volums que tractaven 
sobre decoració, un Llihre de florons i 
un altre dit Ornamencs de Arquitectura 
civil, i, finalment, se servia d'un llibre 
dit Trocfat de barnices y xaroles. 

Entre les obres de fiiosofia podia Ue-
gir Erasme, la Summa de Sant Tomas i 
la Phihsüphia juxta inconcussa tutissima' 
que Divi Thomae dogmata del francés 
Antoni Cjoüdin (1639-1695); de retori
ca, disposava deis famosos manuals de 
Francesc Pomey i Doménec de Colíjnia; 
de gramática, tenia 2 toms de sinónims, 
dues prosodies i una gramática francesa, 
i d'autors clássics, conservava obres de 
Cicero, Juvenal, Marcial, Horaci, Virgi-
li, Ovidi i Cipria. Al contrari del que 
era normal a les biblioteques de l'época, 
disposava de pocs volums religiosos, 
entre els quals destaquen el popular Flos 
sanctorum i Tobra Regula cleri de Jacob 
Planat, publicada a Girona al 1755. 

També és possible de t ec t a r 
l'interés de certs fusters pels Uibres mit-
jan^ant les compres que feien ais 
encants. Durant la segona meitat del 
set-cents, cinc membres del gremi 
s'emportaren algún volum exposat a la 
subhasta pública. Les adquisicions, per 
exemple, de Jeroni Prats al 1755 foren 
un Arte de cocina -prohablement el 

d'Altamira, publicat a Girona a Tofici-
na de Josep Bro a! 1770- i un llibre 
titulat Experiencias amor fortuna. Per 
aqüestes dues cabres paga la quantitat 
de 4 sous i sis diners i encara al 176.3, 
per un altre llibre, arriba a desembutxa-
car 7 sous i 6 diners, mes de la meitat 
del seu jornal. 

Els Uibres d'aquests personatges 
superaven en molt les possibilitats cul
turáis de la majoria i evidenciaven 
l'extraordinária diferenciació que bi 
havia entre individus que eren cátalo-
gats dintre d'una mateixa etiqueta. Tot 
i així, els fustets, a final del segle XVIÍI, 
havien arribar a un grau molt elevat 
d'adaptació a una dcfinició molt con
creta d'alfahetisme fonamentat en el 
límit de la suficiencia després de diver
sos segles de tradició. A conseqüéncia 
de la davallada demográfica que varen 
SLiposar els conflictes béldics de la Gue
rra Gran (1793-1795) i la Gtierra de la 
Independencia (1808-1814), la pobla-
ció de la ciutat de Girona experimenta 
pérdues molt drástiques q\ie només 
varen ser compensades per la continua 
anuencia d'immigrants proccdents deis 
pobles del corregiment, pero els nou-
vinguts ja no s'integraren en un siste
ma gremial en descomposició, sino que 
ampliaren les files deis assalariats sense 
exigéncies ni aspiracions culturáis. Deis 
118 fusters que hi havia al 1860 només 
91 (77%) declararen que sabien llegir i 
escriure(7). El redre^ cultural va estar 
ínt imamcnt Iligat amb el procés de 
proletarirzació deis productors urbans. 

Javier A n t ó n Pc layo é,s h is ior iador . 
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