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AGRAÏMENTS

Hi ha molts gestos que, a base de repetir-los,

esdevenen automàtics i perden la frescor i espontaneïtat

que els justificava les primeres vegades que es feien.

Ben segur que aquesta llei també ha marcat, amb caràcter

de ritual mecànic, el fet d'estampar els noms dels qui -

han col·laborat més directament en la redacció d'una tesi

per fer constar l'agraïment del doctorand. No voldria de

cap manera que això em passés, a mi. I em plau dir que -

les paraules de gratitud que em disposo a escriure porten

el fervor d'uns sentiments de profunda sinceritat.

En els arxivers gironins he trobat sempre una -

generosa ajuda. Si he d'esmentar en primer lloc, l'amic -

Ramon Alberch, és perquè he treballat sobretot a l'Arxiu

Municipal de Girona que ell cura tan amorosament i renova

amb tanta eficàcia. Però seria injust si no agraís les --

atencions de Mn.Josep Maria Marquès, Arxiver Diocesà, Mn.

Gabriel Roure, Arxiver del Capítol Catedralici, i el se-

nyor Enric Mirambell, director de la Biblioteca Publica -

de Girona. Més d'una vegada m'he sentit temptat d'abando-

nar l'àrid camí que havia emprès. Si no ho he fet és, so-

bretot, perquè mai no m'ha mancat l'estímul dels companys

del Departament de Ciències de l'Educació de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona. I estic segur que no es moles-

tarà ningú si faig constar expressament el nom del Dr.Jo

sep Maria Domènec i Pardo que ha seguit molt de la vora i

amb una pacient companyonia l'elaboració del treball, es-

menant-ne deficiències, i el nom del Dr.José Luis García

Garrido que m'ha encoratjat amb la seva alta direcció i -

animós estímul.
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Hi ha encara dues persones que seria imperdonable

no esmentar aquí: el senyor Jordi Verrié que sempre m'ha -

fet participar de les seves troballes i coneixements i l'a_

mic Joaquim Español que amb tanta cura m'ha ajudat a con-

feccionar el mapa.

Finalment -i ara, corn mai, sí que no vol dir en

darrer lloc- escric un nom que, a més de les peculiars re£

sonances que desvetlla sempre en mi, ha de figurar impres-

cindiblement en aquest capítol d'agraïments: el de la meva

dona, Montserrat Terradas i Batlle. Sense la seva pacient

companyia, el seu ànim infatigable, la seva crítica perspjL

cas, jo no hauria resistit la soledat i el cansament que

comporta aquesta llarga cursa de fons que és l'elaboració

d'una tesi doctoral.
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Amb ocasió de la meva tesi de llicenciatura "Es-

tudi i transcripció de les Instruccions per a 1'ensenyança

de Minyons de Baldiri Reixac (manuscrit 136 de la Bibliote_

ca del Seminari de Girona) - Tom Segon"(l), vaig començar

a aplegar documents i textos referents a aspectes diversos

de l'ensenyament al segle XVIII a Catalunya.

Ben aviat vaig constatar que els treballs i estu-

dis sobre l'ensenyament durant aquest període, referits a -

la ciutat de Barcelona, eren relativament nombrosos i com-

plets. Els treballs d'Azearate (2), Carrera Pujal (3), Casíi

novas U), Galí (5), Jutglar (6), Oriol Montcanut (7), Sol-

devila (8), Voltes (9) i d'altres (10) en són una mostra.

Per altra part constatava que pràcticament no hi havia estu_

dis complets i sistemàtics d'altres capitals i viles del --

Principat. Hi havia pocs treballs -i encara bastant disper-

sos- que tractaven aspectes parcials de l'ensenyament en â l

guna localitat de Catalunya, per exemple -entre altres- els

de Codina (li), Jordà i Güell (12), Girbal (13), Grabolosa

(14), Lladonosa (15), Marquès (l6), Puig (17), Rubió (18),

Sala (19), Sobrequès (20), Torroella (21), Vázquez Prada --

(22), etc. Per recollir noticies sobre ensenyament també ca_

lia buscar en altres llibres de temàtica més general com --

per exemple en memòries (23), històriescfe pobles i viles(24),

vides de ciutadans il·lustres (25), àdhuc en aplecs d'arti-

cles (26)



Les histories d'ordres i congregacions ensenyants

també subministren dades concretes i puntuals sobre ensenya_

ment referides a una població o a una època determinades

tot i que, en la ciutat que investigo -Girona- cal tenir -

present que no s'hi estableixen de manera general fins ben

entrat el segle XIX, llevat dels jesuïtes que des del segle

XVI, any 1581, tenen oberta escola de llatinitat i de les

monges beates que durant el segle XVIII.cuiden de l'ensenya_

ment de les noies.

A més de l'enorme dificultad material d'aplegar -

tota aquesta documentació dispersa, constatava la desigual

qualitat i diferencia de nivell que aquesta oferia.

Per altra part una investigació feta a l'Arxiu de

la Corona d'Aragó(27) em posava en contacte amb documents -

de primera mà de diverses poblacions del Principat, refe--

rents a ensenyament. Quasi tots tractaven de l'establiment

dels religiosos en poblacions del Principat i de qüestions

referents a la relació entre els municipis i els religiosos.

Davant d'aquesta situació vaig creure que una bo-

na aportació a la història de l'educació a Catalunya -enca-

ra tan incompleta- era fer l'estudi sistemàtic i exhaustiu

de tota la documentació municipal, referida a ensenyament,

d'una ciutat amb prou entitat i categoria'. Girona reunia --

les condicions òptimes. En primer lloc perquè s'hi conser--

ven en molt bon estat els Manuals d'Acords des de l'any 14-50

(28). En aquests manuals, hi consta tota la documentació --

oficial, tots els acords presos pels responsables del govern

local, any per any, amb les corresponents anotacions per --

part del notari i del secretari oficial.

Segonament perquè les dimensions demogràfiques de

la ciutat eprmeten -en línies generals- creure que a d'al--

tres ciutats i viles del Principat com per exemple Vic, Tar_

ragona, Lleida, Mataró, Manresa, Olot... la situació era --

semblant. La situació de Barcelona és peculiar pel fet de -

ser la capital de Principat, amb un nombre elevat d'habitats
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i amb una vida econòmica, social i cultural que no seria

adequat comparar-la amb les altres ciutats importants de

Catalunya.

A mes Girona per la seva situació geògrafica,si-

tuada en una cruïlla de camins, Is lloc de pas cap a l'in-

terior de la Península de les persones que vénen de França

i d'arreu d'Europa, i viceversa, amb el seu bagatge sòcio-

cultural. Girona lloc de pas geogràfic ho és també de pas

de cultura.

Per altra part el segle XVIII arreu d'Europa, -

també a Espanya i Catalunya, és un segle de canvi,de tran_s_

formacions a tots nivells, "La filosofía de la Ilustración

introdujo en España el concepto de la necesidad de una re-

forma educativa y social del país que le pusiera al nivel

alcanzado por otras naciones en el aspecto económico,cien-

tífico y técnico; y también el espíritu de crítica respec-

to al legado religioso de occidente concentrado en la obra

de la Iglesia Católica" (29).

Aquest afany de canvi a favor d'una societat més

culta, de la qual desaparegui la ignorància tot avançant -

la ciència i la tècnica, té repercussions'en lq. ciutat, -

de Girona? o és només l'anhel d'unes minories que hi ha a

la Cort i als centres de decisió i de poder?. Es pot par—

lar d'"il·lustrats" (amb totes les reserves que calgui) en

les ciutats i viles importants del Principat?.

Les paraules de l'historiador gironí Jaume Vicens

m'esperonen a aquest treball de recerca "Deixeu, doncs,que

la nova història ens expliqui el que mai no sabíeu dels ca-

talans; deixeu que parli dels obrers, dels menestrals i —

dels capellans pobres; deixeu que vagi on vulgui i que es-

batani les portes. La Història allibera, i la nostra hist£

ria és i serà essencialment alliberadora del nostre esperit"

(30). A més s'estan alçant veus demanant estudis de "col.le_

gi per col·legi, poble per poble" (31) que ens permetran ço



néixer amb certesa la realitat concreta dels nostres po--

bles i de les nostres comarques.

OBJECTIU DE LA INVESTIGACIÓ

Així les coses, centro la meva investigació en -

L'ensenyament a Girona al segle XVIII. Es tracta d'estudi-

ar l'ensenyament a la ciutat de Girona des de la mort de -

Carles II, l'any 1700, deixant una situació política tal -

que el camí quedava obert a la Guerra de Successió, fins a

la caiguda de la ciutat en poder de les tropes napoleòni--

ques l'any 1809, desprès d'haver sofert diversos setges.

He pretès, doncs, estudiar la realitat escolar gironina dia

rant aquesta centúria llarga (1700-1809). M'he esforgat a

escatir quina és la realitat viva dels diversos nivells de

1'ensenyament.

He recollit totes les dades que ens poden acla-

rir la situació i evolució de l'ensenyament de primeres -

lletres: quin tipus d'alumnat va a les escoles i grau d ' e_s_

colarització; qui són els professors, com ensenyen, quins

problemes tenen, què cobren, com se'ls contracta; quins --

continguts s'imparteixen en l'escola, quins mètodes s'usen,

llibres que es fan servir; quina organització escolar te--

nen; com funciona en la vida de cada dia, l'escola; si hi

ha problemes disciplinaris i de quin tipus; l'ubicació de

les escoles; el material escolar...

Aquest tipus d'estudi el faig també amb referèn-

cia a l'ensenyament secundari: escoles de llatinitat on --

s'ensenyava gramàtica, retòrica i poesia. Malgrat l'efímera

activitat de l'Estudi General, que fou tancat el 1717, he

treballat el camp de l'ensenyament superior que incidia --

molt directament en l'ambient estudiantil i cultural de la

ciutat. I encara he dedicat la meva atenció a l'Escola de

Dibuix, inaugurada l'any 1790, que ens permet estudiar la

situació de l'ensenyament tècnic, a l'Acadèmia de Nàutica



9.

i l'ensenyament en l'Hospici de la ciutat. En tots aquests

nivells d'estudis, he.1 cercat de veure quina era la reali-

tat de l'ensenyament a la ciutat de Girona durant el segle

XVIII.

M'agradaria deixar les coses clares des de bon -

començament : he intentat estudiar la realitat escolar con-

creta, viva, diària. La meva feina ha consistit en l'escor_

coll sistemàtic de la documentació existent en els arxius

gironins, i en l'ordenació de les dades recollides.

Sóc molt conscient de la poca brillantor d'una -

investigació d'aquest gènere. Generalment els estudis d'his_

tòria de l'educació són dedicats a exposar els grans cor-

rents ideològics, les línies majors d'acció i de pensament.

Algunes vegades, també, les grans utopies. Poc podia entrar

per aquests camins si volia treballar la història de l'edu-

cació a Catalunya perquè difícilment es poden elaborar,amb

un mínim de rigor, visions generals i de síntesi si ens --

manquen les dades més elementals que només una investigació

puntual i eminentment positivista ens pot proporcionar. I

justament aquesta feina humil -però indispensable- és la --

que encara no s'ha fet. Els historiadors de casa nostra

s'han dedicat ben poc a estudiar el camp educatiu. I quan -

ho han fet, només s'han ocupat d'aspectes culturals molt ge_

nèrics, d'institucions particularment significatives (p.e.

el Col.legi de Cordelles). Gairebé mai, en canvi, no s'ha -

investigat la vida concreta de l'escola, la vida normal de

l'organització escolar. Falten les investigacions que ens -

informen de la realitat de cada dia, amb les seves riqueses

i les seves misèries, que ens ajudin a conèixer les dificul.

tats que sorgeixen i la manera de solucionaries, que ens d£

nin notícies detallades dels programes i continguts escolars,

de les formes d'accés al professorat, dels sous que rebien-

els mestres, del funcionament i dels criteris pedagògics que

regien l'escola, etc...
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Com podia, doncs, embrancar-me pels viaranys

d'untreball de síntesi quan no disposava d'un mínim de da-

des que permeten avançar hipòtesis amb un cert grau de ri-

gor?.

Estic convençut que una història de l'educació -

als Països Catalans exigeix aquesta mena de treballs que,

en un cert sentit, es poden considerar previs: recollida i

sistematització de tota la documentació que dorm en els --

prestatges dels arxius i hemeroteques.

Si se'm permet insistir, sense passar els límits

de la modèstia, en aquest punt voldria dir que considero -

la investigació que he dut a terme primordialment com un -

acte de disciplina. De disciplina acadèmica i metodològica.

M'he imposat un treball que no permet encara grans conclu-

sions, que no obre pas amples perspectives, però que em --

sembla que venia exigit per la situació tan deficitària --

dels estudis històrics sobre l'educació a Catalunya el se-

gle XVIII.

Vull creure que un seguit d'investigacions d'a--

questa mena, fet als arxius d'altres viles i ciutats, ens

permetrà de poder indicar amb mes precisió les línies mes-

tres de l'activitat pedagògica a casa nostra. I estic con-

vençut que pocs camps de la nostra vida col·lectiva ens p£

den ajudar tant com aquest a comprendre la història del --

nostre poble: val a dir a comprendre'ns nosaltres mateixos.

MÈTODE DE LA INVESTIGACIÓ

La primera part de la investigació ha consistit

en el buidat metòdic de tota la documentació que sobre els

diversos aspectes de l'ensenyament es troba en els Manuals

d'Acords.de la Ciutat de Girona. Aquests Manuals estan



guardats a l'Arxiu Històric Municipal de Girona. Son exem-
O

plars manuscrits, un per cada any, amb una mitja superior

a les quatre-centes pàgines per volum. El treball no ha e_s_

tat fàcil ja que a la diversitat de tipus de lletra manus-

crita, cal afegir-hi alguns volums en mal estat, concreta-

ment els dels anys 1716 i 1731, que són de difícil llegir

ja que estan malmenats degut a l'aigua i les humitats. Un

altre aspecte a tenir present Is la manca d'índex de vo--

lums anteriors a l'any 1782, la qual cosa obliga a una

lectura pàgina a pàgina.

Mes de quatre mil fitxes recullen tota la diver-

sitat de dades referents a l'ensenyament a la ciutat: mes-

tres de primeres lletres, professors de gramàtica i retòri_

ca, catedràtics de l'Estudi General, professors de l'Esco-

la de Dibuix, sous, horaris, textos, plans d'estudi, con--

flictes, vacances, amonestacions, oposicions...

Acabada aquesta primera part de la investigació

l'he completada en els altres arxius de la ciutat. A l'ar_

xiu(catedralici (32) la sèrie Obra i el repertori Pontic -

m'han permès de recollir dades econòmiques i també dades

dels professors de l'Estudi General, sobretot dels canon-

ges.- A l'arxiu del bisbat, a través dels lligalls agrupant

la documentació dispersa del seminari, he-pogut conèixer

el reglament del seminari i el pla d'estudis de l'època de

les escoles de llatinitat. A més la sèrie Manuals i els íri

dex de beneficis de la catedral m'han permès completar --

les dades de professors de l'Estudi General, així com dels

mestres de les escoles de primeres lletres i dels profes-

sors de les escoles de llatinitat a càrrec de la ciutat.

El fons de la Biblioteca Publica de Girona (33),

de la Biblioteca del Seminari (34-) i de l'Arxiu Històric -

Municipal m'han estat de gran utilitat a l'hora d'investi-

gar sobre els llibres de text i els manuals que passaven a

les escoles de Girona. També a la secció de manuscrits de
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la Biblioteca del Seminari he trobat dades econòmiques,amb

preus diversos; així com al fons de la Biblioteca Publica

de Girona he pogut treballar la documentació referent a --

l'Hospici de la ciutat i els seus estudis. La recollida de

totes aquestes dades ha estat laboriosa perquè els crite--

ris d'ordenació de la documentació, tant de l'arxiu cate--

dralici com el del bisbat i el del seminari, són diferents

de l'arxiu municipal, cronològic i ben ordenat.

A l'arxiu privat de la família Adroer de Vilada-

sens (35) he trobat documentació personal del canonge Adr£

er, creador d'una càtedra de teologia a l'Estudi General -

de la ciutat; i a la biblioteca privada de la família Ciu-

rana de Riudellots de la Selva (36) he pogut consultar tex

tos que no es troben a les biblioteques de la ciutat.

LÍMITS DE LA INVESTIGACIÓ

L'estudi de l'ensenyament a la ciutat de Girona

al segle XVIII és fet fonamentalment a partir de la docu-

mentació municipal. Si no hi ha dades referents a les es-

coles dels religiosos és perquè aquests s'estableixen més

tard a la ciutat. Les poques dades referents a l'ensenya-

ment per part d'aquests que hi ha durant l'època que estu_

dio, per exemple, l'ensenyament de les nenes que feien les

religioses beates, sí que les consigno en la meva invest_i

gació.

De les escoles parroquials, escoles de caritat,

no n'hi ha cap referència en la documentació que estudio.

Així com són molt escasses les notícies sobre els mestres

privats que hi ha a la ciutat. D'aquestes escoles de pis
vo

que tenien els mestres privatsyen parlo en la investiga--

ció. Per altra part no tinc cap dubte sobre l'existència

de preceptors que ensenyaven les primeres lletres als --

fills de les famílies benestants, tal com era pràctica --
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comú en tot el país. Malauradament la documentació investi-

gada no diu res sobre aquest ensenyament.

Aquests són els límits de la investigació que --

presento i que vol ser una aportació rigurosa que ompli un

dels molts buits encara existents en la història de l'ense_

nyament a casa nostra.
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FONTS UTILITZADES EN LA INVESTIGACIÓ

Arxiu de la Corona d'Aragó (A.C.A.):

Secció: Real Audiencia. Papeles de Su Excelencia

Segle XVIII

Arxiu de la Catedral de Girona (A.C.G.):

Serie: Obra. Vol.XCIV (1697-99)-CXDVl(l801-l805)

Repertori Pontic (Vol I-IV)

Arxiu Diocesà de Girona (A.D.G.):

Sèrie: Manuals. Tots els referents al S.XVIII

Lligall: Seminari.Escriptura S.XVIII

Lligall: Seminari.Diversorum S.XVIII

índex Beneficis Catedral

Arxiu Històric Municipal de Girona (A.H.M.G.)

Manuals d'Acords: anys 1690-1809

Lligalls Instrucción Publicad .P. ) 30, 33, 4-0 i 4-1

Sèrie Estadística

Biblioteca del Seminari de Girona (B.S.G.):

Secció: manuscrits

Biblioteca Publica de Girona (B.P.G.):

Secció: Hospici i Casa Misericòrdia.
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1.1. ELS CANVIS INSTITUCIONALS A CATALUNYA

11.1. EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL AUTONÒMIC.

Mort Carles II (any 1700) és nomenat Felip V

com a successor seu. A Catalunya aquest fet és mirat amb

recel ja que tot fa suposar que el nou rei introduirà -

un nou model d'estat diferent, i fins a cert punt contra

ri, al que wrgeix a la Corona d'Aragó. El rei convoca

les Corts catalanes (octubre de 1701 i generí de 1702)-

en les quals els catalans es mostren inflexibles fent-li

aprovar totes les Constitucions i Privilegis, fet que -

desplau enormement al monarca.

Mentrestant s'ha configurat la Gran Aliança -

per frenar els afanys imperialistes del rei francès.Bar_

celona, Cap i Casal de Catalunya, l'octubre de 1705 es

lliure a Carles d'Àustria, en oberta oposició al rei Fe

lip V. Es la Guerra de Successió. Amb la caiguda d'Ara-

gó i València queda clar, als catalans, quina serà la

seva sort, cas de perdre la guerra. Girona cau l'any

1711.Amb la mort de l'emperador Josep I, canvia la dinà_

mica política i bèl·lica. L'any següent s'inicien nego-

ciacions de pau, en les que Catalunya no hi participa.

Finalment es signen els tractats de pau d'Utrech i de -

Rostadt (l'any 1713 i 1714-) • Al Principat, però, continua

la guerra. Després d'una decidida i llarga resistència
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-incomprensible en moltes corts eurepees- cau Barcelona

És l'li de setembre de 1714.. Tot seguit s'inicia la re-

pressió que vol ser exemplar i tendeix a consolidar un

nou model d'estat centralista.

La repressió es efectiva i afecta les perso--

nés i també'les coses que tenen valor simbòlic (per exejn

ple es fa fondre la campana que criadava a resistència).

S'aboleix immediatament el càrrec de virrei, la Genera-

litat i el Consell de Cent. Mentrestant s'ha creat la -

Junta Superior de Justícia y Gobierno del Principado de

Cataluña. S'ha acabat així, el model de monarquia pacta,

da. Es dissolen les milícies ciutadanes i s'inicia la -

construcció de la ciutadella. En una paraula s'anuí.Ien

les institucions que representen i mentenen vigents les

Constitucions i Privilegis Catalans.

11.2. EL DECRET DE NOVA PLANTA. LA SUPRESSIÓ

CULTURAL.

El 16 de gener de 1716 es promulga el D£

cret de Nova Planta, on s'estableix la "Nueva Planta de

la Real Academia del Principado de Cataluña". Aquest d_e_

cret inicia la nova estructuració del Principat, el go-

vert dels municipis de Catalunya i el govern polític de

Barcelona sobre bases radicalment noves. El segueixen -

tot seguit altres normes d'aplicació concreta: unifica-

ció fiscal (15 octubre 1716), supressió de les universi_

tats Catalanes i creació de la Universitat de Cervera

(11 maig 1717), Uniformisme institucional (6 juliol 1717),
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regulado del règim municipal de Barcelona i Catalunya

(13 octubre 1718) .

El poder suprem, a partir d'ara, a Catalunya

1'ostenta el Capità General que representa al rei,a més

és cap de les forces armades i governador general i pr_e

sident de la Reial Acadèmia. El Principat es divideix -

en corregiments al front dels quals hi ha el corregidor,

cap del govern municipal assistit de reigidors nomenats

directament i amb caràcter vitalici. Es perd el règim -

de govern autonòmic, el poder reial intervé molt més d_i

rectament.

Des del punt de vista de la llengua catalana,

s'inicia una nova època de repressió. Tot i que en el -

Decret de Nova Planta només es diu que "las causas de la

Real Academia se substsnciarán en lengua castellana" són

conegudes recomanacions d'ordre intern, i posteriorment

decrets reials, urgint l'ús del castellà; lleis i normes

que no per molt coneguts deixen de ser importants. En -

un ordre cronològic cal tenir present:

1716 Decret de Nova Planta

1717 Instrucció secreta als Corregidors manant que es fa.

ei el possible per introduir el castellà arreu "dari

do las providencias más templadas y dissimuladas pa-

ra que se consigua el efecto sin que se note el cu^

dado".

1768-1771 diversos decrets de Carles III manant que a les

escoles de primeres lletres, llatinitat i retòrica

"se haga en lengua castellana, generalmente, donde

quiera que no se practique".

1772 decret manant que les cases de corners duguin comptes

i llibres en castellà.

La introducció de la llengua castellana a 1 ' eri

senyament no és fa només, però a base'de décrets. Hi ha

institucions que tenen un pes específic en aquesta tasca.
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Em refereixo concretament als jesuïtes. Els seus col.le_

gis, des del segle XVI, constitueixen nuclis de castell^

nitzacio.

Per altra part l'exemple més clar de la reprens

sió cultural el tenim en la unificació dels estudis uni-

versitaris a Cervera. A les dades objectives -que n'hi

ha- recomanant una reestructuració dels estudis universo,

taris, se n'hi afegeixen d'altres clarament polítics.

11.3. LA RESISTÈNCIA CATALANA

Hi ha proves tangibles d'una resistència

a la voluntat castellanitzadora.

Durant tot el segle s'editen llibres de

gramàtica llatina i castellana en català, és publiquen

en català les aritmètiques d'Ifern, Ricarte i Bárreme.

S'inicia el diccionari del bisbe Fèlix Amat i se'n pu-

bliquen molts d'altres: Pere Torras, Josep Bosc, Fèlix

Farràs, així com d'altres resten inèdits p.e. els de

Ivan Petit, Josep Martí. Són nombroses les gramàtiques

i apologies de la llengua: A. de Bastero, I. Ferreres,

C. Ros... .

Per altra part són nombroses les reimpr_e

sions de llibres en català per a les escoles. Les Pere-

grinacions del venturós Peregri, les Regles e part de Ca-

tó , el Llibre dels bons amonestaments d'Anselm Turmeda

són dels més coneguts.
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El fet que grans personalitats com Antoni de

Capmany, Jaume Caresmor, Josep Finestres, Ramon Llatser,

escrivissin en castellà o llatí, no vol pas dir que per

ells la llengua parlada no sigui el català.

En el camp de l'ensenyament sobresurt la figju

ra de Baldiri Reixac que proclama que el català és la

llengua que amb més perfecció han d'aprendre els minyons,

per ser la llengua de sa pàtria.

' Sigui com sigui, al costat de la voluntat reial

d'introduir a fons, a Catalunya, la llengua castellana,

hi ha el testimoni d'una resistència clara a aquesta v£

luntat. De totes maneres "sols un estudi sistemàtic de

milers de casos, població per població, epistolari per

epistolari, empresa per empresa i casa pairal per casa

pairal, ens permetria de saber amb més rigor en quina -

proporció continuaren fent-ho en català i fins quan; p_e

rò que una cosa en tot cas és el petit món dels ex-alum

nes dels jésuites a Cervera o a Bones Lletres, una cosa

el món encara més reduït dels catalans de Madrid i amb

càrrecs oficials, i altra, la resta del país, prou que

ho veiem" (l) .
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1.2. LES BASES MATERIALS DE LA RECUPERACIÓ CA-

TALANA EN EL CONTEXT DE L'ESTAT ESPANYOL.

12.1. LA DEMOGRAFIA

El neixement demogràfic experimen-

tat arreu d'Europa durant aquest segle també es deixa -

sentir a Catalunya i Espanya amb desigual intensitat.

Dels 4-00/500.000 habitants senyalats en el cens de l'any

1718 el Principat passa als quasi 900.000 del cens de -

Floridabianca (any 1797). Es passa d'una densitat de 12/13

a més de 27 habitants per quilòmetre quadrat. A Espanya

de 6/7 milions el 1717 a més de 10 milions el 1788. El

neixement és desigual. Al País Basc, Balears, País Valeri

cià i Galícia és superior a Catalunya, a Andalusia i Ara.

gó és inferior. Les àrees de creixement fort es troben a

la perifèria de la península.

Pel que fa a Catalunya, Pierre Vilar parla d'_u

na nova relació del repartiment dels homes sobre el ter-

ritori. Hi ha contrast entre dues Catalunyes "l'oest re-

poblat, país d'immigrats, país jove, on la conquesta

agrícola té molt a fer (...); la Catalunya de l'est, la

de les masies policulturals, encara pròspera, a vegades

innovadora, però demogràficament envellida, perquè les

generacions joves emprenedores es concentren cap a Bar-

celona i a la costa o "eixamen" dins la Península o a

Amèrica " (2).
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A Espanya només hi ha dues ciutats que passen

de cent mil habitants: Madrid i Barcelona (aquesta pa-

ssa de 72 a 202 habitants per quilòmetre quadrat!). Se_

villa, València i Granada s'acosten als cent mil habi-

tants, Cadis en té setanta mil i Màlaga i Saragossa

prop de cinquanta mil. Bilbao en tl uns dotze mil, men

tre que Vigo i Santander en tenen la meitat, sis mil.

Al Principat, la segona ciutat és Tortosa,

després de Barcelona, passa de 6000 a 16000 habitants,

la segueix Reus (de menys de 2000 habitants a 14-4-4-0),

Lleida ( de 2.353 a 10.713 habitants), Mataró (de 5-918

a 9.94.7 habitants), Olot (de 2.627 a 9.14.6 habitants),

Vic (de 4-. 911 a 9.193). Girona, Tarragona, Manresa i -

Valls passen de 8.000 habitants l'any 1787; Figueres,

Sant Feliu de Guixols, Vilanova passen de 5.000.

Malgrat aquest notable argument d'algunes cija

tats, el Principat i Espanya segueixen essent eminent-

ment rurals.

12.2. LES TRANSFORMACIONS AGRÏCOLES

A Catalunya la producció agrícola abarca

dues vertents: l'extensió i la intensificació. Hi ha un

esforç general, durant aquest segle, per transformar les

artigues i garrigues, terresimproductives, en vinyes,con

reus i hortes. Hi ha pèrdua de bosc, en moltes zones,per

poder plantar-hi vinyes. S'assequen els aiguamolls del

Baix Empordà, es conquista el Delta de l'Ebre i s'aprofi

ten els estanys ± zones pantanoses. Hi ha una extensió

de la producció agrícola amb totes les repercusions fav£

ràbies que tindrà en la vida econòmica i comercial.
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Al mateix temps s'intensifiquen els conreus, e_s

pecialment els regadius. El pla de Barcelona, la plana

de Vic, Girona, l'Empordà i Olot són els llocs on es d_e

manen més permisos d'aigua. Són molts els molins d'ai-

gua construits o reconstruïts en aquesta època amb tot

el que representa d'aprofitament industrial de l'aigua.

Es conrea arròs, s'introdueix el conreu de la

patata, les llegums... es fan conreus intercalats, obt_e

nint de la mateixa terra diversos productes. Es millora

l'utillatge i el material. Pierre Vilar que ha estudiat

a fons la Catalunya del divuit diu que "Estem en el dret

de parlar d'un salt endevant de les "forces de producció"

- i primer de tot d'aquestes forces productives elemen-

tals de la vella economia: els homes, la terra, els pr£

cediments d'explotació de la terra" (3).

De manera desigual -com a Catalunya- a Espanya

es constata una millora. El blat,l'ordi i la civada ocu-

pen les tres quartes parts del territori. Es cultiva l'¿

rròs i amb notable èxit el blat de moro. L'olivera sobr_e

tot a Aragó, Andalusia i Catalunya. Comença a cuidar-se

la poma al nord i la taronja a València.

De totes maneres a part del desenvolupament coji

cret de l'agricultura, hi ha aspectes que condicionen for_

tament aquesta.Com molt be' diu Domini^uez. Ortiz "El mundo

rural era un microcosmos, producto de la gran variedad p£

ninsular y de los efectos de largos siglos de historia(...)

A pesar de las profundas transformaciones operadas duran

te las últimas generaciones, ciertos hechos fundamentales

permanecen con tenacidad asombrosa. Hoy, como entonces,el

norte y el sur se contraponen en cuanto al reparto de la

propiedad rustica, mientras el levante y una parte del cen.

tro presentan matices intermedios" (4-)« Dit en altres pa-

raules, a Catalunya l'agricultura es basa en l'explotació

directa pel propietari o el poseïdor perpetu, son escassos
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els pagesos o jornalers que no {tinguin unes terres, la

propietat és mitjana i petita, cosa que no passa en â l

tres indrets s'Espanya on predominen les grans propie-

tats i latifundis, amb totes les conseqüències que això

mplica.

12.3. L'OBERTURA MERCANTIL I LA FORMACIÓ DEL

CAPITAL COMERCIAL.

Durant aquest segle el mercat català viu

una notable expansió. Continua el mercat mediterrani com

en el segle anterior però els ulls dels mercaders cata-

lans es guien cap a l'interior de la península, hi ha

presencia de comerciants catalans arreu d'Espanya "La in

dustria de los catalanes se ha extendido por todo el con

tinente con numeroso trafico de carromatos y acémilas,

on tiendas de comercio en toda la costa y principales cija

dades del reino a que debe augmentarse el gran número de

hombres dispersos por todas partes con encajes, medias y

quincaquelleria al hombro, y los que se emplean en admi-

nistrar posadas, mesones y figones"(5). La supressió de

les duanes interiors beneficia Catalunya i estimula el -

seu comerç.

Posteriorment el mercat s'amplia. Les barques

que fan el cabotatge pel Principat i Llevant arriben fins

a Cadis i algunes vegades a Lisboa i Galícia. A partir de

la dècada dels 1770 el comerg català arriba a Amèrica i

als ports del nord d'Europa. La Junata de Comerg de Bar-

celona que vetlla pels interessos de la industria cátala

na ha aconseguit finalment autorització per nous mercats.
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El 1778 es promulga la reial cèdula concedint

la llibertat de comerç. Aquest any pel port de Barcelo-

na s'exporta l'li'5% de la totalitat dels ports espa

nyols, iniciant-se un camí ascendent fins l'any 1792.

S'inicia el capitalisme català les formes el_e

mentals del qual són -segon P. Vilar- la botiga, la bar_

ca ± la companyia. Pel que fa als preus i sous el ma--

tiex autor assenyala discrepàncies entre l'evolució del

sous a Catalunya i Espanya "Este hecho es sumamente im-

portante porque revela no sólo una diferenciación en el

ritmo de los acontecimientos económicos, sinó un cambio

total de estructura y, lo que es más, el paso de la he-

gemonia económica peninsular del centro a la periferia"(5)

L'immobilisme dels salaris durant la primera

meitat del segle XVIII, la posterior disminució d'aquests

fins l'any 1760, amb l'aturada que segueix durant dues

dècades afavoreixen l'acumulació de capital. Les fàbri-

ques d'indianes obtenen grans superàvits, les exporta--

cions a la península i a Amèrica els hi proporcionen b_e

neficis del 20% i 30%. El capital comercial que ajudarà

a la indústria neix ràpidament al Principat a pesar d'aJL

guns alts i baixos.

12.4. LA MANUFACTURA

Ja hem vist el devetllament demogràfic

del Principat, també sabem de la notable empenta agríc£

la i comercial que -en termes general- viu Catalunya .A_s

sistim també a un notable desenvolupament manufacturer.
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S'implanta i neix la industria del cotó. Sembla ser que

l'any 1737 s'instal.la a Barcelona la primera fàbrica -

d'indianes. La Junta de Comerç aconsegueix rehabilitar

les manufactures de llana i també s'ocupa de millorar -

la indústria de la seda.

Hi ha altres indústries: molins paperes al se£

tor de Capellades i Olot, indústria del vidre a Mataró i

Barcelona, blanqueries a Valls, Vic, Igualada, Olot ...

L'esforg industrial es nota arreu. Barcelona

vull l'activitat i amb ella tot el Principat.Encara que

la indústria cotonera n'és la base principal, un bon nojn

bre de petites indústries progressen i coexisteixen amb

ella. Mercader i Riba ens explica que "el notable avanç

industrial del Principat respecte a les restants provín-

cies d'Espanya anà fent cada vegada més necessari per -

aquestes el proveïment dels productes manufacturats cata,

lans (...) amb l'exportació de les manufactures catala--

nes Espanya endins i les importacions de blat i de bes-

tiar al Principat quedaven establertes les bases damunt

les quals encara avui descansa una gran part de l'econo_

mia peninsular" (7).

De fet pel que fa a la recuperació del Princ^i

pat, obra del país real més que no pas del país legal -

són ajustades les paraules de la historiador gironí Ja_u

me Vicens "Catalunya, que havia conegut una nova hora

zero en 1714» remuntà amb gallardia la pujada del segle

XVIII i arribà al capdemunt amb una virior admirable,amb

la consideració d'ésser la més treballadora, la més di-

nàmica i la més progressiva de les regions de la Corona

espanyola. Ningú no n'havia fet cap propaganda (...) p_e

rò els fets de cada dia s'empasaven a la consideració

dels periodistes, dels economistes, del pensadors el.lu_s

trats del segle i, per últim, dels homes del carres i

dels governants. Els catalans, se'ls trobava per tot a_r

reu, fins i tot quan no se'ls demanava"(8).
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1.3. ELS GRUPS SOCIALS PROTAGONISTES DE LA RE

CUPERACld ECONÒMICA.

13.1. LA NOBLESA

La noblesa constitueix l'estament

privilegiat d'Espanya des de molt temps ha. En aquest

segle no es produeix cap canvi profund en la situació

legal d'aquest estament. A pesar de la seva unitat hi

ha grans diferències entre els seus membres i també en

tre les diferents regions d'Espanya. Un dels fets dis-

tintius de la noblesa catalana és la pèrdua de control

sobre els pagesos, que gràcies a la sentència de Guada,

lupe, es converteixen en quasi-propietaris de les ter-

res que cuiden. "La pequeña nobleza perdió influencia

y peso específico durante el siglo XVIII. Si bien pare_

ce que no disminuyó el número de familias nobles, el -

aumento de población experimentado durante el siglo su

puso la pérdida de peso relativo, en cuanto a número

se refiere" (9) •

Mercader parla que a Catalunya hi ha un en--

caix més perfecte entre la noblesa i els altres esta--

ments de la societat que no pas en altres llocs d'Espiï

nya. Inclus es troba algun aristòcrata en les noves em-

preses mercantils. De fet la noblesa a Catalunya no té

el pes i la força que demostra en altres indrets, àdhuc

es pot parlar d'una noblesa dèbil comparant-la amb la

noblesa de l'Espanya interior.
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13.2. LA BURGESIA CATALANA.

A Barcelona i ben diferenciat de la re_s

ta d'Espanya durant aquest segle hi ha un notable estol

de comerciants que formen la classe mitjana amb aspira-

cions de situar-se el millor possible dintre la societat

estamental. És a mitjan segle XVIII que sorgeix, al cap

i casal de Catalunya i també en altres ciutats importants

una burgesia industrial i mercantil amb ideals econòmics;

provenen del món del cornerg i son els que disposen de -

capital necessari: són mercaders matriculats a llotja,-

comerciants sense botiga oberta i fabricants i indus

trials de cotó i seda. La Reial Companyia de Comerg,(1756),

la Junta Particular de Comerç (1760), la Companyia de -

Filats de Cotó (1772) són les entitats que aglutinen els

burgesos. Aquest sorgiment Is el cop de gràcia als gre-

mis que aniran desapareixent després de molts anys de -

vida esllanguida.

L'historiador Dominique^ Ortiz diu que a Cata-

lunya fou l'únic lloc on la indústria de tipus capitali_s

ta va tenir veritable forga(lO). Els comerciants i merca,

ders catalans són els artífex del creixement que -en lí-

nies generals- experimenta el Principat durant aquesta

centúria. Mirats amb recel per les classes superior, per

la seva part amb orgull professional, volen distingir-se

dels simples botiguers i artesans i sentir-se una classe

superior.

13.3. LA PAGESIA.

Parlant de la pagesia cal tractar-la en

diferents estrats. En primer lloc hi ha el pagès acomo-

dat que inverteix diners en els negocis que es fan a la
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capital. Aquest, però, són una exepció. El que defineix

el camp català d'aquesta època són els propietaris i -

els colons quasi-propietaris que viuen de manera relati

vament acomodada a la masia. Hi ha a més els masovers

que tot i estar en una situació desfavorable amb l'amo,

gràcies a l'augment dels preus pogué viure a pagès col-

·laborant a l'expansió agrícola. En el darrer esgraó de

l'escala cal situar-hi els jornalers que desocupats en

temps de crisi són el que formaran a les files del

naixement proletari industrial.

Tots aquests diferents estrats contribueixen,

cada un des del seu lloc, l'expansió de l'agricultura

catalana, una de les bases de l'expansió econòmica del

segle XVIII.

No oblidem que el 80% d'Espanya és rural. El

cens de 1797 indica qae tot Espanya 364.514. pagesos pro--

pietaris, 507.4-23 arrendataris i 805.235 jornalers.

Aquestes diverses categories es reparteixen de manera -

desigual arreu de l'Estat,les puntes de l'arc són Galí-

cia amb un 5% de jornalers i Andalusia on aquest són el

70 i en alguns llocs el

13. 4-. EL CLERGAT.

Si nombrosos són el pagesos, no són

menys nombrosos -proporcionalment- els membres del cler_

gat: regular i secular. En aquest cas no cal distingir

entre Catalunya i la resta d'Espanya. El cens de l'any

1768, quan el país estàyple creixement demogràfic, dóna

les següents xifres per tot Espanya: clero secular 66.687,

clero regular 56.4-57 religiosos i 27.685 religioses, en
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total 176.057 als que s'hi poden afegir 25.24-8 ministres

subalterns. Les propietats de l'Església són immenses i

abundoses les donacions que els fidels fan. A més cal -

afegir els recursos que provenen dels serveis parroquials

les almoines que demanen i els productes que percebeixen

dels delmes i diverses multes

La distribució entre el clergat és molt desi-

gual. Hi ha prelats poderosos i capellans que vivien en

situació d'autèntica misèria, com molts jornalers. De -

totes maneres, pel que fa a Catalunya Mercader i Riba -

diu que "els bisbes no teñe la fasomia aristocràtica i

mundana d'altres països, molts d'ells eren d'humil ex—

tracció, i gairabl sempre residien en llurs diòcesis, -

preocupant-se'n i esmerçant llurs ingressos en obres pi_e

toses i en caritats"(11). Per altra part cal considerar

molts bisbes i també molts clergues com a "il·lustrats"

(escric la paraula amb totes les reserves), persones que

treballen esforçadament per la millora cultural: Climent,

Beltran, Santinyan, Lorenzana, Reixac... són noms d'ecl^

siàstics que poden encapçalar una llarga llista.

A Catalunya cal considerar que. 1fesglésia juga

un paper positiu en el redreçament cultural després dels

fets de 1715.
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1.4. LA CULTURA I L'ENSENYAMENT.

14.1. LA IL·LUSTRACIÓ EUROPEA I LA INFLU

ENCÍA A ESPANYA.

Les idees filòsofiquesdominants a

Europa durant aquest segle són continuadores de l'empi-

risme de Bacon i de Galileo i del racionalisme de Cart_e

si. El treball de crítica, iniciat en el Renaixement ,

tendint a una laïcització de tots els aspectes de la cul

tura i de la vida coutidiana. Anglaterra i França són -

les dos forces principals des s'on es propaga el raciona^

lisme empíric i es treballa a favor de les ciències de

l'home. La Il·lustració elimina tot residu metafísic i

té una concepció optimista de la natura humana. És difí_

cil de definir en poques paraules tot el moviment de la

Il·lustració. Seguint l'esquema que proposa Domíniquez

Ortiz, el sintetitzo en aquests quatre punts bàsics(l2):

1. Acceptació de la investigació científica i

dels resultats d'aquesta, inclus amb el

risc d'enfrontar-se amb les opinions més

usuals.

2. Combat contra els prejudicis i tota mena de

superstició.

3. Reconstrucció i reexamen cívic de totes les

creences bàsiques.



4. Interés per les obres de reforma econòmica

i social.

La Il·lustració també arriba a Espanya, enca-

ra que amb un cert retard. "La recepción de las nuevas

ideas era lenta y su difusión difícil. No se trata sólo

de obstáculos legales; (...) No circulaban, simplemente,

porque no había público capacitado para entenderlas. El

retraso científico de las universidades no podía ser

compensado con el esfuerzo meritorio de algunos indivi-

duos" (13). Certament l'obra de la Il·lustració és fruit

d'una minoria "es verdad que en ningún otro siglo como

en el XVIII parece España salir de tal modo de su trad_i

ción y, bajo la influencia del extranjero, oponer a las

fuerzas de esclerosis y de muerte una minoria tan ardien

te i combativa"

Per altra part a Espanya es pot parlar d'una

Il·lustració cristiana -dos conceptes antitètics pels -

il·lustrats francesos-. Aquí no hi ha posicions atees o

anticlericals. A més amb el nom genèric d1 il·lustració

són conegutdes les manifestacions crítiques respecte a

la situació del país i que pretén modernitzar-lo, totes

les mostres de vigor polític i cultural de persones i -

institucions s'engloben en la denominació d'il.lustrats.

Feijoo, Campomanes, Moratín, Forner, Jovella-

nos, Iriarte, Meléndez Valdés, el P. Isla, Marians y Si_s

car, el jesuíta Hervás y Panduro, el P.Enrique Florez,

el benedictí P. Sarmiento, Aranda, Floridabianca ... són

noms propis que formen part -juntament amb altres- de -

la minoria il·lustrada (en el sentit mes ample de la pa_

raula) espanyola. Al seu costat cal inscriure-hi tots

aquells centres que, creats durant aquesta centúria són

cenacles de cultura i de progrés científic, entre aquest

"d'estaquen: la Reial Acadèmia Espanyola (1713). la de M_e

dicina (1731), la d'Història (1738), la de Belles Arts

(1752), la de Ciències Naturals (1765) totes a Madrid.
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Altres acadèmies, col·legis, es creen en ciutats impor-

tants: Acadèmia de Bones Lletres de Sevilla (1751), de

Medicina i Cirugia de Valladolid (1731), Col·legi de Ci

rugia de Cadis (174-8), Reial Societat Bascongada (1764-)..

Un factor important de renovació fou la tasca

feta des del palau reial, de manera especial amb Carles

III,però no oblidem que el marquès de 1'Ensenada, per

exemple, en temps de Ferran VI i durant el regnat de F_e

lip V ja s'havia iniciat la tasca de reforma.

14.2. ELS GRUPS IL·LUSTRATS DE CATALUNYA

"Imaginar que Catalunya, com han accep-

tat molts dels nostres erudits, vivia en una mansa mar

d'oli espiritual i patriarcal, replegada en si mateixa

i esperant el xoc de 1808, demostra una desconeixença

absoluta dels esdeveniments i dels homes"(l5) diu Mo--

4eii, Rey, i parla de l'existència al darrer ter§ del XVII

i primer deceni del XVIII d'un grup de pre-il.lustrats

que giren en torn de la figura de l'historiador Narcís

Feliu de la Penya.

El Principat, al segle divuit, veu florir un

seguit d'acadèmies que es converteixen en focus de cultu.

ra i formació, centres on convergeixen les minories il.lu_s

trades del país, centres d'inquietut científica i lete-

rària que agrupen, sobretot, estudiosos i cultes de Bar_

celona ciutat, però també altres poblacions.

L'acadèmia per antonomàsia es l'Acadèmia de

les Bones Lletres. Aquesta juntament amb la Universitat
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cerverina i la Junta de Comerg de Barcelona son els fo-

cus d'Intel·lectualitat més potents de Catalunya durant

aquest segle.

L'Acadèmia de Bones Lletres, passa per tres

fases: amb tres noms diferents. Primerament, des de l'any

1700 és l'Acadèmia dels Desconfiats, a partir de l'any

1729 porta el nom de Real Academia de Buenas Letras de

Barcelona. Mentre funcionà l'Acadèmia Desconfiada, tam-

bé hi ha l'Acadèmia de Sant Tomàs d'Aquino, que es no-

dreix d'antics alumnes de la Universitat, però té"molt

menys ressò.

Així com els objectius de l'Acadèmia són 1 ' iri

terès per la llengua i la histèria de Catalunya i el cori

rreu de la seva llengua, la Real Junta Particular de G£

merg, creada l'any 1763 a Barcelona, es caracteritza per

l'esperit innovador, l'afany de progrés tècnic i de di-

fusió cultural i científica. A partir d'aquí constata -

la creació de diverses escoles d'ensenyament tècnic :

l'Escola de Nàutica, l'any 1769, l'Escola de Nobles Arts,

l'any 1775» l'Escola de Química i la de Taquigrafía, am_b

dues creades l'any 1805, la d'Agricultura i Botànica, -

l'any 1807, la de Mecànica l'any següent 1808. L'èxit

d'aquestes escoles fou notable, proporcionant al país els

tècnics i experts que necessitava.

Altres fundacions de tipus cultural es porten

a terme durant aquesta època a Barcelona, amb repercusió

al Principat I l'any 1757 es funda la "Càtedra físico-nia

temàtica experimental", tres anys després es crea el C_o

l.legi de Cirugía que, l'any 1801, es converteix en l'A-

cadèmia de Medicina. Totes aquestes institucions són ceri

tres on s'hi apleguen les minories inquietes i actives

de Catalunya.

Ja he dit abans que a Europa, i tambr al Prin

cipat, podem parlar d'un "cristianisme il.lustrât"»pre-

sidit, molt sovint pels bisbes. A Solsona, l'agustinià
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Rafael Lasala; a Vic, Francesc Veyran; a Tarragona, Fran

cese Armanyà; a Girona, Baltasar Bastero i Tomàs de Lo-

renzana; a Barcelona, els bisbes Sales, Climent, Gavino

de Valladares, Eustaquio de Azara... . També els religic_

sos hi tenen part, espiritualment els premonstratesos de

Bellpuig de les Avellanes, entre els que destaquen el -

seu abat Daniel Finestres i el P. Caresmor. A aquests -

noms podem afegir-hi el d'individualitats reconegudes

com la de Josep Finestres, rector de la universitat de

Cervera, l'historiador i filòsof Mateu Aimerich, el je-

suïta Antoni Codorniu, -Francesc Masdéu...

Els il·lustrats del Principat estigueren en

contacte i reberen la influència d'il·lustrats notoris

com el valencià Mayans i la seva escola. *Hi ha un altre

fet que cal no oblidar -i cal estudiar amb profunditat-

i es el que "malgrat la separació oficial, la frontera

real entre el Roselló i el Principat no fou establerta

fins el 1792. Allò que passava a Perpinyà, repercutia -

immediatament sobre Figueres, Puigcerdà o Girona. I Per_

pinya, des de 1652, reflectia els esdeveniments de Toljo

sa, Montpeller o París".(l6)

1̂ .3. L'ENSENYAMENT.

"En el Reinado de Carlos II llegó a su

colmo la decadencia de las letras y las ciencias, y la

historia de los pueblos ofrece escasos ejemplos de ab^a

timiento semejante".(17), si aquestes paraules indiquen

la situació cultural general de finals del S.XVII,les

que resumeixen la situació de la primera meitat del S.XVIII
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no tenen pas un to mes optimista "la enseñanza primaria

estaba a cargo de maestros de formación muy deficiente.

Las Universidades escapaban al control del monarca, por

sus privilegios e inmunidades. Los métodos de enseñanza

eran rutinarios, y las enseñanzas estaban impregnadas as

aristotelismo y escolástica. Había un gran desprecio -

por todo lo que significase observación y experimenta-

ción" (18) .Durant el regnat de Felip V (1700-1746) són

gairabé nuls els decrets i normes referents a l'ensenya,

ment. És durant el govern de Carles III que es porta a

terme -a més o menys èxit- la reforma de l'ensenyament.

Aquesta visió general pesimista no ens ha de

fer descuidar els esforços que es fan per millorar la

situació de l'ensenyament. A Catalunya, desprès de la -

Guerra de Succesió, hi ha una notable preocupació per

refer el país que també incideix positivament en l'ens_e

nyança '.

Els responsables del govern de les ciutats,d¿

putats i regidors, els prelats de les diòcesis catalanes,

canonges i beneficiats, així com personalitats de la -

nova burgesia catalana no escatimen esforços per millo-

rar els diversos nivells d'ensenyament: primeres lletres,

gramàtica i retòrica, universitari (centrat a Cervera),

tècnic... .Es durant aquest segle que es produeix la pug_

na entre l'Església i els Ajuntament pel domini de l'es-

cola. Les autoritats municipals procuren afavorir -en la

mesura que els hi permet la seva disponibilitat econòmi-

ca- una millora de l'ensenyament públic i sovint aquest

interès coincideix amb la postura de l'Església que, a

traves del bisbe directament o de les diverses congrega_

cions religioses (especialment els jésuites) tenen estji

blerts centres d'ensenyament.

En aquest sentit es notòria la protesta dels

mestres barcelonins quan el bisbe Climent estableix en-

senyament gratuit de primeres lletres a deu convents de
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la ciutat. Polèmica llarga (1771-1777),finalment, acaba

amb la decisió emanada de la Junta de Govern del Princ_i

pat per la qual s'han de tancar aquestes escoles. El li.

tigi entre els mestres de primeres lletres i el bisbe no

és tant pel fet d'haver obert aquestes escoles, en un mo_

ment que sembla ser fan molta falta a la ciutat, sinó s£

bretot per una qüestió de principis i també, suposo, per_

què afecta directament la seva situació econòmica.D ' aque_s

ta manera es planteja una problemàtica estretament lliga_

da amb interès d'ofici i de beneficència i que serà de

lluita durant el segle XIX: si l'ensenyament ha d'anar a

càrrec dels organismes estatals com a servei públic o -

s'ha de promoure per iniciativa particular.

Referent als estudis de llatinitat, de gramàt_i

ca i retòrica, els centres principals on s'imparteix -

aquest ensenyament són els seminaris i els col·legis dels

jesuïtes. No podem descuidar, sobretot a Barcelona,al--

tres congregacions religioses que també tenen oberts cen

tres s'ensenyament com són carmelites calgats, merceda-

ris, dominics, trinitaris . ..

El fet més important, pel que respecta a aquets

estudis, durant aquesta època, és l'expulsió dels jésui-

tes l'any 1767, durant el regnat de Carles III.

Quant als estudis superiors a Catalunya, es pro

dueix el tancament dels centres que hi ha al Principat :

Barcelona, Lleida, Vic, Girona... per establir-los de nia

ñera unificada a Cervera, tot i que no pot oblidar-se les

circumstàncies polítiques en que es produeix aquest fet,

no per això s'ha de desmerèixer l'aportació cerverina a

la cultura catalana del segle XVIII.

Per manament del 16 de novembre del 1714- passen

a Cervera els estudis de Teologia, Filosofia, Cànons i

Lleis, amb ensenyament de Llatí, Grec, Retòrica i Poèti-

ca, posteriorment s'hi afegeix nous ensenyaments: Geome-

tria, Aritmètica, Cosmografía.. L'època d'esplendor dura
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de fet, fins a l'expulsió dels jesuïtes. Encara que la

docència anava a càrrec de diverses ordres religioses i

de capellans, l'expulsió de la companyia de Jesús fou -

un cop molt fort que afectà seriosament la bona marxa de

la universitat.
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1.5. LA CIUTAT DE GIRONA

Després d'aquesta ràpida visió a Espanya

i Catalunya, que serveix de marc històric, a la meva in

vestigació, exposo ara amb mes detall la situació a la

ciutat de Girona. En la mesura que coneguem diversos a_s

pectes de la ciutat: demogràfics, econòmics, culturals,

socials ... serà rals fàcil valorar les dades que sobre

l'ensenyament presento. No podem deslligar la vida i la

problemàtica dels mestres i professors gironins de la vjL

da i problemes de la ciutat. Aquest apartat, doncs, té

per finalitat acabar d'enmarcar el món en que els ense-

nyants gironins del S.XVIII desenvolupen el seu treball.

15.1. SITUACIÖ DEMOGRÀFICA

151.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

A inicis del segle XVIII, any 1702,

es considera que hi ha 3.696 habitants a Girona, (924. focs)

(19); i que l'any 1716 són 3-928 els habitants (982 focs);

l'any 1718 Girona amb 4-. 4-73 habitants torna a tenir aproxj.

madament els mateixos habitants que l'any 14-62 quan, amb

873 focs se li calculaven uns 4-.755 habitants.
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Els dos pilars amb els que es basteix l'estu-

di demogràfic del Principat i per tant també de Girona

són el cens de l'any 1718 i el de l'any 1787,cens de -

Floridabianca. Quant a Girona i dins del període que -

estudio tinc dues altres fonts d'informació, és el cens

de l'any 1797, conegut també pel cens Godoy-Larruga i

l'Interrogatori de l'any 1802 (20)-. Girona passa de

4.4,73 habitants l'any 1718 a 8.014 el 1787, amb un ín-

dex decreixement de 179 (21). Per nombre d'habitants -

és la onzena vila del Principat, després de Barcelona,

Tortosa, Reus, Lleida, Mataró, Olot, Vic, Tarragona,

Valls i Manresa. Deu anys més tard el cens Godoy-Larruga

anota 7.120 habitants a la ciutat, que només n'augmenta

5 l'any 1.803.

És pot parlar d'una explosió demogràfica fins

l'any 1787, a la que segueix una pèrdua de població en-

tre els anys 1787-1797 amb un creixement mínim fins l'any

1803- Els factors que incideixen en la pèrdua de pobla-

ció són de diversos tipus: epidèmies, bèl·lics, alimen-

taris (22), de manera especial per la Guerra Gran.

Girona a primers de l'any 1809 té aproximada-

ment uns 8.000 habitants, l'any 1.815 després de la Gue-

rra del Francès amb totes les seves seqüeles ha disminuit

a 4-551 amb tot el que això vol dir d'entrar al segle -

XIX sense empenta i exhausta.

Pel que fa a les defuncions,aquestes són les

dades, desglosades en morts adults i pàrvuls:

any 1701 242 (102 adults - 140 pàrvuls)

1711 275 205 70

1721^

1731

1741 dades incomplertes

1751

1761

1771 183 87 - 96

1781 227 117 - 110

1791 249 109 - 140

1800 186 79 - 107
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Ramon Alberch que ha estudiat la demografia gironj.

na d'aquests anys, ha composat el següent quadre il.lu_s

tratiu(24) :

Anys Natalitat Mortalitat Nupcialitat Fecunditat

1787

1797

1803
1812

33 'U
41 »74
38'06

57' 46

26 '40
57'16

28'12

125'99

11 '20

20'95
10'18

28'49

159'90
138'23

128*33_

L'elevat índex de mortalitat cal interpretar-lo

a partir de la situació de guerra que viu la ciutat els

anys 1808 i 1809 que produeixen un total de 704. i 2059

morts respectivament.

151.2. .LA POBLACIÖ EN EDAT ESCOLAR

No hi ha cap cens que ens dongui un di_s

tribució de la població per edats en la que quedi clara-

ment exposada la població escolar de la ciutat. Per altre

part no se amb certesa a quina edat comencen a anar -

els nens a l'escola ni a quina edat en sortien, ni si ~

tots comencen i acaben a la mateixa edat.

A partir de les dades que dóna el cens de Flo-

ridablanca, l'any 1787, i conservant la seva proporcional

litat estableixo de manera orientativa i aproximada, amb

totes les reserves del cas, la següent deistribució per

l'any 1717:

O fins 7 anys 7 fins 16 anys

nens 306 $17

nenes 324 34-7

total 730 964
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Les dades del cens de Floridabianca, any 1787

son :

0 fins a 7 anys 7 fins 16 anys

nens 54-8 926

nenes 582 622

total 1130 1548

Aquest cens senyala la quantitat global de 1050

estudiants a la ciutat, que representa més d'un 1.3% dels

seus habitants. Ja J.Iglesias diu que hi ha un equívoc -

en la paraula "estudiant". Ramon Alberch demostra que

aquesta dada ha estat donada per exès i que és un nombrr

massa gran (25)•

El cens de Godoy-Larruga de l'any 1797,quan la

ciutat ha disminuit en habitants, aporta les següents x_i

fres :

O fins a 7 anys 7 fins a16 anys

nens 500 632

nenes 4-62 590

total 962 1222

En aquest cens s'hi especifica les classes que

s'imparteixen a les escoles de la ciutat, al seminari i

a l'escola de dibuix amb un total de 27-4 alumnes.

Poques novetats aporta l'Interrogatori de l'any

1802. El nombre d'habitants pràcticament no ha variat,hi

ha 5 persones més, aquesta és la distribució per edats:

O fins a 7 anys 7 fins a 14- anys

nens 498 630

nenes 504 588

total 1002 1218

remarco que l'interval d'edat ha disminuit en dos anys

en el segon grup, bixant de 16 a 14 anys.

Aquestes dades de les edats dels infants giro-

nins ens poden ajudar a fer-nos una idea de la població

escolar.
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151.3 LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA ACTIVITAT

I PROFESSIÓ.

La població activa a Girona segons el ca_

dastre de l'any 1717 és de 1633 persones. Repartides per

activitats de la següent manera (26):

activitats tèxtils 137 persones

pell i calgat 178 "

comerç 84 "

construcció 151 "

metal·lúrgics 108 "

alimentació i hospeders 103 "

agricultura i ramaderia 114- "

notaris i metges 60 "

funcionaris públics 30 "

negociants sense ofici 18 "

altres oficis 176 "(entre aquests 7

llibreters , "salles »perruquer s, mestres d ' e_s_

cola y checolata" 21)

jornalers 155 "

cavallers 4-2 "

ciutadans 23 "



A partir de la contribució individual al Cada_s

tre de 1! any 1717 Joaquim Nadal ha confeccionat el corre_s

ponent quadre de professions a Girona:

.Mercaders i Botiguers 29

.Noblesa 42

.Notaris 16

.Assaonadors 5

.Argenters 16

.Ciutadans 21

•Flaquers 17

.Adroguers 15

. Taberners i hostalers 57

.Pagesos 27

. Escrivans 19

.Farmacèutics 5

. Calsaters 6

. Sastres 39

. Sabaters 66

. Mestres de cases 4-1

. Passamaners 14

. Fusters 29

.Perruquers i Mestres d'escola 10

.Alabarders 15

.Corredors 2

.Cofradía del Aloys 54-

•Llibreters 5

.Ollers 8

.Hortalans 24

.Corders 17

.Teixidors 9

.Revenedors 28

.Basters 8

.Esparters 8

.Moliners 5

.Curtidors 9

.Talladors pastors 15

.Negocians sense ofici 15

.Sombrerers i matalassers 7

.Cardadors 5

.Vídues i d'altres

sense indústria 59

• Jornalers 14-8
.Pintors, Vidriers »Pelaires- 9

.Velers • 7

.Porters i Nuncis 9

.TOTAL : 940 (27).
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Una descripció tan detallada del oficis i car_

recs de la ciutat la torno a trobar a començament del se_

glr XIX, en l'Interrogatori de 1'any 1802. En 1'interval

de temps conec algunes dades proporcionades pel cens de

Floridabianca. En una ciutat de 8.01-4 habitants hi ha:

23 hidalgos

20 advocats

20 escrivans

32 procuradors

21 pagesos

168 jornalers

3 fabricants

6 comerciants

4.8 criats

54-6 artesans (no especifica més)

10 persones que viuen de les seves rendes

28 empleats amb sou del rei

17 empleats amb fur militar

10 dependents de la Inquisició

6 dependents de Creuada
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Deu anys mis tard, el 1797 -la ciutat té 7.120

habitants-. Les dades que es forneix l'Arxiu Municipal a
través de les respostes a l'intendent general de la pro-

víncia són d'aquest tenor:

19 nobles,"hidalgos" i ciutadans
1$ advocats

20 escrivans

22 procuradors

7 metges

4. cirurgians

7 apotecaris

2 manescals

10 pintors

2 arquitectes

5 escultors

6 dependents de la Creuada

7 dependents de la Inquisició

2 comerciants

12 mercaders

2 pagesos propietaris

19 arrendataris
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Ben segur que en aquests deu anys han variat

alguns criteris a l'hora de confeccionar la relació. Si

l'any 1787 es parla de 168 jornalers i 54.6 artesans(sen

se especificar més) i 4-8 criats, deu anys després aque_s_

tes dades no es troben en la mateixa catagoria. La reia.

ció de l'any 1797 no parla pas res de jornalers ni d ' a jr

tesans,a través de la relació dels diversos oficis con-

fecciono la següent relació d'artesans:

argenters i oficials 29

llauners i oficials 5

estanyers i oficials 5

calderers i oficials 5

serrallers i oficials 24.

armers 2

robers 5

sastres i oficials 70

sabaters i oficials 128

curtidors 23

pellaires i boters 4-

xocolaters 7

esparters 8

teixidors de lli i cànem 13

sombrerers 10

fusters i oficials 69

cerers 14.

terrissaires 18

tintorers 2

estampers 4

ferrers 18

flequers 17

roquers i oficials 15

cordoners 7

cinters 4-

gavineters 6

albarders 11
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Puc ampliar aquesta relació amb les dades que

trobo a l'Interrogatori de l'any 1.803. En aquests mo--

ments Girona te 7.125 habitants. A la ciutat hi ha:

30 nobles (l baró,12 nobles,la cavallers,6 ciutadans

honrats de Barcelona).

8 dependents de la Inquisició

6 dependents de la Creuada

4. empleats del Rei

18 advocats

10 notaris

5 escrivans

17 procuradors

5 metges

3 cirugians

6 apotecaris

4. menescals

3 pagesos propietaris

33 pagesos arrendataris

28 jornalers

4- pastors

4-4- persones que tenen camp i bestiar

834 persones que es dediquen a arts i oficis i treballen

a fàbriques, és a dir tots aquells que no estan a l'a.

gricultura, pastoreig, pesca, caga, comerg i profes-

sions d'estudi.

24-0 dones es dediquen a la filatura i altres indústries

23 comerciants

6 traginers

49 criats, patges, ajudants de cambra ...

4.02 criades
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Aquestes dades són importants perquè donen a

conèixer en part el mercat de treball de la ciutat i -

conegut aquest podem deduir les demandes culturals i -

d'ensenyament que caldrà impartir per anat bastint

aquest mercat. De moment no ens ha estat possible des-

glosar la xifra de 834- persones que treballen en art i

oficis, fet que ens aclararla suficientment la demanda

social en l'ensenyament ciutadà.

15.2 ASPECTES ECONÒMICS

Aporto algunes dades que de manera global

ens permeten tenir elements de judici per poder valorar

més plenament el sous dels mestres i de les persones de-

dicades a l'ensenyament. En primer lloc exposo les dades

referents al preu del blat ja que són un element constant

en el sou dels mestres de primeres lletres fins l'any

1.767. Segonament anoto alguns preus trobats en documents

ciutadans, indicadors del nivell del cost de vida; en ter_

cer lloc exposo el preu d'alguns llibres.

PREU DEL BLAT

Fins ben entrada la segona meitat del se-

gle XVIII, concretament, fins l'any 1.767, els mestres de

primeres lletres, a més de cobrar un sou en lliures re--

ben de manera oficial una certa quantitat de quarteres

de blat. Es tracta de blat froment procedent dels molins

de la ciutat; no sempre la mateixa quantitat. Conec el

preu de les quarteres de blat froment d'aquesta època, -

any per any i mes per mes. La relació que dono tot seguit

és el preu de la mitja anual de la quartera pels següents

anys :
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1701 la quartera de blat froment val 311. 19s.

1711 " " 511. - 2d.

1721 " " 211. 16s. 4-d.

1731 " " 211. 13s. 8d.

174.1 " " 311. 7s. 8d.

1751 " " 511. 6s. 6d.

1761 " » 511. 8s. Ad.

1767 darrer any que se'ls hi paga 511. 14s. 4-d. (28)

La mateixa documentació ens indica que 3 llíu

res equivalen a 32 rals de bilió. Cada ral de bilió con_s

ta de 33 maravedises. Domínguez Ortiz (29) documenta que

a l'any 1971, un maravedí Is equivalent a l'IO pessetes,

per tant una lliura equivaldria aproximadament unes 387

pessetes de l'any 1971. Anoto aquesta dada, amb les re-

serves del cas, i només amb la finalitat de fer més ent_e

nedors els preus,que, evidentment, per comprendre'ls pl.e

nament han d'anar acompanyats d'un estudi econòmic que

no Is la finalitat de la meva investigació.

PREUS D'ALGUNS PRODUCTES

Heus ací per ordre cronològic alguns

preus del mercat alimentari de la ciutat, així com tambó

el preu d'algunes peces de vestir (30). Els preus han

estat reduïts a la unitat i igualats a partir del crite-

ri del valor d'una lliure = 20 sous i un sou = 12 diners.

Any 1698: una gallina val 4- sous

un conill mitjanser 2 sous

una dotzena d'ous 2 sous

un parell de sabates 1 lliure

un parell de mitges 1 lliure 8 sous

any 1711: un parell de sabates 14. sous

un parell de mitges 10 sous
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any 1712: durant el bloqueig de la Guerra de Successió,

el notari de la ciutat testifica, entre d ' a3L

tres, els següents preus:

una gallina val 3 lliures 15 sous

una quartera de farina 10 lliures 10 sous

any 1733:

una dotzena d-ous

una lliure de carbó

1 cortà d'oli val

un quintà de carbó

2 lliures 8 sous

15 sous 6 diners

15 sous

7 sous 6 diners

curiosament conec què va pagar l'administrador

del seminari per un joc de botxes comprat a

Olot, compost de 12 boles grans, 2 de petites,

4. boles d'argolla, a més del transport li co_s

ta

any 174.0: un parell de sabates

un parell de mitges

any 1750: un parell de sabates

any 1756: una lliura de carn de

moltó

una gallina

una quartera de farina

any 1755: un parell de sabates

uns pantalons de panyo

any 1787: una lliura de pa

una lliura de formatge

una lliura de porc

1 lliure 5 sous 5 diners

14. sous 3 diners

5 sous 2 diners

14- sous

4- sous 6 diners

9 sous 8 diners •

1 sou 6 diners

16 sous

7 sous

3 sous

20 sous

8 sous

les dades d'aquest any són les que dóna Young(3l)

en el seu viatge per Catalunya, afegint que els

pobres viuen de cansalada i verdures.

Referent a les diverses mesures expresades en

aquesta relació: lliures, quarteres, quartans ... consta

to la falta d'un estudi sobre les diverses equivalències

a Girona. Cal tenir present que sovint tot i tenir el ma.

teix nom arreu de Catalunya, no tenen el mateix volum ni

el mateix pes. En principi podem acceptar com a bones les
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seg'uents xifres per Girona: un quarta conté 18 liltres,

una quartera antigua 72 ' 3 litres i una quartera nova 80

litres, un quintar equival a 4.1 ' 6 kg i una lliure a

4-00 grams.

PREUS DE LLIBRES

Aquests preus son dels llibres que els

directors d'estudis han encarregat a l'impremta de Josep

Bro per a les escoles de llatinitat. Transcric el text

com consta en els Manual d'Acord. Aquests son alguns dels

preus :

any 1791

1 exemplar de les Faulas de Iriarte 15s.

Antigüedades romanas 8s. 6d.

Catecismo Doctrina Christiana 7s. 6d.

Bufier historia universal 10s.

Filosofia de la eloqüència 1 11. 10s.

Joch Flauri, dos tomos 1 11. 17s. 6d.

Fabulas de Fedro repetidas 15s.

any 1792

l exemplar Fabulas de Fedro repetidas 15s.

Joch Flueri cathesmo.,2 tomos l 11. 17s. 6d.

Paulino l 11. 4-S.

Horacio 8s. 6d.

Retorica de Pomey 8s. 6d.

Camino del cielo 15s.

elegancias de Paulo Manucio 8s. 6d.

Sobre la situació econòmica a Girona durant -

aquesta època no hi ha cap estudi, això dificulta enorine

ment poder fer un treball comparatiu de sous que ajudaria

a valorar més justament els sous i remuneracions que co-

braven tant els mestres de primeres lletres,com els pro-

fessors de les diverses escoles de la ciutat: llatinitat,

dibuix.
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15.3. LA INDUSTRIA

"Malgrat la conjuntura favorable del s_e

gle XVIII, la ciutat de Girona, ultra un important neixe_

ment poblacional, no experimentà el vigorós desenvolupa-

ment manufacturer que és present a d'altres viles de les

comarques gironines"(32). Certament Girona continua si-

guent una ciutat eminenment agrícola, i la seva estru_c

tura tradicional no canviaria en aquest segle.

Sembla ser que en el darrer quart de segle, a

partir del 1775, s'instal.len algunes -poques- fàbriques

a la ciutat, que per altra part es veuen molt afectades

pels fets de la Guerra Gran (1793-1795). Segons Ramon Al_

berch (33) abans d'aquesta guerra eren tres les fàbriques

establertes a Girona, una anomenada "Ciudad de Gerona" -

que produia un miler de raimes de paper anual, i dues de-

dicades a la producció tèxtil, una de les quals era ubicji

da a l'Hospici. Aquesta Is la única que continua treba--

llant després d'acabada la guerra entre Espanya i la Repjú

blica francesa. En aquesta fàbrica de l'Hospici hi treba-

llen -entre altres els seus internats a l'Hospici- com ê c

pilcaré en parlar d'aquesta situació.

L'any 1803 hi ha a la ciutat una fàbrica de lli

i cànem amb 75 operaris, una fàbrica de coté amb 276 ope-

raris, una altra de teixits de llana amb 4-5 operaris,una

fàbrica de paper i cartró amb 9 operaris i una de sabó -

amb 2 operaris (34)» en total 4.27 obrers en una ciutat de

7.125 habitants.

Girona, per tant, no s'industrialitza fins ben

entrat el segle XIX, quan comenga a refer-se de les cala-

mitats sofertes amb la Guerra del Francès. Durant l'època

que estudio continua siguent sobretot una ciutat eminent-

ment rural i nucli de comunicacions.
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15.4.. EL GOVERN DE LA CIUTAT

En el govern de la ciutat durant el per_í

ode estudiat cal distingir dues etapes ben caracteritza-

des i que venen marcades a Catalunya per la pèrdua de la

Guerra de Successió.

L'organització i funcionament del municipi de

Girona a finals del segle XVII, l'any 1698, que coneixem

molt bé gràcies a Jaume Vicens (35) ens ajudarà a compren,

dre com funciona Girona fins el decret de Nova Planta.

Cada any el dia primer de gener es fa l'elecció

dels Jurats i dels consellers que governen la ciutat.

S'escullen els quatre Jurats (36), un per cada estament o

"mà": mà major, militar, mitjana i petita. La mà major

es l'estament dels ciutadans, la mà mitjana el dels mer-

caders i artistes i la mà menor el dels menestrals. Tant

els Jurats com els consellers són escollits per insacula_

ció (37). Els consellers escollits l'any 1698: 3 per la

mà major, 6 per la mà militar, 8 per la mà mitjana i 18

per la mà menor. A mes s'escullen el matéis dia -seguint

la costum- els altres càrrecs establerts pel govern del

municipi.

Pel que respecte a les qüestions d'ensenyament

qui se'n cuida en aquest règim municipal és la Junta d'E_s

tudis. Aquesta està formada per persones dels diversos e_s

taments. El nombre de representants dels estaments varia.

Així la Junta d'Estudis del 14. de juliol de 1703 està fro

mada per 2 ciutadans honrats de mà major, 1 de l'estament

militar, 4- de mà mitjana i 3 de mà menor; el 17 d'agost

de 1713 participen en la Junta 2 ciutadans honrats de mà

major, 2 del grag militar, 2 de mà mitjana i 3 de mà me-

nor; encara a la Junta del 7 d'octubre de 1715 hi particjL

pen només 4- persones de la mà mitjana i 2 de la mà menor;-.

Aquesta Junta és la que decideix tot el que fa

referència als diversos aspectes que afecten els estudis

i ensenyament de la ciutat. La conducció del mestres de
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primeres lletres es fa, però, directament entre els Jurats

de la ciutat i el mestre. La Junta cuida dels aspectes or-

dinaris .

Amb l'establiment del govern de Felip V, la pro

mulgació del decret de Nova Planta (1716), les posteriors

normes d'ampliació del decret (1717) i la Reial Cèdula In_s

tructòria donada a Balsaín (1718) canvia dràsticament el

govern general del Principat i també el de les ciutats i

pobles d'aquest (38).

Les antigues vegueries són substituïdes per cor_

regiments al front dels quals s'hi posa un corregidor qua_

si sempre militar -el s.XVIII- amb funcions policíaques i,

també, de presidir els ajuntaments de les capitals de cor-

regiment. Per altra part els ciutadans que han de cuidar

del govern de la ciutat ja no s'escullen tal com es feia -

amb els Jurats per insaculació; es crea una nova forma de

govern copiada del model castellà: els "ayuntamientos" al

davant dels quals figura un batlle -que suposa una autori-

tat delegada- i els regidors.

Ara és el rei, a través del Consell de Castella

qui nomena el corregidor i demés responsables del govern,

tant del Principat en general com de les seves ciutats en

particular. El nombre de membres que composen aquest nou

ajuntament es redueixnotablement. En absència del correg_i

dor l'ajuntament és presidit per l'alcalde major o tinent

i sinó pel regidor més antic (39).

Quant als aspectes concrets de l'ensenyament

qui té cura d'ells en aquesta nova forma de govern munic_i

pal, primerament són els mateixos regidors, posteriorment

és el Síndic Personer (4-0) que cuida dels afers ordinaris

d'ensenyament. A partir de l'any 1776 l'ajuntament crea

el càrrec de Directors d'Estudi, responsabilitzant • a un r_e_

gidor i un diputat de totes les qüestions relacionades amb
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Les dades de l'any 1797 són més desglosadas:

A la catedral hi ha el bisbe, 8 dignitats, 39

canonges, 14.0 beneficiats, 1 mestre de cerimònies, 1 me_s

tre de capella, en total 190 eclesiàstics, mentre que a

la col·legiata de Sant Fèlix hi ha 4- dignitats, 8 canon-

ges i 38 beneficiats, que sumen 50 eclesiàstics; a la p_a

rròquia de San Pere, a més dels benedictins (l'abat i 6

monjos) hi ha el rector i 6 beneficiats. De l'altra pa_r

ròquia de la ciutat, la del Mercadal, no n'hi ha cap da-

da .

Les dades aportades per l'Interrogatori (juny

1803) ens parlen en termes més generals, i així consta

que, a més del prelat de la diòcesi, hi ha 6 dignitats,

39 canonges, 14-0 beneficiats, 1 mestre de cerimònies, 1

mestre de capella, 13 ordenats a títol de Patrimoni,? a

títol de benefici, 5 ordenats d'ordres menors i 15 cler_

gues consumats. Cap referència a les parròquies de la

ciutat.

Per altra part el bisbat i la ciutat acullen

clergues rosselloneses i d'altres indrets de Franga que

fugen de la Revolució francesa.

"Després dels bisbes,dels grans vicaris i dels

prebendats, venen els simples rectors i els sacerdots pja

rroquials sense càrrec. A partir del 26 d'agost de 1792,

quan l'opció entre el jurament i la sortida de França és

inajornable, l'allau d'immigrats eclesiàstics que entren

a Catalunya roda encara amb més forca. La invasió conti-

nuarà el 1793 i el 1794- i» als fugitius anteriorment ar-

ribats, s'hi afegiran els escapats o sobrevivents a les

grans degollades" (4-1).

Quant als religiosos, a la ciutat, hi ha nou

convents de religiosos i quatre de religioses, tots estjs

blerts a Girona abans de la divuitena centúria. Alguns

hi són de molt antic com els dominics que funden a la oiu

tat l'any 1253 -l'any 1629 el convent és declarat Estudi
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General de l'Ordre-, o els carmelites calgats que s'hi

estableixen l'any 1293.

En la relació de Floridabianca quan detalla el

personal que hi ha a cada convent separa els professors,

novicis i liées, a mes dels criats i dels infants. Cons-

ta que a cada comunitat hi ha un o dos infants que deuen

ser escolans i que ben segur són ensenyats pels mateixos

religiosos i religioses.

A la ciutat de Girona durant el s.XVIII hi ha

un convent de dominics amb 4-8 persones l'any 1787, els

franciscans són 76, els mercedaris 20, els carmelites 24-,

els caputxins 28, els mínims 9> els agustins 20, els car_

melites delcalgos 1 i 13 els benedictins. Les monges ber_

nardes són 24-, les benedictines 33» les clarisses 37,les

caputxines 34- i les beates 19. D'aquests últims l'Inter-

rogatori citat de l'any 1803 explica que en el convent -

hi ha cinc noies educades.

La seva influència fou notable a la ciutat, i

en alguns sectors d'aquesta hi incidiren mis que el clero

secular si atenem les paraules de Mercader i Riba.

"Els clergues seculars, monjos i frares tingué

ren damunt el poble un ascendent més poderós. La gent h_u

mil se sentia encisada davant la idea de l'absoluta renún.

eia de la vocació monàstica. S'interessava ben poc per

les ordres dedicades a l'estudi, però admirava i estimava

profundament els germans predicadors que li explicaven la

religió, els monjos que l'assistien en les malalties, els

frares mendicants que amb les seves llegendes i narracions

miraculosas li feien viure un món de meravella i de sommi'.'(42)

Els censos i l'Interrogatori no parlen del jes_u

ites que ja han estat expulsats l'any 1767 per Carles III

i que ensenyen a la ciutat des de l'any 1581 a l'edifici

de Sant Martí. Cal tenir-los present ja que la seva influèn

eia mentre varen romandre a Girona fou gran (4-3).
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Els membres d'alguns convents participen en les

activitats acadèmiques de l'Estudi General de Girona for-

mant part dels tribunals, participant en les votacions

per la col·locació d'alguna plaga... Aquesta afirmació -

ens consta documentalment del Prior dels agustins, del Pa.

re Guardià dels caputxins, del Prior dels carmelites, del

Prior dels dominics, del Pare Guardià dels franciscans,

del Pare Corrector dels paüls, del Pare Comendador de la

mercè.

15.6. IMPRESSORS I LLIBRETERS

És durant el segle XVII que s'estableix

de manera fixa i definitiva a la ciutat els impressors i

llibreters, fins ara els que hi havia hagut treballaven

de manera provisional i passatgera. El creixement de l'art

d'imprimir té lloc un segle després. Durant el segle XVIII

els impressors de la ciutat es troben pràcticament aple--

gats en dues famílies, la dels Oliva i la dels Bro, aquest

d'origen francès. A començaments del segle XIX i dins de

l'època que estudiem cal incorporar-hi els Figaró, empa-

rentats amb els Oliva.

A les darreries del segle XVII s 'instal·len a la

ciutat els Oliva. L'iniciador de la dinastia és Francesc -

Oliva que a més d'impressor fa de llibreter, fet habitual

en aquella època, ofici que també fan la majoria de col.l_e

gues gironins. Els seus dos fills -Narcís i Antoni- conti-

nuaran l'ofici. Narcís, l'hereu, continua amb el taller del

pare, Antoni s'estableix al carrer de les Ballesteries .L 'he

reu obté l'exclussiva de "la venda dels llibres de la unive_r

sitat de Cervera a Girona, 1 'altre fill obté idèntica
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exclusiva per a la ciutat de Figueres.

A Narcís Oliva el continua el seu fill també

anomenat Narcís. Aquesta coincidència de noms pot por-

tar a creure que l'impressor Narcís Oliva, amb una llar_

ga història de treball a la ciutat (1715-1803) és una -

sola persona,tal com diu E.G. Girbal (4-5)» quan en rea-

litat sen dues: pare i fill, com explica E .Mirambell (4.6) .

El fill Narcís Oliva els darrers anys és ajudat

pel seu fill Vicens, i consta que alguns llibres surten -

amb el peu d'imprempta conjunt: Narcís y Vicens Oliva. En

el taller de Vicens s'hi imprimeix el Diario de Gerona

(1808-1809). Té el privilegi d'impressor reial. Les rela-

cions amb l'altra família d'impressors no debien pas ser

molt cordials, ja que ens consta que Vicens presenta un -

memorial a l'Ajuntament per privar de l'exercici d'impre_s

sor reial a Maria Nicolau a començament de l'any 1799(4-7).

Uns anys més tard, el 1802, es denega el títol d'impressor

reial a Fermí Nicolau i l'any següent (1803) l'ajuntament

acorda registrar el títol d'impressor reial concedit a Vi

cents Oliva, acabant d'aquesta manera la tibantor per la

possessió del privilegi d'impressor reial.

Antoni Oliva, l'altre fill de Francesc Oliva,co-

mença a treballar com a llibreter i l'any 174-4- inicia el -

treball com a impressor. El seu fill, Elies, treballa amb

ell però mort abans el pare. S'afegeix a la feina el fill

d'aquest, Antoni, que l'any 1779 s'examina per a poder en

trar en el gremi. En mori deixa el taller a la seva filla

Maria, casada amb Agustí Figaró.

Referent a la família dels Bro, el primer cone-

gut és Grabiel, resident a Barcelona i que per la seva cori

dició de francès troba dificultats i ve a instal.lar-se a

Girona. L'any 1704- ja es troben llibres amb el seu peu d'im

prempta. Acabada la guerra de Successió aprofita la seva -

condició de francès i obté el títol d'impressor reial. A

la seva mort continua la feina la seva vídua i el seu fill

Grabiel.
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L'any 1714- s'instal.la a la ciutat Jaume Bro,

germà de Gabriel, i com ell francès. Estableix el ta--

ller al carrer de les Ballesteries. Els seus dos fills

-Miquel i Josep- tambe treballen en el ram de ljimpremp_

ta. De tota la dinastia el mes important és Josep Bro.

A la meitat del segle s'ha instal·lat pel seu compte i

treballa intensament, participant, a més, en altres as«

pectes de la vida ciutadana. L'any 1752 consta com a ira

pressor reial (4-8). Es del seu taller que surt el primer

diari gironí, l'any 1787, La Gazeta de Gerona. En morir,

1794» deixa hereva dels seus bens a Maria Nicolau, la s_e

va segona muller. Aquesta, ajudada administrativament -

pel seu germà Fermí Nicolau, continua regint la llibreria

i l'imprempta, publicant, en aquesta època, El Correo de

Gerona.

Maria Nicolau es casa de nou i ven la llibreria

i el taller al seu germà Fermí, dsaquesta manera desapa--
reixen els Bro del món dels impressors gironins.

A començaments del segle XIX la branca menor

dels Oliva és continuada per Agustí Figaró, com hem dit.

Primerament amb el nom conjunt de Figaró i Oliva, poste--

riorment imprimeixen només amb el nom d'Agustí Figaró.

Quin tipus de llibres s'imprimeixen en els ta--

llers dels Oliva, Bro i Figaró?. Mirambell assegura que la

majoria eren llibres de caire religiós i devocionaris, ex-

plicable per l'existència de nombrosos convents a la ciutat.

"El Cabildo de la Catedral, el de la Col·legiata de San Fè-

lix y las nueve comunidades de varones orientan la vida es-

piritual y también la cultura en la ciudad. Los miembros de

estas comunidades son los autores de una buena parte de las

obras impresas en esta ciudad y también son los promotores

de muchas ediciones realizadas en ellas" (4-9)«

Els diaris.

És a les darreries d'aquest segle que es publi-

quen els primers diaris ciutadans. El primer periòdic gi-

roní és La Gazeta de Gerona.Començà a publicar-se l'any
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1787 i surt, com a mínim, fins el 1793 ($0). Era bisese_fc

manal i editat en castellà, de tendencia monárquica."La

monarquia i el providencialisme eren les grans protagoni_§_

tes. És el periòdic que condemna la il·lustració, que ab£

mina la Revolució Francesa que acaba de produir-se, que

fa de la monarquia, la noblesa, la cort i tot allò que té

a veure amb el poder reial, l'objecte de les seves pàgi-

nes", aquesta Is la impressió que dóna del primer diari

gironí Lluis Ma de Puig (51).

L'any 1795 comença a publicar-se El Correo de

Gerona , en sortiren 52 números. Com l'anterior era bi-

setmanal i en castellà. El dirigia el notable il·lustrat

Josep Felip Olivé. És el signe contrari a l'anterior, més

arrelat a la ciutat. Els seus propòsits són "el destier-

ro de la ignorancia y consiguiente sustitución de la i 1 us

tración y buenas costumbres". Era l'exponent de les idees

renovadores i avançades, influït per l ' enciclopedismes .En_

cara que escrit íntegrament en castellà els estudiosos de

la premsa no dubten en afirmar que "s'hi percep amb clare

dat una guspira de catalanitat inqüestionable" (52).

El tercer diari esmentat i imprès a Girona és

El Diario de Gerona, publicat a partir del 20 de juliol

de 1808 fins el 9 de desembre de l'any següent. En total

343 números que surten en circumstàncies anormals: durant

els setges de la ciutat per l'exèrcit francès. La seva -

finalitat és la de mantenir l'esperit dels defensors de

la ciutat, siguent un document fonamental per conèixer la

història de Girona en aquests anys.

Aquest és el marc històric en el que es situa

la meva investigació. Pel que respecta a la ciutat de G_i

roña constato, una vegada més, la falta d'estudis en te-

mes concrets durant aquesta època. Estudis sobre l'aspecte
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econòmic i monetari, així com sobre pesos i mesures -en.

tre altres- que haurien fet possible un coneixement més

ajustat de la ciutat i una millor compresió del treball

que en ella hi varen fer els mestres i professors.
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II.LES ESCOLES DE PRIMERES LLETRES
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Quan parlo de primeres lletres faig referència a

l'ensenyament més elemental que reben els infants i nois -

que van a escola. Bàsicament es tracta de l'ensenyament i

l'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i la doctrina -

cristiana. En alguns casos, cada vegada mes freqüents, a--

questa ensenyança s'amplia amb l'estudi de la "nombra", és

a dir, dels comptes. Els infants aprenien les operacions -

més elementals: sumar, restar, multiplicar, partir i la re_

gla de tres. De totes maneres cal tenir present que l'en--

senyament dels comptes és considerat, inicialment, com una

ampliació de les primeres lletres, tan és així que, per e-

xemple, quan l'Ajuntament de Girona contracta al mestre Jo

sep Solanic, l'any 1.728, li mana ensenyar gratuïtament de

llegir, escriure i la doctrina, quedant facultat per en-

senyar comptes fora de les hores oficials de classe i co--

brant el que cregui oportú.

Per altra part quan dic ensenyament de primeres

lletres puc afegir-hi l'adjectiu "masculí", ja que es tra£

ta d'un ensenyament que reben majoritàriament els nois de

la ciutat. No és fins a l'acabament del segle (any 1.796)

que es fa la petició per obrir una escola de primeres lle--

tres per noies, mentrestant les poques noies que reben ins-

trucció ho fan amb les monges beates que tenen algunes ne--

nes (cinc) internes i que tenen -també- alumnes externes a

les que ensenyen de llegir, escriure, doctrina cristiana C£

sir i fer mitja.
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2.1.PANORÁMICA GENERAL

"En el antiguo govierno de la ciudad de Gerona

se permitía indistintamente a qualquier sugeto abrir es--

cuela pública para enseñar a los niños los primeros rudi-

mentos de leher y escrivir, percibiendo mensualmente, de

los que acudían a ellas, cierto salario particular; y pa_

ra suplir el que no podían contribuhir los hijos de padres

necessitados, pobres de solemnidad, librava el Común de -

sus Propios a cada un maestro que se dedicava a esta ense_

ñanza pública, treinta libras barcelonesas y ... quarte--

ras de trigo al año" (l).Aquest text encapçala la consul-

ta sobre la conveniència d'obrir una nova escola a car-

ree de la ciutat l'any 1.733. És important el document --

perquè ens dona una visió resumida de l'ensenyament de --

primeres lletres a Girona abans del decret de Nova Planta.

A començament del S.XVIII a la ciutat no hi ha

establerta de manera oficial una escola depenent de l'Ajun

tament. Hi ha mestres privats amb escola oberta al públic

i que tenen permís dels Jurats per ensenyar. Alguns fins

i tot són pagats per la ciutat per ensenyar gratuïtament

als nombrosos nens pobres que hi ha a Girona. A la ciutat

hi ha més d'un mestre que ensenya primeres lletres i això

els perjudica econòmicament ja que són pocs els minyons -

que paguen. Aquesta qüestió no és nova, ja l'any 1.689 --

per tal de solventar aquest aspecte, el mestre Jaume Sar-

danya proposa als Jurats de la ciutat la solució alterna-
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tiva de tancar les altres escoles i que tots els minyons

paguin paguin mesada o que es tanquin les escoles i els

minyons no paguin res i s'atorgui un sou digne i sufici-

ent al mestre. Inclus senyala la quantitat de dues-centes

llliures, a més de l'excepció d'arbitris, tal com es fa

a Manresa, Lleida...(2). Hauran de passar 29 anys perquè

es dugui a terme part de les aspiracions del mestre Sar-

danya.

La Junta d'Estudis del mes d'octubre del 1.704

parla de sis mestres de primeres lleters a la ciutat:

Salvi Barceló, Esteve Corcó, Antoni Gifreu, Onofre L11--

bre, Miquel Solà i Joan Puig. Alguns d'aquests mestres -

exerceixen la seva tasca docent des de fa molt temps.

Consta en el document de la Junta: que Esteve Corcó "Ha-

vent, com ha, serca de vint y sinch anys que de continuo

se ha exercitat y exercita en la educació de la Puericia,

de la present ciutat, ensenyant en tot dit temps tant de

llegir, escriurer ... (3)". Si pensem que aquest document

Is de l'any 1.704, podem deduir que -com a mínim- comen-

çà a exercir l'any 1.680. Però possiblement aquesta tas-

ca no la feu de manera continuada, ja que sé que Onofre

Llibre, beneficiat de la catedral, "des del any 1.690 s_e

guidament y en molts anys assoles ha ensenyat de llegir

i escriurer per no haver-hi altres mestres a propòsit"(4)-

Salvi Barceló té estudi públic a Girona des de 1. 9_62 , on

hi ensenya també les priemres lletres i a més els princi-

pis de gramàtica. Pel que respecte a Antoni Gifreu, el d£

cument només diu "havent molts anys que es troba y està -

en actual exercici de la primera ensenyança de minyons" (5).

Els altres dos mestres ensenyen des de fa menys temps:

Miquel Solà des del novembre de 1.702 i Joan Puig del no-

vembre de 1.703. Comença el segle, per tant, amb diversos

mestres que ensenyen públicament, i que reben una ajuda

econòmica de la ciutat pel treball de donar ensenyament -

als infants pobres, cobrant una mesada dels altres. A la

ciutat encara no hi ha cap escola pública depenent del g£
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vern ciutadà, els mestres que ensenyen ho fan previ acord

amb la Junta d'Estudis que garanteix la seva capacitat e-

xaminant-los de llegir, escriure i números. No tots els -

mestres tenen la mateixa categoria, així el 17 de novem--

bre de 1.702 es fa la conducció de segon mestre per en--

senyar de lelgir, escriure i comptar a favor de Miquel S£

là. Aquest ocupa la plaça vacant de Mn.Enric Arbonés que

"ha molts mesos deixat detenir lo Estudi per sa poca sa--

lut" (6). En la conducció del mestre Solà s'utilitza la -

categoria "segon mestre" que cal tenir present. Es parla

de segon mestre, en referència a un primer. Quan a la ciu_

tat, s'unifiquin els estudis es parlarà d'un mestre pri--

mer o principal i un mestre segon i, tot i que la tasca -

és la mateixa, hi ha diferència en el sou i en la ubica--

ció dels locals escolars. Ho veurem més tard, però la di-

ferència de categoria ja consta en els Manuals d'acords -

des de bon començament.

L'ensenyament en alguns casos es fa en la mate_i

xa casa del mestre i en altres en el local de l'Ajuntament

establert al carrer del Pes de la Palla, prop del riu

Onyar. La ciutat, dividida pel riu, té els estudis a la --

part dreta. Al barri del Mercadal, l'eixampla de la ciutat,

no hi ha cap escola en aquest segle XVIII, tot i que tinc

constància que a mitjan segle XVII hi havia un mestre d ' e_s_

cola (7).

Durant la primera dècada moren Antoni Gifrei (3

de maig de 1.709) i Onofre Llibre (5 d'agost de 1.71l) i -

no són substituïts. Un mestre de Figueres, del que no con£

ta el nom, s'ofereix a venir, però quan és el moment no es

presenta. Posteriorment marxa Miquel Solà, substituint-lo

mossèn Francesc Ifern. Aquest beneficiari gironí és autor

d'una aritmètica en català (8) i cal incloure'l en el grup

d'eclesiàstics il·lustrats gironins, entre els quals hi ha

noms tan rellevants com B.Reixac, J.Ullastra, A.de Bastero

... Ensenya les primeres lletres des de 1.717 fins el 1723

quan l'Ajuntament decideix revocar-lo del càrrec (9).
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Aquest any es fa la conducció de dos nous mestres: Marià

Parera i Josep Solanic.

L'any 1.728 l'Ajuntament decideix que hi hagi -

només una escola per ensenyar de llegir i escriure gratuï

ta. Les raons invocades pels mestres per una decisió d'a-

quest tipus són sobretot econòmiques: no pot ser que hi -

hagi varis mestres que hagin de viure -mal viure- de les

mesades dels minyons. Recordem que una part dels minyons

que anaven a escola no pagaven i per altra part la compen

sació que els donava l'Ajuntament era més simbòlica que -

no pas real (10).

L'Ajuntament, per la seva part, té altres raons.

Constata que aquests darrers anys hi ha molta ignorància

en els minyons perquè no van a l'escola. La causa de la -

no assistència a l'escola és que cal pagar al mestre pel

treball que fa i molts pares viuen en situació de gran po_

bresa, tan és així que bona part d'ells demanen a l'Ajun-

tament el certificat acreditatiu de pobresa i d'aquesta -

manera el seu fill pot rebre ensenyament gratuït. Aquesta

actitud incideix negativament en els mestres que cada ve-

gada tenen més poc estímul econòmic per dedicar-se a 1 ' eri

senyament i fa que ensenyin "confloxedad y desidia". Per

altra part el mateix Ajuntament reconeix que l'ajuda eco-

nòmica de la ciutat als mestres és minsa.

Conscient d'aquesta situació i com que l'estu-

di situat al Pes de la Palla ha estat engrandit fa poc i

al costat s'hi ha construït la vivenda pel mestre, l'Ajun

tament decideix que a partir del dia primer d'abril el --

mestre -Josep Solanic- ensenyo gratuïtament a tothom que

hi vagi per apendre de llegir i escriure. Per fer aquesta

feina cobrarà una quantitat fixa anualment, amb l'obliga-

ció de tenir un mestre ajudant i pagar-lo amb els seus djL

ners.
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En la documentació investigada no hi ha cap re-

ferència als preceptors. Això no vol pas dir que a Girona

no hi hagi aquelles persones que es dediquen a l'ensenya-

ment de les primeres lletres dels fills de les famílies -

benestants i nobles de la ciutat, tal com és costum i es

fa arreu del país. Alguns d'aquests infants els trobo po_s_

teriorment en les escoles municipals de llatinitat.

Pel que respecte a l'ensenyament de les primeres

lletres per part de les ordres religioses només tinc el --

testimoni documental acabat de citar de les monges beates.

Quant a les ordres religioses masculines tot i que una re-

ferència documental de l'any 1.797 diu que davant la lameri

table situació dels estudis de primeres lletres, a càrrec

de la ciutat, molts pares envien els seus fills a estudiar

als convents, no he trobat cap més document ni cap dada es_

tadística en els diversos censos que permeti assegurar de

manera taxativa que en els convents de Girona hi ha esta--

blert ensenyament de primeres lletres. A més no oblidem --

que la presència d'ordres religioses ensenyants a Girona -

no es produeix fins ben entrat el segle XIX.

L'ensenyament de primeres lletres que a comenga_

ment del segle XVIII està en mans de mestres privats, tal

com es feia en segles anteriors, evoluciona paulatinament.

Aquests mestres privats són pagats -en una part- pel muni-

cipi i per ensenyar necessiten permís de l'Ajuntament.

L'any 1.728 en un esforç de milloració els responsables --

del govern de la ciutat, arreglen l'edifici escolar i casa

pel mestre, i en contracten un amb l'obligació de tenir un

ajudant i ensenyar gratuïtament a tots els infants que hi

vagin. Aquesta escola està pensada, sobretot, per l'aten--

ció als nombrosos nois pobres que hi ha a la ciutat.

Amb la creació d'aquesta escola al carrer del -

Pes de la Palla a càrrec del municipi no queden abolits --

els mestres privats ja que el mateix dia que s'acorda la -

creació d'aquesta escola gratuïta, s'acorda donar llicèn--

cia a un altre mestre perquè pugui ensenyar de llegir, es-
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criure i comptar a tothom que vulgui anar a la seva escola

pagant. De totes maneres més tard l'Ajuntament, l'any 1777,

prohibeix d'ensenyament a diferents mestres privats que --

s'han establert a la ciutat perquè aquesta ja té dotat l'ert

senyament de primeres lletres.

Aquesta és la situació de les escoles Municipals,

en la segona meitat del segle XVIII. Hi ha dues escoles que

es dediquen a les primeres lletres, una de gratuïta situada

al Pes de la Palla i una altra aituada al barri de Sant Pe-

re en la que els nois que hi van paguen una mesada al mes--

tre, aquest -per la seva part- rep una petita ajuda econòrni

ca del municipi.

Recordo que l'any 1.796 s'ha demanat permís per

obrir una escola de primeres lletres per noies. L'any 1.801

hi ha un mestre que sol·licita i obté permís per obrir una

escola privada de primeres lletres, Es la primera vegada --

que documentalment s'explicita el fet d'escola privada,però

no vol pas dir que sigui el primer mestre privat que hi ha

a la ciutat. A començaments del segle XIX -any 1.804- tam--

bés s'ensenyen primeres lletres a l'Hospici amb la particu-

laritat que aquesta ensenyança no és exclusiva pels hospi--

cians sinó que és obert a la ciutat, podent-hi anar tothom

que ho vulgui.

Vegem amb deteniment l'evolució de l'ensenyament

de primeres lletres a la ciutat.
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El mateix acord municipal delibera que el mes-

tre Salvi Barceló cobri a partir del dia primer d'abril -

la quantitat de 30 lliures anuals, i a més "le conceden -

licencia para tener estudio y enseñar de leer, escrivir

y contar a las personas que quieran ir con él, de los qují

les pueda cobrar las mesadas y demás salarios acostumbra-

dos" (li). Per tant la creació de 1'escola gratuïta a car_

rec de l'Ajuntament en el Pes de la Palla no suposa la -

supressió total dels altres mestres de primeres lletres -

de la ciutat.

L'èxit de la decisió de l'ajuntament és notable

i ben aviat sorgeixen complicacions ja que és tan gran la

quantitat de nois que van a l'estudi que els dos mestres

"tropiezan en el desorden de la confusión que causa tan -

numeroso concurso" (12) i els estudis se'n ressenten. Tan

és així que els jésuites, que són els que tenen cura de -

l'ensenyament de gramàtica, es queixen que els hi arriben

nois insuficientment preparats, sense saber llegir i es--

criure correctament.

Davant d'aquesta situació elsregidors de la ciu_

tat decideixen obrir una nova escola gratuïta en un altre

indret deGirona, per tal que la seva ubicació faciliti --

l'anada a l'estudi dels minyons dels barris perifèrics de

Pedret i del Pont Major i descongestioni la del Pes de la

Palla.

S'acorda doncs, "se conduziese y nombrase otro

maestro de niños que también, sin mesada ni otro salario,

instruyese a los niños en los primeros rudimentos" (13).

Aquesta decisió -datada 14. agost 1.773, cinc anys des--

prés de crear-se la primera escola- cal consultar-la amb

l'advocat del municipi per fer-la correctament i d'acord

amb les reials cèdules. El 26 de setembre del mateix any

l'advocat, senyor Antoni Miró, creu oportú que l'ajunta-

ment s'adreci al Capità General del Principat exposant-li

les causes i motius d'aquesta decisió. No sabem exacta--
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ment quan començà a funcionar la nova escola. Els primers

documents municipals que parlen de l'escola del barri de

Pedret porten data del juny de 1.755. A més parlen de "me_s_

tre segon" de primeres lletres. Aquesta escola no consta -

enlloc que sigui gratuïta com la del Pes de la Palla. En a_

questa del barri de Sant Pere hi ha nois que paguen i d ' al_

tres que degut a la seva pobresa són ensinistrats gratuïta^

ment. El mestre Is pagat per l'Ajuntament per l'ensenyança

que fa als municipis pobres.

Per tant és clar que en la segona meitat del se-

gle XVIII a Girona hi ha obertes i en funcionament dues es_

coles de primeres lletres a càrrec de la ciutat. Una gra--

tuïta al centre de la ciutat (carrer del Pes de la Palla)

a la que hi ha annexa la vivenda del mestre i una segona -

escola situada en el sector comprès entre els Quatre Can--

tons i el Portal deFranga. Aquesta segona escola, a pesar

de la voluntat municipal, no és gratuita, per altra part -

no té un emplaçament fix..

La documentació municipal parla d'aquests estu--

dis en els següents termes: "en uno de los quales se ense-

ña de leer y escrivir sin paga alguna y en el otro pagan--

do"(l4-)» En parlarem en tractar el tema econòmic.

.Ja hem dit que el primer mestre de l'estudi gra-

tuït de l'Ajuntament és Josep Solanic, exerceix fins l'any

1.755 que ho deixa per estar molt malalt. El substitueix -

el seu fill Benet que ja li feia d'ajudant els darrers anys

Aquest encara és mestre en l'estudi del Pes de la Palla a

començaments del S.XIX(l5). El fill d'aquest, Eudald, exer_

ceix de mestre segon l'any 1.798, però uns anys més tard,

1.804-, deixa la feina per ser mal pagat i torna a l'ofici

de comerciant (l6). Més de 75 anys l'ensenyament de les --

primeres lletres a l'estudi de la ciutat del Pes de la Pa-

lla, està en mans dels Solanic. No és exagerat afirmar que

la vida dels Solanic és bona part de la vida de l'ensenya-

ment del segle XVIII a Girona.
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A l'escola del barri de St.Pere hi trobem,l'any

1.756, el mestre segon Jaume Bosc que deixa la plaga lliu-

re el 1.769 per haver guanyat les oposicions al magisteri

de primeres lletres de Torroella de Montgrí. Pretén ocu--

par la plaga Pere Revarter que fa més de 3 anys que ensenya

privadament a la ciutat "gramàtica, lectura, escriptura i

comptes" (17) però resulta que es nega a ser examinat -tal

com és costum-, la plaga queda vacant fins -quo I 'any 1.770

que es fa la conducció a favor de J.Patller que també s'o-

fereix per ensenyar gramàtica a més de les primeres lletres.

En l'ofici que el mestre Revarter adreça a l'ajuntament a

més de demanar la plaga i el sou corresponent, sol·licita

"si fuere posible, lugar para la escuela". És la primera -

vegada que en aquest tipus de documents el mestre demanava

que sigui l'ajuntament el qui li posi 1'edifici,estalviant-

se d'aquesta manera una despesa notable.

Possiblement que en aquesta decisió del mestre

Revarter de no voler-se examinar hi ha un senyal de 1 ' anta_

gonisme típic del professor de gramàtica que es creu supe-

rior, noto la importància que té que un senyor que ensenya

gramàtica, a més de primeres lletres, vulgui fer de mestre

de primeres lletres "oficial" pel fet que representa d'es-

tabilitat en la feina.

El juliol de l'any següent (1.771) el rei Car-

les III promulga una "Real Proj^çàsión" en la que es pres-

criuen els requisits per a totes aquelles persones que es

dediquin a l'ensenyament de les primeres lletres i les for_

malitats, per a poder-se examinar. D'aquesta manera s'ofi-

cialitza una pràctica comú en molts pobles i viles per ga--

rantir la personalitat del mestre des de l'òptica de la se-

va vida, costums, netedat de sang i doctrina cristiana,així

com assegurar unes disposicions i continguts bàsics que per_

metin pugui dedicar-se a l'ensenyament de les primeres lle-

tres amb dignitat.
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El març de 1.773 Benet Solanic passa els exà-

mens exigits per tal d'obtenir el títol que atorga la --

Germandat de Sant Cassia i poder disfrutar així de les -

prerrogatives i privilegis de la Real Provisió.

Mentre les dues escoles a càrrec de 1'Ajunta-

ment estan funcionant, consta que el mestre Revarter en-

senya privadament. Es pot parlar de l'exitència de mes--

tres privats a la ciutat?. Normalment -els pocs casos que

conec- Són persones que durant un temps exerceixen com a

mestres privats fins que aconsegueixen la plaga de mestre

de segon en les escoles de l'Ajuntament.

Aquest és el cas de Jaume Bosch que, després -

de complir tots els requisits obre un estudi particular,

l'any 1.765, per ensenyar la doctrina cristiana i les be-

ceroles "a los niños de esta ciudad cuyos padres no quie-

ren que sus hijos, aunque sea sin pagar, vayan al Estudio

General (o por ser lexos de él o por no concurrir al mis-

mo con la tropala y confusión de tanta multitud de niños

como alia acuden" (18). Aquesta escola privada tanca 1'any
% o-«XAuX¿/t«^r

següent perqué de la gJiRrrlprjui d'infants que hi van quasi

cap paga res i al mestre no li queda altra solució que --

"suspender la enseñanza y aplicarse en otra cosa o ausen-

tarse de la ciudad" (19). La solució al problema es que -

continuí ensenyant, ocupant la plaça del mestre segon que

tenia d'antic Salvi Barceló.

Per altra part, i continuant amb els mestres

privats, l'any 1.777 l'Ajuntament té notícies que s'han -

establert a la ciutat dos o tres mestres privats que en--

senyen d'amagat, vulnerant les disposicions establertes.

Es comissiona al vice-degà senyor Antoni Albertí perquè

els cridi i els mani deixar l'ensenyament ja que no són -

necessaris a la ciutat que ja té establerts estudis compe_

tents de priemres lletres. La voluntat municipal és molt-

clara de que no hi hagi mestres privats.
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L'argument per no permetre la presencia d'aquests

mestres privats no es&st de tipus ideològic sinó que es con-

sidera el fet com "emulación y oprobio de la ciudad, tenien,

do esta, como tiene, estudios competentes para la correspon

diente enseñanza de priemras letras" (20).

Aquesta decisió de l'ajuntament fou impulsada pels

mestres oficials de primeres lletres per evitar possible --

competència? Qui sap!

Mentre la plaga de l'estudi del Pes de la Palla -

no varia de mestres, és estable amb el pare i fill Solanic,

la del barri de Sant Pere canvia sovint de mestre. L'any --

1.769 ocupa la plaga Josep Patller, el 1.771 hi ha el mes--

tre Pablo Muñoz de Pedraxas "un español vestido con hábitos

clericales"(21) i el 1.775 Agustí Llonch, aquest hi ensenya

fins l'any 1.787.

En començar el darrer quart de segle l'any 1.776,

l'Ajuntament crea el carree de Director d'Estudis. Des d'ara

i de manera periódica, dos membres del consistori cuidaran -

de tots els afers referents als estudis de la ciutat, no uni

cament dels de primeres lleyres sinó també dels de llatini--

tat i, quan sigui el moment, dels de dibuix. Entre les tas--

ques que tenen encomanades hi ha la d'urgir la qualitat de

1 ' ensenyament.

Pel que respecta a la qualitat de l'ensenyament,

la referència més directa la tinc a través de l'informe que

fa el senyor Francesc Delàs, síndic provisor general l'any

1.784. "sobre el estado actual de las escuelas públicas de -

esta ciudad y su decadencia, cuyo tenor a la letra es el s_i

guíente" (22). Amb aquest encapçalament ja deduïm que la s_i

tuació general de l'ensenyament no és òptima. Malauradament

aquesta situació no és d'ara ja que el síndic fa constar --

que "hace largos años que ve, con no poco dolor de su cora-

zón, lo decaído de los estudios de esta ciudad y sus funes-

tas consequencias", la situació és greu "nos hallamos en --

términos los más deplorables y dignos de toda compasión".
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Com ha estat possible arribar a aquesta situació?

L'informe detalla que "o por confianza sobrada con los --

maestros, o por nimia indulgencia con los discípulos, o

por respetos humanos que no debieran tenerse, o por una --

piedad mal entendida" (23) ens trobem en aquest deplorable

estat.

L'informe passa tot seguit a explicar concreta--

ment les actituds dels diversos mestres i professors. D'a-

questa manera sabem que el mestre de primeres lletres de -

l'estudi del Pes de la Palla es una persona destre en el -

seu ofici, però tan gandul i poc aplicat que "quasi podria

dudarse si es más propenso -el maestro- a la indulgencia y

feriados que los niños y muchachos que lo son siempre por

naturaleza". No compleix amb l'horari que té establert ni

tampoc té un mestre ajudant com és la seva obligació i que

en aquest moment li és del tot necessari ja que té més de

80 alumnes. Només que dediqui mig quart a fer sil.labejar

a cada noi ja no li queda temps per a res més. Qui té cura

de l'ensenyament de primeres lletres en el moment de redac_

tar l'informe és Benet Solanic que ha substituït al seu pa_

re, primerament de forma provisional (any 1.775) i de mane_

ra definitiva després de la seva mort (any 1.767).

El mestre de l'estudi del barri de Sant Pere,--

-Agustí Llo*c- tot i que no té la capacitat del seu col·le-

ga, s'hi aplica amb tanta dedicació i voluntat que és dig-

ne d'elogi.

A pesar d'aquest informe la situació escolar no

canvia. No conec cap reacció decidida per part de l'Ajunta_

ment per solucionar el problema, a no ser el fet de dema--

nar a la Junta de Temporalitats els diners que se li deuen.

Tres anys després, el 1.787, l'Ajuntament es '̂"

obligat a publicar un edicte per tal que els infants no

corrin pel carrer a l'hora de l'escola. Es tracta de "un -

nuebo pregon", per tant vol dir que el problema no és nou.
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El document té un to dur: "En atención que sin

embargo de los repetidos pregones que se han publicado -

para que los padres cuidasen del recogimiento de sus hi-

jos, dándoles la aplicación correspondiente a sus fuer--

zas, se experimenta la maior decidia dexándoles hir y c£

rrer por las calles a todas horas del día: prevengo di--

chos padres y demás encargados de la educación de los ni.

ños que qualquiera de estos que del día presente en ade-

lante se encuentre por dichas plazas y calles en horas -

destinadas para hir a las Escuelas, será conducido inme-

diatamente al Real Hospicio de esta ciudad con arreglo a

la Rl.Cédula de S.M." (24).

Un nou segon mestre de primeres lletres, co--

menca l'any 1.789. Ha plegat A.Llonc i la plaga vacant -

és ocupada per Salvi Masot, prevere. El 1.795 l'ha subs-

tituït l'estudiant Miquel Horts que dos anys després se-

rà expulsat per repetides denuncies de mals tractes als

alumnes.

Mentrestant -1.796- trobo la primera referèn-

cia concreta a una escola de noies quan el senyor Ignasi

de Socavedra sol·licita permís a favor de la seva muller

per obrir una escola de primeres lletres per nenes. L'A-

juntament "acordo responder el dicho memorial que por --

parte de el Ayuntamiento se le concede el permiso que S£

licita, debiendo manifestarlo al cura párroco de su ba--

rrio, para que en lo que toca a la instrucción de la do_c

trina Christiana de las niñas, providencie lo que estime

correspondiente"(25).

Lamentablement no hem trobat cap altre refe-

rència a aquesta escola de nenes. No sési arribà a obrir

les portes i impartir classes.

La situació general de l'ensenyament de les

primeres lletres a la ciutat continua força deteriorat,

perquè "resulta que muchos padres prefieren enviar a sus
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hijos a aprender las primeras letras a los conventos"(26).

Aquesta es la única referencia documental que -

hi ha sobre ensenyament en els convents de religiosos de

la ciutat. Porta data de l'any 1.797. D'aquest mateix any

és el cens de Godoy-Larruga, i deu anys abans hi ha el --

cens de Floridabianca. Ambdós censos són molt detallats -

tan pel que fa a les escoles de la ciutat: classes que hi

ha ± nombre d'alumnes, com pel que respecte els convents-

masculins i femenins- de la ciutat: nombre de religiosos

i altres persones que hi ha a cada un d'ells. Llevat de -

les monges beates que consta tenen 5 noies "educandes",en

els altres convents no hi ha cap referència de nois que -

hi rebin ensenyament.

Josep Coronas s'ofereix interinament per ocupar

la plaga de l'expulsat Miquel Horts (1.798). Està disposat

a quedar-se la plaça de manera definitiva. Aquesta volun-

tat, però, no és gaire sòlida ja que el mes d'agost del -

mateix any manifesta a l'Ajuntamet el desig de canviar de

carrera i per tant de deixar l'ensenyament, de totes mane_

res està disposat a continuar fins a final d'any, però --

com que està delicat de salut demana permís per vacar un

mes sense deixar substitut ja que no n'ha trobat.

De fet devia marxar sense buscar-ne el substitut

perquè el 8 d'octubre s'accepta l'oferiment d'Eudald Sola-

nic per servir interinament el segon magisteri de primeres

lletres al barri de Sant Pere. Aquest Eudald Solanic, és -

el fill de Benet Solanic i net de Josep Solanic, amb ell -

es completa la dinastia dels Solanic dedicats a l'ensenya-

ment de les primeres lletres a la ciutat de Girona durant

el segle XVIII.

Prèviament a l'oferiment d'Eudald Solanic per

ocupar la vacant de l'estudiant Coronas s'ha presentat el

mestre de Salt, Joan Vila, però un cop vistos els infor--

mes presentats no se'l considerà apte (27).
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La primera referencia documentada clara d'esc£

la privada en els acords municipals la trobo el 4- de maig

de 1.801 quan Benet Alvarez demana d'establir-se privada--

ment a la ciutat per ensenyar-hi de llegir, escriure i d'a

ritmètica. L'home residia a Sant Feliu de Guíxols i ve a

Girona previst de tots els documents necessaris havent pas_

sat els corresponents exàmens que l'acrediten apte per la

feina que vol fer. Davant d'aquesta pretensió l'Ajuntament

escolta els Directors d'Estudis i el Síndic Personer, a--

quest els notifica "que no puede haver inconveniente en

permitirle privadamente la enseñanza de las primeras letradl

Acorden, per tant, concedir-li la llicencia que demana.

La realitat escolar, a principis del segle di--

nou la conec gràcies a les respostes de l'Ajuntament al --

qüestionari que el rei ha enviat a tots els pobles d'Espa-

nya "para que el departamento del Fomento General del Reyno

y Balanza de Comercio pueda presentar el censo de población

del año de 1.802". Les respostes porten data de 12 de juny

de 1.803.

Referent a les escoles de primeres lletres nrhi

ha dues amb dos mestres i amb una assistència d'uns 80 nois.

A més hi ha una escola separada de nenes, on "se les enseña

leer y escrivir y algunas labores mugeriles como son coser,

encages y otras. Y con particularidad se enseñan estas cosas

en el Beaterío de monjas dominicanas"(28). El mateix docu--

ment diu que a les monges beates hi ha 5 noies educandes.

De fet les monges beates,a mes d'aquestes 5 nenes internes

n'instrueixen a d'altres de la ciutat que hi van diàriament.

Ens consta per un certificat de pobresa que demanen l'any -

1.804. a l'Ajuntament "Certificación de pobreza y méritos de

enseñanza, tanto en máximas Christianas como en labores de

manos, lo que insensanmente están practicando con las cole-

gialas que tienen ospedadas y guardadas en el Beaterío, igual,

mente que con las demás niñas que diariamente concurren en

las salas o quadras de enseñanza" (29).
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Eudald Solanic plega (any 1.80/0 de la seva fei-

na de segon mestre de primeres lletres i se'n va a fer de

comerciant. L'any 1.806 la seva plaga és ocupada per Ga--

briel Orri. Per aquesta època l'ensenyament elemental que

reben els nois de l'Hospici s'obre als minyons de la ciu-

tat que hi vulguin anar.

Mentrestant la situació política general d'Es-~

panya comenga a notar-se a la ciutat. Cada vegada és més

sovintejat el pas de tropes franceses. Els exèrcits s'ho_s_

tatgen als barris perifèrics, al Pont Major i quan cal o-

cupen els edificis públics de la ciutat.

La darrera notícia que ens proporcionen els do-

cuments municipals sobre l'ensenyament de primeres lletres,

abans d'esclatar públicament la Guerra del francès, porta

data de 10.de novembre de 1.806. Es tracta d'un certificat

del secretari municipal que diu que a l'escola de la ciutat

hi assisteixen 85 nens que reben ensenyament gratuït (30).

A partir d'ara la preocupació bàsica de l'Ajunta_

ment és el pas, cada dia creixent, de tropes. Els fets es

precipiten el 5 de juny de 1.808 amb Ferran VII al poder es

crea a la ciutat una Junta Governativa i es demana de posar

la ciutat en estat de defensa. El dia primer de juliol Sant

Narcís és nomenat "Generalísimo de las armas de tierra y --

mar» (31).

La documentació cada vegada és més escassa fins

arribar a ser inexistent. Una nota posterior en el mateix -

Manual d'Acords ens en dóna l'explicació: "En 8 de marzo de

este año 1.809 pusieron los franceses sitio a esta ciudad -

de Gerona que duró hasta 10 de diciembre del mismo año, en

que capituló la plaza, la que después desocuparon los mis-

mos franceses el dia 9 de marzo del año de 1.814-, en que en

traron felizmente las tropas españolas, lo que noto aquí --

por memoria" (32).
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2.2.L'ALUMNAT

Amb una visió panoràmica de l'ensenyament de -

primeres lletres a la ciutat i coneguent, per altra part,

el desenvolupament demogràfic de Girona, podem preguntar-

-nos quina és l'assistència dels infants i minyons a les

escoles de primeres lletres. Malauradament són molt poques

les dades sobre quants alumnes van a classe i a quina esc£

la. Amb tot amb la documentació recollida puc establir una

relació d'assistència a classe, sobretot a partir del dar-

rer terç de segle.

Referent a la quantitat d'alumnes que són ense-

nyats pels mestres de la ciutat abans de crear-se la prim£

ra escola pública només en tinc una dada. A l'estudi de --

mossèn Enric Arbonès hi van setanta alumnes,1'any 1.686 -

(33), d'aquests una bona part reben ensenyament gratuït, -

mentre que la resta paga una mesada al mestre.

Dades concretes dels estudis públics no en tro-

bo fins al darrer terg de segle. De totes maneres, abans,

l'any 1.755, sé que el mestre Jaume Bosc que té estudi pr_i

vat (l'any següent passa a exercir de mestre segon al bar-

ri de Sant Pere) "havia llegado a tener en su enseñanza --

quarenta niños" (34-). Gairebé totes les dades referents a

la quantitat d'alumnes les proporcionen els diversos censos

Ja sabem que són dues les escoles de primeres -
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lletres que hi ha a la ciutat. El síndic Délas, en l'in-

forme de 1 ' any 1.784-, lamenta la penosa situació de l'en,

senyament en general. Pel que respecte a les primeres --

lletres es dol que el mestre de l'estudi del Pes de la -

Palla no tingui un mestre ajudant tal com està establert,

més en un moment "que el pueblo aumenta sin cessar; aho-

ra que los niños sobreabundan más y más ... y que los ni

ños de su esquela se regulan hasta ochenta y tal vez más"

(35). Del mestre que hi ha al barri de Sant Pere, que ho

fa bé, l'informe no diu pas quants alumnes tenia.

El cens de Floridabianca, any 1.787, parla de

1.050 estudiants a Girona, sense espicificar nivell d'es-

tudis. Josep Iglesias que ha estudiat a fons el cens diu

que "la xifra d'estudiants no ofereix el control necessa-

ri per a permetre cap deducció"(36). Recents estudis de

demografia parlen d'un equívoc en la paraula estudiants -

(37) i Ramon Alberch que ha estudiat la població de Giro-

na durant aquesta època afirma i justifica degudament que

aquesta xifra ha estat donada per excés (38).

L'any 1.797 en les dues escoles de l'Ajuntament

hi assisteixen en conjunt 120 infants, segons el cens Go—

doy-Larruga. Els infants que fan d'escolans i que ben se-

gur són instruïts en els mateixos convents són 17 en total.

Tot plegat una xifra molt petita per una ciutat que passa

dels set mil habitants, l'index d'escolaritat continua si-

guent molt baix.

Les dades conegudes de l'any 1.803 a través del

"Interrogatorio"(39) no són gaire més expressives. En les

escoles de la ciutat "assisten a ellas unos 80'.'

Per un certificat del secretari de l'Ajuntament,

senyor Juan Pérez Claras sé que el 10 de novembre de 1.806

"los niños que actualmente concurren a la Escuela de prime_

ras letras de esta ciudad, son en número de ochenta y cin-

co , los quales en nada contribuyen al maestro de ella, por
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ser esta enseñanza de tiempo inmemorial gratuita a favor

del público; y los que de ellos son pudientes o pudieran

acaso contribuir con alguna gratificación semanal,mensual

o anualmente son solamente quinze" (4.0).

Aquestes són totes les dades que proporciona -

la documentació referent al nombre de minyons que assis--

teixen als estudis de primeres lletres. Pel que fa a l'e-

ducació de les noies ja sabem que fins molt tard no es de_

mana permís per obrir una escola per a l'ensenyament de -

les noies (any 1.796)» malauradament no en tinc cap altra

notícia. En l'interrogatori de 1.803 consta que "hai es--

cuela privada para las niñas y donde se les enseña leer y

escrivir y algunas labores mugeriles" -afegint tot seguit-

"y con particularidad se enseñan estas cosas en el Beate--

rio de monjas dominicas" (4-1)« En el mateix Interrogatori,

en parlar dels convents consta que en el de les Béates de

Sant Domingo hi ha "5_ niñas educandas". Aquest ensenyament

l'estan "practicando con las colegialas que tienen ospeda-

das y guardadas en el Beaterío, igualmente que con las de-

más niñas que diariamente concurren en las salas o quadras

de enseñanza" (4-2). Amb precisió, però, no se sap quantes

nenes reben aquest ensenyament.

Una primera conclusió de la lectura d'aquestes

dades és obvia: són molts els infants que no reben ensenya_

ment. Per una ciutat que pràcticament ha doblat en pobla--

ció durant la centúria, estabilitzant-se per sobre dels -

set mil habitants, a finals de segle XVIII la xifra mes a!L

ta que trobem d'infants que van a lascóla és de 120(any -

1.797) quan la mainada fins a 7 anys és en aquell any de -

966 i els de 7 a 16 anys són 1.222!. Poca força persuasiva

devien tenir els bands de l'Ajuntament "previniendo a qual_

quier muchacho que a las horas de la Escuela se encuentre

por las calles se le mandará conducir a l'Hospicio" (4-3),

el mateix pregó manifesta que per part dels pares "se ex-

perimenta la maior decidia, dexándoles hir y correr por -
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las calles a todas horas del dia".

Un altre aspecte de l'ensenyament és el dels -

alumnes externs. Sé que les monges beates tenen nenes que

viuen al convent i hi reben ensenyament, aquest ensenya--

ment és compartit amb altres nenes de la ciutat que quot_i

dianament hi van. Un altre centre d'alumnes interns que

reben ensenyament de primeres lletres és l'Hospici. Els -

hospicians són instruïts en l'ensenyament elemental de la

doctrina, la lectura i 1'escriptura.(Ho veurem al seu mo-

ment) .

En la reglamentació de l'Hospici de l'any

1.804- s'hi especifica que l'ensenyament de primeres lle--

tres que hi reben els hospicians no és amb caràcter exciti

siu, sinó que d'aquest ensenyament en poden participar --

els nois pobres de la ciutat i tots aquells altres que, -

per les raons que sigui, no van a l'escola gratuïta de la

ciutat.

Pel que respecte a la situació econòmica dels

alumnes de les escoles de Girona, hi ha una constant en -

la documentació que he estudiat: el notable grau de pobre_

sa de la majoria d'aquests. No tinc suficients dades per

fer un estudi del nivell econòmic dels nois de les esco--

les de primeres lletres, deixo constància de dos grups di^

ferenciats: una majoria de pobres que no poden pagar i u-

na petita minoria que paguen més o menys regularment una

mesada al mestre (quinze d'un total de vuitanta-cinc,

l'any 1.806).

Aquesta diferencia econòmica condiciona el ni-

vell de continguts que reben. No oblidem que sovint cal -

pagar per rebre l'ensenyament dels comptes. També es roan_i

festa, aquesta doble categoria de nois, en aspectes mate-

rials de la sala on es fa l'escola. L'informe del fuster

Geroni Pujolet que l'any 1.751 fa nous bancs i taules per

l'estudi del Pes del carbó (4-4) parla dels "banchs que -
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han de ser per los minyons richs deuran ser de palm y mitj

de alsada y altre palm y mitg de assiento ..." (4-5)«
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