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El segle XIII va ser una època central en la definició i organització del municipi de 
Barcelona, com indiquen la constitució del Consell de Cent, l’any 1249, per obra de 
Jaume I, i la concessió del privilegi Recognoverunt proceres per Pere II en el curs de les 
Corts de 1283-1284. Aquests dos documents –i moments–, no sols proporcionen les 
línies primeres i fonamentals de l’estructura administrativa de la ciutat i d’uns quants 
drets i normes per a la seva gestió, sinó que defineixen també les formes de relació entre 
municipi i monarquia, d’una forma diferent a la d’altres ciutats de l’àrea de la Medi-
terrània, tant italianes com del sud de França.  

Així mateix, la segona meitat del segle veié altres formes i contextos en què 
s’anaren definint aquestes relacions, juntament amb la mateixa estructuració del muni-
cipi. En primer lloc, assistim a la primera definició escrita de la història de la ciutat, més 
enllà d’actes ocasionals, com la de la dedicació de la Seu l’any 1058. Aquest procés 
pren forma vers 1270 amb la redacció de la primera sèrie d’annals de Barcelona i amb la 
traducció al català de les Gesta comitum Barchinonensium, possiblement impulsada pel 
rei Jaume I. Tant els annals com la crònica reial marquen una forta dependència de la 
ciutat respecte dels seus senyors –abans els comtes, ara els reis–, sense assolir una 
narració unitària i independent. Tot i així, ja es nota la presència de llegendes locals que 
prenen cos al Llibre dels reis, escrit entre 1277 i 1282, on s’intenta resseguir la història 
de la ciutat des de la seva mateixa fundació, sense que això, però, assoleixi ni la conti-
nuïtat ni la independència d’una autèntica crònica ciutadana, ja que el seu principal 
objectiu són els monarques. Sembla important veure com la configuració memorial 
segueix les mateixes línies de l’evolució institucional de la ciutat, amb una forta depèn-
dència i interrelació amb la monarquia. 

Al mateix temps, no hem de deixar de banda les tensions socials que es visqueren a 
Barcelona a la dècada de 1280, estigmatitzades com “a revolta de Berenguer Oller” per 
la historiografia oficial, representada pel cronista Bernat Desclot. La crítica més recent, 
que li ha dedicat una atenció escassa i poc documentada, ha mantingut de fet la mateixa 
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interpretació. L’anàlisi de la documentació, en la seva major part desconeguda i inèdita, 
permet de fer-se una idea de com, sobretot, els menestrals de la ciutat intentaven reunir-
se per defensar alguns drets i influir en la vida ciutadana. Fenòmens paral·lels, tot i que 
amb finals molt menys violents, sembla que es poden percebre també a Tortosa i a 
Girona. A més, la mateixa documentació dóna notícia d’intensos moviments i protestes 
de massa en aquests convulsos anys del regnat de Pere II, i, a falta de més estudis, 
permet de copsar un panorama de l’estructuració de la vida ciutadana, dels equilibris i 
tensions entre els diversos estaments o blocs de ciutadans i de llurs relacions amb la 
monarquia molt més mogut, variat i complex que el servit per la historiografia anterior. 


