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LES MURALLES. La vila medieval
Probablement, contem
plada amb perspectiva ac
tual, l'edificaci6 de les

mu

ralles

,al voltant d'una po
blaci6 per tal de defensar-Ia
amb eficacia d'atacs foras

encara en

ters

sions que hem exposat mes

pugui

semblar-nos

una

iniciativa
i
rudlmentarla
carrinclona: als temps pre

sents,
cara

un mur

que

de

tingui

pedra,

en

rnes d'un

Granollers,

de la qual
perviuen algunes

mostres, tenia les dimen
amunt i
com

es

que, expressades
feia aleshores, re

sultaven de sis pams d'arn
pie per vint-i-cinc d'alc;;:ada.

Aquesta muralla,

cinc

mera

gruix i s'aixequi
metres enlaire,
no
res. Tanmateix, si mi

rem

enrera, comprovarem
que els humans s'han val

d'aquesta

gut

mena

de

constructions protectores
durant molt i molt de temps,
i no ha estat fins fa poc que
han deixat de

ser

acomplir els
que estaven

objectius

utils per
a

destinades:

exactament, fins que els
homes van aprofitar, amb
fins bel-lies i a gran escala,
la mescla de salnitre, sofre i
carb6
nom

coneguda
de p6lvora.

amb

el

I'edat

mitjana,

XIVe.,

era una

comprensible

ni la pri
ni l'ultima que s'ha
bastit pero si la rnes signifi
cat iva
de
totes, estava

construrda
com

de

la

manera

tradicionalment

es

feien les construccions du
radores: a base de grans

blocs de pedra superposats

ren

ofertes, cadascuna,

a

l'advocaci6 d'un sant. La de
Santa Anna s'obria en di
recci6 al cami de Caldes de

Montbui, la
empalmava

antigues

de Sant Antoni
amb les dues

vies romanes que

miraven cap al Nord, es a
dir, .l'una en direcci6 a Gi
rona i Roma i I'altra
cap a

Esperanc;;:a enfocaven la
costa rnediterrania i, la dar
rera, la de Sant Cristotol,
mirava cap al sud, a Barce

les de Sant Roc i Santa

d'onze torres de fortificaci6
rodones i quadrades i es

cada,

tava

obertures

finalitats defensives i de vi

i de bons

gilancia. Naturalment,

re-

tenia

Vic;

pie segle

a

construcci6

rnltja de la calc, Comprenia
el perimetre que assenyala
el plano I (el nucli antic de
Granollers),
disposava

iniciativa ben

en

norme

tambe les seves cinc portes
d'entrada i sortida que fo

i units amb pedres rnes
pe
tites i codols de la riera per

resseguida d'una espit
Ilera, una obertura es
paiosa per dins i estreta per
fora practicada al mur amb

De manera, doncs, que

3

de

metre de
atura

LES MURALLES

sultats practlcs encerclar
una vila amb una
muralla,
com mes solida millor. La
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I'e-

lona. La ciutat restava tan
perc havia previst
a

tots els vents

per tal que hi entressin
I'aire i els productes que

conformaven,
ment,

tiga

una

com

setmanal
activitat tan an

consubstancial al

seu

devenir:

propi

la

co

Tot i que

no

hi ha docu

mentaci6 que ho acrediti,
calcula que aquesta

es

enorme

sions

Dos

feina.

la

0

prohoms elegits pel Con
sell reclutaren els operaris

mercia!.

empresa

va

ocupar

durant deu anys els nostres
avantpassats. EI 6 de juny
de 1366, I'infant Joan, pri
rnoqenit del rei i governa
dor general de Catalunya,
Consell de

autoritzava el
Prohoms i

Singulars

d' 0-

brir murs, valls, corredors,

necessitaven ivan

es

que

tallar-se tots els arbres que
van

en gran part i, en
definitiva, hi feren destros

cremar

tan considerables que

ses

per poe no queda esbor
rada del mapa.

fer falta (excepci6 feta

dels fruiters i els roures) per
a [a construcci6. Aixo no

obstant,

van

ser

molts els

dels propietaris afec
tats per les obres i va caldre
que Pere el Cerimoni6s hi
intervinques set anys rnes

plets

tard

de

(3

1373),

setembre

publicant

de

altre

un

ratificava

el

Es

ben clar que l'epoca
no va resultar mai

medieval
un

exemple

de tranqull-litat

i conslstencia

els

contrari,

AI

polftiques.

comtes-reis

catalans s'escarrassaren

i

multiplicaren per tal de
mantenir els dominis here

es

tats de Is

seus

i, sempre

avantpassats

amunt i

avail, ha

torres de fortificaci6 i tot el

privilegi

per defensar la
Vila, «que es lIoc excel· lent i
reial-, Les despeses s'ha

del

els poders del Batlle i dels
Prohoms
locals per fer

tantment amb

vi en de cobri r entre els

efectiva la muralla i obviava

gun territori. I quan hi havia
calma ales fronteres fran

que

calques

seus

habitants, fos quin fos el
seu «estat, lIei, preeminen
cia i condiclo», i fins i tot
pels de fora en un radi
«d'una

i

Ilegua

tualment,

uns

mitja (ac

vuit

quilorne

tres), sempre i quan no ha
bitin dins el terme d'altres
pobles
de
com

que tarnbe

defensar».
es

Es

s'hagin
tracta,
d'una

comprova,
mobilitzaci6 general on tot
hom havia d'aportar el seu

ajut pecuniari,

les posses-

seu

que
fill i que

qualsevol men a
maci6 particular.

ampliava

de

recla

vien d'esbatussar-se

cons

enemies que

pretenien mossegar-Ios

ceses 0

al

castellanes interve

nien aleshores els conflic

D'aquesta forma, a finals
del segle XVle., Granollers
quedava resguardada amb
certes garanties d'atacs ex
teriors i

es

dificultava la

tan luctuo-

petici6 de fets
50S com

re

els que havien pro

tagonitzat

els nostres veins

francesos

un

quan entraren

tes amb els nobles

feudals,

poe engrescats a cedir el
poder a la corona. Les

resultaven, molt
sovint, paper mullat i els
privilegis atorgats tenien,
aliances

sempre, la mateixa
feble consistencia,

gairebe

segle abans,
a

la pobla

ci6, la devastaren,
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la

van

La
era

inestabilitat,

dones,

moneda corrent durant

4

LES MURALLES

aquell perfode,
exemples trobarem

com

qui els interessava

Granollers formes part del

cions entre monarca i gra
nollerins van
trencar-se

com el de Granollers
seu reialme, perc la malve
comprendre-ho. Efecti nien (passant-se pel folre
vament, entre I'any 1219, els compromisos d'insepa
quan Jaume I atorgava el rabllltat del patrimoni reial)
privilegi
d'inseparabilitat cada ocasio que havien de

I'any sequent perque, el
de juliol, venia el nucli
urba (i els de Santa Agnes,
Vilanova, Orrius, Llerena i
la Garriga) al
senyor del

pocs
tan

clars

que

per

de la vila de la seva co
marca i s'obligava a no do
nar, vendre ni per cap motiu
alienar el seu territori, i

1418, quan Alfons IV la feia,

definitivament, «rnernbre i
carrer de Barcelona», Gra
nollers fou comprada i ve
nuda no menys de rnitja
dotzena de vegades. Entre
d'altres, fou possessio del
bisbat de la capital, del se
nyor del Castell de la Roca,
Pere Marques (qui, per cert,
va ser el primer a
proposar

ferm la construccio de
muralles al voltant de la

en

vila)

LES MURALLES

5

i els seus

descendents,

menester diners en efectiu
amb que sostenir, tal com
[a
s'ha dit, els molt sol-licitats i

atrafegats

exercits

cata

lans.

mes

Castell de la Roca per
15.000 sous barcelonins. EI

fet,

no

cal dir-ho,

va

provo

descontentament
tan considerable que, des
car

un

de

pres

molts

estira-i
questio fou sot

EI cas del Cerirnonios (0
del Punyalet, com tambe

arronses, la

se'l

rumiar-s'hi molt, els emi
nents juristes Jaume de
Vallseca i Ramon de Cer

coneixia

a

causa

del

caracter, rnes aviat ra
biut) valla pena mirar-Io

seu

amb mes detail. EI1342 exi
mia la vila del pagament

d'impostos durant un bon
lapse de temps en recom
pensa per I'ajut brindat en
la campanya contra el rei de
Mallorca, el 1350 ratificava

de Guillem Ramon de Mont
cada, de Pere i Jaume,
comtes d'Urgell i, un altre

el

cop, dels no us senyors de
la Roca, la familia Torrelles.
En I'endemig, els comtes

tot, sis anys rnes tard,

reis catalans Pere II, Jaume
II i, sobretot, Pere III de Ca
talunya i IV d'Araqo, feien

rats de la Universitat

privilegi dels seus ante
cessors d'atorgar-Ii lIiber
tat i protecclo reial i, fins i
en

feia un altre on destacava el
dret d'elecclo de quatre ju

(equi
valents a regidors de I'Ajun
tament). Les bones rela-
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mesa a

vera

judicio Despres

dictaren,

el 1374,

de

sen

tencia definitiva: els poble
litigants tenien rao de fer
ho perque els seus furs no
havien estat respectats i,
per alxo, el 21 d'abril

quent

s'incorporaren
nou a la Corona (aixo
despres de tornar al rei
15.000
dut

se

de
sf:

els

que s'havia en
la venda frus
per reblar el clau,

sous

per

trada(!));

Pere III atorgava

privilegi

de

rnes de les
sions.

no

un

altre

separar-Ios

seves

posses

Semblava que la situacio
havia

quedat clara, pero
tres anys mes tard, el 8 de
mary de 1377, el rei tren
novament els

cava

conve

nis acordats i cedia Grano
lIers i Caldes al

seu

fill Marti

que, gairebe sense temps
material de venir-nos a visi

tar, les adjudicava
lIem

a

Gui

Ramon de Montcada

1380). Dos anys
rnes tard, el propietari era ja
el
comte
d'Urgell, dins
(juliol

de

d'una

permuta

que

van

efectuar els dos nobles, i
Granollers no va tornar a
ser

propietat

real fins qua-

anys rnes tard, en
ocasio de la seva compra
ranta

segon rei de la dinastia
dels Trastarnares, Alfons IV.

pel

solucio
tern

anava

argument

10.000 florins

lIigada

a

l'e

de Is diners:
van

ser

els

que els nostres avantpas
sats hagueren de despren
dre

per comprar una ve
gada rnes la seva llibertat
feudal a uns monarques
que, contravenint les SElves

Aixi,

doncs, s'acaba defi-

nitivament
tan

propietaris

no

capitol

successius

cada cop que n'havien tin

aquest

mogut dels

propies disposicions,

s'havien est at de vendre'ls

de la nostra

ac-

gut pressura.

tual ciutat. AI capdavall, la

6
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LES MURALLES

Carrer de la Constencie, darrera de la

DOCUMENTS

capella de Santa
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Anna.

Escut de Granollers, actualment

a I

/'edifici de la Mutua del Carme.
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DOCUMENTS

L 'antic corredor de la Constencie.

DOCUMENTS

9

L 'antic corredor de la Constsncie.
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Mo/t rna/mesa,

encara en

sobreviu

una

bona

part a/ davant de

/a Rectoria.
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DOCUMENTS

Antiga espitllera

DOCUMENTS

al

corredor de Sant Cristotol.
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Retrat
"del

EStatUB
nios.
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de Pere el Cerimontos

0

Punyeiet»,

jacent de

Pere el Cerimo

12

DOCUMENTS

Alfons e/

Magnanim. Apunt de/

Pi

saneI/o.

Alfons e/ Magnanim en e/ «cerro
triomtet» a /a romana, tent /a seva
DOCUMENTS

13

entrada

a

Nspots:
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LES MURALLES VELLES
Amb

un

perimetre de 2.800 m, les
protegien el que
podriem dir «et rove/l de

Cal destacar que, per la part de
dins, la gran edificaci6 estava res

seguida per una

mura/les antigues

estrets,

avui

roda,

i'ou»

en

de

Grano/lers.

En

aque/l

temps, donaven protecci6 als poc
hi
menys de 1.000 habitants que
havia i als pagesos de la rodalia.

una

dels

serie de corredors

men a

quais

de

passeig

muralla existent

de

muralla

en

per
viuen algunes mostres: c/ Cons
tenets, de St. Crist6fol, de Sta. Es
encara

no

localitzaci6 d'una espitllera

•

capella

perence, etc.
Font:

c.

"

existent

::sz::::

Josep

Estrada

de St. Bartomeu

II

-----t,'"

I'E"",,,

r:::..._----;..----'

'UlaYa\

dels Cabrits

Porxada

c.

de Portalet

[] L"D'r'

playa
del'Oli

::
II

c:.===::.�

capella de St. Roc
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=

o,-'i
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DOCUMENTS

LES MURALLES CARLINES
.

trolar les mercaderies que entrala vila i en sortien, 0 be una
barrera per evitar /'entrada dels
ven a

En comencer la tercera guerra

lina, /'abril de 1872, es
truir una altra mural/a,

teu

car

cons

molt mes

feble i trencadissa que la medieval.
Hi ha qui a firma que la seva mlssio
no era

especfficament bel-lica

que resultava

DOCUMENTS

un

tancat per

sino
con-

empestats

i evitar el

EI cert es que

en

contagi.

la seva eaiticecio

hi entraven els cercats de les cases
i les propies parets. En conjunt,

feia /'efecte mes d'une cleda que
pas d'una mural/a de debo, i la

no

15
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prova de la

seva

poca consistencie

palesar el 17 de gener de
1875 quan, despres de la tradicio

es va

nal

passada de Sant Antoni, 3.000
carlins entraven tscitment a Gra
nollers, ocupaven /'Ajuntament i
s'enduien, com a ostatges, 35
veins i el propi alcalde, Pere

Maspons.

-

muralles medievals
muralles carlines

-

testimonis
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E VALLS»,

EI Llibre de PriviHegis
de Granollers

del Llibre de

Privil·legis de Granollers i que obra
en la carta
pergamf num. 71.)
de

poder fer

Murs i Valls i que hi hagen a
contribuir els de fora per
de

una

IIegua

i

mitja

estant, i que pusquen per
talla ab dEW homes i que
aquells que han tallats pu
guen esser executats de tot
DOCUMENTS

19

co que han tallats per el

b"I"t."h .J"�'

r"l,/", l"l.,,·,:r,;... +-.. �

'I

a

consell dels Proho-

Es

copra fael

carta

en

presa d'una

pergamf, prove'ida

segell

reial de

ment

pregat

de

com

dita

Universitat i lIurs singulars
foren fa poe destru'its, de
vastats i

part

en

sotmesos

a

mella

I'incendi,
gents de les

de
aixl:

que fa poc temps corrien

Nos Infant Joan, primo
genit del Serenfssim Se

per tot C;O que les gents que
lIavors habitaven dita Vila,

cera ver

penjant d'unes vetes
color roig i groc, que diu

(Traduccio catalana de I'escrip

Privil·legi

.

���nI\'''''�'

(_
Batlle

del

part

•

,

meso

redactat per I'infant Joan,
fill del rei Pere 111-136�.

tura que forma

",

�

'-1·

FER MURS

•. _".".,

��

18.·

rc

«PRIVILEGI DE PODER

espai

'

-

nyor Rei i Governador ge
neral de lIurs regnes i ter
res. Per quant l'experlencla
de Is fets demostra sovint la

coneixenc;a

de Is
perills
passats, fa que hom previn
gui els esdevenidors: I per

part vostres Prohomes

i de
la Universitat de la Vila de
Granollers, situada en el
Valles s'ens hagi humil-
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per
aquelles
Galles i d'altres

pel Principat

de

Catalunya;

foren privades de quasi tots
els

mitjans

dulnt-los

a

de vida, con
la rniseria: I que

tot

C;O ocorregue perque
per la manca de Murs i Valls
van haver d'allunyar-se d'e
lIa fins abandonar-Ia per

complet; lara dita Universi
tat i sos singulars, moguts i
impulsats per qualques dis':'
cretes persones, tant de les

.

que habiten en la ciutat de
Barcelona com en altres

als singulars de ella, conce
dim i atorguem lllcencia

defensar,-

lIocs, les quais, el mateix
que els naturals d'aquest
lIoc, no voldrien que la dita
Vila, que es lIoc excel-lent i
Reial, quedes del tot despo

plena per a que puguen,
a major enfortiment i

obres que s'han de fer, com
en la part de materials, com
en els jornals dels homes,

i

pulada

adhuc

deshabi

tada; sin6 que, contraria
ment,

se

la retorni

a

son

bon estat i fins que prosperi

rnes: que
dig
concedir-Ios llicencia i

encara
nem

ens

vinguin per aquests lIocs, ni
de quincuna altres, lIurs ha
bitants hagen a abandonar

construir i hageu ordenat
vosaltres 0 la major part de
la vostra Universitat; i per a

abans; sin6

present
decretam, que

reparacions que
guin fer interinament

tots els

bitin

clase de persones;
Nos, admetent amb be

nignitat

vostres

dessobre tot

supliques
Co consignat,

per la present carta a vosal
a dits Prohomes, a la
Universitat de la dita Vila i

tres,

en

el

Mur i Vall antics de la dita
Vila, hi hagen a contribuir
sent i

tota

les obres

convin

protegir

contra

en

de Is Murs i Valls que en dita
Vila s'han de fer de nou, el
mateix que en els adobs 0

que la puguen defensar i
en

sembli be s'han de

us

concedim volem i

tranyes, que, segons hom
diu, es tern que dintre poc

com

altres

en

i altres defenses, de fais6
que ni per I'arribada ni per
ternenca d'altres gents es

dita Vila

i

amb torres

facultat

de murar-Ia i alllar-la i

retorcar-Ia

murar-Ia

d'ella,

construir valls, torres i tot
co necessari per a la de
fensa de la mateixa, 0 be
fer-Ies construir com a vos

que aitals obres es fassin be
i depressa, ordenam i per la

atorgar-Ios plena
cara

fensa

per
de

en
en

habitants de pre

I'esdevenirque ha
ella

Tarnbe

altres

I'espai

i

mitja,

de

Ilegua

-sempre que no habitin
dins el terme d'altre poble 0
Vila que tarnbe
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s'hagi

de

tant

pecuniaries

les ta

en

per ales

dimes i animals que treba
Ilin en dites obres.
Tarnbe deuran contribuir

igual en dites obres to
quiscuna persones de
qualque estat, lIei, preemi
per

tes i

nencia i condici6 que es vu

Ila,
en
o

tant si viuen dintre com
les atores de la dita Vila;

tinguen propi

que

terme

en

el

la mateixa, per
Ilurs bens i rendes, here

tats,
vulla

de

coses

drets

i altres

qualse

que. aquestes

tinguen 0 po
seeixquen, hagen a tenir 0
posseir, i percebeixquen 0
poguessin percebre en I'es
persones

devenir

en

dita Vila

0 son

terme, segons fos estat ta
Ilat per dos Prohomes, que
deuran

0 son terme.

quiscunes
qui visquin

0 ha
persones
bitin als voltants de dita Vila
en

lies

elegir

i designar

en

els obrers de dites obres;
concedim i manem tarnbe a

aquestos mateixos opera
ris, aixi elegits per vosaltres
i per dita Universitat, 0 que
d'acl en avant elegireu,
donant-Ios aqueix dret i

20
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atorgant-Ios la mas com
pleta tlicencia per a que dits

preu 0 preus que els apar
als mateixos operaris jurar

obrers puguen, per

davant el Batlle de dita Vila i
damunt dels quatre Sants
Evangelis de Deu, que tant

com en les coses i bens
per ales dites obres i per a
aquests tails i talles, el Ve
guer del Valles, el Batlle de
dita Vila i els altres oficials

preu de Is dits ar
per la talla de Is
salaris i en totes les altres

de dit Senyor Rei, i els nos
tres que hi tinguen jurisdic
cio, i qualsevulla d'ells en el

ells encomanades 0
s'els
que
puguen encoma

legal

districte, deuen i estant
obligats a fer execucions
en contra aquells que es re

obra

sisteixin

a

que s'els
forma i

haques tallat, en

jor

la

a

ma

facilitat i lIestesa de les

dites obres, tenir, dirigir i

obligar per a la lIur execu
clo, a qualsevulla canters,
picapedrers i peons i a
quiscuna altres persones,
aixi homes

dories,

com

com

tambe animals de dita Vila i
de son terme i altres mas
contribuir

com

coses a

cumpliran

nar,

nal

odi

0
0

en

aquells jornals, pel
pels quais apar a
mateixos

obrers

que deu fer-se.
Tarnbe els ·dits operaris,
per la nostra autoritat, i
sense menester

altra llicen

cia, ni que cap oficial

ni al

tra persona puga posar im

pediment,

puguen, per a
l'execucio
de
les
dites
obres, rebre i prendre, fer
tallar i carretejar tota classe

d'arbres,

no

fruiters,

excep

tuats els roures, que els dits

estimin necessaris

be i

ment, tarnbe que
ses, ni

aquells

21

bres,

que deguin
dites obres, per aquell jor

qual

DOCUMENTS

pel just

ran

aitals

caprici
per aqraiment,
en

per
a

no

ningu. Es,

nostra

co

ni per
per Co, la

intencio, i volem que

els dits

sien

operaris

nome

nats, elets i canviats per la
Universitat-de la dita Vila 0
per la part mas vella de la
mateixa totes les vegades
que siga necessari i segons
que dita Universitat 0 ia part
mas vella de la mateixa en

aixi

seu

pagar tot

0

part
la

que s'els
hagi tallat 0 talles que s'els
hagin ordenat a dit objecte;
no

manera

acceptant-se cap

dilacio,

cusa,

acord

0

es
ex

cepcio i sense que hi ca
piga coneixement ni reso
lucie judicial.
Volent i de mas
concedint

a

dits

a

mas

operaris

tenques que aixi deu fer-se.
Dits operaris, elegits d'a

que per ells mateixos pu
guen construir i edificar
dits Murs i Valls, 0 fer-los

questa forma

construir

plegats

i

escollits,

amb deu Pro homes

0

edificar al vol
Vila, tal i con

tant de la dita

de la dita Vila per ells ele
gits, podran fer tails i talles

forme

a

Per

aixo

ells aparra mas be,
podran, de les

operaris
per a aqueixes obres i
es trobin 0 radiquin als

que
vol

un 0

varis cops, segons sia
convenient, necessari 0 tan

terres, possessions i fins

tants de la dita Vila

I'es

sols

Valls,

pai

de

lIegua

i

en

mitja, pel

oportu,

en

tot Co refe

rent ales persones
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dites;

a

edificis al costat de Is Murs i
tant per la

tre com de

part de din
detora, prendre

ban 0 pena de cent moraba
tins d'or, aplicadors a nos
tres arques; en la que dits

volen

traient-Ios del IIoc que ocu
pin, sense pagar mes ales

oficials i

d'ells in

tes

gades

tantes quantes ve
requerits pels dits or

res

persones, sempre que aixo
es fassi amb la voluntat i
consentiment del Batlle de
la dita Vila.

en

tot i part de 10 estatuit; I
tambe als Prohoms de la

racionals i justes, volem
i disposem de certa ciencia
i expressament que aixl es
compleixi. En prova de tot
co que s'ha manat, que us

al Batlle, per la
present, que fassi valer la
seva autoritat i lllcencla to

dita Vila i als dernes damunt

fern

edificis que fas
per ales obres que

qualsevols
sin

nosa

convinga fer,

I

enrunant-Ios i

manam

quiscun

correran

denadors

dits;

foren

perque

en

reminsos

el

deuen fer i contribuir

que
a

10

tes les

vegades que Ii sem
justicia el fer-ho, de

indicat,

bli de

vent,

en

que ha d'intervenir, pren
dre consell de Is Prohomes
de la dita Vila. I ho manam

de manera diferent de com
se'ls ha taxat i ordenat pels
dits obrers i homes escollits
per la dita Vila; I que guar
dant del tot aquesta nostra

de certa ciencia i expressa
ment al Veguer del Valles,
al Batlle de la dita Vila i a

disposici6 en son contingut
i tenor, no vagin ni fassin, ni
permetin que es vagi ni

i quiscun oficials del
Senyor Rei i nostres, sots

fassi

tots

aquestes

coses

o en

no es

conduesquen

conservar nostra

gra

cia i estimaci6.
No

per les predi
i altres verdade

siguent

causes

el

present testirnoni,
del

provist

nostre

segell

reial d'ell penjant.
Sig+ne de Pere Marti,
per autoritat reial. Notari
public de Barcelona. Testi
moni.=

de Galce

ran de

per autori

Sig+ne
Balaguer,

reial. Notari public de
Barcelona. Testimoni.

tat

Per /a traducci6
Antoni GUASCH

contra d'ella, en tot
part per cap motiu, si

en
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didactic

Aprofitament

A I'hora de realitzar les

d'aprofitament

propostes

concepte que pressuposa

ment didactic

didactic de Is diferents nu

d'aquesta
Granotlers»,
«Conequem
ens hem plantejat la possl
bilitat de mantenir un mo
del general de proposta
que s'adequl a cada tema, 0
be proposar cada vegada
una

La

col-leccio

meros

idea desvinculada

a

la

(En aquest punt, podem
a un aprofita

fer reterencia

(Ia defensa).
idea

es

proposa

en

va

plantejar

el que es
el nurnero

com

en

dues vessants:

de la Porxada: la muralla

Demanar que es con
testin unes preguntes ja

cetar

elaborades.

zada, fent-hi concorrer

-

Demanar que

-

lin

formu

es

interrogacions

a

partir

de conceptes donats.

pot ser tema que suposi
una

tivitats

activitat

de

lIengua,
etc.)

en

globalit
ac

matematlques,
pretecnologia,

dels altres exemplars.
A continuacio trobarem

Si la
Decantats

per aquesta
segona opcio, volem pro
posar per aquesta ocasio
una idea molt especifica: es
tracta d'utilitzar la interro

metode de re
tlexio i coneixement d'un

qacio

com a

fenomen
•
•
•

•
•

PROPOSTES

23

quins carrers de

Per

Hem vist mai

•

estat de motivaclo que
suposi la necessitat d'in
un

vestigar

amb altres

tipus

de

una

relacio

de

per cobrir la primera possi
bilitat que proposem. Com
podra veure son pregun

rnetodes, potser rnes aca
demics, elienomen objecte

es

d'interes.

teqorltzacio. Estan relacio
nades indiferenciadament:

el
a

tes de diferent nivell de

Granollers?

I'actual Granollers

es

pot trobar?

mapa del Granollers del segle XV?
L'hem comparat amb un mapa del Granollers d'avui?
un

Seria possible tornar a construir la muralla avui?
Tindria alguna utilitat fer-ho?
Per a que servia una muralla?
Com era una muralla: amplada,

•

Quin tipus d'armes

•

Com

es

pod ria

es

alcada.Ionqitud

...

?

feien servir lIavors?

construir

en

possibles

preguntes que poden servir

L'hem tocada?

•

•

cosa es planteja com
joe, podem haver creat

Sabiem que hi havia una muralla
L'hem vista algun cop?

•

•

i

(Ia muralla)

un

aquella epoca una escala per saltar la
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muralla?

ca

•
•
•
•

es feien servir per superar l'oposici6 de la muralla.?
Com se'ls devia oc6rrer fer una muralla?

Quins altres invents

No hi l1avia altres mitjans de defensar
Tenia torres la muralla?

una

vila?

•

Qui se'n feia carrec, de vigilar?

•

Hi havia exercit

•

policia 0 guardia clvila Granollers?
Quins motius podien tenir aquelles gents per

•

a

Granollers?

Hi havia

devien sentirels qui volien viure
recinte emmurallat?

•

Com

es

d'altres

•

Hi ha muralles

•

Quines, per exemple?

•

Que

•
•
•

a

n'ha fet, de les muralles, avui dia?
Durant quants anys han estat utils les muralles?
Seria probable que avui una ciutat volques aixecar

alguna

ciutat

0

En segon lIoc, proposem
lllsta de temes que po

•
•
•
•
•
•
•

objecte de la se
possibilitat propo-

ser

gona

poblaci6

no esvan

com

Granollers?

poderfer la casa dins

el

se

Coneixem

den

una

poblacions?

una

•

a

atacar

Granollers i

pais que tingui
sada. Si

no

una

una

muralla entorn seu?

muralla que s'utilitzi

s'ha fet mai

es

veura que, per als alumnes,
elaborar preguntes es mes

complex

del

Pot

encara com a

ser

una

tal?

practica molt

alticonadcra.

que sembla.

Sobre la construcci6 de la muralla.
Sobre la utllitat de la muralla.
Sobre la gent que vivia a Granollers lIavors.
Sobre les armes, la guerra i la pau.
Sobre els motius que es podien tenir per atacar
Sobre com es governava una ciutat.
Sobre
Etc.

l'organitzaci6

una

ciutat.

de Is exercits,
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PROPOSTES

Passejades per Granollers
En

corredors,
una

dent el

sevol construcclo moderna

recorregut que per
qui vulgui fer, a peu,

ens podem fer
bona idea del que havia
representat sis segles en

var

aquest

es tan senzill i evi

rera

rada ben enlaire:

pocs

casos

com

toea

a

una

passejada iHustrativa:

es

important

construccio.

tracta, naturalment, de

fer el volt

pel tracat

de les

antigues muralles. En molts
lIocs es inexistent, perc en
d'altres, especialment als

PROPOSTES

aquesta

que s'amaga

questlo, doncs, de
deixar-se guiar pel planol t,
tenir

un

bon sentit d'orien
per obser-

tacio, capacitat
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qual

i, especialment, alcar la
lIocs, alia
serva

Es

sota

(es

a

mi

molts

on encara es con

recomana

rero de La

el

car

Constancia). la
contemplacio es fa eviden
cia.
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