
LA CAMBRA DE PARAMENTS DEL 
PALAU EPISCOPAL DE GIRONA 

COMUNICACIÓN DE 

ELÍAS SERRA RÀFOLS 

En llegir l'interessant article dels senyors Marqués, publicat a les pà
gines 263 a 306 del volum XIV d'aquest ANUARI, sobre la història prou 
mal coneguda del Palau Episcopal de Girona, m'he recordat d'algunes 
mencions documentals sobre les sales del Palau que vaig apuntar fa ariys, 
quan vaig tractar de custodiar-ne els arxius. Els senyors Marquès troben la 
menció de la cambra inferior dels paraments amb ocasió de la jura de furs 
pel rei Ferran el Catòlic. Jo vaig trobar-ne mencions força més antigues 
que poden ésser útils per a reconstruir la utilització dels llocs a travers 
del temps. 

, Em limitaré a copiar els breus passatges: vers 1378 es feien.obres d'al-: 
guna importància a Palau: «Benet Botet fuster, paga per xxxvi- corteres dè 
calç que avia presa de la obra a obs de la obra del palau de Mossenyor.lo 
Bisbe, a raó de -xi- sous per cortera a 20 abril 1378>. «Reebí de Mossenyòr 
lo Bisbe per man den Benet Botet fuster per xxiv filades de arch que avia 
preses de la obra a obs de la obra del palau, a raó de ii- sous -vi- diners 
per filada, -Ix- sous». (Obra de la seu, 1377-78). 

Mencions de les cambres del Palau; 14 de febrer de 1384: «Bernardus 
Dei gràcia Episcopus et hon. Capitulum Gerund. in Camera superiori Epis-
copalis Palacii Gerunden. ad trinum tactum Campane morè solito convo-
cati...» (Arxiu Episcopal de Girona, Not. 61, f. 72). 16 de juliol de 1384: «in 
Camera paramentorum episcopalis Palacii Gerund. que est versus aquilo-
nem súper cimiterium vetus dicte eccl. Gerund.» (A. E. de G. Not. 61, 
f. 81 V.) 23 d'agost de 1384: «Bernardus Dei gra. Episcopus et hon. Cap. 
Gerund. in Palacio Episcopali Gerund. intus Cameram ipsius domini Epis-
copi que est versus circium supra cimiterium vetus...» (A. E. de G., paper 
solter entre els fols 83 i 84 del Not. 61). 23 d'agost de 1385 ?: «Bertrandus 
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. . . et hon. viri Cap. Eccl. Gerund. ad trinum tractutn campane morè soli-
to . . . intus Cameram paramentorum Episcopalis Palacii que est ad cir-
cium supra cimiterium vetus ipsius eccl.» (A. E. de G. Not. 61, f. 83 v.; però 
el bisbe Bertran era mort a 4 d'octubre de 1384! Id. id. f. 85). 23 d'agost de 
1384: «Reverendus in Xpo. pater et Dominus Dominus Bertrandus D. gra. 
Episcopus et hon. Capitulum Gerund. in palacio episcopale Gerund. intus 
Cameram ipsius domini Episcopi que est versus circium supra cimiterium 
vetus...> (A. E. de G. Not. 62, f. 24). 15 de maig de 1388: «Capitulo in Ca
meram Paramenti Palacii Episcopalis Gerund. que est supra cimiterium 
vetus Eccl. Gerund...» (A. E. de G. Not. 61, f. 41 v.) 30 de març de 1405: 
«in nostro Episcopale Palacio Gerund. in eius inferiori Camera paramen
torum vergente ad occidente». (A. E. de G. Not. 64, f. 7). 1 de abril de 1480: 
«Camere paramenti inferiore Episcopalis Palacii (A. E. de G. Not. 69, 
f. 133 v.) etc. 

No goso gairebé fer comentaris. No sembla que totes aquestes cam
bres siguen la mateixa. Però tal vegada només cal senyalar que la menció 
de cambra inferior, tot just surt al segle XV^ i es fa notar un cop que mira 
vers Ponent, mentre la cambra que s'esmenta al segle XIV^ és a Cerc i mi
ra al cementiri vell, com si no hi hagués construccions llavors per aquella 
banda... Tal vegada no seria difícil de trobar d'altres mencions als llibres 
Notularum. L'edifici valdria prou l'estudi detallat d'un arquitecte arqueò
leg que n'estudiés els paraments i els afegits. 
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