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INTRODUCCIÓ 

El text que es presenta a continuació: "Aquí s'esculpeixen inscrip
cions". Aproximació al Corpus epigràfic de la ciutat de Girona, forma part 
d'un projecte d'investigació i anàlisi molt més ampli del que aquí es pot mos
trar. Aquest té com a objectiu principal l'estudi dels signes i símbols escrits de 
la ciutat de Girona. És a dir, l'estudi de l'ús públic que es fa de l'escriptura, 
entenent l'escriptura com una eina que fa perdurable un determinat missatge i 
que pretén arribar a un gran nombre de persones. 

En aquest sentit, la cultura escrita aporta coneixement a la història de 
qualsevol indret. Aquesta forma d'expressió es manifesta en qualsevol ciutat 
o lloc on hi hagi algú amb la necessitat d'expressar quelcom -relació entre qui 
pensa el text i la persona que el llegeix com a forma de comunicació-: rebuig, 
poder... Una prova d'això en són les inscripcions en pedra, emprades per cons-

' Aquesta comunicació forma part del meu treball de recerca que porta el mateix títol: NONÓ, 
B. (2000). "Aquí es redacten i s'esculpeixen inscripcions". Aproximació al Corpus epigràfic de la ciu
tat de Girona (Inèdit). És un treball on es plantegen, entre d'altres qüestions, les línies d'investigació 
actuals de l'epigrafia, de la cultura escrita, etc. i, es dóna a conèixer un nombre considerable de textos 
epigràfics d'aquest Corpus de la ciutat de Girona. En concret, es tracta de les inscripcions del Claustre 
de la Catedral de Santa Maria de Girona. 
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tatar algun succés notable o celebrar les bondats del poder i les elits; els 
emblemes i escuts d'armes, per assenyalar gràficament la desigualtat social; 
els libels, per mostrar el rebuig d'algú o alguna cosa; pamflets, etc. 

Totes elles són formes d'expressió d'una societat que evoluciona amb 
el temps. Són una documentació útil amb la qual podem apreciar aquesta evo
lució des d'època medieval fins als temps actuals. 

El text, en general, tendeix a mostrar-se de diverses formes, totes elles, 
orientades a ser llegides de manera pública, col·lectiva i/o comunitàriament, és 
a dir, es tracta d'escriptures exposades^. La cultura escrita ha progressat i evo
lucionat a conseqüència de les noves condicions que ofereix la ciutat moder
na, entesa com un lloc privilegiat d'expressió i comunicació. 

En aquest sentit, i com diu Antonio Castillo Gómez3, la paraula es pot 
entendre "como plataforma expresiva o particular soporte de protesta para 
quienes han necesitado alzar su voz contra los atropellos de las clases dirigen-
tes, han querido burlarse de algun convecino o simple y llanamente han pre-
tendido hacer gala de una forma de libertad tan sencilla y transgresora como a 
veces puede ser la de escribir". 

L'escriptura és la forma de comunicació per excel·lència i que ha arri
bat a controlar l'home pel seu propi interès. Des del principi de la nostra histò
ria l'home ha expressat el que li ha succeït, el que ha sentit, a través de l'es
criptura. Una forma universal d'entendre's, una forma excepcional d'expres
sar-nos, una arma poderosa i molt anhelada. Al llarg dels temps l'home se n'ha 
servit per a fins o amb finalitats diverses. Amb l'escriptura s'ha format com a 
individu i dins la col·lectivitat. 

L'escriptura permet saber qui escriu, com és, com pensa, etc. I tot això 
va dirigit a qui vol escoltar-lo. És una forma especial de connectar amb algú o 
amb un grup de persones. L'escriptura arriba a tothom que es para i escolta el 
que llegeix en veu alta per a ell i per als que l'envolten, per a aquells que no 
disposen de la capacitat de saber llegir el significat d'aquests símbols. El mis
satge arriba després de tots aquests segles a qui després de tant temps es pas
seja de nou per la ciutat. 

- PETRUCCI, A. (1999). Poder, espacios urbanos, escrituras expuestas: propuestas y ejem-
plos, "Alfabetismo, escritura, Sociedad, Gedisa, Barcelona, pàgs. 57-69. 

3 CASTILLO, GÓMEZ, A. (1999). "Amanecieron en todas panes públicas..." Un viaje al 
país de las denuncias, "Escribir y leer en el siglo de Cervantes", Gedisa, Barcelona, pàgs. 143-191. 
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L'ESCRIPTURA: UNA EINA SOCIAL, UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ 

L'escriptura exposada és un símbol present a la ciutat de Girona, tant a 
la ciutat antiga com a l'actual. El fet de trobar restes escripturaries no és un 
fenomen exclusiu dels nuclis urbans, però en aquest cas, el que es pretén és fer 
una aproximació al Corpus epigràfic de la ciutat de Girona. En aquest moment 
no és possible fer un càlcul precís de totes les inscripcions que s'hi poden loca
litzar, però val a dir que és d'un nombre més que considerable i que amb el 
temps va creixent. Això es deu a l'obertura de nous espais, a la restauració 
d'altres i, sobretot, pel fet que l'escriptura ha estat i continua sent un excel·lent 
mitjà de comunicació. 

La podem trobar en llocs dispersos, de formes diferents: a la façana 
d'edificis privats, assenyalant qui ha estat l'arquitecte de la present obra, l'any 
de la seva construcció, el motiu de la família que hi viu; a la façana d'edificis 
públics, assenyalant l'ús d'aquest espai arquitectònic; a la façana d'edificis 
religiosos, convidant els feligresos a entrar a la casa del Senyor; en monu
ments diversos, recordant algun esdeveniment, de rellevant interès, que ha 
marcat la població que habita aquest indret, esmentant grandeses o qualitats 
d'algun personatge il·lustre de la ciutat, o si més no, d'un visitant d'aquesta; 
als cementiris... Depenent de l'època històrica, el missatge del text escrit serà 
més o menys intens, amb una intencionalitat o altra, etc. De fet, les formes 
escripturaries se'ns poden presentar de formes diverses i, per tant, la seva loca
lització, a vegades, és més aviat fortuïta. 

U objectiu últim del text que trobem pot ser el mateix per qualsevol tipus 
d'escriptura, en tot cas, aquest es concreta amb el desig que algú té per trans
metre un missatge escrit, per comunicar-se amb algú altre. En aquest sentit el 
que cal és que tant el transmissor com el receptor coneguin el llenguatge escrit. 
D'aquesta manera podríem dir que tenen una funció social que comprèn tota 
una societat al llarg de tots els temps. La tipologia documental d'aquests mis
satges variarà, en funció dels interessos de l'autor i del format del text escrit. 
En aquest marc, un altre concepte, al marge de la comunicació, que hi entra en 
joc, és el fenomen de l'alfabetització. Fenomen que s'ha de tenir molt present 
quan es pensa que aquests missatges són elaborats mitjançant codis i signes. 

En línies molt generals se sol considerar la societat clàssica, tant la 
grega com la romana, com unes societats molt culturitzades, on l'índex d'al
fabetització era elevat. Per contra, les societats bàrbares, igual que la societat 
alt medieval, són considerades unes societats amb un baix nivell d'alfabetit-
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zació. A l'hora de pensar en la funció de les escriptures exposades hem de 
reflexionar si el fet de no saber llegir i escriure pot comportar un problema en 
el moment de complir la seva finalitat. Un dels elements característics d'a
questes escriptures és el fet que són públiques, la qual cosa possibilita que esti
guin a l'abast d'un nombre elevat de gent^. Així, els qui saben llegir ho fan en 
veu alta, i en conseqüència el missatge pot arribar a totes aquelles persones 
que tenen interès per sentir i entendre allò escrit. El mateix passaria a l'hora 
de gravar el text que es vol transmetre. D'aquesta manera, hi ha autors que par
len d'alfabetitzats, semialfabets i analfabets^. 

En definitiva, podem considerar la inscripció, a més d'un instrument 
alfabetitzador, una eina de control amb una finalitat de propaganda politicore-
ligiosa molt clara. Es en aquesta manera d'entendre el significat de l'escriptu
ra exposada, quan podem dir que les funcions de les inscripcions a una part de 
l'època medieval poden anar més enllà del que s'havia pensat en contraposició 
amb el llibre^. Si bé en aquesta època el lUbre va tenir una importància relle
vant, és sobretot un objecte d'ostentació i de luxe. Per això, és important subrat
llar la idea que la inscripció va significar una forma d'expressió cultural. 

A grans trets podríem dir que la inscripció és un objecte escrit i com a 
tal un mitjà de comunicació. La inscripció és portadora de text i en conse
qüència la seva funció és transmetre un missatge. Això comporta, com en tot 
sistema de comunicació, que hi hagi un autor i un destinatari. Entenent com a 
autor la persona que emet el missatge i el receptor o destinatari concret, indi
vidual o col·lectiu, com la persona que rep el missatge. En aquest sentit hem 
de parlar de professional del mitjà de comunicació, ja que dóna forma i mate
rialitza el missatge. 

Sens dubte la inscripció té una forta implicació i projecció social, en el 
sentit que té un contacte directe amb tota classe de públic a partir del missat
ge publicitari. Hem d'entendre com a públic tant persones alfabetes, ja que 

* DONATI, A.; SUSINI, G. C. "La scrittura esposta: I modi delia scrittura romana" dins Sulle 
Tracce delta scrittura, Oggeti, testi, superfici dai Musei delí 'Emilia-Romagna, Grafis Edizioni, Carpi, 
1986. pàgs. 65-78. 

5 CAVALLO, G. (1991). Los grqffiti antigues: entre practicas de escritura y pràcticas de lec
tura, "Graffid Latini. Scrivere sui muri a Roma antica", Milà. 

^ Segons els estudis del professor V, García Lobo "las inscripciones medievales desempefia-
ron ademàs otras funciones tales como sustitución del documento, expressión cultural, y sucedàneo del 
iibro" a V. García Lobo (1991). Los medios de comunicación social en la Edad Media. La comunica-
ción publicitària. Universitat de León, León, pàg. 43. 
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tenen l'habilitat de saber llegir i escriure, com persones analfabetes, pel fet que 
mitjançant un intermediari poden escoltar i memoritzar el text. En aquest sen
tit haurem de parlar de l'escriptura epigràfica com una escriptura de marcat 
caràcter social, i encara que totes les escriptures tinguin aquesta característica, 
crec que és necessari remarcar-la. 

ALGUNES INSCRIPCIONS RETROBADES DE LA CIUTAT DE GIRONA 

Amb la presentació d'alguns exemples que ens podem trobar per la ciu
tat de Girona, el que s'intenta és demostrar que l'anàlisi de l'escriptura i de la 
societat que la produeix no és un fenomen exclusiu d'un determinat període 
històric, sinó que és vàlid per a qualsevol societat en qualsevol temps, sempre 
que utilitzi l'escriptura com a mitjà de transmissió, de comunicació''. 

Un dels tipus d'escriptura exposada més freqüent i que ens trobem amb 
més facilitat és la funerària en forma d'epitafis. Aquestes representacions 
escrites les podem trobar a l'interior dels temples: al claustre de la Catedral de 
Santa Maria de Girona, en l'interior de la seu catedralícia, a l'interior de l'es
glésia de Sant Feliu, i així podríem anar recorrent les diferents esglésies de 
qualsevol ciutat. Però també les podem trobar tant a l'interior de les esglésies 
com fora, en indrets inversemblants. És a dir, aquest tipus d'escriptura avui 
dia també la troben en un passeig qualsevol, o en un racó de carrer. La seva 
funció ha canviat considerablement, ja que passa de tenir una funció de culte 
al mort a ser una peça més de l'entorn urbà, és a dir, passa a ser una llosa, una 
llamborda d'una plaça pública, d'un carrer, etc. Així doncs, amb el temps la 
funcionalitat d'aquesta escriptura exposada i el seu marc d'exposició ha variat 
considerablement. Tot seguit passem a presentar alguns exemples: 

(fig. 1.) 
[Deo] O(ptimo) M(aximo) | [Hi] iacent Pavus d(e) Rochus | [—]bareda 

ac r(everendus) Franciscus | [—]acr(i)ta scr(i)ba qui post ma- | trimoniu(m) 
p(res)b(iter) factus obiit de 1̂  31 (setem)bris • 1731 • Mandans^ heredi? suo | qot-

' Per la transcripció dels textos epigràfics presentats s'han seguit les normes publicades a: 
PANCIERA, S. (1987). Ricerche di storia, Epigrafia e Antichità, "Mestiere di Epigrafista", Edizione 
Quasar, Roma, pàgs. 209-219, i les publicades pel C.I.L. 

s Les lletres m- i -a- apareixen formant un nexe. 
' Les lletres h- i -e- apareixen formant un nexe. 
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.íX'í» ,,•" 

Fig. I. Jardins del Dr. Figueres. Font: Brígida Nonó Rius 

tann(i)s"5 anniversa(i)u(m) cele-1 brari" quoru(m). Ame(n)'2 requiescan(t)i3. 

(fíg. 2.) 
In pace | ~ Aneni^ • 1749 • 

Fig. 2. Jardins del Dr. Figueres. Font: Brígida Nonó Rius 

'" Quotannis per qottannis. 
" Les lletres -r- i -a- apareixen formant un nexe. 
'2 Les lletres -m- i -e- apareixen formant un nexe. 
'•' Es tracta d'una inscripció amb un gran nombre de nexes, així trobem els grups: -nt d'ia-

cent, ma- de mandans, me- i -re- de heredi, -ve- tjf'anniversarium, -ar- de celebrari / -me- í̂ í'amen. 
^'' Amen per A.ntr\. 
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(fig. 3.) 

D(eo) O(ptimo) [Maximo] | Sepultura de Joseph | Pinyero y dels seus 
any 1783. 

li.' 

Fig. 3. Jardins del Dr. Figueres. Font: Brígida Nonó Rius 

(fíg. 4.) 
D(eo) [Optimo Maximo] | [S]epultur[a — ] | Vinas y 1[—] | mestre^^ 

flaq[uer] | ciutat de B[—] |̂  als 31 de m[—J'^. 

LMW"»»'^' 

I*. 1» 

Fig. 4. Jardins del Dr. Figueres. Font: Brígida Nonó Rius 

'5 Hi troben el nexe -tr- a mestre. 
'* Existeix una doble possibilitat, o befa referència al mes de març o bé al de maig. 
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(fig. 5.) 
D(eo) O(ptimo) M(aximo) | Sepultura de lacinto'^ | Gafar[o] [ejscriva 

de la I coit[—] [a—ero]nta y | dels seus dia . 10 de. io(ctu)bre P del any'^ 1742. 

' í 

Fig. 5. Jardins del Dr. Figueres. Font: Erigida Nonó Rius 

(fíg. 6.) 
'^Sepultura per los | obtentors 

del I benefici de Suc- | arrats funda[t] | 
per GuilleiB de P Sucarrats can- | onge 
sacrista | y capiscoP" que | fou de la 
prese- | nt iclesia lo ^^ any 1332 y per 
los I descendens de dita[a] | casa de 
Sucarr[a]- | ts y per rrafeta Jo- | an 
Sucarrats pM[-]74 

Fig. 6. Davant entrada església de Sant 
Feliu. Font: Erigida Nonó Rius 

'̂  Les lletres -n- i -t- apareixen formant un nexe. 
'8 La -n- apareix en negatiu. 
" La inscripció es troba encapçalada per l'escut heràldic de la família; els escuts heràldics als 

quals ens referim al llarg d'aquesta comunicació els podran veure amb detall en un altre treball. 
20 Possiblement el lapidari va confondre la -p- per la -b- de cabiscol. 
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(fig.7.) 
[Christus] ces pie sub d[ ]bat servuus | De(i) eccle(si)ae geran-

densis ep(ciscopu)s VIX | in epa(n)tu annis XV obiit XV k(a)l(enda)- 1 s 
ep(n)t(as) a(n)ni D(omi)ni DCCCCVI in di(e) CVII 

íTffrv™!^. ^( 

ki 

:A':íOhiiXú\:\/íiMl·XVMi ; \ | ^ 3 

a.^.ki 

Fig. 7. Anterior església de Sant Feliu. Sota els sarcòfags paleocristians. Font: Brígida Nonó. 

Un altre tipus d'escriptura exposada molt present a les ciutats dels nos
tres temps i com a tal la ciutat de Girona, són els testimonis gràfics que apa
reixen en els marcs de les portes i de les finestres d'antigues cases senyorials, 
ja siguin laiques com eclesiàstiques. Aquestes ens recorden el cognom de la 
família que havia residit en aquell habitacle, l'any de la seva construcció, reha
bilitació, o qualsevol data o fet que fos de rellevant importància per a la gent 
que habitava l'indret: 

(fig.8.) 
(Signe) 17 (dibuix)2i 12 (signe)22 

21 El dibuix consisteix en un cor travessat per dues fletxes i al damunt del qual hi Iia el s ímbol 
de la creu. 

22 Els dos signes amb forma de flor que apareixen en el text són senyals epigràfiques que 
designen on s'inicia i on finalitza el text. 
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m^-s& 

Fig. 8. Porta del carrer Ferran el Catòlic. Font: Brígida Nonó Rius 

(fig.9.) 
Minyons 

';V'"' AH , ^ V "' - r.̂ .' 
. í ^ ' - ^ 

Fig. 9. Porta del carrer Ferran el Catòlic. Font; Brígida Nonó Rius 

(fig. 10.) 
Don Anton23 d24(e) Bastero | et Lledó barchinon(ensis) | V(ir) I(llustri-

simi) D(ei) sacrista^s maior et | canonicus^s sedis gerund(ensis) | anno 1805 

23 Espai ocupat per l'escut d'armes; al respecte, vid. nota núm. 19. 
24 Vid. nota n ú m . 2 3 
25 Vid. nota núm. 23 
2f' Vid. nota núm. 23 
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Fig. 10. Edifici situat a la plaça dels Lledoners. Font: Brfgida Nonó Rius 

(fíg- 11.) 
(signe) Don Bernardus (signe) | (signe) de Cardona (signe)271 1650 

rgiSVWIMlIMMflili·WM·PIIIIWIWIIi^^ m u iwiiii iiiijiiwg»wiw>ipiwwiiii>piwi( 

A 

--- - -

.-

\ 

'&. 

•% 

Fig. 11. La Pabordia, a la plaça dels Lledoners. Font: Brígida Nonó Rius 

27 Vid. nota núm. 22 

125 



ERIGIDA NONO RIUS 

(fig. 12.) 
(Escut d'armes) | Omnia pretereunt | preter amaré Deum 

L'últim grup d'inscripcions que presentem en aquestes pàgines serien 
les commemoratives -hem de tenir en compte que la classificació de les 
escriptures epigràfiques exposades és molt flexible i variada i, normalment, 
s'adapta a les necessitats de la persona que les estudia-. Amb tot, hem de mati
sar que la tipologia d'escriptura exposada que es pot localitzar a la ciutat de 
Girona és molt més àmplia: 

•. • % i w ^ ^ • 

4 . * * " • ? . 

Fig. 12. Palau del Bisbat, a la plaça dels Apòstols. Font: Erigida Nonó Rius 

(fig. 13.) 
Imagen y fuente res-| tauradas a expensas del | ex(celentisi)m(o) s(enor) 

gobernador civil | D(on) Luis Mazo Mendo | ano MCMXLVII. 

, ^v \ / 

Fig. 13. Situada a la font de la Pujada de la Catedral. Font: Erigida Nonó Rius 
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(fig. 14.) 
Ex colegiata de^s San Fèlix | parte baja. Romànica - bó- | veda central 

gòtica - sar-1 cófagos romanos - capilla | de San Narciso neoclàsica. 
Comisión Provincial de Monumentos^^. 

•\ 

JÍ. V 

1 

»f-·\'· ."t'í 

Fig. 14. Façana de l'entrada Catedral de l'església de Sant Feliu. Font: Erigida Nonó Rius 

(fig. 15.)30 

R(e)v(eren)do P(adre) Francisco Butina S.J. | f(unda)dor [ita] de 
R(everandas) Hijas de San José | 16-IV-1834 - 18-XII-1899 

Fig. 15. Inscripció 

situada a la part 

alta de la plaça dels 

Lledoners. Font: 

Brígida Nonó Rius 

28 En el text apareix sobreposat a San; podríem dir que és un recurs 
emprat de vegades per tal d'aprofitar al màxim l'espai del camp epigràfic. 

29 Aquesta inscripció va ser encarregada per la Comisión Provincial de Monumentos al segle 
XX. Tal i com es contempla en les normes de transcripció de textos epigràfics, s 'ha adaptat el text al 
sistema de puntuació actual. 

3" Es tracta d 'una inscripció amb escriptura pintada amb vermell. S 'ha de dir que avui dia, mal
grat la placa commemorativa sigui del mateix segle XX, es conserva amb un graffiti totalment actual 
sobreposat i pintat amb esprai negre. 
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