«El paIau espicopal és una de les mansions mes
nobles de Girona i sens dubte la mes monumental de
lo ciutat», com es diu en el catáleg del Museu d'Art,
edifat l'any 1981 per la Diputació de Girona arran de
la inouguroció de lo segona fase de les obres de
restauració del polau.
En el volum XIV deis Annals de l'InsMtut d'Estudis
Gironins, edítat Tony 1 950, en col.laboració amb Josep
Mario Marqués i Planagumá, vaig publicar uns
"Apuntes históricos sobre el palacio episcopal de
Gerona" (pog. 163-306), on vom donar a conéixer
unes dades importanls sobre aquell immoble.
Els 22 apéndixs documentáis son encara goirebé
Túnico fonf de noticies totalment fiables que hi ha a
l'abast deis estudiosos i ha contribuít a retrobar les
restes d'unes pintures gótiques que antigament van
enriquir la capella superior del paIau, que oro és el
local destinat a saló de visites del senyor bJsbe Jaume
Comprodon.

noves dades sobre
el paiau episcopal
de girona

Les obres suaro realitzades al paIau a cura de la
Diputació de Girona i de la Generalítat de Catalunya,
han posat en relleu els elements d'aquelles estructures i
n'han descobert de noves, ans omogodes sota els
arrebossots; pero el coneixement de l'evolució histórica
de l'edifici no ha variat considerablement.
Després d'inaugurades les obres de la tercera fase
de l'habilitació del Museu (12-11-1984) ja els ciutadans
de Girona frueixen de la contemplado d'un monument
feli(;ment recuperat omb un destí ben odient a lo sevo
prestáncio i dignitat.
Sembla, dones, ara un moment oportú per a donar
o conéixer noves dades sobre la construcció del pclou
i sobre els personatges que hi intervingueren.

L'ALA SUD DE L'EDIFICI
El bisbe Joan de Morgarit, segon d'aquest nom, qui
regí el bisbot entre els anys 1534 i 1554, fou segons
Roig i Jolpí "petit de eos, pero d'ánim géneros, i
amplifica el paIau episcopal (Resumen historial... póg.
298, Barcelona 1678).
El dio 16 de febrer de 1538 el bisbe obtingué del
Capítol Catedral "Ilicéncia per a construir un nou edifici,
estenent-se en forma de volta envers la font de la
plaija" (Resolucions Capitulors, volum 7, foli 3 1 2 , v°).
La volta ocí al.ludida és la que cobreix l'entrada al
palou i enlla(;a la nova ala sud omb lo part mes antiga
del palou. (Fig. 1)
Aqueixa ala sud de l'edifici (Fig. 2) conté quotre
escuts del bisbe Margarit, que son testimoni eloqüent
de l'autoria del prelat sobre l'esmentada obro.

per
JAUME MARQUÉS i C A S A N O V A S

DADES SOBRE EL BISBE MARGARIT II
Cap autor no ha intentot desxifrar l'escut del bisbe
Margarit II i per oixó no s'ha establert la seva
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Fig. I. Visla del Palou Episcopal.

ascendencia materna i cap documenf no el cita omb
el cognom matern.
Jaume Sobrequés i Collicó i Armand de Fluviá
(Gran Enciclopedia Catalano, tom 9, pag. 594), seguint
Topinió de Santiago Sobrequés i Vidol [Annols de l'l.
d'E. G-, vol. 12, pag. 279, Gironc 1958) consideren
que Joan M c r g a r i l II era fill de Lluís Margarit i de Joana
de Requesens, nét de Francesc Margarit i de Pau, qui
era germá del bisbe Margarit I. Es molt lloable l'esíorí;
deis esmentats investigadors per o destriar lintrincat

Fig. 2. Facana sud deí Paiau
Fpiscopal.
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embulí de lo parentela del cardenal Margarit. A m b lot,
documenlolment consto que el pare del bisbe Margarit
segan es deic Francesc Margarit i que oquest actuova
conjuntoment omb el seu fill en matéries económiques.
Així en el manual 132 del notari A. Arnau, notario 3,
[Arxiu H. P. Girono) llegim que el 1 7 de setembre de
1 502 Joan de Margarit, ardioco major de la Seu i
beneficiat de la capella de Scnt Bartomeu de Sagalars,
de la parroquia de Sanl Gregori, i el mognífic senyor
Francesc Margarit, cavaller, domiciliat o Girona, pare

església, de la quo! fou prior el susdit canonge Miquel
de Biure entre els anys 1501 i 1512. Morí l'any 1 520.
Podem Qsseguror, dones, que el pare del bisbe
Margcril II e$tava casal omb una dama de la casa de
Biure.
AFINITAT ENTRE ELS MARGARIT I ELS BIURE
No és estrany el cosament de Francesc Margorit
amb una dama de la casa de Biure perqué entre els
dos llinotges hi hogué reloció d'afinitat \a obans del
nostre bisbe Margorit II.
En efecte, o Talo sud del claustre de la cafedrol, hi
ha uno tombo o la lioso de la qual es conserva en bon
estot l'escut de lo coso de PQU, que en comper mostró
un poó. L'epitofi escrit a lo llosa és molt borros per
desgos! i deterioroment de la pedra. Amb tot, hom hi
llegeix cloroment les dades següents:
"Ací iauen M o d o n a Fron/ cesco de Biure, filio del
honorable Johan de Pau / i Morio, donzella, filio de
Mossén,., que morí ... octobre de rony..."
Sulpici Pontic encaro pegué llegir la doto, ora
desaporegudo, i diu que era el 20 d'octubre de 1 4 5 1 .
(Repertori Alfobétic, tom 3, foli 224.

Fig. 3. Escul del bjsbe Joan Marganl i Biure.

i procurador del sobredit senyor ordioca, von sotisfer
el censal de quinze Iliures en favor de Joan Camps i
•de! seu fill Benet Comps. Per altra bondo coneixem bé
l'escut familiar que emprovo el bisbe Margorit II i no
conté les armes de Requesens, sino les de Biure. [Fig. 3)
L'escut és quarterat i en primer i quort conté les tres
morguerides en triongle, corresponents ol llinotge de
Margorit. Per ser esculpit sobre pedro, no porta els
colors, que han de ser el gules en el comper i l'argent
a les morguerides. En els quarters segon i tercer, que
corresponen ol llinotge matern, hi ha l'escut de la
familia de Biure, que és portit i en el primer mig conté
dos país i en segon una bondo, orlada de vuit creus.
£m ambdós mitjos, el comper ha de ser d'or; els pols,
de sinoble; lo bando, de sable i les creus de gules (Mortí
de Riqger, Heráldica catalana, Barcelona 1983, pog.
303, núm. 557). Els escuts esmentats poden ser
comprovats peí visitonf de l'edifici, ol pati del palou, o
lo ¡a<;ana que dono a la placa deis Lledoners, a lo
llinda d'uno finestro que miro al correr de Rocabertí i
o lo poret que divideix el soló del tron de festonea
~ontigua per lo bando de migdio.
L'escut de Biure es pot
cotedrol en lo sepultura de
situodo en l a l o de ponent al
sonta Mario de Lledó i en

veure ol claustre de lo
Miquel de Biure. (Fig. 4]
claustre, en el priorot de
un colze de lo mateixo

Donot que el primer cognom de les dones cosodes
era el del morit, la nostro doma tenia per nom de
naixement, el de Francesco de Pou, pero ero cosoda
amb un personatge de lo coso de Biure, de lo qual
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Fig. 4. Escu¡ de Miquel de Biure.
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prengué el cognom. L'aítra "madona" sepultada en la
tomba de Pau, segons Pontic, havia de ser germano de
l'anterior i per ser donzello conserva el cognom i l'escut
de Pau. A m b tot, sembla que en repefir-se l'expressió
"filia de Mossén...' vol dir que el pare de Mario era
distint del de Francesco, tenint, pero el moteJx cognom
i el moteix escut.
Joan de Pou, ací esmentot, podra- ser el conegut
personatge que en lo guerra contra Joan II estigué o
favor del monarca i defensa lo For?a en el setge de
1462. Morí l'any 1464. Era germá del bisbe Bernat de
Pau ( t 1 547), o n d e de bisbe Margarít I ( f 1484) i pare
del bisbe Berenguer de Pau ( f 1506).
Segons el geneologísto Philippe de Lazerme
(Nobleso catalana 1975-77], Francesc de Margorit
només era germá del cardenal de port de pare perqué
oquest, Joan de Margorit i de Peguera, s'hovia cosot
dues vegodes: la primero amb Colerina de Pau i lo
segona amb Antonio..., de la qual nasqué el nostre
Francesc.
Sembla que oquest Francesc fou cridat peí bisbe
de Girono per o succeir els seus germans Berenguer i
Joume r t de setembre d e l'any 1463.
Va cosor-se omb Sibílio de Biure, filia del mognífic
Joan de Pau de Biure, senyor del costell de Sont Jordi
Desvalls després del 1463.

D'oquest motrimoni van néixer quatre filis:
1) Joan de Margorit, que fou ordicca mojor (1494)
i després bisbe de Girono (1534-1554).
2) Violant de Margorit, casó omb Miquel Desvern,
ciutodá de Girono.
3) Jeroni de Margorit, senyor de Sont Gregori, per
extinció de lo bronca primera en la persona de Lluís
de Margorit i de Requesens.
4) Morgorido de Margorit, que casa omb el
mognífic Corles Vivet, doctor en dret i ciutodá de
Girono.
El document de 1 7 de setembre de 1502, suara
esmentot, precisa que l'ordiaca, futur bisbe Morgorit II,
juntament amb lo dignitat catedralicio ocumulova el
benefici de lo copello de Sont Bartomeu de Segalors
de lo porráquio de Sont Gregori.
Aquest benefici fiavio estol fundot el 4 d'ogosl de
1370 per lo confrario de Sont Bartomeu establerta en
l'esgiésia parroquial de Sonl Gregori, lo quol tenia el
dret de presentació del beneficia!. (Arxiu Dioc. de
Girono Llibre de Dotalies, n.° 4, foli 1 97).
Aixó confirma lo vinculoció del futur bisbe a la casa
de Sont Gregori. L'odjunt orbre genealógic en mostró
el porentiu.
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DE GIRONA-5ANT GREGORI EN ELS SEGLES QUINZE 1 SETZE
1
JOAN DE MARGARÍT 1 DE PEGUERA = CATERINA DE PAU = ANTONIA...
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(1380-1457)
BERNAT
Sr.de St. Gregori
(1415-1492)

Berenguer
t M62
s. succes.

Lluís Margorit i Bertrán
=Joana de Requesens
Sr. de Sont Gregori
{1445-1492)
Lluís Morgorit i Requesens
Sr. de St. Gregori
t 1580
s. suc.

f

JOAN
bisbe
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Violant
—Desvern

Mario
monja de Sto. Cloro

Dec aqueixes dades geneoiogiques al Dr. Pelai Negre i Pastel!.

>>.f))

JOAN
cordenol
(1421-1484)

Joume
'460
s. suc.

JERONI
-Sorriera
Sr. St. Gregori

FRANCESC
(1425-1478)
=Sibíliade Biure
Marguerida
-Vivet

Lluís de Margorit Sarriero
Sr. de St. Gregori

PRECEDENTS DE L'ALA SUD
DEL PALAU EPISCOPAL
Esclarida la personalitot del bísbe constructor de
l a b sud del paiau, tornem ora o l'edifici que utilitzá
per a ampliar el palau.
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Aquest edifici per la banda oest mosfro dues
estructures diferents: la planto boixa ¡ el primer pis les
porets son de pedra picado, mentre que lo port
superior un orrebossot amago laparell de momposterio. Aixó revela que el bisbe va aprofitor uno obra
preexistent.
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Aqueixo obra pertonylo ol Capítol Catedral
¡untoment omb tota lo p\a<;Q deis Lledoners, llavors
anomenado també plo?a de la Font.

"o

Aqueix edifici hovio estot venut peí bisbe i Capítol
o Arnou d'Escolo ans de Tony 1228, en qué aquest hi
instol.lá la Pia Almoina del Po, per ell fundada. Allá va
funcionor fins ol dio 15 d'octubre de l'ony 1416, en
qué els administrodors de TAlmoino von cedir-la al
cononge Pere de Dornius mitjoncont permuta omb la
cosa d'aquest, situodo a l'ongle nord-est de Tactual
edifici del Col.legi d'Arquitectes, que a partir de dit ony
1416 fou dt-stinat o lo Pió Almoina.
Aqueixes noticies expliquen la rao per lo qual el
bisbe Margorit lony 1538 hogué de menester' "la
Ilicéncia del Capítol per a construir un nou edifici
ampliont el palou, unit mitjancont uno volto vers lo font
de lo Ploq:a".
Es de suposar que el bisbe prévioment hovia
adquirit lo propietot de l'ontic edifici, pero no n'he
trobot cap referéncio documental.
Jardí
Can Falló
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Fig. ó. Escu) del bisbe Dou.

DETALLS DE L'EDIFICACIÓ DE L'ALMOINA
Actuolment o l'ala sud de l'edifici hi fia sis
comportiments, separats per parets guixudes de molto
ontiguitat.
Comengant per lo port de ponent, o lestructura
ontiga de lo planto baixo i primer pis, que és de pedra
picodo, fii veiem dues finestres o cada planto, que
corresponen a dues coses o estonces primitives. Lo mes
próxima o lo Catedral l'any M I Ó contenia l'orxiu de
l'Almoino i la cosa de l'escrivent. Lo que dono o la
pla(;o deis Lledoners ero quodrodo i tenio 23 poms de
costat.
Seguint vers Orienf venio uno olíra coso dividido
en dos comportiments, l'un deis quols s'onomenovo "el
postodor" i l'oltre també servio per o eloboror el po i
tenien 36 poms d'omplodo.
Seguía un pati que tenia 16 poms d o m p l c d a .

Flg 5 - PLÁNOL EPISCOPAL
t Arniu del Col.legi dAiquitectes)

En la dato de la permuta, mes cap o solixent, hi
havio edificis en període de construcció sobre uno
estructura mes ontigo en lo port inferior en un espai de
49 poms. Tots els comportiments estoven separats per
uno paret que onavo d'orient o occident i dividió en
dues ports toto Tolo. Lo port de migdio va quedar lliure
de corregues en fovor del nou inquilí, en Pere de
Dornius; l'altro meitat, lo del nord va quedor obligada
a uno pensió en favor de lAlmoino.
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Fig. 7. Escuf del bisbe Jaberner.

Tot plegat mesurava 124 pams, és a d¡r, uns
vint-i-cinc metres. Actualment, des del cantó de ponent
fins al d'orient la forana de la pla<;a deis Lledoners fa
34 metres de llarg.
Si en descomptem uns 6'50 que corresponen' al
menjador episcopal de tres finestrals que mostren l'escut
de Margarit, queden 27'50 per a la part primitiva.
Teninf en compfe que en les mides de les estances
no s'hi comprenien les parets de separació deis
compartiments, resulta coinciden! la medició antiga
omb la moderna.
En el plánol adjunt (Fig. 5) que dec o la gentilesa
de l'arxiu del Col.legi d'Arquitectos, hom pot veure la
divisió deis compartiments descrits en el document de
1416.

Fig. 8. Fineslral de/ men/odor, al
cantó sudes' de l'eéilki.
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L'cny 1670 el bisbe Francesc Dou féu posar un
placo que conté el seu escut a la forana o Undret on
la plaq:a es divideix en dos nivells per rao de lo Font
deis Lledoners. (Fig. 6) Es uno provo d'alguno reforma
que el susdif bisbe introduí en les estructures inferiors
de l'edifici, l'abast de la qual no és possible determinar.
Ais pisos superiors,
entre el 1700 i 1726,
separació d'estances,
incrustor-hi el seu escut.

un deis dos bisbes Taberner,
degué construir una poret de
donat que també allá va
(Fig. 7}

No cal dir que la darrera estan(;a, que fou
menjador episcopal, (Fig. 8) ha de ser tota ella en les
diverses plantes, obra del bisbe Joan de Margarit, que
doro en avont anomenaré Joon de Morgarit i Biure.

