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Totes les figures de la imatgeria de Girona les podeu veure a l’aparador de la Festa del Museu d’Història de Girona

Els capgrossos

Beneta de la Força

El poder religiós

La Beneta de la Força és una religiosa, una monja
benedictina, monges conegudes també amb el nom de
"benetes". A Girona, el seu mil·lenari monestir, encara en
actiu, és a la vall de Sant Daniel.
Les institucions eclesiàstiques, econòmicament molt
poderoses, són un element imprescindible per entendre la
Girona de principis del segle XIX. A part del capítol de la
catedral i de les nombroses parròquies escampades per la
ciutat, a més a més, hi havia fins a tretze convents. La
majoria d'ells, avui desapareguts, han donat nom a diferents
carrers i places: el carrer de Santa Clara, l'avinguda de Sant
Francesc, la plaça de Sant Agustí, la plaça de Sant Domènec
o la pujada de la Mercè en són només alguns exemples.
Així doncs, aquest capgròs podia haver pres el nom de
múltiples carrers, però porta el de l'estret carrer de la Força,
via que uneix el centre de la ciutat amb el nucli del poder
eclesiàstic, concentrat entorn de la catedral de Girona. A
més a més, porta el nom de la campana més grossa del
campanar de la catedral, la Beneta.
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La Beneta de la Força està representada com una dona gran,
amb nas ganxut, ulleres eminents i una ganyota trista, com
de Vella Quaresma. Vesteix un modest hàbit de color blau
marí.

Situació: carrer de la Força
Element: cosari
Ball: ball dels capgrossos de Girona
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Els capgrossos

Ciutadà

El poder civil
El Ciutadà està vinculat amb el carrer dels Ciutadans. Aquest
carrer, que ressegueix l'antic traçat de la Via Augusta, era un
dels carrers principals de la ciutat. Antigament portava el nom
de carrer dels Cavallers, ja que va ser el lloc escollit per la
noblesa per establir-hi els seus grans palaus i cases nobles.
Encara avui dia, queden alguns vestigis de l'opulència del
passat, com l'edifici de la Fontana d'Or o les insígnies de les
famílies Cartellà i Des Bac, esculpides als balcons de l'antic
Hotel Italians. Segurament, al llarg del carrer també s'havien
exhibit altres motius heràldics pertanyents a altres famílies
nobles gironines.
A partir del segle XV es generalitza el títol de "ciutadà honrat"
per referir-se a la incipient i enriquida burgesia urbana. Aquest
nou estament gaudeix dels mateixos privilegis que els
cavallers, i gairebé s'hi equipara totalment. Bona mostra d'això
és el canvi de nom del carrer dels Cavallers, que passa a
anomenar-se carrer dels Ciutadans, nom que ha perdurat fins
avui. El capgròs del Ciutadà és una representació d'aquests
"ciutadans honrats". És un home madur, amb posat seriós i que
porta una vara com a símbol de la seva autoritat. Vesteix una
túnica llarga de color grana anomenada gramalla, vestidura
pròpia dels jurats de la ciutat, màximes autoritats municipals.
El mot jurat deriva del jurament que feien en començar a
exercir el càrrec. Eren quatre magistrats equiparables al que
actualment són l'alcalde i els tinents d'alcalde. Això no
obstant, la figura dels jurats va ser suprimida arran de la
reforma de l'administració local imposada per Felip V amb el
Decret de Nova Planta l'any 1716.

Situació: carrer dels Ciutadanst
Element: vara d'alcalde
Ball: ball dels capgrossos de Girona
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