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El Merdisser, com el seu nom indica, és un venedor de fems, 
i era l’home que netejava les comunes (antics vàters que no 
tenien aigua corrent ni estaven connectats a cap 
claveguera) i els femers. Familiarment, hortolà, que tragina 
fems per adobar la terra. Vinculat al barri del Mercadal, el 
nom de Mercadal —una vil·la o districte local davant Girona, 
proper a la ciutat però sense formar-ne part— apareix 
documentat per primera vegada el 1007. Des dels seus 
inicis documentats, la realitat del Mercadal està marcada pel 
protagonisme hidràulic del rec Comtal i del seu efecte a 
l’entorn agrícola —les hortes, fruiters i conreus de tota 
mena. 

A la zona, anomenada ara el Mercadal, s'hi celebraven fires i 
mercats extraordinaris que no podien ser encabits en la 
reduïda plaça de les Cols. 

Més tard, quan els mercats es traslladen a l'interior de la 
ciutat, els terrenys fora muralla són destinats a la venda 
d'aquells productes que per la seva naturalesa poden causar 
molèsties al veïnat com el mercat del bestiar o el de fems, 
producte tan pestilent com necessari per adobar les hortes.

El Merdisser quan deixa les seves tasques és perquè està 
de festa, i com marca la tradició s’abilla com és degut, 
guarnint-se de pagès endiumenjat, pantaló de pana, armilla i 
camisa blanca. D'altra banda, la indispensable barretina, la 
faixa vermella i el corbatí no li poden faltar.

Merdisser
Els mercats exteriors
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Situació:  plaça del Mercadal
Element:  una forca
Ball: ball dels capgrossos de Girona

Els capgrossos

Totes les figures de la imatgeria de Girona les podeu veure a l’aparador de la Festa del Museu d’Història de Girona
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La Marieta de les Cols és una venedora de la plaça de les Cols. 
Antigament, a Girona hi havia una gran diversitat de mercats, 
els quals acabaren per ocupar bona part de la ciutat. Al carrer 
de les Olles s'hi instal·laven els terrissaires; a la plaça de l'Oli, 
els venedors d'oli, i a la del Gra —actual avinguda de Sant 
Francesc—, els comerciants de gra. A la plaça de les 
Albergueries, és a dir, dels hostals —avui plaça del Vi—, la 
gentada vinguda de fora hi anava a satisfer la gana, mentre que 
al carrer dels Abeuradors, s'hi saciava el bestiar. 

El lloc més concorregut, però, era el mercat de queviures, 
instal·lat a la plaça de les Cols, l'actual rambla de la Llibertat. El 
nom de plaça de les Cols amb què es coneixia antigament 
delatava una de les més característiques activitats que s’hi 
desenvolupava. Era la plaça del mercat diari, totalment diari, ja 
que diumenges i dies festius no cessava aquesta quotidiana 
activitat. 

La Marieta de les Cols és una dona ufanosa, abillada amb un 
llampant vestit blau, mocador de pit, còfia i unes estrafolàries 
mitges ratllades. Està inspirada en un personatge de carn i 
ossos: una pagesa molt popular que tenia una parada 
d'hortalisses al capdamunt de la Rambla. Joaquim Pla i Dalmau 
va explicar que era una dona de poca cultura, una mica 
barroera. 

Marieta de les Cols
Els mercats interiors

Situació: plaça de les Cols

Element: un cistell amb cols

Ball:  ball dels capgrossos de Girona

Els capgrossos

Bibliografia
Web Fal·lera Gironina.
“De la plaça de les cols a la rambla de la llibertat”. 
Enric Mirambell i Belloc. , Diari de Girona,  
21.01.2018.
“El Mercadal; un burg de la Girona medieval. Eduard 
Canal. Història urbana del Mercadal de Girona.  Dels 
orígens a la fi de l’edat mitjana”. Josep Canal, Eduard 
Canal, Josep M. Nolla, Jordi Sagrera.

Imatges
Merdisser i Marieta de les Cols. Giroimatges

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


