
L’autor assenyala la correspondència de cada document amb l’edició d’U-
dina i elabora un complet aparell crític. Després hi ha un índex onomàstic i to-
ponímic, que enriqueix l’obra.

Cal felicitar una vegada més la Fundació Noguera per la valuosa tasca que du
a terme en la recuperació i la conservació dels fons diplomàtics del nostre país, en
aquest cas del monestir de Santes Creus. Aquesta edició, a més, està acompanyada
d’un molt complet i ben elaborat estudi històric que comprèn el període fundacio-
nal i de consolidació del monestir (anys 1150-1225), a cura del mateix Papell.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L’AJUNTAMENT
DE GIRONA (1144-1862), DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA1

L’Arxiu Municipal de Girona, amb el suport de la Fundació Noguera i la
Caixa de Girona, edita aquests 2.265 documents del seu fons que es conserven.

La transcripció i la selecció del fons de l’Ajuntament de Girona és obra
d’un equip format per Joan Villar (que els ha resumit), Núria Surià (que els ha
indexat i normalitzat), Lluís Esteve Casellas i Joan Boadas.

L’obra conté una breu introducció en la qual s’expliquen l’estructura i el
nivell de descripció del catàleg, l’anàlisi cronològica seguida, el contingut docu-
mental, la tipologia dels documents (de la universitat municipal, de la Taula de
Canvi, d’institucions religioses i de persones privades) i la informació onomàs-
tica que proporcionen els documents.

També s’exposen els criteris seguits per a l’elaboració dels índexs que
acompanyen l’obra (d’antropònims, de topònims, d’organismes, de càrrecs i ofi-
cis i de notaris i notaries que se citen en aquest catàleg).

El primer document que es publica en aquesta obra conjunta data del 21 de
gener de 1144 (privilegi que concedí Ramon Berenguer IV als homes i dones
de les parròquies que s’indiquen i pel qual els eximia de pagar les cugucies i for-
ces, els atorgava que els plets i les querelles fossin jutjats pel seu batlle en el lloc
que es deia, i concedia a les noies que es poguessin redimir del seu domini pa-
gant dos sous) i el darrer document data del 21 de maig de 1862 (butlla de Pius IX
mitjançant la qual comunica el nomenament del nou bisbe de Girona).
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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.

RECENSIONS

279

1. Barcelona, Fundació Noguera, 2005, vol. III i IV, col·l. «Diplomataris», núm. 30 i 31, 4 v.,
1.061 p.

12 RECENSIONS I CRONIQUES.qxp:12 RECENSIONS I CRONIQUES.qxp  18/3/09  08:48  Página 279


