
La majoria de documents són de la universitat municipal de Girona (un to-
tal de 578, sobre la creació i la venda de censals, ordinacions, protestes davant
del rei, llicències a particulars per a obrir taules de botigues, convenis, com un
amb el call jueu, etc.). Altres corresponen a la Taula de Canvi (207) i un tercer
grup documental fa referència a les institucions religioses: monestirs, convents,
esglésies, capelles, beneficis i altars (sobretot, deixes i llegats, però també cap-
breus, butlles i breus papals, etc.). I encara hi ha un altre conjunt documental
que prové de persones privades o hi fa referència. Són documents relacionats amb
censals, béns immobles, dret de família (capítols matrimonials, donacions, here-
taments, etc.), testaments, contractes, capbreus, etcètera.

Es tracta d’una obra extraordinària que posa a l’abast dels estudiosos i de
tots aquells que tinguin interès per la història de Girona, un vast conjunt docu-
mental que ofereix una informació molt àmplia de la ciutat i dels seus habitants
al llarg d’aquest extens període històric.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

LLETRES REIALS A LA CIUTAT DE GIRONA (1517-1713),
DE M. JOSEPA ARNALL I JUAN I ANNA GIRONELLA I DELGÀ1

L’any 2000, la Fundació Noguera publicà en dos volums les lletres reials
adreçades a la ciutat de Girona entre els anys 1293 i 1515 (amb un estudi molt
acurat de la mateixa M. Josepa Arnall, traspassada l’any 2002).

Ara s’editen en uns altres dos volums les lletres reials compreses entre el
1517 i el 1713, com indica el títol de la publicació que presentem, iniciada i pre-
parada per M. Josepa Arnall i conclosa per Anna Gironella. Aquests volums se-
gueixen una numeració correlativa, continuació de la dels volums anteriors (el
primer comença amb la pàgina 1031 i el segon acaba a la 2092).

El volum III conté un estudi introductori del catàleg de lletres que ara s’e-
diten, conservades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona (als fons «Cartes
Reials», «Manuals d’Acords», «Correspondència amb Barcelona» i «Corres-
pondència amb Madrid»). Entre els dos nous volums, s’editen un total de mil
cent trenta lletres, a les quals cal afegir les set-centes ja publicades.
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1.061 p.
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En relació amb les lletres, se n’esmenten els autors i els reis i virreis de Ca-
talunya que les signen, es descriuen les seves característiques formals, es fa un
esment especial dels seus destinataris (jurats, Consell Municipal, el bisbe de Gi-
rona, els diputats del General del Principat, etc.) i s’expliquen els criteris d’edi-
ció i la bibliografia utilitzada.

Després, a partir de la pàgina 1052 trobem l’edició de les lletres reials, la pri-
mera com a número 701, de 12 de juliol de 1517 (en la qual Carles I s’adreçava
als diputats del General del Principat de Catalunya i els comunicava que, quan el
temps ho permetés, marxaria de l’illa de Zelanda, on era, en direcció a Espanya).
A continuació hi ha els altres documents; el número 1819, l’últim per la data, és
del 30 de desembre de 1713. Però després se’n publiquen uns altres dotze, que es
van localitzar després d’enviar el treball a la impremta i que per això es van afe-
gir al final d’aquesta edició (són de diversos anys dels segles XIV, XV i XVII).

Tenim, doncs, una nova obra amb documents de dos-cents anys, un perío-
de important i transcendent de la història de Girona i de Catalunya, amb epi-
sodis tan rellevants com les guerres dels Segadors i de Successió. Aquesta docu-
mentació, com afirma la prologuista de l’edició, l’alcaldessa de Girona, esdevé
«un testimoni immillorable i una inesgotable font d’informació relativa al des-
envolupament de Girona durant el transcurs d’aquests dos segles».

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

DIPLOMATARI DE L’ARXIU CAPITULAR DE LA CATEDRAL
DE BARCELONA: SEGLE XI, DE JOSEP BAUCELLS I REIG,
ÀNGEL FÀBREGA I GRAU, MANUEL RIU I RIU, JOSEP
HERNANDO I DELGADO I CARME BATLLE I GALLART1

Aquesta obra presenta el molt important fons documental de la catedral de
Barcelona corresponent al segle XI. És sabut que aquest és el centre d’Europa que
ha conservat més documentació medieval en pergamins. Així doncs, aquesta edició
recull la major quantitat de documents no publicats d’aquesta mateixa època.

En total es transcriuen 1.719 documents; el primer és del 8 de febrer de
l’any 1001 (de donació, pel bisbe de Barcelona i per carta precària, de dues pe-

RECENSIONS

280

1. Barcelona, Fundació Noguera, 2006, col·l. «Diplomataris», núm. 37, 38, 39, 40 i 41,
5 v., 2.927 p.

12 RECENSIONS I CRONIQUES.qxp:12 RECENSIONS I CRONIQUES.qxp  18/3/09  08:48  Página 280


