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L’esportazione del modello municipale barcelonese: 
la città di Cagliari

Simona Serci 

Per comprendere a fondo il contesto politico e socio-economico che portò all’estensione 
del modello municipale barcellonese alla città di Cagliari, occorre ritornare indietro nella 
narrazione degli eventi fino alla guerra che contrappose la Corona d’Aragona a Pisa, 
per il dominio sulla Sardegna meridionale. Il processo di catalanizzazione di Cagliari si 
svolse attraverso quattro fasi: la conquista militare del Castello di Cagliari e la cacciata 
dei pisani; la concessione di privilegi ai pobladors catalanoaragonesi; l’importazione in 
Sardegna delle istituzioni di origine catalana; l’integrazione dei catalanoaragonesi con le 
popolazioni di altre nazionalità insediate nel territorio cagliaritano.

Nel 1297, papa Bonifacio VIII infeudò il Regnum Sardinie et Corsice al re Giacomo II 
d’Aragona. Tuttavia il regno rimase a lungo nominale: un titolo senza territorio. Solo nel 
1323 l’esercito catalanoaragonese cominciò la conquista militare della Sardegna, mentre 
la Corsica non sarebbe mai stata occupata.

All’epoca il territorio sardo era smembrato tra varie realtà statuali e signorie, autoctone 
e straniere: il Giudicato d’Arborea, la Repubblica di Pisa, le signorie dei Doria e dei 
Malaspina, alcune realtà comunali.1 Per conquistare l’isola e trasformarla da regno de iure 
a regno de facto occorreva dichiarare guerra a questi potenziali rivali e cacciarli, oppure 
costringerli a sottomettersi come vassalli del re d’Aragona.

Il giudice d’Arborea Ugone II, desideroso di eliminare la presenza pisana nel Sud 
della Sardegna, si rivelò un prezioso alleato di Giacomo II. Inoltre, prima ancora di 
programmare una guerra di conquista, il re d’Aragona s’impegnò a stabilire una rete  
di rapporti favorevoli con i Doria ed i Malaspina, ai quali garantì in feudo i possedimenti 
che essi vantavano ormai da tempo nell’isola. Le resistenze maggiori arrivarono, invece, 
dai pisani: i tentativi di un accordo con Pisa fallirono sin dalle prime trattative negli anni 
1307-1309. La città dell’Arno aveva più volte proposto di rinunciare a tutti i propri domini 
in Sardegna, ad esclusione di Cagliari (Castrum Callari o Castel di Castro), città fondata 
tra 1215 e 1217 da mercanti pisani, uno dei porti più vitali del Mediterraneo. In sostanza i 
toscani, pur accettando di divenire vassalli del re d’Aragona, volevano conservare il controllo 
mercantile sulla Sardegna e garantirsi la direzione politica della maggiore città dell’isola. 
Ovviamente, la proposta era sgradita al re d’Aragona: infatti, Giacomo II riteneva che 

1. Il Giudicato d’Arborea, retto da una dinastia autoctona, ma imparentata con i catalani, comprendeva il blocco centrale dell’isola, 
protendendosi dal Campidano superiore fino al Monteacuto in longitudine e dalla costa occidentale (golfo di Oristano) alla
Barbagia in latitudine. La Repubblica di Pisa dominava sulla regione sud-occidentale (Sulcis-Iglesiente) e sul Cagliaritano, ma
controllava anche tutta la costa orientale, fino alla Gallura. I possedimenti signorili delle famiglie Doria e Malaspina si trovavano 
nella Sardegna settentrionale. Le realtà comunali erano Cagliari e Villa di Chiesa, controllate da Pisa, e Sassari, d’influenza
genovese. Per la storia della Sardegna medievale si consigliano: Francesco Cesare Casula, La Sardegna aragonese, 2 voll.,
Sassari, Chiarella, 1990, e La storia di Sardegna, 3 voll., Sassari, Delfino, 1994; Rafael Conde delgado de Molina, «La Sardegna
aragonese», in Massimo guidetti (a cura di), Storia dei sardi e della Sardegna, II. Il Medioevo, dai Giudicato agli aragonesi, Milano, 
Jaca Book, 1988, pag. 251-278; Olivetta sChena e Sergio tognetti, La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo
(secc. xi- xv), Milano, Monduzzi, 2011.
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Cagliari fosse la chiave per controllare tutta la Sardegna. La conquista della roccaforte 
pisana era fondamentale per garantire stabilità al regno nascente.

Le trattative tra Pisa e l’Aragona furono lunghe ed estenuanti: inizialmente sembrò 
possibile una risoluzione pacifica, ma col tempo le pretese dei toscani (controllo di 
Cagliari e del suo porto, esenzione da dazi, esclusione dei cittadini non pisani dagli uffici 
municipali) si rivelarono inaccettabili per Giacomo II. La guerra era inevitabile.

La campagna di conquista fu affidata alla direzione dell’infante Alfonso. La flotta 
catalanoaragonese partì da Portfangos il 1 giugno 1323 e, dopo una scalo a Maiorca, 
approdò in Sardegna, prima sulle coste di Oristano, capitale del Giudicato d’Arborea, ed 
infine nelle spiagge di Palma di Sulcis, nella parte sud-occidentale dell’isola.2

Le prime operazioni militari riguardarono la città di Villa di Chiesa, l’altra importante 
fondazione pisana in Sardegna, celebre per i suoi giacimenti minerari di piombo 
argentifero. La città, oppressa dalla fame e dalle febbri malariche, cadde dopo sei mesi di 
assedio, il 7 febbraio 1324.3

Nel frattempo, Alfonso aveva iniziato a progettare ed organizzare il controllo della 
piana che si estendeva dalla cittadina mineraria assediata fino al Castello di Cagliari: 
si trattava di un vasto territorio ancora sottomesso alla signoria pisana, nel quale, però, 
cominciava a serpeggiare il malcontento nei confronti del dominio toscano. Per questo non 
fu difficile per i catalanoaragonesi conquistare pian piano il consenso delle popolazioni 
locali, anche grazie all’alleanza col giudice d’Arborea. In quegli anni Pisa viveva una 
grave crisi interna e faticava a difendere i propri domini oltremare; non solo tra le genti 
sarde, ma anche tra gli abitanti di Villa di Chiesa e Cagliari cominciava ad attecchire un 
sentimento filoaragonese ed antipisano.

La flotta catalana, guidata dall’ammiraglio Francesc Carroç, s’impegnò a rendere 
difficili i rapporti tra la città toscana ed i suoi possedimenti sardi, ma nel febbraio del 
1324, un’armata pisana, guidata da Manfredi dei Donoratico, riuscì a sbarcare nella costa 
nord-orientale dell’isola, in Gallura, che era ancora sotto la signoria di Pisa. I toscani 
avevano ormai perso Villa di Chiesa, ma intendevano salvaguardare con ogni mezzo il 
dominio su Cagliari. Lo scontro diretto tra le due potenze era ormai ineluttabile.

La battaglia decisiva fu combattuta il 1 marzo 1324, nelle paludi di Lutocisterna, a 
pochi chilometri dal Castello di Cagliari. Fu uno scontro campale molto cruento: durante 
i combattimenti rimasero feriti persino l’infante Alfonso e Manfredi.4 Alla fine i pisani si 
diedero alla fuga, rintanandosi nel Castello di Cagliari, ma l’ammiraglio Carroç riuscì a 
portare l’attacco vincente contro le navi nemiche presso la palizzata del porto cagliaritano, 
minando profondamente le capacità difensive della roccaforte pisana.

Tuttavia, nonostante la superiorità aragonese fosse ormai evidente, il Castello di Cagliari 
restava inespugnabile. L’unica soluzione possibile era impedire l’approvvigionamento 
alimentare della città, via mare e via terra, in modo da affamarla e costringerla alla resa. 
L’assedio durò alcuni mesi, stremando sia i pisani che i catalanoaragonesi.

Il 19 giugno 1324 furono firmate la resa di Cagliari e la pace. Giacomo II concesse ai 
pisani in feudum perpetuum il Castello di Cagliari, con le sue pendici ed il porto, ma le saline 
e le ville circostanti, che costituivano l’entroterra agricolo della città, furono incamerate 
nel patrimonio della Corona d’Aragona. Agli abitanti di Cagliari furono garantite 

2. Antonio arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, Horta, 1952.
3. Per un approfondimento sulla conquista di Villa di Chiesa e sulla sua storia in età catalanoaragonese, si consiglia: Marco

tangheroni, La città dellʼArgento, Napoli, Liguori, 1985.
4. Questi eventi sono ricordati nella Cronaca di Pietro IV. Giuseppe Meloni, L’Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d’Aragona,

Cagliari, Della Torre, 1980, e La conquista della Sardegna nelle cronache catalane. Ramon Muntaner, Pietro IV d’Aragona, Nuoro,
Ilisso, 1999.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b1063690~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2741358~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1566945~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3054700~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3054700~S23*cat
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alcune esenzioni nel commercio e nel consumo di prodotti soggetti a monopolio regio: 
ad esempio, i pisani residenti nella città sarda avrebbero potuto rifornirsi di sale per 
l’uso domestico a prezzo calmierato (il medesimo stabilito nel mercato di Pisa). Inoltre, 
era loro concesso di comprare grano ed altre merci fuori dal castello, a condizione che 
l’acquisto fosse finalizzato ai consumi familiari, e di introdurre dentro le mura i prodotti 
provenienti dai campi di loro proprietà, previo pagamento di un dazio. Inoltre ai pisani 
era consentito esportare cereali dal porto di Cagliari a quello di Pisa e fu lasciato loro il 
diritto di eleggere a propria discrezione i castellani e capitani di giustizia della città, senza 
che ci fosse alcuna interferenza da parte della Corte di Barcellona.5

Durante il lungo assedio l’esercito catalanoaragonese avevano costruito un accampamento 
sulla collina di Bonaria, pochi chilometri ad oriente dalla rocca di Cagliari. L’insediamento 
fortificato, che si affacciava sul mare ed era dotato di un porto, era cresciuto rapidamente, 
fino a diventare una vera e propria città: la prima capitale del Regno di Sardegna. 

Nelle intenzioni di Alfonso Bonaria avrebbe dovuto sostituire Cagliari come punto 
chiave dell’isola, ma solo temporaneamente: l’obiettivo finale restava la presa della 
roccaforte pisana, cui a malincuore gli aragonesi avevano dovuto rinunciare, allo scopo di 
convincere alla resa i nemici. Per spingere i pisani ad un volontario e pacifico abbandono 
della città, con l’accordo del 1324 l’entroterra rurale annesso al Castello di Cagliari era 
stato ristretto, riducendo l’approvvigionamento cerealicolo del centro urbano. Inoltre, 
l’infante aveva messo in atto una strategia di dirottamento dei traffici commerciali dal 
porto cagliaritano verso il porto di Bonaria, in modo da diminuire il prestigio del primo 
a vantaggio del secondo. Così facendo, Alfonso sperava di annichilire la produttività  
e l’importanza commerciale di Cagliari e, di conseguenza, costringere i pisani a lasciare 
l’isola. In questo modo, la maggiore città della Sardegna sarebbe stata consegnata agli 
aragonesi senza bisogno di nuove operazioni belliche.

L’infante aveva, dunque, concepito la roccaforte di Bonaria come centro provvisorio, 
in attesa di prendere pieno possesso del Castello di Cagliari e di far trasferire lì le genti 
catalane, aragonesi e valenzane arrivate in Sardegna al seguito dell’esercito; al contrario, 
gli abitanti del nuovo insediamento consideravano Bonaria una dimora stabile, definitiva.6 
Bonayre, come la chiamavano i catalanoaragonesi, era cresciuta attorno al castrum, la 
fortezza che si era sviluppata a partire dell’accampamento militare e che continuava ad 
essere un rifugio contro eventuali attacchi esterni; al di fuori delle mura comprendeva il 
porto, la villa e le pendici rurali.7 Il più grosso limite nello sviluppo di Bonaria fu, però, la 
difficoltà di rifornimento di acqua potabile sia per gli usi domestici sia per quelli agricoli, 
poiché nell’area circostante vi erano solo stagni, nei quali affluiva acqua marina.

Il 1 agosto 1325, dopo più di un anno dalla fine della guerra, Giacomo II concesse 
una serie di privilegi agli abitanti di Bonaria, riconoscendo loro per la prima volta uno 
status speciale rispetto alle altre città del regno.8 Il sovrano promise che mai il castrum e 

5. Per un approfondimento sulle vicende che portarono alla conquista di Cagliari e alla pace del 1324, si rimanda a: Sandro PetruCCi, 
Cagliari nel Trecento. Politica, istituzioni, economia e società. Dalla conquista aragonese alla guerra tra Arborea ed Aragona (1323-
1365), Tesi di Dottorato in Storia medievale, Università degli studi di Sassari, a.a. 2005-2006, pag. 73-124.

6. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 138.
7. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 139. Il privilegio concesso all’esercito e alle genti catalanoaragonesi di risiedere a Bonaria

è contenuto in: Archivio Storico Comunale di Cagliari (d’ora in poi ACC), Sezione antica, Pergamene, n. 22.
8. Arxiu de la Corona d’Aragó (d’ora in poi ACA), Cancelleria reial, Registres, n. 342, ff. 370v-372v. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., 

pag. 158-166; Evandro Putzulu, «La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello
di Bonaria», in Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era, Padova, CEDAM, 1963, pag. 321-336, e «Castell de Bonaire.
La primera comunitad catalana en Cerdeña», San Jorge, 46 (1962), pag. 34-39; Giovanni todde, «Castel de Bonayre: Il primo
insediamento catalano-aragonese in Sardegna», in La società mediterranea all’epoca del Vespro. Atti dell’XI Congresso di Storia
della Corona d’Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982), Palermo, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1984, IV voll., 
pag. 335-346; Maria Rosaria Contu, «Bonaria, roccaforte catalano-aragonese: quale natura giuridica?», Quaderni Bolotanesi, 12
(1986), pag. 139-148.

http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://mediateca.comune.cagliari.it/
http://www.mecd.gob.es/archivos-aca/ca/portada.html
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6692942~S23*cat
http://media.diba.cat/diba/girafulls/arxiu/san-jorge/1962-46/defaultdiba.html#/0
http://media.diba.cat/diba/girafulls/arxiu/san-jorge/1962-46/defaultdiba.html#/0
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1562448~S23*cat
https://associazionepassatoepresente.wordpress.com/quaderni-bolotanesi/
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la villa di Bonayre sarebbero potuti essere abbandonati: la loro popolazione non poteva 
essere costretta a trasferirsi altrove, per nessuna ragione. Dal punto di vista commerciale, 
si ribadì che tutte le merci dovevano essere scaricate, vendute o esportate solo nel borgo 
di Bonaria e nel suo porto, lasciando escluso dalle rotte mercantili il porto di Cagliari. 
Da quel momento gli abitanti di Bonaria avrebbero goduto degli ademprivi, gli usi civici 
inerenti il pascolo, la caccia, la pesca, il·legnatico, l’utilizzo delle acque. 

Dal punto di vista istituzionale, il municipio sarebbe stato governato da cinque consellers 
e cinquanta o cento iurats, aventi le medesime attribuzione dei magistrati municipali di 
Barcellona; anche le modalità di elezione sarebbero state analoghe a quelle praticate nella 
città catalana. Gli abitanti di Bonaria ricevevano in perpetuo le immunità, le franchigie, 
le consuetudini degli abitanti di Barcellona: erano esclusi dall’obbligo di servizio militare, 
esenzione sospesa solo nel caso in cui fosse scoppiata una guerra nell’isola o ci si dovesse 
difendere da attacchi esterni; non dovevano corrispondere la decima; potevano utilizzare 
le unità di misura barcellonesi; godevano del diritto di organizzare una o due fiere 
all’anno. Nei privilegi Bonaria fu giuridicamente parificata a Barcellona, a tal punto che fu 
definita essa stessa universitas civitatis Barchinone.9 Inoltre, per incentivare l’emigrazione 
dei catalani a Bonaria, Giacomo II decise alcune agevolazioni nell’acquisto delle case  
e dei terreni. Nonostante l’infante non avesse mai abbandonato l’idea di prendere pieno 
possesso di Cagliari e, in fondo, considerasse Bonaria un insediamento provvisorio, i 
privilegi concessi da suo padre rafforzavano nei catalanoaragonesi trasferitisi in Sardegna 
l’idea che Bonaria fosse una residenza stabile.

Nel 1326, l’adeguamento di Bonaria al modello municipale barcellonese fu completato: 
la città fu dotata degli uffici del vicario (veguer) e del bailo (batlle), con le medesime 
prerogative degli omonimi magistrati di Barcellona.10 Nello specifico, il vicario era dotato 
di ampi poteri giudiziari e di polizia e, in questo, andava a sostituire il precedente ufficio 
del capitano di guerra; invece il bailo aveva competenze in materia patrimoniale e finì 
col sommare in sé le attribuzioni di doganiere e portolano. Questo cambio istituzionale 
dimostrava che le sorti di Bonaria non erano più condizionate dalla guerra: ormai 
l’insediamento non si connotava più come semplice accampamento militare, bensì come 
centro urbano vero e proprio.11

Tuttavia presto la speranza di accrescere il prestigio di Bonaria a danno di Cagliari 
si rivelò fallimentare. Il progetto di ridurre i rifornimenti cerealicoli della città ancora 
pisana e di ostacolare i flussi commerciali da e verso il porto di Cagliari non andò a buon 
fine. Alfonso aveva ordinato che tutte le navi di grano scaricassero le proprie merci al 
porto di Bonaria e che si convogliassero tutti i cereali prodotti nell’entroterra cagliaritano 
verso la cittadella catalana, ma il rifornimento cerealicolo di Bonaria restò sempre molto 
problematico, mentre il Castello di Cagliari continuava a ricevere vettovaglie senza 
troppe difficoltà. Nel 1325 l’infante Alfonso era addirittura arrivato a vietare gli scambi 
commerciali tra i pisani del Castello di Cagliari e i catalani di Bonaria. A causa delle 
numerose proibizioni, i rapporti tra le due città divennero particolarmente tesi, fino a dar 
luogo ad atti di violenza e causare una nuova guerra.

Il 1325 fu un anno particolarmente difficile per la Corona d’Aragona, impegnata a 
sedare le ribellioni di Sassari e delle signorie feudali nel nord della Sardegna: alla fine di 
quell’anno, il comportamento provocatorio degli amministratori di Cagliari suscitò una 
reazione decisa, tesa ad impedire una ribellione troppo estesa e difficilmente arginabile. 

9. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 159.
10. ACA, Cancelleria reial, Registres, n. 342, fol. 376v; n. 400, fol. 231v-232r.
11. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 193.
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Tra il novembre 1325 e il gennaio 1326 si verificarono pesanti scontri tra pisani e catalano-
aragonesi, i quali si conclusero col definitivo passaggio del Castello di Cagliari alla Corona 
d’Aragona.12 

La vigilia di Natale del 1325, una flotta pisanogenovese tentò di rifornire il porto 
cagliaritano, ma fu osteggiata dalle navi aragonesi, capeggiate da Francesc Carroç. 
L’attacco terra-mare orchestrato dall’ammiraglio valenzano e dal governatore Ramón 
de Peralta colpì duramente la popolazione di Cagliari, causando ingenti morti. Questa 
sconfitta navale poneva definitivamente fine alle velleità pisane di tornare alla situazione 
precedente rispetto all’arrivo dei catalanoaragonesi nell’isola. Di fronte al rischio di un 
altro estenuante conflitto armato, nel gennaio del 1326 Pisa firmò la resa e rinunciò alla 
concessione feudale che fino a quel momento gli aveva garantito il controllo del Castello 
di Cagliari, con le sue pendici ed il porto.

I pisani ancora residenti nella città sarda avrebbero potuto lasciare l’isola, portando 
con sé i propri beni mobili. Addirittura il re d’Aragona avrebbe messo a loro disposizione 
le navi per raggiungere il porto di Pisa, a titolo del tutto gratuito. In ogni caso gli ufficiali 
regi erano autorizzati ad espellere i pisani ritenuti sospetti e a mettere in vendita i loro 
beni. L’obiettivo era convincere i toscani ad abbandonare la Sardegna, in modo tale da 
ripopolare Cagliari di genti iberiche.13

Oltre a vari accordi commerciali, che permettevano di non pregiudicare del tutto i 
rapporti tra Pisa ed il Regno di Sardegna, alla repubblica toscana furono concesse in 
feudo le due curatorie agricole di Gippi e della Trexenta, nel Cagliaritano superiore, 
al confine con l’Arborea, senza pagamento di alcun censo, ma a condizione che non vi 
fossero costruite fortezze o strutture militari. Naturalmente, Giacomo II si preoccupava di 
impedire che da quelle terre potesse partire in futuro una nuova offensiva anti-aragonese. 
I pisani che fossero rimasti nel Regno di Sardegna, avrebbero dovuto giurare fedeltà al re 
d’Aragona e diventare suoi sudditi.14

Garantita la pace, però, riaffiorava nuovamente il progetto di trasferire la popolazione 
catalanoaragonese da Bonaria al Castello di Cagliari, progetto a cui il console dei catalani 
e molti mercanti iberici erano contrari. Per piegare le resistenze di coloro che non 
intendevano abbandonare Bonaria per popolare l’ex città pisana, si incentivò la creazione 
di nuovi insediamenti tra i due castra, in modo tale da ridurre la loro distanza e la loro 
contrapposizione.15 Si profilava, dunque, la possibilità di estendere i privilegi di Bonaria agli 
abitanti di Cagliari e di porre i due centri urbani all’interno di una medesima giurisdizione, 
ma senza voler necessariamente fonderli in un’unica grande ciutat. Così, mentre a Villa di 
Chiesa e a Sassari era stato consentito di conservare i propri statuti e le proprie istituzioni di 
tipo ‘italiano’, invece Cagliari avrebbe dovuto assimilarsi a Bonaria ed adeguarsi al modello 
municipale catalano. Il processo, però, non fu privo di contraddizioni e ripensamenti.

Nel 1326, fu istituito un unico ufficio di veguer con giurisdizione sia sul Castello di 
Cagliari sia su quello di Bonaria (vicariam castrorum de Callero et Bonayre et terminorum 
suorum).16 Similmente, anche la giurisdizione dell’ufficio del batlle di Bonaria fu estesa al 
castello e alla villa di Cagliari.17 La particolarità di questa amministrazione comune era 

12. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 173-178.
13. Riguardo al progetto di ripopolamento del Castello di Cagliari, si rimanda a: Maria Bonaria urban, «Da Bonaria a Castel di

Cagliari: programma politico e scelte urbanistiche nel primo periodo del Regno di Sardegna catalano-aragonese», Medioevo.
Saggi e Rassegne, 22 (1997), pag. 93-148; Antonio era, «Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai
catalano-aragonesi», Studi Sassaresi, VI (1928), pag. 63-81.

14. Per un approfondimento sui vari accordi contenuti nel trattato di pace del 1326, si rimanda a PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., 
pag. 194-199.

15. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 231-249.
16. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 242-243. ACA, Real cancillería, Registros, n. 402, f. 146r.
17. ACA, Cancelleria reial, Registres, n. 402, fol. 182r-v.
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che a Bonaria vigeva il diritto barcellonese, mentre a Cagliari quello pisano. Per rendere il 
sistema uniforme era necessario allontanare i pisani dal Castello di Cagliari e ripopolare la 
città di catalani, valenzani, aragonesi, ma il trattato di pace del 1326 consentiva misure di 
espulsione solo per i pisani sospetti. Tuttavia gli accordi erano soggetti ad un’applicazione 
discrezionale: Alfonso spinse gli ufficiali regi ad assumere provvedimenti drastici per 
garantire la pubblica sicurezza e nel gennaio del 1327 il Castello di Cagliari era ormai libero 
dalla presenza pisana, pronto ad essere ripopolato da genti iberiche.18 L’intenzione era di 
innestare una consistente comunità di catalanoaragonesi nella roccaforte;19 ai sardi era  
consentito risiedere nelle pendici, fuori dalle mura, mentre, in nome della sicurezza, a 
pisani, genovesi, siciliani ed altri stranieri era vietato prendere dimora sia nel castello 
sia nelle pendici. In realtà, però, il divieto, sancito nel 1329,20 non fu rispettato del tutto 
e non fu raro che mercanti di origine pisana riuscissero a superare le iniziali restrizioni. 
Sporadici documenti dimostrano che qualche pisano riuscì eccezionalmente a conservare 
la propria abitazione all’interno del castello. In linea generale, però, agli stranieri fu 
vietato di pernottare dentro le mura.21

Al ripopolamento del castello mediante pobladors iberici dovevano accompagnarsi le 
stesse concessioni mercantili e fiscali già concessi agli abitanti di Bonaria. Per convincere i 
sudditi catalanoaragonesi a trasferirsi nell’ex città pisana, Giacomo II dovette giustificare 
la violazione dei privilegi accordati nel 1325, con i quali aveva vietato l’abbandono di 
Bonaria. Così il re elogiò la posizione e sicurezza del Castello di Cagliari e sottolineò che, 
invece, a Bonayre non vi era acqua potabile e le mura non erano sufficienti ad assicurare 
la difesa dell’insediamento. D’altra parte, Giacomo II fu cauto nelle promesse, perché 
l’esperienza di Bonaria gli aveva insegnato che concedere così ampi privilegi ed immunità 
ad una comunità locale, poteva rivelarsi limitante per la futura iniziativa regia. Nel 1325, 
il re aveva promesso agli abitanti di Bonaria che la loro città non sarebbe mai stata 
abbandonata ed ora la memoria di quella promessa rendeva particolarmente complicato 
convincere quegli stessi abitanti a trasferirsi altrove.22

Attraverso lunghe trattative, il governatore Bernat de Boixadors propose un accordo 
allettante: all’interno del Castello di Cagliari i sudditi catalanoaragonesi avrebbero 
ottenuto immobili di numero e valore pari a quelli già posseduti a Bonaria, pagando somme 
vantaggiose, prestabilite e non soggette ad oscillazioni di mercato. Inoltre avrebbero 
potuto ottenere fabbricati ubicati nelle pendici ai piedi del castello, a Lapola e Stampace, 
a condizioni molto favorevoli. Infine i catalanoaragonesi avrebbero potuto commerciare 
dentro il castello e nel porto liberamente, senza dover pagare dazi.23 Sulla base di queste 
promesse cominciò il ripopolamento del Castello di Cagliari.

La reazione positiva degli abitanti di Bonaria alla proposta del governatore spinse il re 
ad essere molto benevolo nei confronti dei propri sudditi. Il 25 agosto, Giacomo II firmò 
il Ceterum, il privilegio con il quale concesse ai nuovi abitanti di Castell de Càller le stesse 
immunità e i diritti speciali di cui godevano gli abitanti di Barcellona.24

Il sovrano impose il divieto di spopolare Cagliari, alla quale trasferì i territori che già 
erano appartenuti a Bonaria, le sue concessioni in materia commerciale, le esenzioni fiscali 

18. Rafael Conde delgado de Molina e Antonio Maria aragó Cabañas, Castell de Càller, Cagliari catalano-aragonese, Cagliari,
Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto sui rapporti italo-iberici, 1984, doc. V; PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 248-249.

19. Il 22 gennaio 1327, Giacomo II concesse ai pobladors catalanoaragonesi di Bonaria di trasferirsi al Castello di Cagliari: ACC, 
Sezione antica, Pergamene, n. 26.

20. Libro del doganiere, doc. 1, c. 1r.
21. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 168.
22. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 253-254.
23. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 249-257.
24. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 39 (originale); nn. 39-43 (copie ed estratti). Raffaele di tuCCi, Il libro verde della città di

Cagliari, Cagliari, Società Editoriale Italiana, 1925, doc. XXXXI, pag. 145-154; PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 257-263.
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e gli usi civici su caccia, pesca, pascolo, legname ed utilizzo delle acque. Fu abolito l’obbligo 
di scaricare le merci al porto di Bonaria e tutti i flussi commerciali furono indirizzati verso 
il porto Cagliari ed il mercato del castello, il quale nel 1328 sarebbe diventato l’unico di 
tutta l’area metropolitana. 

Giacomo II ordinò che gli abitanti di Bonaria si spostassero a Cagliari con i propri 
beni, ricevendo, dentro le mura o nelle pendici, immobili il cui valore potesse risarcirli 
del danno subito a seguito del trasferimento e dell’abbandono delle vecchie proprietà, 
pagandone solo una stima prestabilita. Le nuove abitazioni sarebbero state esenti da censi 
o altri tipi di servizi. In nessun caso i cittadini sarebbero stati costretti a sgomberare la
propria dimora in favore di ufficiali regi o membri della Corte.

Altre concessioni riguardavano le unità di misure cerealicole e il permesso di allestire 
due fiere all’anno, secondo le consuetudini di Barcellona. Gli abitanti di Cagliari erano 
esentati dal servizio armato. Potevano costruire mulini a vento e ad acqua, senza dover 
corrispondere alcun tributo, e ricevevano gratuitamente una quantità di sale conforme 
all’uso domestico quotidiano. 

Il popolamento del castello era incentivato proprio dalle franchigie e da altre 
agevolazioni fiscali e finanziarie. Occorre, però, sottolineare che questi privilegi valevano 
solo per i pobladors catalanoaragonesi che avessero preso residenza dentro le mura, mentre 
i sardi ed i pisani delle pendici ne erano esclusi. Su questi gravavano la maggior parte dei 
tributi, dai quali invece le genti iberiche del castello erano esentate. Esisteva un’evidente 
diversità di trattamento tra il centro della città e i suoi quartieri extra muros, diversità che 
sarebbe stata superata solo nel xv secolo, ai tempi di Alfonso V il Magnanimo.

Dal punto di vista dell’organizzazione istituzionale, similmente a quanto era accaduto 
a Bonayre nel 1325, anche Cagliari fu affidata all’amministrazione di un consell di cinque 
membri e cinquanta o cento iurats, eletti secondo le consuetudini di Barcellona.25 Il veguer 
e il batlle avrebbero avuto le stesse competenze degli omonimi magistrati barcellonesi.26 
I magistrati di Cagliari, in particolar modo il vicario, avrebbero esercitato il proprio 
ufficio non solo nel castello, ma anche nelle pendici suburbane (i quartieri di Lapola, 
Stampace e Villanova) e nel castrum di Bonaria.27 Bonaria, che entro il 1331 sarebbe 
stata completamente abbandonata, perdeva ogni forma di autonomia ed entrava nella 
giurisdizione territoriale di Cagliari, della quale diveniva una pendice. Quei pochi pobladors 
catalanoaragonesi che decisero di rimanervi, divennero comunque cives Callari.28 

Dal canto suo, Cagliari fu dichiarata capitale del Regno di Sardegna e città regia, cioè 
demaniale: il sovrano promise che mai il suo territorio, o qualche sua parte, sarebbe stato 
infeudato a terzi. Il 17 settembre 1327 Giacomo II s’impegnò a rispettare quanto concesso 
nel Ceterum29 ed impose al governatore generale di Sardegna di fare lo stesso.30

25. ACC, Sezione antica, Pergamene, nn. 39 e 41.
26. ACC, Sezione antica, Pergamene, nn. 28 e 31.
27. Nel 1331, Alfonso IV avrebbe riconfermato questi confini e la giurisdizione della Vicaria: ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 115.
28. Per un approfondimento sulle istituzioni e la storia della Cagliari catalano-aragonese, si rimanda a: Alberto bosColo, «Le 

istituzioni barcellonesi a Cagliari nel 1327», Anales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice (1969), pag. 47-52;
inoltre lo stesso autore: «Le istituzioni pisane e barcellonesi a Cagliari prima e dopo il 1326», in Alberto bosColo, Sardegna,
Pisa e Genova nel Medioevo, Genova, Università di Genova, 1978, pag. 127-138; Profilo storico della città di Cagliari, Cagliari,
Della Torre, 1986, 3° ed.; Conde e aragó, Castell de Càller...; Evandro Putzulu, «Cagliari catalana: strutture e mutamenti
sociali», in La Corona d’Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni, da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico,
1416-1516. Atti del IX Congresso di storia della Corona d’Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973), Napoli, Società napoletana di storia
patria, 1982, II vol., pag. 313-325; Gabriella olla rePetto, Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV, Cagliari,
Fossataro, 1969; Maria Bonaria urban, Cagliari aragonese. Topografia e insediamento, Cagliari, Consiglio nazionale delle ricerche-
Istituto sui rapporti italo-iberici, 2000, e «L’istituto del veguer e l’amministrazione della città di Cagliari. Alcune note preliminari», 
Cooperazione mediterranea. Cultura, economia, società, XV/ n. 1-2, gennaio-agosto 2003, pag. 112-138.

29. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 44.
30. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 46. Lo stesso impegno di rispettare i privilegi del Castello di Cagliari fu richiesto anche a tutti 

gli amministratori regi (ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 49).
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Nonostante l’importanza di queste concessioni, il ripopolamento di Castell de Càller 
e la sua catalanizzazione restavano parziali. Così nel 1328 i consellers della città chiesero 
nuovi incentivi e sgravi fiscali.31 Alfonso IV, succeduto al padre Giacomo II sul trono 
d’Aragona, concesse ai pobladors del castello l’esenzione dal pagamento della tratta (tre-
ta): il dazio doganale imposto a chi esportava grano ed orzo fuori dal territorio di Ca-
gliari.32 Ogni anno, dopo il 1 settembre, una volta immagazzinate le quantità di cereali 
necessarie per sfamare la popolazione del castrum, gli amministratori regi procedevano a 
dare le licenze di esportazione agli abitanti del castello che ne avessero scorte eccedenti 
rispetto al fabbisogno cittadino. Il privilegium trete fu esteso agli ufficiali regi momenta-
neamente residenti a Cagliari, per tutta la durata del mandato. Insomma, per beneficiare 
di quest’esenzione occorreva dimostrare o giurare di abitare in città.33 La franchigia era 
accordata tramite licenza, caso per caso, anno per anno: non era, perciò, un privilegio 
acquisito una volta per tutte e poteva essere revocato in caso di carestia. Questo perc-
hé la Corona si preservava il diritto ultimo di disporre delle proprie risorse patrimoniali 
secondo le necessità e disponibilità contingenti. Il privilegium trete sarà, infatti, quello che 
i re d’Aragona cercheranno di modificare continuamente, impedendo all’universitas cagli-
aritana di goderne come acquisizione definitiva. In fondo l’esenzione dalla tratta nasceva 
come soluzione d’emergenza, per impedire lo spopolamento della città, ed Alfonso non 
era disposto a concederla in perpetuo, consapevole dei danni che una simile concessione 
avrebbe arrecato al fisco regio sul lungo periodo. I continui ripensamenti del sovrano sug-
geriscono che la costruzione della Cagliari catalanoaragonese non fosse frutto di decisioni 
definitive o di una asettica importazione di modelli istituzioni iberici, ma di un graduale 
adattamento di questi alla realtà sarda.

Per garantire il costante approvvigionamento alimentare del Castello di Cagliari, con-
trollare la redistribuzione delle derrate tra i suoi abitanti e consolidare la centralità del 
commercio all’interno del castrum, fu proibita ogni forma di compravendita fuori dalle 
sue mura, nelle pendici e nelle pertinenze rurali della città: il mercato intra muros sarebbe 
stato l’unico di tutto il territorio di Castell de Càller.34 Solo i catalanoaragonesi residenti 
nel castello avrebbero potuto vendere all’ingrosso e al minuto nel mercato cittadino.35 
Inoltre, essi soltanto avrebbero potuto ricoprire uffici pubblici.

L’esclusione dei forestieri dalla vendita delle merci e la posizione privilegiata dei 
pobladors catalanoaragonesi rispetto agli abitanti di altre nazionalità creava un sistema 
giuridicosociale disomogeneo: esistevano, infatti, profonde differenze tra la situazione 
del castello, dove ormai risiedevano prevalentemente genti iberiche, e le pendici, abitate 
perlopiù da genti sarde e di origine pisana. Questo creava un danno all’economia 
cagliaritana, limitandone la crescita e caratterizzandola come mercato chiuso ed esclusivo, 
ma i consellers si batterono energicamente per consolidare questa situazione, da essi 
ritenuta privilegiata. I diritti concessi ai catalanoaragonesi ledevano quelli delle comunità 
di diversa provenienza, riducendoli ad una condizione d’inferiorità giuridica e socio-
economica. Eppure l’universitas di Cagliari comprendeva sia il castrum sia le pendici: 
la corte del veguer amministrava la giustizia civile e criminale sugli abitanti dell’uno e 
delle altre, le deliberazioni dei consellers valevano per gli uni e per gli altri. La diversità 

31. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 264-270.
32. Per approfondimento su questo sistema amministrativo-fiscale, si rimanda a: Antonio era, «L’ordinamento organico di Pietro IV 

d’Aragona per i territori del cagliaritano», Studi Sassaresi, XI (1934), pag. 1-78; Pinuccia F. siMbula, L’organizzazione portuale
di una città medievale: Cagliari xiv-xv secolo, Aonia edizioni, Lulu.com, 2012; Marco tangheroni, Aspetti del commercio dei
cereali nei Paesi della Corona d’Aragona, Pisa, Pacini, 1981.

33. ACA, Cancelleria reial, Registres, n. 508, fol. 180r. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 266.
34. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 52.
35. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 57.

http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1555719~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1555719~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1709162~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1709162~S23*cat
http://www.mecd.gob.es/archivos-aca/ca/portada.html
http://eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf
http://mediateca.comune.cagliari.it/
http://mediateca.comune.cagliari.it/


L’esportazione del modello municipale barcelonese: la città di Cagliari 15

di trattamento giuridico non rispettava la multietnicità del territorio metropolitano di 
Cagliari, dentro e fuori le mura.36

L’epoca di Alfonso IV fu caratterizzata dal confronto e dalla scontro tra l’universitas 
e le autorità regie e la città dimostrò una straordinaria capacità di pattuizione contro le 
rivendicazioni della Corona e gli abusi degli amministratori regi o dei feudatari. Nonostante 
i privilegi concessi, accadeva frequentemente che gli amministratori regi violassero 
queste immunità ed esenzioni, imponendo nuovi dazi ed imposte illegittime. Spesso i 
salinieri impedivano ai cittadini di rifornirsi del sale necessario all’uso familiare. A ciò si 
aggiungevano gli abusi perpetrati dai feudatari, i quali consentivano il commercio nelle 
loro ville, nonostante il mercato potesse svolgersi solo nel castello; scaricavano granaglie 
nei porti secondari della Sardegna, sfuggendo al controllo del fisco, ed ostacolavano i 
cittadini catalanoaragonesi nell’esercizio degli usi civici. Queste continue vessazioni 
cominciavano a provocare la fuga dei pobladors catalanoaragonesi dalla città, allarmando 
i consiglieri, i quali rivolsero al re le proprie lamentele.37

Le indagini disposte da Alfonso rilevarono gravi violazioni. Durante l’assegnazione degli 
immobili ai catalanoaragonesi desiderosi di trasferirsi a Cagliari, erano state commesse 
frodi.38 Molti catalani non erano riusciti a pagare la stima delle abitazioni assegnate loro 
e molti immobili rimanevano disabitati, nonostante il sovrano ribadisse l’ordine che i 
proprietari delle abitazioni del castello dovessero dimorarvi stabilmente. Il progressivo 
spopolamento della città e le tante esenzioni fiscali concesse, specialmente il privilegio 
della treta, cominciavano a rivelarsi un danno per le finanze del regno. Per incentivare 
la ripresa della città senza pregiudizio per la Corona, nel 1331 il re stabilì un limite pro 
capite per le esportazioni esenti da dazi (cinquanta starelli di grano per ogni cittadino del 
castello) e cedette alla città la metà dei diritti di tratta sulle restanti esportazioni, al fine di 
pagare le case concesse a titolo gratuito ai pobladors catalanoaragonesi.39

Del resto la rinuncia ad un simile introito arrecava un danno ingente al patrimonio 
regio: così, negli anni successivi Alfonso, pressato da esigenze belliche e dalla penuria 
di denaro, tentò di revocare il privilegio della tratta, cercando di barattarlo con nuove 
concessioni.40 I consellers avrebbero potuto convocare il consiglio generale, come accadeva 
a Barcellona,41 e costruire una sala per le loro assemblee;42 emanare ordinanze in materia 
civile e criminale,43 nominare il misuratore dell’olio ed il mostaçaff, l’ufficiale incaricato 
di sovrintendere al mercato;44 insieme al veguer, avrebbero ottenuto l’incarico di stabilire 
chi abitasse veramente in città e chi no45 e di organizzare la difesa armata.46 Al veguer, 
designato luogotenente del governatore generale in caso di sua assenza,47 sarebbero state 
assegnate più ampie competenze giudiziarie in materia criminale.48 Infine, alle mogli dei 
pobladors catalanoaragonesi residenti nel Castello di Cagliari furono estesi i privilegi di 
cui godevano le donne della Catalogna e dell’Aragona.49

36. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 293.
37. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 278-282.
38. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 94.
39. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 112.
40. Si veda ad esempio: ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 96.
41. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 142.
42. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 144.
43. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 104.
44. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 135.
45. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 148.
46. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 145.
47. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 117.
48. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 132. di tuCCi, Il libro verde..., passim. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 286-291. 
49. ACC, Sezione antica, Pergamene, n. 129.
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Tuttavia, nonostante gli sforzo di Alfonso, la Corona non riuscì a revocare del tutto il 
privilegium trete. Però i consellers accettarono di pagare una somma pari a quattro quinti 
della tratta sulle esportazioni di grano, limitatamente al periodo della guerra contro 
Genova (1330-1335). D’altra parte, attraverso queste nuove concessioni la città conseguì 
una maggiore stabilità amministrativa. 

Nel 1331, per la prima volta, fu riconsiderato e modificato il privilegio dell’esclusione 
dei forestieri dalle attività commerciali del castello: Alfonso IV dispose che i mercanti 
stranieri potessero vendervi le loro merci e comprare quelle che volevano esportare fuori 
dall’isola, ma non era consentito loro di rivendere queste merci nella stessa Cagliari e 
in qualunque altro luogo del Regno di Sardegna.50 Nonostante si trattasse ancora di 
una limitazione, rappresentava un passo avanti verso l’integrazione tra popolazione 
catalanoaragonese ed altre nazioni attive nel tessuto sociale e produttivo dell’universitas 
cagliaritana.

Pian piano cominciò a prendere corpo la convinzione che, per favorire lo sviluppo della 
città, fosse necessario garantire benefici anche ai non catalanoaragonesi. Il privilegium 
trete fu modificato in questa direzione: la città non avrebbe più potuto usare la metà degli 
introiti della tratta per pagare le stime delle abitazioni del castello, ma le somme sarebbero 
state versate al fisco. In cambio, però, all’universitas cagliaritana furono infeudate tutte 
le ville circostanti, costituenti la vegueria di Cagliari, in feudo perpetuo e senza dover 
corrispondere censi. Questo ampio territorio extraurbano ed agricolo era così sottratto 
al controllo dei baroni: la città acquisiva nuovi abitanti, soprattutto sardi, e nuove risorse 
produttive e finanziarie. Le rendite che un tempo i sardi pagavano ai feudatari, ora erano 
incamerate dagli amministratori cagliaritani. I baroni non avrebbero più potuto infastidire 
i cittadini, ostacolandoli nel godimento degli ademprivi; il castrum era dotato di una serie 
di pertinenze rurali sufficienti per approvvigionarlo direttamente e senza difficoltà; fu 
consentito ai ceti popolari catalanoaragonesi di unirsi in matrimonio con i sardi delle ville, 
integrando la città col suo territorio e i conquistatori con la popolazione locale. Grazie 
a questi provvedimenti non era più necessario aumentare le esenzioni fiscali a favore 
degli abitanti del castello, perché l’universitas acquisiva le rendite adeguate per sostenere 
l’imposizione fiscale stabilita dalla Corona.51

Naturalmente i privilegi già acquisiti non furono revocati e l’universitas li difese con 
tenacia ogni volta che li sentì in pericolo. La documentazione conservata presso l’Archivio 
storico comunale di Cagliari52 offre numerosissime testimonianze di questo continuo 
confronto tra la città ed il re e permette di ricostruire le tappe che portarono all’estensione 
alla capitale del Regnum Sardinie della costituzione politico-istituzionale di Barcellona.

Ci limitiamo a ricordare le seguenti fonti archivistiche:

— Il Libro verde (Llibre verd), intitolato anche Privilegia et constituciones civitatis 
Barchinone que locum habent in Castro Callari vigore cuiusdam capituli positi in 
quodam privilegio concesso Castro eidem: quod Capitulum est in XLII carta istius 
libri (1244-1766). Si tratta di un cartulario, nel quale sono state trascritte le copie 
autentiche di privilegi, consuetudini e costituzioni che la città regia di Cagliari ottenne 
dai sovrani catalanoaragonesi sin dall’indomani della conquista. Vi sono raccolti 
numerosi privilegi concessi alla città di Barcellona, a partire dal xiii secolo, e poi estesi 
all’universitas di Cagliari, senza alcuna modifica o adattamento. I documenti, non in 
ordine cronologico, furono registrati da diversi scrivani, a partire dal xiv secolo; il 

50. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 290.
51. PetruCCi, Cagliari nel Trecento..., pag. 294.
52. Silvio liPPi, L’Archivio Comunale di Cagliari. Sezione antica, Cagliari, Valdes, 1897.
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cartulario fu continuamente aggiornato ed i privilegi in esso contenuto restarono in 
vigore fino al xviii secolo.53

— Constituciones Cathalunie et usatici Barchinone (xiv secolo). Altro codice membranaceo 
che raccoglie in copia autentica le regole e le consuetudini di diritto barcellonese, poi 
estese agli abitanti della città di Cagliari.54

— Il diplomatico, la collezione miscellanea di Pergamene (1070-1804). Tra esse si distin-
guono non solo privilegi originali concessi direttamente alle universitates di Bonaria e 
di Cagliari, a partire dal 1324, ma anche copie autenticate da notaio di privilegi emessi 
in favore dell’universitas Barchinone tra xiii e xiv secolo.55

— Carte reali, inviate dai re d’Aragona alla città di Cagliari (1358-1828).56

Queste fonti confermano che, nel processo di costruzione dell’universitas cagliaritana, il 
confronto con il diritto catalano ed il richiamo alle consuetudini (usatges) di Barcellona 
furono costanti ed estremamente utili al fine di trasferire ed adattare un modello 
municipale che fino al terzo decennio del xiv secolo era stato del tutto estraneo alla storia 
delle città sarde.

Nella prima metà del xiv secolo privilegi ed immunità di diritto barcellonese furono 
estesi anche alle città di Sassari (1331) ed Alghero (1354).

53. ACC, Sezione antica, vol. 2. Evandro Putzulu, “Libro verde” - Indice cronologico dei documenti - Archivio storico del Comune di
Cagliari, sd.

54. ACC, Sezione antica, vol. 3.
55. ACC, Sezione antica, Pergamene. Evandro Putzulu, Archivio storico del Comune di Cagliari - Fondo pergamene - Indice analitico, 

sd.
56. ACC, Sezione antica, Carte reali. Evandro Putzulu, Carte reali aragonesi e spagnole dell’Archivio comunale di Cagliari (1358-

1719), Padova, CEDAM, 1959; Anna Maria oliva e Olivetta sChena, Lettere regie alla città di Cagliari. Le carte reali dell’archivio
comunale di Cagliari (1358-1415), Roma: ISIME, 2012.
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Barcelona com a referent polític per les ciutats catalanes:  
una aproximació a partir de la correspondència dels jurats de 
Girona (1340-1440)

Albert Reixach Sala*

La majoria d’historiadors convindrien a identificar Barcelona com a capital indiscutible 
del conjunt de Catalunya des de finals del segle xv i al llarg de tota l’època moderna.1  
Pel que fa al període anterior, la qüestió ha estat comparativament menys estudiada, en-
cara que no falten indicis de la preeminència barcelonina en àmbits diversos.2 

Un treball de Maria Teresa Ferrer Mallol dedicat a la projecció exterior de la Ciutat 
Comtal durant la baixa Edat Mitjana sintetitza bona part d’aquests aspectes; en concret: 
el lideratge que exercí en etapes d’incertesa (com la de la lloctinència de la reina Maria 
de Luna, els anys 1396 i 1397), el paper actiu en la protecció de les costes catalanes i en  
la defensa de l’ordre públic en territoris circumdants (a través del control del sagramen-
tal) o en poblacions més allunyades (actuant d’àrbitre en lluites de bàndols). I això, en pa-
ral·lel al protagonisme que reclamà en el mosaic jurisdiccional del Principat mitjançant la 
promoció de carreratges i l’adquisició de senyories, i al que, de fet, ja havia assumit des del 
segle xiii en l’àmbit de l’expansió comercial de la Corona i de la política exterior, gràcies, 
per exemple, a la possibilitat de nomenar cònsols d’ultramar. En la mateixa contribució 
s’apunten altres elements que segurament caldria aprofundir: la figura dels representants 
locals de Barcelona com a assessors jurídics de certs consistoris catalans i, encara més 
important, el pes d’aquesta ciutat en Parlaments i Corts (és a dir, tant dins del grup de 
representants del Braç Reial com en el conjunt d’estaments), en el Consell Reial (tot i que 
sempre amb la prevenció de distingir bé entre el paper del govern municipal com a cor-

* IMF-CSIC (Barcelona). Aquest breu treball s’ha elaborat en el marc del projecte La coyuntura económica y demográfica en
Cataluña a fines de la época medieval: análisis crítico de los indicadores fiscales y financieros (HARD-2014-54205-C2-1-P) dirigit
per Pere Verdés i del grup de recerca consolidat Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval (2014 SGR 1154) encapça- 
lat per Pere Orti. Abreviatures utilitzades: AMGi=Arxiu Municipal de Girona, Fons Ajuntament de Girona; I.1.1.=sèrie Manuals 
d’acords; I.1.2.1.= sèrie Ordinacions dels jurats o Correspondència emesa; I.1.2.7=sèrie Correspondència rebuda d’altres ciutats. 
BQH = Barcelona Quaderns d’Història.

1. Vegeu, en aquesta línia, si bé basant-se en indicadors distints en cada cas: Núria sales, «Projecció exterior», dins Jaume
sobrequés CalliCó (dir.), Història de Barcelona. Vol IV. Barcelona dins la Catalunya moderna: segles xvi i xvii, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 359-382; Albert garCia esPuChe, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid,
Alianza, 1998; Jaume danti riu, El Consell de Cent de la ciutat de Barcelona (1249-1714), Barcelona, Dalmau, 2002; Jaume
dantí riu (coord.), Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles xvi i xvii, Barcelona, Dalmau, 2011. Una síntesi de tot plegat,
amb un èmfasi en el prestigi adquirit i en les estratègies comunicatives de la ciutat: Xavier TORRES SANS, «La durabilitat d’una 
capital política: Barcelona, 1479-1714», dins Ramon grau (coord.), Presència i lligams territorials de Barcelona. Vint segles de vida 
urbana, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (BQH, 18), 2012, pàg. 165-182. Com a contrapunt, no s’han de perdre de vista els
efectes negatius que ha tingut per a la historiografia catalana una visió excessivament presentista d’aquesta capitalitat: Ramon
grau Fernández, «La historiografia sobre el règim del Consell de Cent», dins Manuel rovira i solà i Sebastià riera i viader 
(coords.), El temps del Consell de Cent, II. La persistència institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (BQH, 
5), 2001, pàg. 261-291, en especial, pàg. 263-264.

2. Quan ens referim a un període anterior, no ens situem gaire abans de finals del segle xiii, ja que, en aquesta etapa anterior,
sembla clar que la inexistència d’unes institucions reials centralitzades impedia que Barcelona o qualsevol altra ciutat exercís una 
veritable capitalitat: Pere orti gost, «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», dins Manuel rovira i solà i Sebastià riera i 
viader (coords.), El temps del Consell de Cent, I. L’emergència del municipi, segles xiii-xiv, Barcelona, Ajuntament de Barcelona
(BQH, 4), 2001, pàg. 21-48, especialment, pàg. 26.
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poració i el que assoliren molts ciutadans barcelonins a títol particular en l’administració 
règia) i, en definitiva, en la relació entre les institucions catalanes i el monarca.3

Autors com F. Sabaté també s’han fet ressò del protagonisme que reivindicava la Ciu-
tat Comtal en el terreny simbòlic, mitjançant, per exemple, l’organització de les exèquies 
reials.4

Aquesta importància en l’esfera política se sustentava en el lloc central que Barcelona 
ocupava dins de la trama urbana catalana, de les xarxes de comerç internes i, en especial, 
en contacte amb l’exterior, a la vegada que en els mercats financers (realitat especialment 
manifesta en les inversions en deute públic).5 Tot plegat tenia també implicacions en el 
camp de la retòrica i portà els contemporanis a encunyar apel·latius per la Ciutat Comtal 
com la de «cap i casal» de Catalunya, entre d’altres variants més esporàdiques, a saber: 
«cap i mare» o «caboral e cap de títol de Principat».6 

L’objectiu de la present comunicació no és, però, eixamplar i reforçar l’ampli ventall 
de dinàmiques presentat. Pretén només avaluar-ne unes poques, en essència, la condi-
ció de Barcelona com a referent jurídic per altres localitats del Principat i el protagonisme 
que anà adquirint en les negociacions polítiques amb instàncies com la cort i l’administra-
ció reials o les Corts. I es farà des d’una perspectiva molt concreta: la que ofereix l’actitud 
dels governants locals de Girona respecte del municipi barceloní, emprant com a font 
principal la correspondència enviada pels edils de la primera ciutat als de la segona entre 
1340 i 1440, aproximadament.7 Es tracta d’una sèrie documental força ben conservada al 
llarg del període esmentat, exceptuant un buit considerable a les dècades de 1360 i 1370.8 

3. Maria Teresa Ferrer Mallol, «Projecció exterior», dins Jaume sobrequés CalliCó (dir.), Història de Barcelona. Vol III. La ciutat 
consolidada: segles xiv-xv, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993, pàg. 355-391. Altres treballs de la mateixa autora centrats
en la majoria de qüestions esmentades, sobretot a propòsit de l’etapa del tombant del tres-cents al quatre-cents, per ordre de
menció: «Les relacions del rei Martí l’Humà amb la ciutat de Barcelona», dins VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 
Barcelona, Impr. Vda. de Fidel Rodríguez Ferran, 1964, vol. III, pàg. 161-170; «La sucesión de Juan I de Aragón por Martín I y
la invasión del conde de Foix. La participación de Barcelona en la defensa de Cataluña (1396-1397)», dins Maria Isabel del val

i Pasqual Martínez soPena (dir.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de Castilla y
León/Universidad de Valladolid, 2009, vol. III, pàg. 381-396; «El sagramental: una milícia camperola dirigida per Barcelona»,
BQH, 1 (1995), pàg. 61-70; «Les dissensions pel govern de Mallorca (1401-1404). Una intervenció pacificadora de Barcelo- 
na», Randa, 65 (2010), pàg. 73-94; L’associació de municipis a l’Edat Mitjana: El carreratge de Barcelona, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1999; «Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401», dins XIV Congresso di Storia
della Corona d’Aragona, Addenda, Sassari-Alghero, Carlo Delfino, 1990, pàg. 53-81; «La defensa marítima catalana contra el
cors barbaresc. La reacció després del saqueig de Barenys (1406)», dins Maria Teresa Ferrer Mallol, et al. (coord.), La Corona 
catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, CSIC, 2005, pàg. 101-134; «El Consolat de Mar i 
els consolats d’ultramar: instruments i manifestació de l’expansió del comerç català», dins Maria Teresa Ferrer Mallol i Damien 
Coulon (coords.), L’expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, CSIC, 1999, pàg. 53-79; «El consell
reial durant el regnat de Martí l’Humà», dins XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
1996, pàg. 175-190.

4. Flocel sabaté Curull, Lo Senyor Rei és mort! Actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del
monarca, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1994, pàgs. 173-187.

5. Sobre l’àmbit del comerç, a falta de recerques de fons sobre els circuits interns: Claude Carrère, Barcelona 1380-1462: un
centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial, 1977-1978, 2 vols; Mario del trePPo, Els mercaders catalans i l’expansió
de la Corona Catalano-Aragonesa al segle xv, Barcelona, Curial, 1976, pàg. 25-54, 136-142, 278-307 i 373-393; Damien Coulon,
Barcelone et le gran commerce d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Egypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330-ca. 1430),
Madrid-Barcelona, Casa de Velázquez - Institut Europeu de la Mediterrània, 2004; Maria Teresa Ferrer Mallol, «El comerç
català a la baixa edat mitjana», Catalan Historical Review, 5 (2012), pàg. 159-193. A propòsit de la capitalitat de Barcelona en el
mercat del deute públic: Pere verdés Pijuan, «Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles xiv-xv», dins Manuel 
sánChez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (BQH, 13), 2007, pàg. 283-311.

6. Ferrer Mallol, «Projecció exterior..., pàg. 358.
7. L’inici de la seqüència cronològica tractada es correspon amb el moment de consolidació definitiva d’unes autèntiques

administracions municipals arreu de Catalunya i de bona part de la Corona d’Aragó: Manuel sánChez Martínez i Pere orti

gost, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», dins Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat 
a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pàg. 233-278; orti, «El Consell de Cent..., pàg. 21-48. De
manera puntual, es farà referència a episodis anteriors al 1340. També cal dir que l’etapa que s’enceta entre 1440 i 1450, és a
dir, l’avantsala de la Guerra Civil catalana, s’entreveu decisiva en l’evolució de la capitalitat barcelonina sobre el Principat, però
requeriria una recerca complementària a la que sustenta aquesta contribució.

8. El valor de la correspondència com a font per a l’estudi sistemàtic de les relacions polítiques entre ciutats (enmig d’altres temes
possibles) ja ha estat posat en relleu per diversos autors en el cas de la Corona d’Aragó, en consonància igualment amb la
historiografia europea recent: Vicent baydal sala, «La xarxa epistolar del Consell municipal de Barcelona, 1433-1550», 
XI Congrés d’Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (2009), del mateix autor: «El género epistolar en las escribanías municipales 
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Així, doncs, proporciona una visió prou completa de les relacions entre una de les cinc 
principals ciutats de la Catalunya baixmedieval, alhora que capital indiscutible de la regió 
nord-oriental, i Barcelona.9 

En concret, la base del treball són les més de vuitanta missives enviades pels jurats  
de Girona a les autoritats barcelonines durant el lapse esmentat. I és que el govern local de 
Barcelona representava el segon interlocutor principal del de Girona, per bé que a força 
distància del primer, la monarquia (ben entès, els successius reis, reines, infants, vicecan-
cellers i altres alts càrrecs de la cort i de l’administració reials). Complementant aquests 
documents amb alguns altres, en especial, les lletres de resposta rebudes dels consellers 
de la Ciutat Comtal que puntualment encara es conserven a l’arxiu del municipi gironí 
(algunes, fins i tot, anteriors a l’etapa en què ens centrem), s’hi planteja observar el se-
güent:10 

D’entrada, es fa atenció a les circumstàncies i a les motivacions per les quals els jurats 
de Girona es dirigiren als seus homòlegs de Barcelona. I així, es discerneix entre les oca-
sions en què el propòsit era simplement demanar informació sobre fenòmens o esdeveni-
ments amb incidència arreu de Catalunya; sol·licitar assessorament de cara al disseny i a 
l’aplicació de determinades polítiques fiscals; defensar els drets i interessos dels ciutadans 
de la capital gironina davant d’altres institucions; o, en una passa més, demanar el suport 
(fins i tot, la intercessió) dels governants de la Ciutat Comtal en una negociació a diverses 
bandes amb la cort del rei o en el marc de sessions de Corts. Revisat això, se cerca alguna 
lògica en la successió dels assumptes tractats, amb l’objectiu de captar una certa evolució 
de la capitalitat barcelonina durant la Baixa Edat Mitjana des del punt de vista dels vincles 
que hi mantenia una altra de les grans ciutats del Principat.

Barcelona com a model i consellera

Tal com apuntàvem, després de la monarquia, els consellers de la ciutat de Barcelona 
foren l’altra instància a què els regidors de Girona s’adreçaren amb més freqüència entre 
1340 i 1440. En general, els jurats gironins els interpel·laren convençuts que constituïen 
una bona font d’informació, potser de les més qualificades del Principat. Ho feien di-
rigint-s’hi amb certa confiança o, com a mínim, amb unes formes de tractament menys 

de Valencia y Barcelona (siglos xiv-xvi)», dins Vicent Josep esCartí (coord.), Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura en 
catalán, de la Edad Media a la Renaixença, Los Ángeles/Buenos Aires, Argus-a, 2013, pàg. 81-98; «Les relacions epistolars de 
les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles xvi i xvii (c. 1510-c. 1630)», Scripta, 1 (2013), pàg. 105-136; Agustín 
rubio vela, Epistolari de la València medieval, València-Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2 vols., 1985-2003; 
Laurence buChholzer-réMy, Une ville en ses réseaux: Nuremberg à la fin du Moyen Âge, París, Belin, 2006.

9. En efecte, el rang de Girona en termes demogràfics, socio-econòmics i polítics (capital de batllia, vegueria i d’un bisbat extens i
poblat) el converteix en un bon cas per analitzar la preponderància de la urbs barcelonina: Flocel sabaté Curull, El territori de la 
Catalunya medieval: Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana, Barcelona, Rafael Dalmau, 1997, pàg. 167-225, 
249 i 253-254; Víctor Farías zurita i Pere orti gost, «Història i dinàmiques ciutadanes», dins Antoni Pladevall i Font (dir.),
L’Art Gòtic a Catalunya. Vol. III, Arquitectura. Dels palaus a les masies, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003, pàg. 21-33;
Christian guilleré, «Le crédit à Gérone au début du xive siècle (1321-1330)», dins Antonio eiras roel (ed.), La documentación 
notarial y la Historia, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, vol. II, Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 1984, vol. II, pàg. 363-379; Lluís sales i Favà, «Crédito y redes urbanas: el caso de Girona y las pequeñas 
ciudades de su entorno en el siglo xiv», dins David Carvajal de la vega et al. (eds), Redes sociales y económicas en el mundo
bajomedieval, Valladolid, Castilla ediciones, 2011, pàg. 135-154.

10. També podrien ser d’ajuda per aquesta recerca les cartes registrades en els mateixos volums de correspondència enviada
custodiats a l’arxiu del municipi de Barcelona. S’han editat unes quantes de les lletres adreçades a la ciutat de l’Onyar, encara que 
malauradament la majoria pertanyen a un període una mica posterior al tractat. En tot cas, hi advertim força continuïtat respecte
dels temes abordats: Eduard sierra valentí, «Lletres dels consellers de Barcelona als jurats de Girona (segles xiv-xv)», Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, 50 (2009/01), pàgs. 139-172.
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rígides que les reservades per a representants de l’administració reial o de la jerarquia 
eclesiàstica. Documentem la situació en contexts diferents. A tall de mostra: en l’inici dels 
atacs als calls jueus de la corona el juliol de 1391 o en una escalada de tensions entre ca-
talans i genovesos de dos anys després, que conduí a l’arrest de mercaders de la república 
lígur que es trobaven al Principat.11 

Aquestes relacions epistolars tenien lloc dins de la xarxa que d’ordinari traçaven els 
consistoris de moltes viles i ciutats, no només del Principat, sinó del conjunt de la Corona 
i, de vegades, de territoris veïns.12 Tot i això, s’observa que la circulació de notícies s’in-
tensificava en moments d’amenaces, com les al·ludides, o de conteses bèl·liques, tal com 
s’evidencia durant la invasió armanyaguesa de 1389-1390 o la guerra amb Castella de 
1429-1430.13 

En els exemples referits fins ara, s’entreveu una bona entesa entre els governs mu-
nicipals disposats a cooperar per fer front al mateix problema. Però no sempre fou així, 
almenys, a la llum de la correspondència mantinguda entre els executius de Girona i Bar-
celona.14 Sense anar més lluny, enmig de la conjuntura d’incertesa immediata a la mort de 
Martí l’Humà, el maig de 1410, les gestions fetes des de la ciutat de l’Onyar per articular 
una posició conjunta dels estaments del bisbat gironí en la disputa successòria despertà els 
recels dels consellers barcelonins, si bé la desconfiança ja era palesa en l’altra part l’ende-
mà mateix de la defunció del monarca: els jurats de Girona retragueren als seus homòlegs 
de la Ciutat Comtal el fet de no haver-los notificat el succés.15

En síntesi, els edils gironins tendiren a recórrer als representants municipals de Barce-
lona, conscients de la informació de què aquests disposaven. Això sol no permet sostenir 
la preeminència de la Ciutat Comtal en el panorama polític del Principat; tanmateix, al-
tres elements hi contribueixen. Destaca el fet que en diverses poblacions catalanes l’exem-
ple barceloní servís molt sovint de mirall per organitzar les institucions i la política locals. 
Ben mirat, en el cas de Girona, la tendència ja queda palesa en l’etapa més primigènia de 
formació d’una administració de caràcter municipal.

Concretament, s’observa quan, el 25 de gener de 1284, el rei Pere II, de tornada de 
les decisives Corts que s’acabaven de celebrar a Barcelona, aprovà diverses concessions 

11. Quant al primer exemple, val la pena precisar que els magistrats gironins volien contrastar la notícia de les agressions a la jueria
de València rebuda per un veí a títol particular a través d’una lletra enviada per un mercader gironí instal·lat a la capital del Túria: 
AMGi, (Arxiu Municipal de Girona), I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1391-92, f. 10v (15-VII-1391). Sobre els fets de 1391, a la ciutat de
l’Onyar i el context general de la Corona, vegeu: Jaume riera sans, «Els avalots del 1391 a Girona», dins Jornades d’Història
dels jueus a Catalunya, Girona, Ajuntament de Girona, 1990, pàg. 95-159. Pel que fa als conflictes amb Gènova: AMGi, I.1.2.1.,
llig. 7, reg. de 1393, f. 9r (8-V-1393). 

12. baydal, «La xarxa epistolar...».
13. Per ordre de menció: AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1389, f. 10r (7-VIII-1389) - 28r (22-XI-1389); I.1.2.7., llig. 1, plec 2, n. (19-

VII-1429). En l’entrada de Bernat VII d’Armanyac a la tardor de 1389, la ciutat de Girona esdevingué la principal instància
que informava del moviment de tropes a la resta de viles i ciutats catalanes durant els primers mesos abans que la host reial i
l’exèrcit organitzat pels administradors del General no acudissin a la defensa del Principat: Maria Teresa Ferrer Mallol, «La
organización militar en Cataluña en la Edad Media», Revista de historia militar, 45 (2001), pàg. 119-222, en especial, pàg. 133, 153, 
161, 176-177 i 222. Quant al segon episodi, vegeu, per exemple: Luis Pablo Martínez sanMartín, «Guerra, Estado y organización 
social de la producción. La Corona de Aragón en guerra con Castilla (1429-1430)», Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993),
pàg. 445-471. 

14. Un exemple primerenc del fet que des de la ciutat de l’Onyar i d’altres grans poblacions catalanes no sempre s’acceptà de
bon grat la supremacia barcelonina, el trobem en les reticències a prestar jurament a un conseller barceloní que havia d’actuar
d’administrador d’una armada per a l’anomenada guerra de l’Estret aprovada en unes Corts de 1340. L’episodi està explicat amb 
detall a: Manuel sánChez i Sílvia gassiot, «La “Cort General” de Barcelona (1340) y la contribución catalana a la guerra del
Estrecho», dins Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional (1988), Barcelona, Generalitat de Catalunya,
1991, pàgs. 222-240.

15. Entre d’altres missives, destaquem: AMGi, I.1.2.1, llig 8, reg 3 f. 51r (1-VI-1410), 60r-61r (15-IX-1410). Més d’una contribució del 
present congrés, a banda d’altres recerques actualment en curs, evidencien la necessitat d’estudiar a fons els anys de l’anomenat
Interregne previ al Compromís de Casp i de revisar els postulats historiogràfics tradicionals als quals no podem referir-nos com
caldria aquí. En qualsevol cas, el moviment que es documenta des de la cúpula municipal de Girona degué avançar en paral·lel
(si es que no mantingueren connexions) amb la coneguda «unitat» del braç militar gironí que pretenia celebrar un Parlament
«general» a Peralada a finals d’estiu de 1410: Santiago sobrequés vidal, El compromís de Casp i la noblesa catalana, Barcelona,
Curial, 1973, pàgs. 185-251.
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a un grup de ciutadans gironins que li ho havien suplicat. La majoria s’ocupaven de les 
contribucions que justament aleshores la comunitat, com les de la resta de Catalunya i de 
la corona, haurien de satisfer a la monarquia i, en un darrer apunt, s’atorgava per primer 
cop de forma explícita la facultat de nomenar representants per governar la ciutat al cos-
tat dels oficials reials. A més, però, a través de dos capítols, s’estenien als gironins els usos 
i costums de què gaudien els ciutadans de Barcelona i que precisament havien estat con-
firmats de forma oficial pel propi monarca en el cèlebre privilegi Recognoverunt Proceres 
pocs dies abans, l’11 de gener.16 

Si bé aquesta difusió dels costums i privilegis dels ciutadans de Barcelona també ha 
estat documentada en altres ciutats, com Igualada, Granollers, Mataró, Vilafranca del 
Penedès, Vic o, fins i tot, Càller (Sardenya), a Girona es mostra molt arrelada i amb conti-
nuïtat al llarg dels segles xiv i xv.17 Tant és així que, arran d’una provisió del rei Alfons III 
de 1333, s’establí que, davant de qualsevol dubte, sempre calia donar validesa (i sense re-
querir cap altra prova) a les lletres testimonials enviades pels consellers de Barcelona que 
glossessin algun ús pel qual es regien els seus conciutadans, a fi que fos adoptat pels veïns 
de la ciutat de l’Onyar.18 Per això advertim que, en més d’una ocasió, els jurats de Girona 
es dirigiren als regidors de la Ciutat Comtal perquè els detallessin per escrit algun aspecte 
concret dels costums i així posar-lo en pràctica en els mateixos termes.19 A la llarga, per 
tant, força continguts del Recognoverunt Proceres acabaren integrant les compilacions con-
suetudinàries pròpies de la ciutat de Girona i el seu entorn.20

16. Christian guilleré (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Barcelona-Lleida, Fundació Noguera/Pagès Editors,
2000, doc. 8 (25-I-1284). La tradició historiogràfica sempre ha tendit a considerar aquest privilegi com l’acta fundacional de
l’administració local gironina i només alguns autors han assenyalat la darrera qüestió: Ferran valls i taberner, «Els antics
privilegis de Girona i altres fonts documentals de la compilació consuetudinària gironina de Tomàs Mieres», Estudis Universitaris 
Catalans, XII (1928), pàg. 171-208; Josep M. Font i rius, «Orígenes del régimen municipal de Cataluña», dins Josep M. Font

i rius, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985 (treball
original de 1945-46), pàg. 281-560, en especial pàg. 497; Christian guilleré, Girona al segle xiv, Girona/Barcelona, Ajuntament
de Girona-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, vol. I, pàg. 152-156. Per altra banda, pel que fa a la confirmació de
costums i concessions obtingudes per la ciutat de Barcelona que inclou la primera part del cèlebre privilegi: Antonio María
aragó Cabañas i Mercedes Costa Paretas, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Barcelona, Archivo de la
Corona de Aragón, 1971, doc. 22. Una anàlisi recent del document, des del punt de vista de la noció de ciutadà i comparat amb
altres textos legislatius cabdals per als habitants de la Ciutat Comtal, a: Carolina obradors suazo, Immigration and Integration
in a Mediterranean City: The Making of the Citizen in Fifteenth-Century Barcelona, Florència, European University Institute, tesi
doctoral inèdita, 2015, vol. I, pàgs. 55-62 (agraeixo a l’autora la possibilitat de consultar la recerca abans de ser publicada). Sobre 
el context general del Principat i la Corona: José Luis Martín rodríguez, «Privilegios y cartas de libertad en la Corona de
Aragón (1283-1289)», dins l’obra del mateix autor Economía y sociedad de los reinos hispánicos de la Baja Edad Media, Barcelona, 
El Albir, 1983, vol. I, pàg. 185-235; Vicent baydal, Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: els orígens del contractualisme
al Regne de València (1283-1330), Barcelona, Noguera, 2014, pàg. 264-290.

17. Guillem M. de broCà i de Montagut, Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y exposición de las instituciones
del derecho civil del mismo territorio en relación con el código civil de España y la jurisprudencia, vol. I, Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1985 (obra original de 1918), pàg. 300-318, 324 i 336-341; Ferran valls i taberner, «Les consuetuds i franqueses
de Barcelona de 1284, o Recognoverunt Proceres», dins, Obras selectas, Madrid/Barcelona, CSIC, 1954, vol. II, pàg. 135-141.
Val la pena de tenir present que en els tres primers casos esmentats (als quals podrien afegir-se Vilanova i la Geltrú i Caldes
de Montbui) l’assimilació va lligada a la seva incorporació com a carrers de Barcelona durant el quatre-cents. Amb tot, a tenor
d’una provisió de Ferran II de 1510, s’ha plantejat que a inicis del segle xvi el contingut del Recognoverunt Proceres ja es podria
considerar estès a tot el Principat.

18. guilleré, Llibre Verd..., doc. 117 (17-VI-1333). El document també és editat a partir d’una altra còpia a valls i taberner, «Els 
antics privilegis..., pàg. 146.

19. A tall de mostra, en un cas de 1415, els edils de Girona volien legislar sobre processos manufacturers altament contaminants, com 
agranar pastell o adobar pells. Així mateix, en un cas de 1440 a què tornarem a referir-nos, la necessitat sorgí arran de nous tràmits 
exigits pels recaptadors de la lleuda reial (AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 5, f. 73v-74r (20-IV-1415); llig. 9, reg. 4, f. 107v (17-VI-1440). 
Puntualment, els assessors legals del monarca també es basaren en aquesta assimilació per dirimir sobre algun assumpte, com ara 
en un episodi de 1342, en què, d’acord amb una carta enviada per Pere III al batlle de la ciutat de l’Onyar, alguns gironins que
posseïen molins fora del Monar reial estaven atraient fariners i flequers que hi portaven el gra a moldre. I el monarca assenyalà
que aquests col·lectius professionals havien d’acudir obligatòriament als molins propis del rei, segons disposava un costum escrit
de la Ciutat Comtal i que, tenint en compte el fet que els ciutadans de Girona tenien privilegi de regir-se pels usos dels de
Barcelona, calia respectar (AMGi, Llibres manuscrits de tema divers, reg. 24503, f. 6r-v (26-IV-1342).

20. Així ho han detectat diversos autors en la compilació de costums gironins elaborada pel jurista Tomàs Mieres l’any 1439, identificant 
el Recognoverunt Proceres barceloní rere més de trenta capítols i convertint-se en la segona font en importància: Les col·leccions
de Costums de Girona, a cura de Josep M. Pons guri, Barcelona-Lleida, Fundació Noguera-Virgili & Pagès, 1988, pàg. 24, 38
i 52; Costums de Girona de Tomàs Mieres, edició crítica i traducció d’Antoni Cobos Fajardo, Girona, CCG, 2001, pàg. 25. La
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El model barceloní de dret local es propagà, doncs, des de finals del dos-cents. Així 
mateix, l’exemple de la ciutat de Girona evidencia que també tingué repercussió a propòsit 
de certes estructures o pràctiques de govern. De vegades, no tenim testimonis que provin 
que una determinada institució o fórmula política derivava de la voluntat manifesta dels 
regidors gironins d’imitar les establertes a la ciutat de Barcelona. Per exemple, respecte 
de l’ofici de mostassaf, creat per un privilegi reial de l’any 1351, el text de la provisió coin-
cidia en la majoria de punts amb l’obtinguda amb la mateixa finalitat per la Ciutat Comtal 
l’any 1337, però no s’hi plasmà amb claredat (ni transcendí en les negociacions prèvies) 
que s’hagués pres el precedent barceloní com a referència.21

Per contra, els representats de Girona apel·laren explícitament al model de Barcelona 
en sengles privilegis aconseguits del monarca a la primera meitat del segle xv. D’una ban-
da, l’any 1430, el de l’organització d’un sagramental liderat pel govern local de la ciutat 
de l’Onyar i que s’havia d’estendre per la batllia, la vegueria i el bisbat de què era capital, 
textualment, amb l’objectiu de repetir els bons resultats, en essència, la pau i la concòr-
dia aconseguida, entre d’altres llocs, a la vegueria del Vallès (on s’havia implantat des 
de Barcelona).22 De l’altra, l’any 1443, el de la institució d’una taula de canvi municipal 
a semblança de la que ja estava en funcionament a la Ciutat Comtal des de 1401 («una 
taula assegurada com la obtench Barchinona»).23 Podem afegir-hi, en la mateixa línia, una 
petició elevada l’any 1393 a Pere Pont, secretari reial d’orígens gironins, amb què es volia 
aconseguir una provisió signada pel monarca sobre jueus i conversos idèntica a una ator-
gada a Barcelona, una còpia de la qual li enviaven, encara que n’ignorem el resultat final.24

Amb tot, la imitació d’estructures i models constitueix un tema molt complex i que 
no admet explicacions lineals. I això, malgrat gestos tan evidents com els comentats. Per 
adonar-se’n, segurament n’hi ha prou de constatar, en el conjunt d’administracions locals 
catalanes, la varietat de termes a l’hora de designar càrrecs amb funcions molt semblants, 

permeabilitat de la legislació local gironina (com la d’altres poblacions) als textos de dret municipal de Barcelona també s’observa 
en les conegudes ordinacions d’en Santacília tocants a qüestions urbanístiques i de veïnatge: Jaume ribalta haro, Dret urbanístic 
medieval de la Mediterrània, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra-Institut d’Estudis Catalans, 2005, pàg. 33-38.

21. L’apel·lació a Barcelona només apareix de forma indirecta quan en l’atribució dels afers en què podria intervenir i els bans que
podria exigir aquest nou oficial s’afirma que fossin els mateixos pels quals ja estava facultat el mostassaf que actuava «in civitate
Barchinone». Per al privilegi: guilleré, Llibre Verd.., doc. 265 (10-IV-1351). Per a les negociacions prèvies: AMGi, I.1.2.1, llig. 5, 
reg. 4, f. 41r (VII-1350). Sobre Barcelona i la corresponent concessió: Carles vela aulesa, «Les ordinacions de mercaderies
encamerades o falsificades. Evolució del control municipal sobre la qualitat de les espècies i les drogues (segles xiv- xv)», BQH, 5, 
2001, pàg. 19-45; Montserrat bajet royo, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle xvi. Edició del “Llibre de les
Ordinations”, Barcelona, Fundació Noguera, 1994, pàg. 238-241.

22. AMGi, I.1.1., n. 50, f. 31r-32r (31-VII-1430); Griselda juliol (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Barcelona-
Lleida, Fundació Noguera i Pagès Editors, 2001, doc. 98 (31-X-1430); Coral Cuadrada, «Els greuges del Sagramental en les Corts 
catalanes, segles xiv-xv», dins Les Corts a Catalunya, Actes..., pàg. 208-216. Mesos abans de la petició del privilegi, els regidors
gironins es volgueren assabentar amb detall de la manera de funcionar del sagramental existent a la vegueria de Barcelona i
demanaren als consellers de la seva capital un trasllat del document fundacional amb totes les ordinacions i capítols que incloïa
(AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 2, f. 37v, 29-III-1430).

23. juliol, Llibre Vermell..., doc. 104 (23-I-1443). Cal tenir en compte, però, que l’obtenció del privilegi s’emmarca en una complexa
negociació de síndics gironins amb la reina Maria i amb Mateu Pujades, tresorer d’Alfons el Magnànim, que segurament derivà
de pressions per part de la monarquia a fi d’arrencar una ajuda pecuniària de la ciutat de l’Onyar. Així les coses, a banda que el
privilegi no fou d’aplicació immediata (no s’acabà inaugurant una taula de canvi municipal fins a la llunyana data de 1568), la
mateixa concessió representava una més de les peticions «de poch caler» ideades pels magistrats gironins per donar «color e talla al 
donatiu» que es proposaven fer al rei (AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 11v, 11v i 12r (14-III-1441)). Quant a la creació de la taula de 
canvi de Barcelona, procés en què, tanmateix, no intervingué la monarquia amb cap provisió, més enllà de l’assegurament de la ins- 
titució per part de representants municipals davant del veguer reial: Pere orti gost, «Les finances municipals de la Barcelona dels 
segles xiv i xv: Del censal a la Taula de Canvi», dins sánChez, El món del crèdit..., pàg. 257-282, en especial, pàg. 272-274.

24. AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393, f. 18v (12-VIII-1393). En relació a diverses lletres reials d’aquell moment que poden estar
relacionades amb la petició esmentada: riera sans, «Els avalots..., pàg. 135-149. Val a dir que, durant l’any 1393, la voluntat del rei 
Joan I d’organitzar una nova expedició a Sardenya desencadenà una intensa i obscura campanya de pressió a les administracions 
municipals, entre les quals Girona, per tal d’aconseguir-ne col·laboració econòmica. En molts casos s’utilitzaren investigacions
judicials sobre els atacs a calls jueus de 1391 com a arma per forçar els representants locals a negociar, cosa que explicaria el
contingut de la provisió sol·licitada: Albert reixaCh sala, Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval:
Girona, 1345-1445, Girona, Universitat de Girona, Tesi doctoral inèdita, 2015, vol. I, pàg. 214-218.
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i també les diferències i particularitats en la concreció de figures que s’anomenen igual.25 
En pocs mots, l’articulació de les institucions municipals del Principat no es basà només 
en el mimetisme o en la reproducció d’un únic model. 

Això no obstant, entre els referents disponibles, el barceloní es presentava com un dels 
més atractius, de manera que els representants de Girona s’hi recolzaren amb freqüència. 
En part, ho feren per resoldre dubtes que se’ls presentaven, encara que, alhora, amb el 
propòsit de legitimar les polítiques que adoptarien. Així, la correspondència del període 
analitzat ofereix bastants exemples de consultes formals dels regidors gironins als de Bar-
celona, interpel·lats també per magistrats d’altres poblacions, tal com ja hem apuntat.26 
Documentem consultes de contingut divers, per bé que predominen les tocants a qüestions 
fiscals, és a dir, sobre la forma de contribució de col·lectius amb certes particularitats o 
sobre l’aplicació d’algunes figures de fiscalitat indirecta.27

Pel que fa al primer apartat, és relativament conegut l’aclariment ofert l’any 1325 pels 
consellers barcelonins als seus homòlegs de Girona sobre de quina manera havien de 
tributar, en les talles repartides entre tota la comunitat, grups en situacions intermèdies 
respecte d’estaments ben definits, com ara els simples tonsurats, els procuradors d’ordes 
religioses, els beneficiaris d’una franquesa individual de quèstia i els oficials i els escrivans 
de delegacions règies naturals de la ciutat.28 Uns anys després, es repetí la pregunta a pro-
pòsit de les mullers o vídues de juristes, físics, cirurgians i mestres en medicina veïns de 
la localitat, professionals que acostumaven a gaudir d’exempcions fiscals pels serveis que 
prestaven al comú.29

La fiscalitat indirecta sota control municipal –o sigui, la punció sobre el consum i la 
circulació de productes i mercaderies a través de distints gravàmens anomenats imposi- 
cions– també suscitava dubtes, de vegades. Així, l’any 1382, gràcies a la missiva enviada 
pels consellers de Barcelona, comprovem que els edils gironins volgueren saber què paga-
ven els eclesiàstics en els impostos indirectes sobre el vi i el pa.30 Dues dècades més tard, 
s’adverteix un conflicte similar entorn de la imposició de la farina i la necessitat de pesar 
tant el forment abans d’entrar al molí com la farina obtinguda, sempre amb l’objectiu 
d’evitar fraus que perjudiquessin els arrendataris de l’exacció. Altre cop, però, el clergat 
exigia un tracte diferencial, i des del govern de Girona es volien comprovar els instru-

25. Sobre aquesta constatació, en un treball clàssic al respecte: Font i rius, «Orígenes del régimen..., pàg. 511-512. En síntesis més
recents: Flocel sabaté Curull, «Administración general de la Corona», dins Eloísa raMírez vaquero, et al. (coord.) Historia de 
España, La época medieval: administración y gobierno, Barcelona, Istmo, 2003, pàg. 345-467, en especial, pàg. 421-429.

26. De diversos moments anteriors al 1350 se n’han localitzat per part dels edils de Manresa, Vic, Lleida, Montblanc o de la mateixa 
ciutat de València (Ferrer Mallol, «Projecció exterior..., pàg. 358 i 387).

27. Com mostra Pere Orti, les consultes formals adreçades, justament des de Girona i Manresa, als consellers barcelonins a principis 
del tres-cents a propòsit del pagament d’impostos directes constitueixen la millor font sobre com es feien les talles a Barcelona:
Pere orti Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC, 2000, pàg. 594-598. Pel que fa 
a d’altra informació sobre procediments fiscals (com ara l’anomenat sistema del butlletí per a la recaptació d’exaccions indirectes) 
que contínuament circulava entre governs locals de viles i ciutats catalanes (en concret, amb exemples tocants a la mateixa
Barcelona, Cervera, Manresa, Lleida o Vic), vegeu, juntament amb la bibliografia específica a què es remet: Pere verdés Pijuan, 
«La ciudad en el espejo: hacienda municipal e identidad urbana en la Cataluña bajomedieval», Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Medieval, 16 (2009-10), pàgs. 137-173.

28. A falta de la consulta inicial, se’n coneix la resposta, lletra que, a més, meresqué ser registrada al primer llibre de privilegis de la
ciutat: guilleré, Llibre Verd..., doc. 74 (25-IX-1325). Un comentari detallat pel que fa al grup de simples tonsurats: Pere verdés 
Pijuan, «La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña durante la época bajomedieval», dins Jordi Morelló

baget (ed.), Financiar al reino terrenal: la contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos xiii-xvi), Barcelona, 2013, pàg. 
131-168, en especial, pàg. 137-138.

29. AMGi, I.1.2.7, llig. 1, plec 1, 23-XII-1332. També fou copiada al cartulari esmentat: guilleré, Llibre Verd..., doc. 114. Vegeu el
comentari d’aquest document a Orti, Renda i fiscalitat..., pàg. 596-598.

30. Se’ls respongué que el clergat no tributava pel vi destinat a consum propi i que, en canvi, el que venien estava subjecte a impost, si 
bé n’assumia la taxa el comprador. També els aclariren que els canonges no pagaven res en el cas del pa: Carme batlle gallart, 
La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo xv, Barcelona, CSIC, 1973, pàg. 115. Vegeu l’edició de la lletra de
resposta a: sierra valentí, «Lletres dels consellers de Barcelona..., pàgs. 144-145.
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ments de què disposava l’administració barcelonina i obligar-los a seguir procediments 
similars.31

Els representants de la ciutat de l’Onyar també demanaren assessorament als regi-
dors barcelonins en parcel·les fiscals que no eren competència del consistori, encara que, 
òbviament, afectaven als interessos dels membres de la universitat. A tall de mostra, una 
consulta enviada l’any 1414 es referia a les franqueses de què fruïen els responsables de 
portar vitualles a la Ciutat Comtal, mentre que una altra del 1440, a què ja hem fet refe-
rència, s’ocupava dels greuges provocats pels recaptadors de la lleuda (un impost igual-
ment indirecte, però vinculat al patrimoni regi) a l’hora de controlar l’extracció de merca-
deries fora de la ciutat de l’Onyar per part de ciutadans autòctons.32 

Finalment, resulta interessant observar que el desig de saber com actuaven els gover-
nants municipals de Barcelona de vegades se satisfeia a través de canals extraoficials, és a 
dir, no mitjançant correspondència directa amb els consellers, sinó per una via més discre-
ta: gràcies a informants instal·lats a la Ciutat Comtal, com ara missatgers que s’hi havien 
desplaçat per una certa raó o naturals de Girona que hi havien traslladat la residència. 
Trobem més d’una traça d’aquesta pràctica durant els anys de l’Interregne, qui sap si a 
causa de les tensions entre ambdós consistoris, que, segons hem suggerit, s’entreveuen en 
aquell moment. 

Per exemple, a la primavera de 1410, volien saber a través de Francesc Segurioles, 
un dels síndics enviats a les Corts que tenien lloc aleshores a Barcelona, si allí la festa de 
Corpus se celebraria amb joglars; i el juliol de 1412, després de la proclamació de Ferran 
d’Antequera com a rei, els interessaven encara més els detalls, que els haurien de ser pro-
porcionats per dos mercaders d’orígens gironins, sobre les festivitats que s’hi haguessin 
organitzat o s’hi organitzarien a propòsit de l’esdeveniment, així com la possibilitat que els 
seus homòlegs barcelonins nomenessin missatgers davant del nou rei.33 

Les indagacions realitzades al marge dels consellers de Barcelona també incidiren 
alguna vegada en aspectes habitualment tractats en les consultes formals, com ara, el fet, 
plantejat l’any 1416, de si els ciutadans de Saragossa pagaven en els impostos que perce-
bia l’erari barceloní sobre la circulació de mercaderies, dubte que hauria de resoldre un 
altre comerciant emigrat feia poc.34 De tota manera, segurament tenien més sentit de cara 
a assumptes que exigien la màxima discreció, com ara la resposta que durant l’any 1417 
havien donat les ciutats de Lleida i Tortosa a una proposta (probablement controvertida) 
dels consellers barcelonins d’enviar una ambaixada en nom del braç reial davant del re-
centment entronitzat Alfons el Magnànim. Ho encarregaren al doctor en lleis Francesc 
Serra, el qual hauria de certificar-se «secretament» d’aquella informació.35

La relació que mantenia el govern municipal de Girona amb el de Barcelona durant el 
període tractat posa de manifest que la Ciutat Comtal constituí, en moltes situacions, el 
referent a tenir en compte i, fins i tot, una font de legitimitat. Tanmateix, la importància 
de Barcelona des d’aquest punt de vista s’ha d’interpretar en el marc d’una xarxa amb 
diversos llocs centrals, és clar que convenientment jerarquitzats. Girona s’emmirallava en 
el model barceloní, igual que altres municipis ben estudiats, com Cervera, per bé que la 

31. AMGi, I.1.2.1., llig 8, reg. de 1416-18, f. 29r (27-X-1416).
32. Successivament: AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 5, f. 53v (2-VIII-1414); I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 107v (17-VI-1440).
33. AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 3, s.f. (29-IV-1410); I.1.2.1., llig. 8, reg. 4, f. 32v (1-VII-1412). A propòsit, justament, de la recepció

que oferí la ciutat de Barcelona al nou rei Trastàmara: Miguel rauFast ChiCo, «¿Un mismo cerimonial para dos dinastías? Las
entrades reales de Martín el Humano (1397) y Fernando I (1412) en Barcelona», En la España Medieval, 30 (2007), pàg. 91-130.

34. AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. de 1416-18, f. 13r (23-V-1416), 25r-v (20 d’agost de 1416). Podem afegir-hi que Arnau Terrades,
mercader i ciutadà de Barcelona, originari de Girona, també fou interpel·lat pels jurats per altres afers de la Ciutat Comtal
independents de les decisions del consistori d’aquesta, com ara l’estat dels preus del coure i de l’estany amb marca de Cornualla
(AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. de 1416-18, f. 45v, 18-IV-1417).

35. AMGi, I.1.2.1., llig 8, reg. de 1416-18, f. 66r-v (27-VII-1417).
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capital de la Segarra tampoc perdé mai de vista l’exemple de Lleida.36 Al mateix temps, la 
ciutat de l’Onyar, a banda de ser receptora d’influències de Barcelona, també n’irradià a 
d’altres localitats de menor rang de la diòcesi que encapçalava, com Sant Feliu de Guíxols 
o Besalú.37

Barcelona en l’escaquer polític del Principat: 
cercar-ne la complicitat i la intercessió

En paral·lel a la imitació d’estructures o a les consultes oficials, el cas de Girona il·lumina 
un altre terreny on s’adverteix bé el pes creixent del govern municipal de Barcelona en 
l’escenari polític: el suport que prestà de cara a la defensa dels interessos d’altres localitats 
del Principat. No cal insistir en el fet que, lluny de l’aspiració de juristes com Tomàs Mi-
eres, en el sentit que totes les ciutats podien ser considerades repúbliques, la vertebració 
política de la Catalunya baixmedieval havia donat peu a un mosaic jurisdiccional complex 
i en el que coexistien diversos poders laics i eclesiàstics, si bé amb una extensió força im-
portant de la jurisdicció exercida pels delegats territorials del monarca, els veguers.38 

En qualsevol cas, és en aquest context que els regidors de Girona s’adrecen a llurs 
homòlegs de Barcelona per facilitar-los el primer contacte o la negociació amb altres au-
toritats. Un exemple inicial apareix en la correspondència intercanviada a principis de la 
dècada de 1380 a propòsit de la lleuda que l’arquebisbe de Tarragona percebia al castell 
costaner de Tamarit (Tarragona), un pas ineludible en la navegació nord-sud per la costa 
catalana. Els jurats gironins ja havien intentat negociar directament amb la cort arquebis-
bal anys enrere i, en aparença, havien aconseguit comprar l’exempció d’aquell tribut. Tot 
i això, en un procés que s’allargà dècades, calgué l’associació amb el consistori de Barce-
lona per abordar l’afer amb moltes més garanties.39

36. A propòsit del fet que Cervera tendia a equiparar-se amb la ciutat de Barcelona, encara que excepcionalment també amb Balaguer 
i, sobretot, amb Lleida, de les autoritats de la qual calcà estratègies o rebé consell: Pere verdés Pijuan, «“Atès que la utilitat de la 
universitat deu precehir lo singular”: discurso fiscal e identidad política en Cervera durante el s. xv», Hispania, LXXI-238 (maig-
agost, 2011), pàg. 409-436, en especial, pàg. 418, 432. Vegeu-ne molts exemples concrets a l’obra del mateix autor «Administrar 
les pecúnies e béns de la universitat». La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa Edat Mitjana
(Cervera, 1387-1516), Barcelona, Universitat de Barcelona, Tesi doctoral inèdita, 2004, pàg. 333, 382, 383-384, 391, 483, 489, 491, 
510, 534, 549, 968, 1033, 1057 i 1100. També cal tenir present que la mateixa paeria de Cervera en moments puntuals oferí ajuda
a d’altres governs locals. Resulta molt il·lustratiu d’aquesta dinàmica un episodi ben documentat de 1411 en què les autoritats
cerverines detallaren als seus homòlegs de Manresa les mesures preses per tal de reduir els interessos del deute del municipi i,
sobretot, endurir la posició negociadora davant dels creditors: Pere verdés Pijuan, “Per ço que la vila no vage a perdició”. La
gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1387-1516), Barcelona, CSIC, 2004, pàgs. 124-126. En una línia similar, es
conserva la informació proporcionada pels paers de la capital de la Segarra als mateixos edils manresans en relació amb els pactes 
de suport militar mutu entre Cervera i Lleida: Pere verdés Pijuan, «El “veïnatge pactat” de Cervera durant el segle xv», dins
Actes del V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de
l’espai, Barcelona, L’Avenç, 2000, pàgs. 355-366, en especial pàgs. 362-363.

37. Quant al cas de Sant Feliu, constitueix una bona prova del fenomen la còpia d’unes ordinacions locals de la ciutat de l’Onyar que, 
l’any 1358, els jurats de la vila sol·licitaren al batlle de Girona per tal d’imitar-les amb algunes adaptacions (Jaume Codina i Sabí
Peris, «Ordinacions de Girona de l’any 1358», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 28 (1985), pàg. 191-209). A propòsit del
govern municipal de Besalú, documentem també certes consultes de contingut similar a les que els edils gironins dirigien als seus 
homòlegs de Barcelona: AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 35r-v, 13 de maig de 1382; I.1.2.11, llig. 8, reg. de 1416-18, f. 4v (24-II-1416).

38. Sobre aquesta coneguda postil·la de Mieres a les Constitucions Generals: Tomàs Mieres, Apparatus super Constitucionibus Curiarum 
Generalium Cathalonie, Barcelona, Comelles, 1621, vol. II, pàg. 79, citat per Flocel sabaté, «Estamentos, soberanía y modelo político 
en la Cataluña bajomedieval», Aragón en la Edad Media, 21 (2009), pàg. 245-278, en concret, pàg. 266. Un quadre sintètic del marc
jurisdiccional al nord-est català durant la Baixa Edat Mitjana: Pere orti gost, «Els remences i l’exercici de la jurisdicció als segles
xiv i xv: una lluita pel poder polític», dins Rosa lluCh braMon et al. (ed.), Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle
campagne bassomedievali, Cherasco, Università di Sassari, 2015, pàg. 125-153, en especial pàg. 132-141.

39. AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1, f. 23r-v (9-VI-1358); I.1.2.1., llig. 6, f. 30v (25-II-1382); guilleré (ed.), Llibre Verd..., doc. 342 (31-XII-1388); 
I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1389, f. 9r (22-VII-1389); I.1.1., n. 18, f. 86v (17-IX-1389); I.1.1., n. 22, f. 4r-v (1-X-1390); I.1.2.1, llig. 8, reg. 5, 
f. 92r (14-XI-1415).
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El comerç marítim sembla, de fet, una de les qüestions que més cops motivà la cer-
ca de complicitats amb Barcelona per part dels edils de Girona. Així, són relativament 
freqüents les missives dirigides als consellers barcelonins amb què s’intentaven protegir 
embarcacions amb carregaments de gra adquirits pel govern de la ciutat de l’Onyar.40 Ho 
tornem a veure en una disputa de 1414 entorn a gravàmens sobre la circulació de mer-
caderies per mar. En concret, a propòsit de l’anomenada lleuda reial de Tortosa (que 
afectava les nombroses rutes marítimes i fluvials de pas per aquest important enclavament 
i que a la pràctica es cobrava en diversos ports catalans) i de l’impost aplicat sobre els co-
merciants italians. Els jurats de Girona, amb la voluntat de defensar sobretot els habitants 
de la vila de Sant Feliu de Guíxols, com és sabut, amb una vinculació política especial 
amb la ciutat de l’Onyar, sol·licitaren l’ajuda dels consellers de Barcelona per frenar les 
arbitrarietats dels recaptadors d’ambdues exaccions, justament barcelonins, encara que 
actuant sempre en nom de l’administració reial i no pas del govern de la Ciutat Comtal.41 
En la mateixa línia, els edils de la ciutat de l’Onyar, l’any 1441, pretenien evitar que un 
paraire gironí, Bernat Vendrell, i el seu fill Pere, que li havia enviat mercaderies des de 
l’Alguer (Sardenya), paguessin certes lleudes a Barcelona, atès que, segons al·legaven, 
tots els ciutadans de Girona n’havien aconseguit franquesa molt temps enrere.42 Amb 
aquest objectiu, no només es dirigiren a Galceran de Requesens, batlle general de Catalu-
nya i veritable responsable de tot l’aparell destinat al cobrament de l’exacció, sinó també 
als consellers barcelonins.43

En un altre apartat, cal situar les peticions dels regidors de Girona als de Barcelona 
a fi que els donessin suport en causes judicials iniciades a la cort del veguer d’aquesta 
ciutat i que podien acabar implicant ciutadans gironins. Un episodi emblemàtic en aquest 
sentit té a veure amb les marques o represàlies que començaren a ser aplicades, entorn de 
l’any 1412, per la cort del veguer de Barcelona contra tots els sotmesos a la jurisdicció del 
batlle de Girona (i afectant, sense anar més lluny, a mercaders i menestrals que anaven  
a comerciar dins dels límits de la vegueria de Barcelona). L’origen del procés es trobava 
en uns quants habitants de la ciutat de l’Onyar que havien fet fermança en un quantiós 
censal venut per Beatriu, vídua del baró Hug III de Santa Pau, i pel seu fill Galceran I 
Ademar al burgès de Perpinyà Bernat Morgolló. Ja a l’any 1411 hi havia pendents de 
satisfer massa pagues de la pensió i el creditor havia instat l’inici de procediments per 
cobrar-les, cosa que, tal com era habitual, també havia d’incidir en els avaladors. Davant 
d’això, els jurats de Girona hagueren de reivindicar un privilegi, obtingut, en teoria, en el 
marc de la campanya de recuperació de jurisdiccions alienades d’entorn a 1400, que impe-
dia mecanismes judicials com aquells. Amb tot, de ben segur que per aturar les represàlies 
fou encara més determinant la intermediació dels regidors barcelonins davant del veguer 
i d’alts càrrecs de la monarquia.44

40. AMGi, I.1.2.1., llig 9, reg. 1, f. 33r (18-X-1419); reg. 3, f. 49v (16-IX-1434). Tot plegat, s’emmarca en les tensions entre
administracions locals que sovint desfermaven les operacions “públiques” de proveïment cerealístic en què no podem aturar-nos. 
Un estat de la qüestió sobre el fenomen a: Antoni riera Melis, «Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en 
las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media», dins Rafael Hipólito oliva i Pere benito (eds.), Crisis de subsistencia y crisis 
agrarias en la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pàg. 125-161. 

41. AMGi, I.1.2.1, llig. 8, reg. 5, f. 43v (5-IX-1414), 56r (7-XI-1414). Sobre els dos impostos esmentats: Francisca vilella vila, La 
lleuda de Tortosa en el siglo xv: aportación al conocimiento del comercio interior y exterior de la Corona de Aragón, Tortosa, Arxiu
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, 2007; Manuel sánChez Martínez, «Dret dels italians», dins Denis Menjot, et al. (ed.), 
Glosario Crítico de Fiscalidad Medieval, 2012.

42. Sobre l’impost de la lleuda a Barcelona i la complexitat de la seva aplicació en funció de la procedència dels comerciants, malgrat 
la reivindicació tan rotunda dels magistrats gironins sobre el fet que els habitants de llur ciutat estaven exempts d’aquella exempció 
impost: orti, Renda i fiscalitat..., pàg. 407-433.

43. AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 17v-18r (27-VI-1441).
44. AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 4, f. 38v-39r (28-VIII-1412), 39v (10-IX-1412), 44r (10-XI-1412); Ibid., llig. 8, reg. 5, f. 58r (24-XI-1414). 

El privilegi que probablement al·legaven els jurats es trobava dins d’una extensa capitulació signada entre Martí I i els representants 
municipals el gener de 1399, encara que, com a mínim en la versió registrada a un dels cartularis de la ciutat, consta com a no
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Certament, el fet que els representants municipals de Girona demanessin la interces-
sió dels consellers de Barcelona en afers que, d’entrada, només incumbien als primers i 
a l’administració reial, posa en relleu la capacitat de mediació política aconseguida pel 
govern municipal barceloní. L’any 1410, els mateixos jurats de la ciutat de l’Onyar ho 
expressaven amb claredat quan en requeriren l’ajuda davant de la pretensió del veguer 
reial, el cavaller Bernat de Vilarig, d’intervenir sense causa justificada en les eleccions 
de càrrecs municipals dutes a terme el dia 1 de gener, segons era costum: demanaven als 
seus homòlegs barcelonins que, atesa la confiança que els tenien («recorrent a vosaltres 
en qui havem gran confiança») parlessin, coordinant-se amb missatgers enviats ad hoc a 
Barcelona, amb el rei, a fi que el monarca proveís sobre aquell assumpte. A més, val a dir 
que els greuges que el consistori de Girona denunciava en l’exercici de Vilarig, un parell 
de mesos després, portaren els edils a posar en entredit el fet que l’esmentat cavaller ha-
gués obtingut per provisió reial els oficis de veguer i batlle de forma conjunta, causa a què 
també volgueren unir els governants barcelonins.45

Tot apunta que aquesta tendència a cercar l’aval de Barcelona s’accentuà durant el 
segon quart del segle xv. En paral·lel, hi ha diversos indicis que la Ciutat Comtal s’estava 
convertint en un dels principals escenaris per a la negociació política entre la monarquia 
i les comunitats urbanes de Catalunya, al marge, fins i tot, del propi executiu municipal. 
En destaca la consolidació del paper de notaris barcelonins que actuaven com a síndics 
permanents de diverses administracions catalanes.46 

En qualsevol cas, la complexa conjuntura que travessà Girona entre 1436 i 1445 i en 
què s’acabaren confonent les exigències fiscals i la coacció política contra el govern local 
des de l’entorn de la reina Maria i del governador general de Catalunya dóna fe d’aquesta 
evolució. Molt a grans trets, la seqüència s’encetà a finals de 1436, quan Joan Corbera, 
governador general del Principat, es desplaçà a la ciutat de l’Onyar per frenar la renova-
ció de càrrecs del consistori que havia de tenir lloc el primer dia de 1437 i introduir nous 
mecanismes d’atzar en el sistema d’elecció.47 

Igual que havia succeït en escenaris similars de dècades abans, la mesura, concretada 
finalment en un privilegi expedit per la reina a finals de 1437, topà amb fortes resistències. 
Així, els regidors gironins s’adreçaren als seus homòlegs de Barcelona per anunciar-los 
la «novitat» que aquell oficial reial pretenia implementar a la ciutat. Els demanaven, en 
definitiva, certa intercessió davant de la monarquia. Després d’una primera notificació, 
cap a la tardor del mateix 1437, rebaixaren una mica l’alarma inicial i gairebé es mostra-
ren expectants per les millores que podria suposar el fet que els nous càrrecs electes del 
municipi serien ostentats per «los a qui vendrà la sort».48 Tanmateix, els consellers barce-
lonins havien reaccionat amb molta fermesa respecte de casos anteriors: en assabentar-se 
de la intervenció del governador general en el consistori de Girona, es mobilitzaren per 

atorgat pel monarca, atès que es contradeia amb certes constitucions generals de Catalunya: juliol (ed.), Llibre Vermell..., doc. 76. 
XXII (16-I-1399). És molt possible que l’afer encara cuegés l’any 1418, quan els jurats tornaren a recolzar-se en els edils de la 
Ciutat Comtal (AMGi, I.1.2.1., llig 9, reg. 1, f. 12v (8-VI-1418).

45. AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg 3, s.f. (1-I-1410, 10-III-1410).
46. En efecte, és un tema que caldria estudiar bé. Tot i això, des del punt de vista de Girona, sobresurt durant els decennis de 1420

i 1430 la figura del notari Joan Ros, que representava la ciutat de l’Onyar en litigis diversos i en la preparació de greuges per
presentar a les Corts, a banda d’estar al corrent, a través de còpies bastant sistemàtiques, de la correspondència enviada entre
els jurats i l’administració règia. A tall de mostra: AMGi, I.1.1., n. 47, f. 71v-72r (16-II-1425); I.1.1., n. 48, f. 17r-18r (26-II-1426);
I.1.2.1., llig. 9, reg. 3, f. 28v-29r (10-I-1434), 50r (22-IX-1434). La tendència a la contractació de representants permanents vinculats 
a Barcelona en detriment de les missatgeries extraordinàries s’observa en el mateix moment a Cervera: verdés, «Administrar les
pecúnies...»..., pàg. 608-611.

47. L’evolució del sistema d’elecció d’oficis al compàs de diverses modificacions iniciades l’any 1436 i que culminaren l’any 1458 amb 
la instauració del mètode insaculatori ha estat ben estudiada a:: Santiago sobrequés vidal, «Régimen municipal gerundense
en la baja edad media. La “insaculación”», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 10 (1955), pàg. 165-232.

48. AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 37r-v (28-IX-1437).
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aconseguir que, a través dels síndics que hi havia enviat, els representants del Braç Reial 
presents a les Corts que s’estaven celebrant justament a Barcelona des del maig de 1436 
tramitessin un greuge en relació a aquell afer.49 

Sense a penes solució de continuïtat, el setembre de 1440 s’encetà un nou conflicte ins-
titucional amb l’arribada a la capital gironina d’uns comissaris eclesiàstics disposats a per-
seguir contractes usuraris. El desplegament aparatós dels clergues, omplint les esglésies i 
portals públics de la ciutat de cartells demanant la denúncia de qualsevol transacció duta 
terme amb interessos excessius, portà els jurats a demanar, com en ocasions anteriors, el 
consell de les autoritats municipals de Barcelona de cara a evitar aquella «destrucció».50 
Els fets posteriors permeten sospitar que es tractava d’una enèsima estratègia de pressió 
de la corona, desitjosa de negociar amb el govern municipal de Girona una nova contri-
bució “voluntària”. I, com hem vist a propòsit de la concessió del privilegi de la taula de 
canvi l’any 1445, comprovem que ho aconseguí.51 

Breus consideracions finals

En síntesi, a través de l’anàlisi dels intercanvis epistolars entre Girona i Barcelona du-
rant el període 1340-1440, es pretenia veure si, al llarg de les darreres dècades del segle 
xiv i inicis del següent, els consellers barcelonins adquiriren un protagonisme creixent 
en l’escaquer polític del Principat i de la corona. Hem constatat, d’entrada, que el dret, 
el govern i la política locals de la Ciutat Comtal constituïren una referència ineludible 
per a d’altres administracions municipals del Principat des de la fase inicial d’articulació 
d’aquestes institucions al darrer terç del dos-cents. Així, se n’assimilaren pràctiques o se 
n’intentà reproduir fórmules. Alhora, els consellers de Barcelona, a partir d’aleshores, 
actuaren sovint d’assessors de governants d’altres ciutats, que els feien consultes en cas de 
dubtes o conflictes. Això es produí dins d’una xarxa de relacions diversificades entre els 
executius de moltes comunitats catalanes, però la dimensió dels fluxos que convergien a 
Barcelona de ben segur que li atorgaven una posició privilegiada.

Per una altra banda, l’exemple de Girona mostra que els edils barcelonins també aca-
baren essent sol·licitats com a intermediaris davant de l’administració reial i la monarquia. 
Sempre tenint en compte les limitacions de les fonts i de la perspectiva emprades per a 
precisions cronològiques, tot apunta que la capacitat del govern municipal de Barcelona 
d’intercedir dins de l’arena política del Principat s’accentuà a partir de 1410 i, en especial, 
durant els decennis de 1430 i 1440. L’observació, òbviament, hauria de ser contrastada a 
partir d’un estudi global de la presència política de la Ciutat Comtal que caldria assen-
tar-se en les fonts pròpies d’aquest municipi.52 En qualsevol cas, el camí de Barcelona cap 
a la capitalitat catalana molt probablement s’inicià abans de la Guerra Civil de 1462-1472. 

49. Sobre el conflicte que els esdeveniments polítics a Girona suscitaren entre el Braç Reial i la reina Maria en el marc de les Corts:
Josep Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos honrados: Aproximación al estudio de las elites urbanas de la sociedad
catalana bajomedieval (s. xiv- xv)», Revista d’història medieval, 10 (1999), pàg. 331-370, en concret, pàg. 352-354.

50. AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 1r (1-X-1440).
51. Vegeu la nota 23.
52. Força autors estarien d’acord que l’etapa de la primera meitat (o dels dos primers terços) del quatre-cents en l’evolució política

del municipi de Barcelona mereix encara molta recerca. Un treball en què això es pot evidenciar: Antoni riera Melis, «La 
Diputació del General de Catalunya, 1412-1444. El desenvolupament d’una administració autonòmica medieval en un context conflictiu»,
Acta Historica et Archaelogia Mediaevalia, 30 (2010), pàg. 152-249. Afortunadament, aquesta mancança s’està començant a pal·liar 
gràcies a contribucions com la d’Eduard Juncosa en aquest mateix congrés i en què es recullen aportacions prèvies del mateix
investigador.
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I el factor polític no devia ser simplement fruit de la inèrcia de dinàmiques demogràfiques 
o comercials.

Fos com fos, l’episodi mostra que no només els edils gironins cercaren els barcelonins
perquè els prestessin assessorament o un cert suport, sinó que els representants de la 
Ciutat Comtal, en conjuntures com la descrita, també es volgueren erigir com a paladins 
del Braç Reial elevant una ingerència règia en una altra localitat a la categoria d’una greu 
lesió de l’ordre constitucional. L’eix de gravetat del sistema polític català segurament s’ha-
via situat cada cop més al «cap i casal» i els regidors d’aquesta assumien nous rols. 
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L’Ajuntament de Barcelona i la projecció de l’historicisme a la 
Gaceta Municipal de Barcelona (de 1914 a 1929)

Antoni Jordà Fernández* 

Introducció

Les primeres dècades del segle xx van ser, bé ho sabem, d’una gran intensitat política. 
L’actuació de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació Provincial, de la Mancomunitat 
de Catalunya i, més tard, de la Generalitat de Catalunya, configuraren un escenari en el 
què la recuperació dels trets històrics singulars de la ciutat i de Catalunya van ser objecte 
de gran atenció per part de les institucions i dels seus dirigents. Sota aquesta perspectiva, 
l’estudi i recuperació del passat històric de Catalunya esdevingué una tasca continuada 
d’acció cultural, acadèmica i científica. Una tasca que té noms i cognoms: intel·lectuals, 
polítics, juristes, escriptors, historiadors, etcètera, participaren de forma més o menys de-
cidida i entusiasta en aquell escenari.1

També hi foren presents alguns funcionaris d’aquelles institucions implicades, que, 
d’una o altra forma, per tarannà i formació, col·laboraren en aquell procés de recuperació 
històrica. Aquest és el cas d’Agustí Duran i Sanpere en la seva vessant funcionarial-admi-
nistrativa a l’Ajuntament de Barcelona, de manera especial en les primeres etapes de for-
mació de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. La seva gestió directa de l’esmentat 
servei administratiu municipal, i la seva projecció indirecta en diverses publicacions mu-
nicipals (monografies, revistes), així com en la Gaceta Municipal de Barcelona (fundada 
el 1914), permeten valorar de forma més completa i adient l’enorme tasca de divulgació i 
recerca que va encapçalar durant vàries dècades.2

* Catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions, Universitat Rovira i Virgili.
1. La bibliografia és abundant; vegeu, per exemple: Enric Pujol, Història i reconstrucció nacional: la historiografia catalana a l’època 

de Ferran Soldevila, 1894-1971, Catarroja-Barcelona, Afers, 2003; Ramon grau i Fernández, Antoni de Capmany i la renovació de 
l’historicisme polític català, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona, 2006, i «El 
pensament històric de la dinastia Bofarull», dins Josep M. Fradera (coord..), Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 6), 2002, pàg. 121-138; Giovanni C. Cattini, Historiografia 
i catalanisme: Josep Coroleu i Inglada: 1839-1895, Catarroja - Barcelona, Afers, 2007; Josep M. Fradera, «El passat com a present 
(la historiografia catalana de la revolució liberal a la Renaixença)», Recerques, 23 (1990), pàg. 53-71; Antoni siMón tarrés, «Els 
mites històrics i el nacionalisme català. La història moderna de Catalunya en el pensament històric i polític català contemporani
(1840-1939)», Manuscrits, 12 (1994), pàg. 193-212.

2. Vegeu referències a: Eulàlia duran, «Agustí Duran i Sanpere (1887-1975): història urbana», dins Ramon grau (coord.), Recurs 
al passat i modalitats historiogràfiques a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 20),
2014, pàg. 247-260; «Agustí Duran i Sanpere: semblança», Revista de Catalunya, 155 (octubre 2000), pàg.11-38, i Agustí Duran
i Sanpere: semblança biogràfica. Conferència pronunciada davant el Ple per Eulàlia Duran i Grau el dia 20 de desembre de 1999, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000; Agustí duran i sanPere, Tornant-hi a pensar: evocacions de moments viscuts i altres
escrits autobiogràfics (nota de l’edició d’Albert Turull), Lleida, Pagès, 2007; Josep M. Muñoz Pujol, Agustí Duran i Sanpere temps 
i memòria, Barcelona, Proa, 2004.
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El nostre objectiu és analitzar la concreció d’aquesta actuació impulsada i dirigida des 
de l’Ajuntament de Barcelona, examinant la seva projecció especialment en les publica- 
cions periòdiques, sense oblidar, però, les monografies històriques aparegudes fins els 
anys trenta, anteriors a la Guerra Civil. Podríem dir que el punt d’arribada del nostre 
estudi és l’any 1929, data de realització de l’Exposició Internacional de Barcelona i, pràc-
ticament, de finalització d’un règim polític estatal i municipal sorgit de la Restauració.

L’Ajuntament de Barcelona a principis del segle xx

Durant les primeres dècades de segle xx, la ciutat de Barcelona va viure unes transfor-
macions molt importants: creixements demogràfics i econòmics, tensions socials, canvis 
polítics, inquietuds culturals. En tot aquest procés, l’ajuntament es transformà en un gran 
gestor i, alhora, impulsor de l’activitat ciutadana.3 Per altra banda, el pes polític de l’Ajun-
tament de Barcelona augmentà en convertir-se en una mena de caixa de res sonància de 
tot el territori de Catalunya da vant la manca d’institucions polítiques prò pies. Entre 1901 i 
1903, arribaria un canvi im portant pel que fa a la composició política de l’ajuntament, que 
es concretà en la pèr dua de poder dels partits dinàstics i la irrup ció dels grups republicans 
i regionalistes. La victòria a les eleccions municipals de 1904 de la candidatura d’Unió 
Republicana i de la Lliga Regio nalista, va obrir una nova eta pa política caracteritzada 
per la voluntat de renovar i regenerar de forma democràtica la vida municipal. A partir 
d’aleshores, l’impuls de diverses actuacions administratives, però amb una carrega políti-
ca evident, van caracteritzar l’activitat municipal. Dins l’àmbit cultural, la projecció polí-
tica de Barcelona i de Catalunya passaria per divulgar aspectes de la història de la ciutat i 
del Principat, amb la voluntat i desig de conèixer un passat més o menys gloriós, amb les 
seves institucions polítiques pròpies, com exemple o mirall de les decisions polítiques a 
curt i mig termini. 

Els mecanismes o instruments per assolir aquests objectius foren de molt diversa en-
titat i importància, però, certament, cal assenyalar-ne les següents, que tenen unes carac-
terístiques més o menys homogènies: la inclusió de notícies i informacions històriques 
en una publicació administrativa municipal com era la Gaceta Municipal de Barcelona, a 
partir de 1914; el manteniment de la galeria de catalans il·lustres; la reorganització de l’ar-
xiu municipal, amb la creació de l’Arxiu Històric de la Ciutat i la política de publicacions 
historiogràfiques, dirigida des de l’Oficina d’Investigacions i Publicacions Històriques, 
aquestes dues darreres, a partir de 1917, dirigides de forma principalíssima per Agustí 
Duran i Sanpere. Tot plegat, dins l’àmbit de la recentment creada comissió de cultura de 
l’ajuntament (1916).4

3. Alejandro sánChez (dir.), Barcelona, 1888-1929: modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada, Madrid, Alianza Editorial, 
1994; Enric argullol i Murgadas, «Les reformes i els canvis polítics en el municipi dels segles xix i xx», dins Isabel rodà et al., 
El govern de les ciutats catalanes, Barcelona, La Magrana - Ajuntament de Barcelona, 1985, pàg. 117-130; Cèlia Cañellas i julià  
i Rosa toran i belver, «Una ciutat expansiva en una nova dinàmica de participació política (1901-1923)», dins Manuel risques  i 
Corbella (dir.), Història de l’Ajuntament de Barcelona, vol. II. De l’ocupació napoleònica a l’actualitat, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 2008, pàg. 142-165.

4. Cèlia Cañellas, Política cultural de l’Ajuntament de Barcelona: 1916-1929 (tesi doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona,
Facultat de Filosofia i Lletres, 1982; Cèlia Cañellas i Rosa toran, Política escolar de l’Ajuntament de Barcelona (1916-1936), 
Barcelona, Barcanova, 1982.
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La Gaceta Municipal de Barcelona

La Gaceta Municipal sorgí en aquest context i com un instrument de l’ajuntament per 
publi citar la seva gestió, des d’una perspectiva moderna en què es combinava l’estricta 
infor mació administrativa amb la periodística. Als efectes que ara ens interessen, té una 
certa importància que en una publicació oficial, eminentment de caire administratiu, des 
dels seus inicis i durant quatre anys, inclogués de forma periòdica i sovintejada referències 
historiogràfiques relatives a la ciutat de Barcelona i al Principat. En efecte, un procedi-
ment per tal d’impulsar el coneixement històric de la ciutat de Barcelona en la seva època 
medieval i moderna fou la inclusió d’una secció denominada “Curiosidades históricas” en 
la Gaceta Municipal de Barcelona (...) entre 1914 i 1918. Posteriorment, l’any 1922, s’hi van 
incloure algunes referències històriques en la secció “Vària”, i durant la Segona Repúbli-
ca també es van aportar algunes notícies, certament en menor quantia. 

la gaCeta MuniCiPal de barCelona i la seCCió “Curiosidades históriCas” (1914-1918)

La Gaceta havia iniciat la seva publicació el mes de novembre de 1914,5 i ben aviat incor-
porà l’esmentada secció. Les característiques formals de les “Curiosidades históricas” són 
les següents,6 segons informació ben segur redactada per Duran i Sanpere:

En la Gaceta Municipal, publicació exclusivament administrativa de l’Ajuntament  
de Barcelona, s’inicià des de l’any de la seva aparició (1914) una secció anomenada de 
“curiositats històriques” [sic] en la qual s’anaven publicant principalment documents 
de l’Arxiu Municipal i algunes altres notícies de diverses procedències. No s’hi seguia 
un ordre determinat, essent-hi inclosos tots aquells documents de poca extensió que 
oferissin per ells mateixos una certa substancialitat.

Tanmateix, el caràcter “predominant” de la publicació, que ja hem vist era de tipus admi-
nistratiu, feia que aquestes informacions històriques fossin poc conegudes pels estudiosos. 
Per aquest motiu, es relacionaven tots els números de la Gaceta on s’havien publicat les 
“Curiosidades históricas”.7 

La periodicitat i la cronologia de les “Curiosidades históricas”

Les “Curiosidades históricas” no tenien una periodicitat fixa. La Gaceta es publicava set-
manalment, i les “Curiosidades históricas” s’editaven una o dues vegades al mes, tot i que, 
de vegades, passaven mesos sense publicar-se. En total, es van publicar 52 lliuraments: 
cal advertir que en un mateix exemplar es podien publicar dos o més textos;8 fins i tot, es 
repeteix un text,9 segurament per error de composició a l’impremta.

5. Antoni jordà Fernández, Barcelona: cròniques des de l’Ajuntament. La Gaseta municipal: 1914-2014, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 2014.

6. «Les publicacions històriques de l’Ajuntament de Barcelona», dins Recull de Documents i Estudis, I (1920), pàg. 2-73, pàg. 56 i ss.
7. «Les publicacions històriques..., pàg. 2-73, pàg. 56-62. Estan relacionats per l’any o època al que fa referència el text,

independentment de la data de la seva publicació a la Gaseta.
8. GMB (Gaceta Municipal de Barcelona), 1 (4-XI-1914), 7 (16-XII-1914), 3 (20-I-1915), 4 (27-I-1915), 22 (31-V-1916), 7 (14-II-

1917), 15 (11-IV-1917), 16 (18-IV-1917).
9. GMB, 44 (3-XI-1915), 47 (24-XI-1915).
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La sèrie de “Curiosidades históricas” s’inicià al número 1 de la Gaceta, el dia 4 de 
novembre de 1914, on es van publicar dos textos històrics.10 La sèrie es va acabar el 16 
de maig de 1918,11 sense donar cap tipus de notícia explicativa de la seva finalització.

Cronològicament, els documents que s’inclouen abracen des del segle xiv fins el se-
gle xix: el primer fa referència a l’any 1301, reproduint el privilegi de creació dels obrers 
o regidors de la policia urbana de Barcelona.12 El darrer, correspon a finals del segle xix,
reproduint una nota biogràfica sobre Narcís Monturiol.13 Del total de textos reproduïts,
quaranta (aproximadament un vuitanta per cent de les notes documentals) fan referència
a l’època baixmedieval i moderna de la ciutat de Barcelona amb anterioritat a l’any 1714;
dues més s’ubiquen al segle xviii posterior al decret de Nova Planta, i deu més tracten
temes corresponents al segle xix.

L’autoria de les “Curiosidades históricas”

Els textos no porten cap comentari addicional sobre la seva publicació, ni tan sols l’autoria 
de la selecció (que hom suposa correspon a Duran i Sanpere). L’única informació com-
plementària és la referència dels fons documentals originaris dels documents transcrits: 
majoritàriament, els textos procedeixen dels diversos registres documentals de l’Arxiu 
Municipal (Dietari, Deliberacions, Cerimonial, Lletres i provisions reials, Ordinacions dels 
Mostaçaf, etcètera), tot i que també hi ha referències a la premsa barcelonina del segle xix.

La temàtica de les “Curiosidades históricas”

La temàtica que refereixen les “Curiosidades históricas” és diversa i variada.14 Per tal de 
classificar mínimament aquesta documentació, podem utilitzar, de forma orientativa, el 
quadre de classificació documental de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Fons 
Municipals, Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern), adaptant-lo a la informació 
publicada a la Gaceta, amb el següent resultat:

Creació i desenvolupament del municipi:
Núm. 8 (23-XII-1914), pàg. 18-20: «División el territorio en provincias (1821): Represen-
tación del Ayuntamiento a las Cortes, para que se señalen a la de Barcelona los límítes en 
la costa, desde el río Tordera a la riera de Cubellas», extret de Varios, tom 39, any 1821, 
exp. núm. 13. Núm. 41 (13-X-1915), pàg. 20: «Destitución de los Consellers y nombramiento 
de Administradores de la ciudad, por el mariscal Duque de Berwich (1714)», extret del 
Dietari de las funccions que farà la Junta dels Molt Illres. Srs. Administradors de Casa la Pre-
sent Ciutat de Barcelona, y altres cosas memorables, (16-9-1714 a 5-12-1718), f. 1-2v.

Administració municipal:
Núm. 3 (20-I-1915), pàg. 23-24: «Limpieza pública de la ciudad (siglos xiv y xv)», extret 
de Liber bannorum venerabilis Romei Lulli mostaçaff civitatis Barchinone, anys 1349-1356, 

10. «Reglamento de la Pescadería en el siglo xv», GMB, 1 (4-XI-1914), pàg. 12-15: extret del registre de Bans del Mostaçaff, 1372-
1378, f. 64-69; i «Policía de las fuentes en el siglo xv», pàg. 15: extret del registre de Bans del Mostaçaff, 1372-1378, f. 92 i 97.

11. «Queixa sobre les estovalles de la col·lació de Corpus (1501)», GMB, 20 (16-V-1918), pàg. 21: extret de Deliberacions 1500-1501,
f. 134-135.

12. «Obreros o Regidores de la Policía urbana (Privilegio de creación) [1301]», GMB, 36 (7-IX-1916), pàg. 28: extret de Deliberacions, 
anys 1301 a 1303, f. 30.

13. «Narciso Monturiol y la navegación submarina», GMB, 9 (28-II-1917), pàg. 17-19: extret del Diccionario biográfico y bibliográfico
de escritores y artistas catalanes del siglo xix, por D. Antonio elias de Molins, t. II, pàg. 217 a 225.

14. Una relació cronològica dels articles apareguts es va publicar a Recull de Documents i Estudis, I (1920), pàg. 57-62: es tracta d’una 
relació cronològica dels fets històrics referenciats, i no pas de la seva data de publicació a la GMB. Vegeu supra, nota núm. 7.

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classificaci%C3%B3_CCAM.pdf
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f. 21 v. i ss., i registre de Crides i Ordinacions, anys 1471 a 1479, f. 163. Núm. 6 (10-II-
1915), pàg. 22-23: «Ordinació dels hostalers dels bordells», extret del Bannorum Liber,
anys 1401-1409, f. 56 v. Fou pregonat el dia 29 de novembre de 1402 pel pregoner de la
ciutat, Bernat Cadireta. Núm. 21 (26-V-1915), pàg. 20: «Nota del modo, y forma, que se
han de tanyir los Paños á Negra, al uso de Olanda. Gobernantse per cada un quintá de
pes los Materials Sag(uen)ts.», extret de Acuerdos, 1757, f. 243. Núm. 48 (1-XII-1915),
pàg. 22-23: «Registro de huéspedes en los mesones: partes diarios», extret de Primus No-
tularum, f. 22 (28-XI-1411). Núm. 8 (23-II-1916), pàg. 16: «Reloj público. Construcción
de nueva máquina: contrata [1494]», extret de Notularum, vol. 6, f. 115. Núm. 22 (31-V-
1916), pàg. 16: «Capítols de la escarada del portal de la casa de la Ciutat [1399]», extret
de Manual, 1399-1401, f. 132.15

Corts:
Núm. 18 (3-V-1916), pàg. 18-19: «Sagrament dels Sindichs elegits per la Ciutat per entre-
venir en Corts», extret del Llibre de Juraments. 

Competència normativa:
Núm. 11 (15-III-1916), pàg. 22-23: «Dels pobres mendicants e del acaptar [1494]», extret 
del Registre de Crides, e Ordinacions, e bans, anys 1481 a 1499, f. 157 a 159. Núm. 18 (3-V-
1916), pàg. 18-19: «Almotacén municipal: atribuciones [1375]», extret del registre de Bans 
del Mostaçaff, anys 1372 a 1378, f. 81.

Correspondència:
Núm. 17 (28-IV-1915), pàg. 20: «Victoria francesa en la Champagne»: carta de Lluís XIV 
als consellers de Barcelona (Paris, 20-XII-1650), extret de Deliberacions, any 1651, f. 58.

Hisenda:
Núm. 15 (14-IV-1915), pàg. 22-23: «Tarifas de vituallas» (1717), aprovada pels adminis-
tradors de la ciutat, extret del Dietari, vol. 44, f. 62.

Actes protocol·laris i festius:
Núm. 5 (3-II-1915), pàg. 27-28: «Bailes públicos de máscara (sic) en 1802», extret de Orde-
nes, 1802 i Acuerdos, 1802. Núm. 47 (24-XI-1916), pàg. 21: «Entrada del Conseller en Cap 
de Barcelona en Madrid [1617]», extret de Litterarum & provisionum regiarum, vol. IV, 
fols. 98-100. Núm. 1 (3-I-1917), pàg. 6: «Conquista de Granada: festejos en Barcelona», 
extret de “Cartas Reals Originals, 1486 fins 1498” i Manual de Novells Ardits o Dietari del 
Antich Consell Municipal Barceloní, vol. XIV original. Núm. 5 (31-I-1917), pàg. 25-29:  
«Fiestas del Carnaval de 1859» (Notes preses del Diario de Barcelona). Núm. 7 (14-II-
1917), pàg. 23-26: «Carnaval de Barcelona. - Cabalgatas notables». Notes preses del Diario 
de Barcelona: «Representación de la apertura del Canal de Suez» (27-II-1870); «Entre-
vista de Cleopatra y Marco Antonio» (11-II-1872); «Entrada del Príncipe de Gales en 
Bombay» (27-II-1876); «El triunfo de la República» (23-II-1873); «Entrada de Hernán 
Cortés en México» (11-II-1877). Núm. 15 (11-IV-1917), pàg. 9-10: «Prerrogativas de los 
Consellers de Barcelona. Cobertura ante el Rey», extret de Ceremonial de Casa la Ciutat 
de Barcelona, Llibre I, cap. 24, f. 23 v-24; Cobertura en actos religiosos, extret de Ibidem, 
Libre ters de las Ceremonias que los Srs. Concellers fan a la Seu en los officis Divinals, etc., 

15. Agustí duran i sanPere, Barcelona i la seva Història. 1. La formació d’una gran ciutat, Barcelona, Curial, 1973, pàg. 318,
nota 3, indica que l’autoria del text correspon a Alfons Damians i Manté, que va ser cap de l’Arxiu Municipal Administratiu de
l’Ajuntament de Barcelona fins a la seva jubilació el 1933 (GMB, 33 (21-VII-1933)).
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Concordia amb el Capítol de la Catedral, 1662. Núm. 16 (18-IV-1917), pàg. 14-15: «Fes-
tividad de San Jorge. Declarada de precepto por las Cortes de 1456», extret de Cons-
titutions y altres drets de Cathalunya, compilació de 1704, Lib. III, Tit. XXX. De Ferias, 
pàg. 238-239; «Su celebración en el siglo xvii [1635]», extret de Manual de Novells Ardits, 
vol. XI, impr, pàg. 40l-403. Núm. 17 (25-IV-1917), pàg. 35-36: «Antigua Banda de música 
municipal», extret de l’Exp. 2.728 de l’antiga secció 2a. Núm. 39 (26-IX-1917), pàg. 24: 
«Fiestas populares de la Merced en 1871», extret de l’Almanaque del Diario de Barcelona, 
1872, pàg. 127.

Urbanisme i Obres:
Núm. 1 (4-XI-1914), pàg. 15: «Policía de las fuentes en el siglo xv», extret del registre 
de Bans del Mostaçaff, 1372-1378, f. 92 i 97. Núm. 7 (16-XII-1914), pàg. 38: «Agua de las 
fuentes públicas de Barcelona». «Aumento de caudal en 1439», extret del registre Deli-
beracions, 1438-1442, f. 58 v., 60 i 60 v. «Cambio de cañerías en 1439», extret del Manual 
de Novells Ardits, t. I, imprès, pàg. 385-386. Núm. 36 (7-IX-1916), pàg. 28: «Obreros o 
Regidores de la Policía urbana (Privilegio de creación) [1301]», extret de Deliberacions, 
anys 1301 a 1303, f. 30.

Proveïments:
Núm. 1 (4-XI-1914), pàg. 12-15: «Reglamento de la Pescadería en el siglo xv», extret 
del registre de Bans del Mostaçaff, 1372-1378, f. 64-69. Núm. 5 (2-XII-1914), pàg. 23: 
«Concesión de Puerto franco a Barcelona en 1702», extret de Constitutions de Cathalunya, 
Llibre IV, pàg. 315. Núm. 6 (9-XII-1914), pàg. 13-16: «Antiguo Puerto Franco de Barce-
lona»: Ordinacions y Cridas disposades per lo libero Comers y despaig de las Mercaderias que 
entraran y aixiran de la Casa de Portfranch, extret del registre Deliberacions de 1713, inserta 
núm. 4 entre f. 5 i 6. Núm. 4 (27-I-1915), pàg. 24: «Bandos de Almotacenía: “Bans del 
Vi”, “De no comprar herba, ne mergay, ne ferratge per revendre”, “De la palla”», extrets 
del registre de Bans del Mostaçaff, 1372-1378, f. 130 i 131. Núm. 43 (27-X-1915), pàg. 28: 
«Matute de carnes en el siglo xv», extret del registre de Bans e Ordinacions, 1463 a 1471, 
f. 157 v.; «Matute de vino en el siglo xvii», extret de Deliberacions, 1629, f. 106 v. Núm. 44
(3-XI-1915), pàg. 9: «Introducción y venta de setas, prohibida», extret de Deliberacions,
anys 1323-24, f. 35v. Núm. 47 (24-XI-1915), pàg. 24: «Libertad de caza a los ciudadanos
de Barcelona: Contrafuero por el Lugarteniente, s. xvi», extret de Notularum, V, f. 66;
«Introducción y venta de setas, prohibida», extret de Deliberacions, anys 1323-24, f. 35. v.
Núm. 6 (9-II-1916), pàg. 24: «Sericultura: plantación de moreras en los fosos de las mu-
rallas de la ciudad [1458]», extret del registre de Deliberacions, 1456 a 1458, f. CLXXVL.
Núm. 48 (1-XII-1916), pàg. 19-20: «Exportación y monopolio de subsistencias: prohibi-
ción [1556]», extret de Liber primus litterarum et provisionum regiarum, f. 100-101 v.

Administració del Pa:
Núm. 3 (19-I-1916), pàg. 15: «Huelga de panaderos en el siglo xvii», extret de Deliberacions, 
1608, f. 44v.- 45v.

Defensa:
Núm. 16 (21-IV-1915), pàg. 27-28: «Bombardeo de Barcelona por las escuadras aliadas 
de lnglaterra y Holanda. (Año 1705)», extret del Dietari, vol. 40, 15 setembre a 1 d’octubre 
de 1705. Núm. 37 (14-IX-1916), pàg. 15: «Últimos días del sitio de Barcelona y su rendi-
ción en 1714», extret del Dietari, vol. 43, del 30 de novembre de 1711 al 14 de setembre 
de 1714.
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Sanitat:
Núm. 34 (25-VIII-1915), pàg. 16: «Bienhechores del Hospital de [la] Santa Cruz», extret 
del registre de Letres Closes, anys 1442-1444, f. 21. (Carta dels consellers de la ciutat al Bis-
be de Barcelona). Núm. 5 (2-II-1916), pàg. 16: «Hospital General. Enajenación de bienes: 
permiso [1431]», extret de Notularum II, f. 235. Núm. 22 (31-V-1916), pàg. 16: «Policía 
de cementerios [1375]», extret del registre de Bans del Mostaçaff, anys 1372 a 1378, f. 78.

Cultura:
Núm. 20 (16-V-1917), pàg. 25-26: «Juegos florales. Reinstalación del consistorio de Bar-
celona en 1º de mayo de 1859», extret de Diario de Barcelona, 2-V-1859.

Església:
Núm. 22 (31-V-1916), pàg. 16: «De honrar lo sant Diumenge [1376]», extret del registre 
de Bans del Mostaçaff, anys 1372 a 1378, f. 92 v. Núm. 22 (30-V-1917), pàg. 16-18: «Del 
modo que feyen en lo temps antich la professó del dijous de Corpus», extret de Pere 
Joan CoMes, Libre de algunes coses asanyalades, Barcelona, La Renaixensa, lib. I, cap. 106, 
pàg. 200. Núm. 25 (20-VI-1917), pàg. 28-29: «La festividad de San Juan Bautista (Cos-
tumbres barcelonesas del siglo xix)», extret de Diario de Barcelona, anys 1866, 1867, 1869, 
1870,1872 i 1873. Núm. 29 (18-VII-1917), pàg. 16: «Vot de Nra. Sra. de la Concepció, dita 
la festa de las claus [1651]», extret del Manual de Novells Ardits ò Dietari de l’Antic Consell 
Barceloní, t. XV, impr. pàg. 168-170. Núm. 20 (16-V-1918), pàg. 21: «Queixa sobre les 
estovalles de la col·lació de Corpus (1501)», extret de Deliberacions 1500-1501, f. 134-135.

Altres: 
Núm. 52 (31-XII-1915), pàg. 64: «Barrio de catalanes en Sevilla: Privilegio del Rey San- 
cho IV (1322)», extret de Diversorum Secundus, f. 108. Núm. 41 (12-X-1916), pàg. 17: 
«Descubrimiento de América. Capitulación fecha en Santa Fee antes de ser descobiertas 
las Yndias», extret de Colección de documentos inéditos del Archivo de Yndias, t. XlX, 
pàg. 432. Núm. 9 (28-II-1917), pàg. 17-19: «Narciso Monturiol y la navegación subma-
rina», extret del Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del 
siglo xix, por D. Antonio Elias de Molins, t. II, pàg. 217 a 225. Núm. 13 (28-III-1917), 
pàg. 23-26: «Informacion hecha en Madrid a solicitud de Rodrigo de Cervantes, padre de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, para probar ser su hixo, noble, y estar captivo en Argel; y que por 
ser pobre, dicho padre no lo podia rescatar. Madrid Marzo 17 de 1578», extret de Colección 
de documentos inéditos de Indias, t. XXV, pàg. 386 a 406.

Com a resultat d’aquesta classificació, podem deduir que la major part dels temes tractats 
tenen relació amb actes protocol·laris i festius, urbanisme i obres, i proveïments. Habitual-
ment, els textos seleccionats mostren i palesen la capacitat econòmica i jurídica de l’ad-
ministració municipal barcelonina per exercir una sèrie de competències de molt àmplia 
volada, en uns moments (any 1914 i posteriors) en què l’ajuntament de la ciutat intentava 
novament exercir un lideratge polític a la ciutat i a Catalunya.

Ja hem indicat que en cap moment s’explica a la Gaceta el perquè de la tria dels do-
cuments. Tanmateix, podem trobar algun indici en la data en què es publiquen els textos. 
De vegades coincideixen amb la data o la festivitat religiosa, per exemple, els relatius al 
Corpus, a sant Joan, la conquesta de Granada o el descobriment d’Amèrica, etc. En altres 
ocasions, la data de publicació del document elegit no és pas casual: per exemple, la Ga-
ceta del 14 setembre de 1916, núm. 37, publicà el text «Últimos días del sitio de Barcelona 
y su rendición en 1714», extret del Dietari (vol. 43, del 30 de novembre de 1711 al 14 de 
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setembre de 1714). La data de la finalització del setge de Barcelona el dia 11 de setembre 
de 1714 es troba molt present a la Gaceta, i també a la ciutat: el mateix exemplar de la Ga-
seta (pàg. 14) incloïa el text i reportatge gràfic de la inauguració del monument a Rafael 
de Casanova, que va tenir lloc, simbòlicament, el dia 11 de setembre de 1916.

la gaseta MuniCiPal de barCelona i la seCCió “vària” (1922-1923)

La Gaceta Municipal de Barcelona es va catalanitzar a partir del mes de juliol de 1922, i 
així continuaria fins el mes de setembre de 1923. En aquesta nova etapa de la Gaceta es va 
incloure una secció de contingut i denominació diversa (“Vària”), i que algunes vegades 
(molt poques) incorporava noticies o referències de l’Arxiu Històric de la Ciutat-Oficina 
d’Investigacions i Publicacions Històriques. 

Normalment s’esmentaven les publicacions rebudes,16 o que tenien relació amb Barce-
lona,17 i en alguna ocasió les que editava l’ajuntament.18 També s’informava dels donatius 
rebuts, per exemple: 

La Sra. Vídua d’En Narcís Verdaguer i Callis, Na Francesca Bonnemaison, ha fet 
amable ofrena a aquest Arxiu d’un exemplar dels dos volums de l’obra de Dante 
Alighieri Divina Comèdia.19

Aquesta secció de “Vària” va incloure també la publicació de la Memòria de la forma-
ció i estat actual de la Biblioteca, informe redactat pel director de l’arxiu Agustí Duran i 
Sanpere.20 En aquesta Memòria, Duran i Sanpere explicita de forma resumida quin ha de 
ser l’objecte de l’Arxiu Històric i de la seva biblioteca en el futur:

La historiografia barcelonina havia de trobar-se representada íntegrament en la 
Biblioteca des de les cròniques medievals, que s’afanyen per a lligar els fets coetanis 
amb els aconteixements més antics, fins a les modernes monografies d’investigació 
acurada, passant pels memorials històrics de Jeroni Pau, Carbonell, Calça, Jorba, 
Bruniquer, Cervera, i tants altres escriptors que ens han conservat relacions de gran 
vàlua, encara que siguin urdides ben sovint damunt d’una trama fabulosa.

En la selecció de les obres que formen part de la Biblioteca, Duran ens diu que s’han 
tingut en compte dues circumstàncies. En primer lloc, que no solament calia incorporar 
obres d’història “local” de Barcelona, sinó també de Catalunya:

Històricament és tan veritat la dita de “Barcelona, cap i casal de Catalunya”, que seria 
molt costós destriar del conjunt de la bibliografia històrica catalana una part important 
que no fos així mateix barcelonina. 

Segonament, l’adquisició de monografies estrangeres per tal de trobar «un paralelisme 
remarcable, quan no una exemplaritat palesa» amb al ciutat de Barcelona. D’aquesta ma-
nera, les coincidències són visibles en molts àmbits: 

16. GMB, 1 (6-VII-1922); 5 (1-II-1923); 16 (19-IV-1923).
17. «El Journal des Savants comenta la publicació del fascicle L’Hôtel de Ville de Barcelone», GMB, 2 (13-VII-1922).
18. «Sobre l’edició del Dietari..., GMB, 12 (21-XI-1922). 
19. GMB, 2 (13-VII-1922).
20. GMB, 7 (17-VIII-1922). El text es va publicar en forma de separata: Agustí duran i sanPere, Memòria de la formació i estat actual 

de la biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Comissió de Cultura, 1922.
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El procés de la urbanització medieval d’antigues ciutats romanes i llurs transformacions 
interiors: la incorporació a la ciutat dels antics suburbis i la valor topogràfica de les 
antigues construccions militars, l’organització interna del govern local i la mútua relació 
de les diverses jurisdiccions; la significació etnogràfica de les llegendes sobre l’origen de 
la ciutat i les supervivències jurídiques; i tants altres aspectes de la història ciutadana 
en els quals, ultra les característiques locals, traspua sempre el valor d’universalitat, i 
cal que trobi un reflexe adequat en la formació bibliogràfica.

La darrera informació historiogràfica en la secció “Vària” de la Gaseta Municipal de Bar-
celona es va publicar a l’abril de 1923.

la gaseta MuniCiPal de barCelona i la seCCió “l’obra ConstruCtiva de l’ajuntaMent” 
(1932-1934)

Amb la proclamació de la Segona República, la Gaseta no incorporaria directament cap 
secció periòdica dedicada a la història de Barcelona. Tanmateix, entre els anys 1932 i 
1934, s’iniciaria la publicació de la secció “L’obra constructiva de l’Ajuntament”, amb 
referències a les obres i serveis realitzats per l’ajuntament. L’Arxiu Municipal va comptar 
amb un ampli reportatge,21 que, amb detall i diverses il·lustracions, explicitaven la ubica-
ció, fons documental, etcètera, de l’arxiu.

Val a dir que en algun d’aquests reportatges hi podem trobar alguna referència his-
tòrica. Així, el dedicat a la casa Padellàs,22 on s’inclouen plànols de l’edifici i una petició 
del director de l’Arxiu Històric de la Ciutat per realitzar unes excavacions arqueològiques 
a la plaça del Rei.23 També el dedicat al monument a Pi i Margall,24 l’edificació del qual 
compta amb un atzarós recorregut històric des de l’aprovació inicial el 1907 fins a la seva 
instal·lació i inauguració definitiva el 1935. L’article, sense signar, finalitzava fent una 
lloança del polític republicà:

L’obra, un cop realitzada, serà per a Barcelona un nou timbre de glòria, ja que a la fi, 
amb ella, vindrà a complir-se un deute de gratitud i d’admiració envers un dels més 
preclars fills de la ciutat, que tan ha enaltit a Catalunya i a Espanya. 

Una referència històrica tangencial la trobem en les biografies dels personatges el nom 
dels quals identificava una construcció o edificació escolar. Així, sobre el grup escolar 
Hermenegildo Giner de los Ríos,25 Collaso Gil (en honor de l’alcalde del mateix nom) i el 
parvulari Forestier (en record del paisatgista Joan Claudi Nicolau Forestier).26

De la mateixa manera, la creació de l’Institut Nàutic de la Mediterrània permeté fer 
una crònica resumida de la història de l’Escola de Nàutica de Barcelona, «de gloriosa i 
centenària història».27 I el comentari de l’arquitecte municipal Adolf Florensa sobre les 
ordenances municipals de Barcelona en matèria de construccions urbanes és la justifi-

21. «L’Arxiu Municipal Administratiu», GMB, 1 (11-I-1932).
22. «La Casa Padellàs», GMB, 39 (3-X-1932).
23. Sobre la Casa Padellàs, vegeu. Agustí duran i sanPere, «L’Arxiu Històric Municipal de Barcelona i els seus antecedents», dins

Barcelona i la seva història. III. L’art i la cultura, Barcelona, 1975, pàg. 469, 614-615 i 643-648.
24. «El monument a Pi i Margall», GMB, 48 (5-XII-1932).
25. «Noves institucions d’ensenyament», GMB, 17 (2-V-1932).
26. «Noves institucions de cultura», GMB, 26 (4-VII-1932).
27. «L’Institut Nàutic de la Mediterrània», GMB, 30 (1-VIII-1932).
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cació per a incloure una introducció històrica de les ordenances municipals, limitada als 
segles xviii i xix, doncs: 

A Barcelona, fins a la segona meitat del segle xviii, no es dicten disposicions que 
afectin a les construccions de cases. És veritat que anteriorment es troben “pregons 
d’obreria” que limiten les distàncies que s’han de respectar per a edificar prop dels 
murs i de les torres de fortificació, com també disposicions sobre neteja i condícia de 
carrers; però no hi ha ordres de caràcter general que afectin a totes les construccions.28

L’any 1933, es publicà una breu referència a l’església de la Ciutadella, aleshores ocupada 
per l’Institut-escola, edificada el segle xviii en el conjunt d’edificis de l’antiga Ciutadella, 
«erigida per Felip V en 1716 sobre el solar que ocupava el barri anomenat de la Ribera. 
Aquest barri, en aquella època, el constituïen més de mil dues-centes cases, les quals ve-
nien a formar uns cinquanta-dos carrers».29

Les biografies de catalans il·lustres

L’any 1873, l’Ajuntament de Barcelona inicià la formació d’una galeria de catalans il·lus-
tres.30 Era la concreció d’una proposta que anteriorment, l’any 1849, havia redactat la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres per recordar aquells «homes eminents de Catalunya i 
singularment de Barcelona, antics i moderns, que s’haguessin distingit així en les ciències 
com en les arts, en la magistratura, en l’Església, en la diplomàcia, en el govern o en les 
armes de mar i terra».31

Amb motiu de la col·locació dels retrats en la galeria, s’editaren unes breus però acu-
rades biografies dels homenatjats, redactades per literats, polítics i historiadors.32 Com 
és lògic, són escrits de lloança i enaltiment, i per tant, la seva tria i selecció reflexa una 
voluntat determinada de rememorar i no oblidar les antigues i velles glòries catalanes i 
barcelonines. De tot plegat, se’n deriva la reivindicació d’aquestes figures com exemples a 
valorar i seguir, en uns moments (darrer terç del segle xix-principis del segle xx) de grans 
canvis polítics i de transformacions socials i econòmiques.

Seguint un cert ordre cronològic en relació als personatges biografiats en aquestes 
publicacions, podem esmentar:

 – Del segle xii, el senescal de Catalunya Guillem Ramon de Montcada.
 – Del segle xiii, el jurista sant Raimon de Penyafort.
 – Del segle xiv, el cronista Ramon Muntaner.
 – Del segle xv, el conseller en cap Joan Fiveller.
 – Del segle xvi, el poeta Vicenç Garcia, rector de Vallfogona, i el militar Lluís de

Requesens.

28. «Les Ordinacions municipals en matèria de construcció a Barcelona», GMB, 30 (1-VIII-1932).
29. «L’església de la Ciutadella», GMB, 44 (6-XI-1933).
30. Sobre el tema, vegeu Josep Narcís roCa Ferreras, Josep Coroleu, Galería de catalanes ilustres: bosquejos biográficos, Barcelona,

Antonio Esplugas, 1891, 2a ed.; duran, Barcelona i la seva... L’art i la cultura... pàg. 458-461: «La Galeria de Catalans Il·lustres»,
advertint de les mancances de la Galeria. La presència de la Galeria a la Gaseta Municipal de Barcelona a Antoni jordà Fernández, 
Barcelona: cròniques des de l’Ajuntament. La Gaseta municipal: 1914-2014, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2014, pàg. 159 i ss.

31. «Les publicacions històriques..., pàg. 2-73, en concret, pàg. 48.
32. Vegeu una relació a «Les publicacions històriques..., pàg. 2-73, en concret, pàg. 49-56.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2526054~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2526054~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2977341~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5018086~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6278265~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4226361~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4226361~S23*cat


L’Ajuntament de Barcelona i la projecció de l’historicisme a la Gaceta Municipal de Barcelona (de 1914 a 1929) 43

 – Del segle xvii, el canonge i polític Pau Claris (biografia publicada posteriorment
per Josep Coroleu).

 – Del segle xviii, el pintor Antoni de Viladomat, el metge Antoni de Gimbernat, el
metge Pere Virgili i el metge Francesc Salvà Campillo.

 – Del segle xix, el jurista i historiador Antoni de Capmany, l’industrial i polític Joan
Güell Ferrer, l’escultor Damià Campeny, el filòsof Jaume Balmes, l’escriptor Bo-
naventura Carles Aribau, el general Joan Prim, el militar Antoni Franch i Estalella,
el polític Estanislau Figueras, el polític Francesc Pi i Margall, l’escriptor i periodis-
ta Joan Mañé i Flaquer, la poetessa Josepa Massanés i Dalmau, el jurista i polític
Ramon Llàzter de Dou i de Bassols, el militar Josep Manso, l’escriptor Manuel
Milà i Fontanals, el poeta i compositor Josep Anselm Clavé, l’empresari i polític
Josep Ferrer Vidal, l’empresari Ramon Batlle Ribas, l’empresari Miquel Biada Bu-
nyol, el poeta Joaquim M. Bartrina i d’Aixemús.

Val a dir que hi ha un seguit de personatges dels que no es va publicar al seu moment la 
biografia corresponent: el comte Ramon Berenguer I, l’alcalde Francesc de Paula Rius i 
Taulet, el poeta Frederic Soler Hubert (Pitarra), el religiós Bernat Boyl,33 el bisbe Fèlix 
Torres Amat, l’alcalde Dr. Bartomeu Robert, el poeta mossèn Cinto Verdaguer, el jurista 
Joan Pere Fontanella, l’inventor Narcís de Monturiol, l’escriptor Pau Piferrer i Fàbregas.

A mitjan segle xx, la Gaceta Municipal de Barcelona reproduiria de forma molt resumi-
da les biografies dels personatges que formaven part de la galeria de catalans il·lustres.34

La creació de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i de l’Oficina 
d’Investigacions i Publicacions Històriques

La publicació a la Gaceta Municipal de Barcelona de notícies o referències històriques es 
pot considerar com una petita part d’un projecte de més volada. En realitat, la reorganit-
zació de l’arxiu municipal i la creació el 1917 de l’Oficina d’Investigacions i Publicacions 
Històriques pretenia una projecció molt més àmplia, com era la de visualitzar millor la 
identitat històrica de Catalunya. Aquest objectiu s’havia configurat ja durant el segle xix 
amb la publicació de diverses Històries Generals de Catalunya, i començar el segle xx era 
necessari donar un nou impuls amb la creació de nous instruments administratius i orga-
nitzatius que permetessin assolir aquell objectiu.35

L’ajuntament de Barcelona elaborà i aplicà un ambiciós pla de treball, segurament 
inspirat i redactat per Duran i Sanpere, que descansava en dos eixos: la reorganització de 
l’arxiu municipal, i un “Pla de Publicacions”.

33. Posteriorment publicat per Jaume Collell, Fray Bernardo Boyl: primer apóstol de América. Estudio histórico-crítico,Vic, Imp. de
L. Anglada, 1929.

34. Es tracta d’una sèrie de catorze reportatges: GMB, 37 (13-IX-1948), 38 (20-IX-1948), 40 (4-X-1948), 42 (18-X-1948), 43 (25-X-
1948), 44 (1-XI-1948), 46 (15-XI-1948), 47 (22-XI-1948), 48 (29-XI-1948), 50 (13-XII-1948), 51 (20-XII-1948), 52 (27-XII-1948),
1 (3-I-1949), 2 (10-I-1949).

35. Jaume sobrequés, «Les Històries Generals de Catalunya en el període històric de la Renaixença i el Romanticisme (segle xix)»,
La Historiografia Catalana (Girona, 1990), pàg. 19-35; Agustí duran i sanPere, «El Instituto Municipal de Historia de Barcelona 
a través de sus primeros cuarenta años (1917-1957)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 27 (1957-1958),
pàg. 5-67; Ramon grau, «La historiografia de Barcelona abans de la institucionalització», dins Ramon grau (dir), L’Institut 
Municipal d’Història de Barcelona, ahir i avui, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 1), 1995,
pàg. 11-24; Ramon alberCh i Ramon grau, «Noves perspectives de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona», Barcelona 
Quaderns d’Història, 1 (1995), pàg. 47-60; Sebastià riera i viader, «Gènesi i primera etapa de l’Institut Municipal d’Història
(1916-1989)», Barcelona Quaderns d’Història, 1 (1995), pàg. 25-31.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b1664201~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2526054~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1486501~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2311954~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2311954~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105161
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105166
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105162
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105162


44 Antoni Jordà Fernández 

l’arxiu històriC de la Ciutat de barCelona: la tasCa d’agustí duran i sanPere

L’any 1903, Alfons Damians Manté, aleshores oficial de l’Arxiu Municipal de Barcelona, 
publicava un interessant article sobre els fons documentals conservats a l’arxiu, amb una 
referència especial als de contingut històric.36 Anys després, la figura de Duran i Sanpere 
assolí un protagonisme destacat i permanent, bé que moltes vegades discret, i fins i tot 
desconegut, en la tasca de conservació del patrimoni històric documental. Però la seva 
presència, directa i indirecta, és força evident. 

Agustí Duran i Sanpere s’incorporà a l’Ajuntament amb un càrrec de responsabilitat 
a partir de 1917, quan fou nomenant sotsdirector de la recent creada Oficina d’Investiga- 
cions i Publicacions Històriques,37 adscrita a l’Arxiu Municipal.38 Carreras Candi explica el 
procés per arribar a la instal·lació a la Casa de l’Ardiaca (adquirida, es diu per error, el 26 
de novembre de 1918),39 destacant la tasca de reorganització de l’arxiu a càrrec d’Agustí 
Durán:40 

Les seccions les ha distribuides, inseguint orientacions de conformitat ab los obgectes 
qu’ara lo reintegren i avans no hi eren.

I en nota a peu de pàgina: 

Sots la direcció de n’Agustí Durán, l’arxiu històrich s’ha dividit en les vuyt seccions 
seguents: arxiu municipal, contenint la documentació de Ca la Ciutat anterior al 
1714; arxiu judicial format ab los papers procedents de la Veguería y de les antigues 
escrivaníes, adquirides de Can Dalmases; arxiu gremial, ab la documentació que s’ha 
anat recollint dels antichs gremis; arxiu notarial, ab la espectancia de portarhi los 
protocols antichs del Colegi Notarial; biblioteca històrica barcelonina, contenint la 
valiosa colecció dels diaris y periòdichs de la Ciutat; biblioteca auxiliar del arxiu ab 
obres de consulta; biblioteca Massana, ab les obres d’indumentaria, que constituirán la 
sua especialitat; y biblioteca Toda, ab les obres de viatges y altres referents a Barcelona.

En aquest punt, Carreras Candi posa en relleu la tasca de Duran i Sanpere en relació a 
les publicacions:41

36. Alfonso daMians y Manté, «Archivo Municipal», dins Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona, II (1903), pàg. 193-205.
L’any 1932 es va publicar una memòria, sense signar, amb un interessant recull fotogràfic i documental de les instal·lacions i els
serveis de l’Arxiu Municipal Administratiu (GMB, 1 (11-I-1932)). Més referències a Xavier tarraubella i Mirabet, Guia de
l’Arxiu Municipal Administratiu, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal, 1997.

37. La creació de l’Oficina d’Investigacions i Publicacions Històrico-Municipals fou acordada per l’ajuntament el dia 21 de juliol
de 1917.

38. Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras” de Barcelona en la solemne recepció pública de D. Agustí Durán y Sanpere
el día 20 d’abril de 1924, Barcelona, 1924, pàg. 81: en la resposta, Francesc Carreras Candi diu: «en aquest any 1917, l’Ajuntament 
de Barcelona obrí un concurs per constituir una oficina d’investigacions i publicacions històriques adscrita al Arxiu Municipal
i li fou adjudicat a ell lo càrrech de subdirector (13-VII-1917), a les ordes del oficial en cap de la Comissió de Gobernació, que
llavors era N’Ignasi de Janer. No trigà en implantarse del tot la nova organisació, separant la part històrica de la documentació,
de la administrativa, y adscrivint a la primera tot quan se publicava en l’arxiu. Morí En Janer, en 23 de Novembre de 1919 y quedà 
N’Agustí Duran com a oficial en cap d’aquesta nova secció...».

39. La data correcta és 26 de novembre de 1919, en què el consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona acordà «...la adquisición
de un inmueble que revista remarcable interés arqueológico y artístico con objeto de instalar en él el Archivo Histórico de la
ciudad» (Gaceta Municipal de Barcelona, 41 (27-XI-1919). Sobre les posteriors obres d’adequació de la Casa de l’Ardiaca com
arxiu històric, vegeu: Agustín durán y sanPere, La Casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad, Barcelona, Librería
Francisco Puig, 1928, pàg. 30-37; Joan ainaud de lasarte, «La Casa de l’Ardiaca», dins Jaume sobrequés i CalliCó (dir.), Guia-
Catàleg. Institut Municipal d’Història (Casa de l’Ardiaca), Barcelona, 1983, pàg. 27-41.

40. Vegeu també Agustín durán y sanPere, La Casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad, Barcelona, 1928, pàg. 38-76;
Montserrat CondoMines, Xavier doltra, Manuel rovira, «Arxiu històric», dins sobrequés (dir.), Guia-Catàleg... pàg. 45-78.
Una visió més completa a Agustí duran i sanPere, «L’Arxiu Històric... , pàg. 609-621.

41. Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras” de Barcelona en la solemne recepció pública de D. Agustí Durán y Sanpere
el día 20 d’abril de 1924, Barcelona, 1924, pàg. 82.
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No ha sigut obstacle, aquesta reorganisació, per proseguir ab idéntica activitat les 
publicacions històriques del arxiu municipal: lo dietari o Manual de Novells ardits, 
s’ha continuat editant com avans; li ha seguit en 1920, una nova publicació de Recull 
de documents y estudis, destinada a consignar documents breus y que tenen valor 
d’oportunitat, donant a conexer el ensemps, trevalls realisats per la oficina; y al present 
va a inaugurarse la serie de Monografies d’historia y d’arqueologia local, ab la de Sant 
Pau del Camp, feta per lo propri N’Agustí Durán.

Duran i Sanpere explica com va procedir a la reorganització de l’arxiu municipal,42 i els 
elements històrics originaris del seu pensament, que van condicionar tota la seva tasca: 
família, història, passat gloriós de Catalunya, etcètera. Així, Duran diu:43 

Dentro del Archivo Histórico de la Ciudad, los diferentes grupos documentales no se 
desfiguran, conservan sus contornos propios y su carácter distintivo, su personalidad, 
poca o mucha como es ley y fuerza en toda buena organización familiar. 

I més endavant: 

El núcleo documental más fuertemente destacado sigue siendo el originario, el de los 
papeles producidos por la administración pública de los antiguos “Consellers” de la 
ciudad.

La plenitud de la institució municipal medieval es constata en què «a partir de los pri-
meros decenios del siglo xiv se observa en los conselleres [sic] el afán de dar perennidad 
al recuerdo de sus gestiones».44 També trobem referències a la guerra de Successió i les 
seves conseqüències pel règim municipal: 

Con el siglo xviii vino el cambio de régimen político; desapareció la figura del 
“Conseller” y la pompa de su gramalla, y tuvieron que arrinconarse los antiguos 
privilegios para dejar paso libre al nuevo orden de cosas. Fortuna fue que hubiese en 
la Casa de la Ciudad un hueco acogedor donde se pudiesen salvar los rancios papeles, 
que ya no deberían tener ninguna utilidad, y con los cuales el espíritu de Fivaller de- 
bía quedar sepultado en el polvo y en el olvido.45

Finalment, Duran enllaçava la desfeta de 1714 amb el ressorgiment romàntic del segle xix 
i, de retruc, del catalanisme polític (sense esmentar-lo):

Duradero fue el letargo. Casi siglo y medio se pasaron durmiendo los libros y 
pergaminos, hasta que, por fin, los desentumeció el aura romántica del siglo xix, que 
venía con la cabeza llena de ansias reivindicatorias y con el corazón enamorado de las 
leyendas y epopeyas de los tiempos viejos. Desde entonces los historiadores pudieron 
acercarse al rico tesoro del Archivo, y llenar sus libros con el fruto de su paciente 
labor. Capmany, Pi y Arimón, Bofarull, Balaguer, Puiggarí, Aulestia, Balari, Sanpere, 
bucearon ávidamente en los antiguos documentos puestos de nuevo a la luz del día.46 

42. durán, La Casa del...
43. durán, La Casa del..., pàg. 38.
44. durán, La Casa del..., pàg. 40.
45. durán, La Casa del..., pàg. 40-42.
46. durán, La Casa del..., pàg. 42.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b4553511~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4553511~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4553511~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4553511~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4553511~S23*cat


46 Antoni Jordà Fernández 

Pel que fa a l’arxiu, la creació, per segregació de l’Arxiu Municipal, d’un nou Arxiu His-
tòric Municipal o de la Ciutat (en realitat, inicialment es pensava en una secció de l’Arxiu 
Municipal) obeïa a diverses raons: organitzatives, de conservació de la documentació, 
etcètera. Val a dir que en aquesta decisió tingué una gran importància la història de Cata-
lunya. En efecte, quan es justifica la creació de l’Arxiu Històric, es diu:47

Separació del fons documental de l’Arxiu en dues seccions: Històrica i Administrativa, 
la línia divisòria de les quals hauria de cercar-se en un període històric que hagi originat 
un canvi radical del règim administratiu de la ciutat, com el Decret de Nova Planta, 
l’organització constitucional, etcètera.

Potser, forçant el sentit de les paraules, aquesta delimitació o separació documental post-
1714 ha estat interpretada com una mostra clara del posicionament historicista:48

Todos los documentos que se generan a partir de esta año, 1714, no se consideran 
historia, en tanto no se juzgan útiles para reconstruir la historia del nacionalismo... 
poniendo sólo unos determinados documentos o período histórico al servicio de los 
historiadores, se está ya condicionando y dirigiendo la investigación histórica hacia 
unos fines muy concretos, los que interesan a la clase política que precisamente ha 
creado ese Archivo... dejando de lado el fondo administrativo.

La futura plasmació del nou arxiu es concretà en una acurada previsió i planificació, divi-
dida en catorze apartats, que, de manera resumida establien:49

1. Creació de l’Arxiu Històric amb la delimitació documental ja comentada (fins el
1714).

2. Formació d’un Inventari descriptiu de la documentació, restablint l’antiga distribució
d’escrivanies i conservant el rastre de les administracions particulars.

3. Catalogació de la documentació descrita en l’Inventari, formant índexs i repertoris
(personals, topogràfics) del contingut dels documents.

4. Formació d’un inventari descriptiu dels documents de l’Arxiu Municipal que es
troben en altres arxius, biblioteques o col·leccions (per exemple, els Privilegis originals 
de la Ciutat, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó; el Cerimonial dels Obrers de la Ciutat, a
la Biblioteca Provincial; el Cerimonial dels Consellers, a la Biblioteca de Catalunya).
La finalitat última és «procurar llur reintegració a l’Arxiu Municipal».

5. Recopilació de notícies documentals, bibliogràfiques, etc. dels documents perduts,
per exemple, els dos primer volums del Llibre de Solemnitats.

6. Catalogació de documents “forasters”, que sense formar part de les sèries pròpies
de l’Arxiu s’hi trobaven barrejats amb altres documents.

7. Relació de documents històrics de la ciutat que es troben en altres arxius, i que per
la seva importància convé tenir en reproduccions fotogràfiques o en còpies.

8. Formació de catàlegs especials de segells, miniatures, etcètera.
9. Recopilació de la bibliografia de les publicacions que han utilitzat els documents

de l’Arxiu.

47. «Creació de l’Oficina Municipal d’Investigacions i Publicacions Històriques», dins Recull de Documents i Estudis, I (1920), pàg. 3. 
48. Julio Cerdá díaz, Los archivos municipales en la España contemporánea, Gijón, Trea, 1997, pàg. 190. Des d’una altra perspectiva, 

Ramon alberCh i Fugueras, «Arxiu Municipal de Barcelona: balanç i perspectives», Revista de Catalunya, 51 (1991), pàg. 37-55.
49. «Creació de l’Oficina..., pàg. 3-4.
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10. Recollida de notícies d’arxius municipals.
11. Bibliografia històrica de Barcelona, indicant la biblioteca on existeixen els

manuscrits o estampacions.
12. Constitució d’una Biblioteca auxiliar de la Oficina «formada pels llibres de

caràcter històric existents en la Biblioteca de l’Arxiu, els que es rebin a canvi de les
publicacions de l’Oficina, i altres llibres que hauran d’adquirir-se».50

13. Formació d’una Secció gràfica de l’Arxiu, constituïda per dibuixos, plànols,
fotografies.

14. Museu de l’Arxiu.

Més enllà de les directrius tècniques i organitzatives del futur Arxiu Històric de la Ciutat, 
s’insistia en què «La Secció Històrica de l’Arxiu, ço és, la història documental de la ciutat 
d’ençà de la constitució del govern municipal de Barcelona fins la caiguda de les antigues 
llibertats de Catalunya en 1714».51 

les PubliCaCions històriques

Les primeres publicacions 

Sembla que a mitjan segle xix, l’Ajuntament de Barcelona manifestà un cert interès per 
impulsar la redacció d’una «Memoria razonada de las causas, tendencias e importancia 
de varios hechos históricos no calificados imparcialment y debidamente». Aquesta «Me-
moria» fou encarregada, entre d’altres, a Pròsper de Bofarull, però desconeixem la seva 
evolució posterior, i ni tan sols si es va arribar a redactar.52 

Tanmateix, es van publicar, per part de l’Ajuntament, un conjunt d’obres relacionades 
bé amb la seva actuació com a corporació municipal53 bé amb dades històriques de la ciu-
tat en un sentit molt ampli. Citem, per exemple, els treballs de Rispa,54 Valls,55 Sanpere i 
Miquel,56 Viñas,57 Carreras Candi,58 i Comas.59 També cal esmentar l’impuls municipal a 
la publicació de treballs històrics sobre la Corona d’Aragó,60 així com l’encàrrec realitzat 
el 1907 a Rubió i Lluch per analitzar la història de l’Orient català, que van veure la llum 

50. durán, La Casa del..., pàg. 54, diu: «En el año 1922, cuando todavía no se había podido llevar a cabo la instalación del Archivo
Histórico en la Casa del Arcediano, fué dada en una breve Memoria, [Memòria de la formació i estat actual de la Biblioteca de
l’Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona, 1922, extret de la Gaseta Municipal de Barcelona, any IX, núm. 7] una idea de cómo se iban 
estructurando los diversos fondos de libros que se reunían...».

51. «Creació de l’Oficina..., pàg. 6. L’any 1932 es va publicar una memòria, sense signar, amb un interessant recull fotogràfic i
documental de les instal·lacions i els serveis de l’Arxiu Municipal Administratiu (GMB, 1 (11-I-1932)).

52. «Les publicacions històriques..., pàg. 63-64. 
53. «Notícia històrica del primer edifici escolar de Barcelona construït en el segle xvi», dins Les construccions escolars de Barcelona, 

Barcelona, 1918.
54. Antonio risPa, Memoria relativa a las enseñanzas de los Sordomudos y de los Ciegos [Historia de las Escuelas de Sordo-mudos y

Ciegos de Barcelona], Barcelona, Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez i Rialp, 1865.
55. Francisco de Asís valls y ronquillo, Memoria relativa a la Escuela Municipal de Ciegos y de Sordo-Mudos de Barcelona, Barcelona, 

Tipo-Litografía de los Sucesores de N. Ramírez y Ca, 1888.
56. Salvador sanPere y Miquel, Topografía antigua de Barcelona. Rodalía de Corbera, Barcelona, Impr. de Henrich y Cía., en

comandita, Sucesores de N. Ramírez y Cía,, 1890-1892.
57. Federico viñas y Cusí, Datos históricos sobre las epidemias de peste ocurridas en Barcelona, Barcelona, 1907.
58. Francesch Carreras y Candi, La Via Layetana substituint als carrers de la Barcelona mitgeval. Catalech de la colecció gràfica de dita 

vía, Barcelona, Imp. “Atles Geográfich” d’Albert Martín, 1913.
59. Ramon Nonat CoMas, Estudi dels Esgrafiats de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1913.
60. Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, dedicat al Rey en Jaume I y a la seva época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de

Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1910-1913.
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en diversos treballs publicats tant per l’Institut d’Estudis Catalans,61 com per la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres.62

També cal recordar la decisió municipal de publicar, a partir de l’any 1902, un Anuario 
Estadístico de la Ciudad de Barcelona, que incorporava de tant en tant notícies i informa-
cions de caire històric municipal, en concret, sobre l’arxiu municipal, la galeria de catalans 
il·lustres i sobre l’heràldica de Barcelona.63

El Pla de Publicacions (1917)

La proposició municipal aprovada el 1917 sobre reorganització de l’Arxiu Municipal i 
creació de l’Oficina d’Investigacions i Publicacions Històriques incorporava un Pla de Pu-
blicacions «per tal que restés palesament manifestada la transcendència que la tasca de 
l’Oficina podia tenir». D’aquesta forma, es presentava un pla de publicacions graduat en 
diversos nivells.64

Les publicacions “de primer grau” consistirien en la impressió de documents histò-
rics, per tal de continuar el Manual de Novells Ardits i finalitzar «La Rúbrica d’En Bruni-
quer» [sic]. I un cop acabada aquesta fase, s’iniciaria la impressió del Llibre de Solemnitats 
i altres actes dignes de memòria. La intenció era publicar anualment dos volums (un del 
Manual i un altre dels documents).

Les publicacions “de segon grau” estarien formades per monografies en base a «arre-
plecs de dades històriques» procedents de l’Arxiu. Es publicarien monografies, amb una 
periodicitat anual, sobre «nòmina d’oficials de la ciutat; nòmina de ciutadans honrats; 
poblacions de Catalunya nomenades carrer de la ciutat; patrimoni de la ciutat fins el se-
gle xvii; Decret de Nova Planta i règim municipal del segle xviii», etcètera.

Les publicacions “de tercer grau” serien les monografies històriques relatives a la ciu-
tat, en un ampli ventall temàtic: art, arqueologia, activitats industrials i gremials, instruc-
ció, impremta, legislació i dret privat, religió, etcètera. Serien publicacions d’encàrrec a 
«homes d’estudi els escrits ja coneguts dels quals fossin plena garantia per la ciutat». Es 
publicaria un volum anual.

En definitiva, un ampli i ambiciós pla de publicacions en què l’Oficina adquiriria un 
paper “imprescindible” per fer-lo possible i real; un pla que, com s’ha vist, descansava en 
tres nivells de concreció, però que volia enllaçar amb el que ja s’havia iniciat amb anterio-
ritat (bàsicament, el Manual de novells ardits i les Rubriques de Bruniquer) i els projectes 
de futur més o menys immediat.

Aquesta planificació de les publicacions es va anar concretant de forma progressiva i 
lenta, especialment amb els volums del Manual de Novells Ardits (interrompuda el 1922) 
i les Rubriques de Bruniquer. La planificació continuaria amb un Inventari de la Secció 
Històrica de l’Arxiu i amb el Llibre de Solemnitats (publicat el 1930).65 Finalment, mentre 
s’iniciava el projecte de publicació de les sèries documentals de l’Arxiu, s’aprovà l’edició 
d’un Recull de documents i estudis. El seu primer i únic volum es publicaria el 1920, i hauria 

61. Antoni rubió y lluCh, «Atenes en temps dels Catalans», dins l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1907); «Els castells catalans 
de la Grecia continental», dins l’Anuari... (1908); «Els governs de Matheu de Montcada y Roger de Lluria en la Grecia catalana», 
dins l’Anuari... (1911-1912); «La Grecia catalana des de la mort de Roger de Lluria fins a la de Frederic III de Sicilia (1370-1377)»,
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1913-1914).

62. Antoni rubió y lluCh, «Els pobladors dels Ducats catalans», dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
1908. Rubió també va publicar el treball La Acrópolis de Atenas en la época catalana, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1908.

63. «Les publicacions històriques..., pàg. 65. Sobre aquesta publicació, vegeu. M. Antònia Monés (dir.), 100 anys d’Estadística
Municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2002.

64. «Creació de l’Oficina..., pàg. 1-2.
65. Llibre de Solemnitats, Barcelona, Institució Patxot, 1930-1947, 2 vols.
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d’incloure breus estudis monogràfics documentals, així com la crònica de l’Oficina d’In-
vestigacions.66 

Aquesta evolució es pot seguir en l’article titulat «Les publicacions històriques de 
l’Ajuntament de Barcelona».67 Tot i que no s’esmenta l’autoria de l’article, hom pot creu-
re que es tracta del propi Duran i Sanpere.68 Com s’indica al títol, es tracta de divulgar 
les publicacions de caire històric editades per l’Ajuntament de Barcelona. Una part de 
l’article es centra en recordar el procés que va portar a la publicació de la «Col·lecció de 
documents històrics inèdits» de l’Arxiu Municipal de la ciutat. En efecte, l’any 1884, i a 
iniciativa de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, els acadèmics Pella i Forgas, Bofarull, i 
Bertran d’Amat van dissenyar un pla de publicacions, segons l’esquema següent:

a) Documents relatius al govern municipal de Barcelona fins al Decret de Nova Planta.
b) Documents referents a l’exercici d’atribucions de la municipalitat.
c) Documents relatius a fets històrics importants per a la ciutat.
d) Documents que «revelen els costums de cada època».
e) Documents legislatius i altres no inclosos en els anteriors apartats.

Aquest pla de publicacions fou presentat a l’ajuntament el 1886. Els regidors munici-
pals Carreras Candi i Schwartz Luna (que eren també acadèmics) reduïren el projecte a 
«límits justos»,69 i s’acordà iniciar les publicacions pel Dietari. El primer volum es publicà 
el 1892,70 i es va mantenir la seva publicació fins el 1922, en què «les dificultats de pressu-
post i després altres destorbs trencaren d’improvís el ritme dels treballs editorials».71

A partir de 1912, s’iniciaria la publicació de les Rúbriques de Bruniquer, que finalitzà el 
1916.72 Formen cinc volums, més un sisè, en forma d’índex, que no s’arribaria a publicar, 
tot i que s’ anunciava («la formació dels índexs que hauran de constituir un sisè i darrer 
volum...»).73

Les justificacions de la importància de l’edició de les Rúbriques i del Dietari són evi-
dents. En el cas de les Rubriques, «d’antic fou sentida la necessitat de formar rúbriques 
o repertoris dels documents de les escrivanies municipals de Barcelona per tal de tro-
bar fàcilment els originals i treure’n l’exemplaritat necessària». En general, les Rúbriques
«...són completes i verídiques, essent un auxiliar valuosíssim per a les investigacions his-
tòriques que hagin de fer-se en l’Arxiu Municipal». Finalment, hom diu que «El pas d’En
Bruniquer deixà en la Casa de la Ciutat de Barcelona una senyal inesborrable, ço és, la
claredat en la redacció dels documents i el bon règim dels llibres que estigueren sota
la seva cura. La concisió dels seus escrits no era sequedat de l’esperit, sinó sacrifici a la
veracitat documental».74

Pel que fa al Dietari, se’ns diu amb detall tot el procés que abocà a la redacció d’aquest 
manuscrit, i les vicissituds posteriors. Per exemple, els fets de la guerra de Successió: 

66. «Creació de l’Oficina..., pàg. 8.
67. Recull de Documents..., I (1920), pàg. 2-73.
68. Agustí duran i sanPere, «L’Arxiu Històric..., pàg. 611, núm. 2.
69. Agustí duran i sanPere, «L’Arxiu Històric..., pàg. 611, núm. 2.
70. Manual de novells ardits. Vulgarment apel·lat Dietari del Antich Consell Barceloní, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Impr.

Henrich y companyia, 1892-1975, 28 vols.
71. Agustí duran i sanPere, «L’Arxiu Històric..., pàg. 611.
72. Rúbriques de Bruniquer: Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la ciutat de Barcelona, Barcelona, Impr. Henrich, 1912-

1916, 5 vols. (Reed. facs. Pamplona , 2007).
73. «Les publicacions històriques..., pàg. 46. De fet, aquest anunci del sisè volum es publicava també a GMB, 49 (5 de desembre de

1921), 16 (20 d’abril de 1922), dins d’un anunci general de “Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de venta en librerías”, on es 
deia que l’esmentat volum es trobava “en preparación”.

74. «Les publicacions històriques..., pàg. 41 i 46-47.
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Continuà ordenadament la redacció del Dietari, convertint-se ja ràpidament en un 
llibre de Cerimonial fins l’any 1718, en què el Decret de Nova Planta liquidà de forma 
violenta l’antiga constitució municipal dels consellers...75  

Alguns dels projectes esmentats van fer-se realitat molts anys més tard, com, per exemple, 
els estudis sobre els ciutadans honrats76 o el conjunt de publicacions impulsades des de 
l’Institut Municipal d’Història de Barcelona, que tractaven diverses qüestions relacionades 
amb la història medieval i moderna de Barcelona. La revista Barcelona Quaderns d’Histò-
ria, la col·lecció de monografies BCN Biblioteca Històrica o la realització dels Congressos 
d’Història de Barcelona en són un bon exemple.

Conclusions

Durant les primeres dècades del segle xx, l’Ajuntament de Barcelona no només s’abocà a 
una certa reorganització administrativa interna, sinó que també va procurar posicionar-se 
en el procés de recuperació històrica de Catalunya que s’havia iniciat amb el romanticis-
me i l’historicisme. Aquesta darrera vessant es concretà en una voluntat de conservar, 
protegir i divulgar la pròpia història del municipi i de les seves institucions, en especial de 
l’època medieval i moderna: eren moments de glòria, d’expansió econòmica i lideratge 
polític de la ciutat, i és aquest lideratge el que es volia revifar de nou. Aquesta perspec-
tiva ho inundava tot: no només es volia recrear l’arquitectura de la Barcelona gòtica o 
medieval,77 sinó que s’establiren les bases per millorar el coneixement històric d’aquella 
època amb la creació del flamant Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Oficina d’In-
vestigacions i Publicacions Històriques. Després d’uns intents, més o menys reeixits, per 
divulgar la història local en les publicacions municipals, en especial a la Gaceta Municipal 
de Barcelona, la constància i capteniment d’un alt funcionari municipal com fou Agustí 
Duran i Sanpere, van fer possible no només un millor coneixement del municipi medieval, 
sinó també la il·lusió de poder recuperar també l’esplendor històric ja passat. Una lectura 
de les obres escrites per Duran i Sanpere fins a la fi de la guerra civil del 1936-1939, que 
incloem en l’apèndix, ens indica quins eren els objectius i predileccions historiogràfiques 
de qui va ser responsable de la modernització historiogràfica municipal de Barcelona. 

75. «Les publicacions històriques..., pàg. 15.
76. Juan-F. Cabestany Fort, Aportación a la nómina de los “ciutadans honrats” de Barcelona, Barcelona, Instituto Municipal de

Historia, 1962.
77. Joan ganau Casas, «La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-1950», dins Albert Cubeles i Ramon grau 

(coord..), El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història,
8), 2003, pàg. 257- 272, en especial 264 i ss.
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Apèndix. Obres inicials d’Agustí Duran i Sanpere (1917-1938)

1917

«En Bernat Martorell, il·luminador de llibres», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 
(1917). Reproduït a Agustí duran i sanPere, Barcelona i la seva història. 3. L’art i la cul-
tura, Barcelona, Curial, 1975, pàg. 65-134.

1918

«Simbologia medieval: La llegenda de l’arbre de la Creu», a La Veu de Catalunya, 1-IV-
1918. Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 487-496.

«Els serrallers», De l’Art de la Forja. Revista del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona, 4 
(agost, 1918) i 7 (novembre, 1918). Reproduït a Agustí duran i sanPere, Barcelona i la 
seva història. 2. La societat i l’organització del treball, Barcelona, Curial, 1974, pàg. 386-393.

«La documentació de l’antic gremi de Ferrers-Manyans de Barcelona», De l’Art de la For-
ja. Revista del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona (1918). No es publicà de nou.

1919

«L’Arxiu Històric de Barcelona i la Casa de l’Ardiaca», D’Ací i d’Allà (novembre, 1919).

1920

«Les publicacions històriques de l’Ajuntament de Barcelona», Recull de Documents i Estudis 
(1920-1923). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 128-160.

«La documentació del Col·legi de Mestres Serrallers, Armers i Agullers de Barcelona», 
Recull de Documents i Estudis, I (1920). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 3. 
L’art..., pàg. 617, núm. 7.

1921

L’Hôtel de Ville de Barcelona: abregé historique, Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Ofi-
cina Municipal d’Investigacions i Publicacions Històriques, 1921.

«Data de la mort de l’escultor Agustí Pujol (1628)», Vell i Nou, II (1921), pàg. 132-134. 
Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 366-373.

1924

«De com començaren a fabricar-se belles tapisseries a Barcelona», Revista de Catalunya, I 
(1924). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 327-338.

1925

«La Casa de l’Ardiaca», Revista de Catalunya (març, 1925).

«Naixença i formació de la plaça de Catalunya», D’Ací i d’Allà (març, 1925). Reproduït a 
duran, Barcelona i la seva història. 1. La formació..., pàg. 514-521.
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«La tomba de Pau Claris», Revista de Catalunya, III (1925). Reproduït a duran, Barcelo-
na i la seva història. 1. La formació..., pàg. 545-562.

1926

«El monasterio de Pedralbes y su sexto centenario», Barcelona Atracción, 182 (agost, 
1926). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 1. La formació..., pàg. 685-697.

1927

La Casa de la Ciudad de Barcelona, Barcelona, Biblioteca de Turismo de la Sociedad de 
Atracción de Forasteros de Barcelona, Librería Francisco Puig, 1927.

1928

La Casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad, Barcelona, Biblioteca de Turismo 
de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, Librería Francisco Puig, 1928. 
Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 1. La formació..., pàg. 401-418.

«Un monumento que recobra su valor. La fachada antigua de la Casa de la Ciudad de 
Barcelona», Barcelona Atracción, XVIII-201 (1928).

«Les obres de restauració de la Casa de la Ciutat», La Publicitat, 27-IX-1928.

«Les antigues cases dels canonges i els canonges de la Seu», Arts i Bells Oficis, I (1928). 
Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 1. La formació..., pàg. 382-400.

«Un Puerto Franco en Barcelona en el siglo xviii», Barcelona Atracción, XVIII-207 (setem-
bre, 1928). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 466-478.

«Un nuviatge barceloní del segle xv», Arts i Bells Oficis, I (1928). Reproduït a duran, 
Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 603-617.

1929

«Els sostres de la Casa de la Ciutat», Estudis Universitaris Catalans, XIV-1 (gener-juny 1929).

«La restauració de la Casa de la Ciutat», Barcelona Atracción, XIX-211 (1929).

«La Barcelona del 1888. La Casa de la Ciutat. Palau reial», La Veu de Catalunya, 8-VII-1929.

«Los antiguos Conselleres de Barcelona. Notas para su iconografía», Barcelona Atrac-
ción, 213 i 221 (1929). Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 2. La societat...,  
pàg. 87-108.

«Els Brocaters de Barcelona», Revista de Catalunya, VI-57 (1929). Reproduït a duran, 
Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 354-361.

«El retaule dels blanquers», Arts i Bells Oficis (1929). Reproduït a duran, Barcelona i la 
seva història. 3. L’art..., pàg. 135-179.

«Els sostres gòtics de la Casa de la Ciutat», Estudis Universitaris Catalans, XIV (1929), 
pàg. 76-94. Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 232-247.

«La Pietat del portal de la seu de Barcelona», Vida Cristiana, XVI-132 (1929). Reproduït 
a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., 282-289.

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/recatalunya
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1261685~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1802638~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/publicat22/id/1125/rec/74
https://ddd.uab.cat/record/27467
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
https://ddd.uab.cat/record/27467
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3346428~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/veup2/searchterm/Any 39/field/title/mode/exact/conn/and/order/title/ad/f/cosuppress/
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2364499~S23*cat
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/recatalunya
https://ddd.uab.cat/record/27467
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3346428~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6443990~S23*cat


L’Ajuntament de Barcelona i la projecció de l’historicisme a la Gaceta Municipal de Barcelona (de 1914 a 1929) 53

«Un retaule de Sant Sever, exiliat i repatriat», Vida Cristiana, XVI (1929), 133 i 134. Re-
produït a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 338-347.

1930

«L’escultor Damià Forment i l’altar major de Sant Just de Barcelona», Vida Cristiana, 139 (1930).

«De qui ha fet la ciutat de Barcelona», Butlletí de la Cambra Mercantil, IX-10 (juliol, 1930). 
Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 2. La societat..., pàg. 7-20.

«El portal renaixentista de l’antiga església de Sant Miquel», Vida Cristiana, XVII (1930). 
Reproduït a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 319-321.

«L’escultor Damià Forment i l’altar major de Sant Just de Barcelona», Vida Cristiana, 
XVII (1930), pàg. 215-224. duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 330-337.

«Noves clarícies documentals de l’estamper Joan Gherlinc», Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, XIV (1930), pàg. 146-152. Reproduït a duran, Barcelona 
i la seva història. 3. L’art..., pàg. 500-510.

1931

«En la restauració de Sant Pau del Camp», Revista de Catalunya, XIV (gener 1931). Re-
produït a duran, Barcelona i la seva història. 1. La formació..., pàg. 590-604.

«El sepulcre de sant Oleguer», Vida Cristiana (1931). Reproduït a duran, Barcelona i la 
seva història. 3. L’art..., pàg. 386-394.

Arxiu Històric de la Ciutat. Casa de l’Ardiaca. Exposició dels Documents de l’Antic Gremi de 
Mestres Sabaters de Barcelona, desembre 1931- gener 1932. Citat per Duran i Sanpere com 
a autor a duran, Barcelona i la seva història. 3. L’art..., pàg. 617, núm. 8.

1932
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La mort de Martí l’Humà a la llum del llibre de Clavaria 
de la Ciutat de Barcelona del 1410 

Patrícia Santacruz*

S’ha parlat molt sobre la mort del rei Martí l’Humà i, sobretot, de les conseqüències que 
la seva defunció va comportar en l’àmbit polític al perir sense un hereu directe,1 però, poc 
o gens s’ha preocupat la historiografia per conèixer com es van desenvolupar les jornades
posteriors i, en particular, els preparatius de les seves exèquies a la capital de la Corona.
Per ser justos, a la documentació que s’acostuma a consultar no hi ha amb prou feines
referències sobre aquest assumpte, i, en alguns casos, no se n’ha conservat el volum cor-
responent a l’any 1410.

És el cas del Llibre de les Solemnitats, on es recopilen les anotacions dels esdeveniments 
de gran rellevància, ja que, malauradament, el primer tom, on hi consten els funerals de 
Pere el Cerimoniós, Joan I i Martí l’Humà, s’ha perdut, i amb ell, tota aquella informació 
relativa a la ritualització de les exèquies.2 Tampoc no es conserva el registre de 1410 dels 
llibres de comptes de la sagristia de la catedral de Barcelona, tan útils per reconstruir  
els responsos de personatges públics a la ciutat comtal.3 El Manual de Novells Ardits o 
dietari del Consell de Cent fa una minsa referència a l’expiració del monarca a finals 
de maig, el seu enterrament temporal a la catedral el dia 18 de juny i la missa realitzada 
en el seu honor el dia 29 del mateix mes.4 D’altra banda, la documentació conservada a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó no sembla aportar gaire més informació respecte a aquest 
tema. Una excepció seria la força recent publicació sobre el funeral de la reina Maria de 
Luna, on Stefano Maria Cingolani exposa la troballa de petites anotacions en un registre 
de comptes de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.5 Aquestes referències aporten algunes pistes 
sobre l’embalsamament del cos del rei, els rituals durant la vetlla –sobretot pel que fa a 
les misses– i sobre el cadafal del monument reial on reposaria el difunt. Finalment, també 
caldria esmentar les sessions del Parlament, on trobem les súpliques que féu Margari-
da de Prades per a què se li concedissin els seus drets com a vídua del rei.6 Amb aquest  
requeriment, sabem que els béns de la casa reial –principalment llibres i joies– van ser 
empenyorats pels marmessors del rei per sufragar els deutes i les exèquies reials, ja que les 

* Universitat de Barcelona.
1. La bibliografia sobre l’Interregne i el Compromís de Casp és molt extensa, però, en canvi, a part del debat generat al voltant del

que va passar durant les últimes hores de vida del rei i de breus referències a com va morir, trobem poc interès en conèixer què
va succeir durant els dies posteriors a la seva defunció o quins moviments va fer la ciutat per mostrar el seu dol i lleialtat cap el
monarca.

2. Tal i com assenyala Francesca esPañol, «“El córrer les armes”. Un aparte caballeresco en las exequias medievales hispanas»,
Anuario de Estudios Medievales, 37 (2007), pàg. 878.

3. Com al treball de Teresa vinyoles, «La mort i enterrament a Barcelona del Cardenal de Tolosa (1417)», dins Jornades sobre el
cisma d’Occident a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986, pàg. 283-296.
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5. Stefano Maria Cingolani, «La Reina María y los funerales de su madre Brianda d’Agout, condesa de Luna, en Zaragoza 

(1399-1401)», Aragón en la Edad Media, 24 (2013), pàg. 71-90.
6. Actes del Parlament de Catalunya publicades dins Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, I, 

1856, pàg. 290.
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arques de la monarquia estaven buides; en conseqüència, Margarida no va poder gaudir 
del llegat que li havia atorgat el seu marit en un codicil pocs dies abans de morir.7

No obstant això, resta per analitzar un tipus de font, ignorada a causa de la seva par-
ticular natura: el llibre de Clavaria del Consell de Cent del segon semestre de 1410 o, dit 
d’una altra manera, el llibre de comptes de la ciutat de Barcelona, i en particular, les des-
peses que es realitzaren durant aquell període, tant les ordinàries com les extraordinàries. 
A partir de les anotacions, i tenint en compte, altres estudis generals sobre els preparatius 
que es portaren a terme a la mort dels monarques, podem albirar, en la mesura del pos-
sible, quin impacte va tenir el decés d’aquest rei a la ciutat de Barcelona durant els pri-
mers mesos de l’Interregne. Per tant, aquest volum es pot considerar una font inèdita que 
completa tota aquella bibliografia que, per un costat, ens parla de la vida del monarca, i 
per l’altra, directament passa a les greus conseqüències d’una defunció sense descendèn-
cia. D’aquesta manera, és possible reconstruir elements que han passat desapercebuts 
en aquest transcendental episodi històric, com les exèquies o la realització material del 
Parlament català a Barcelona.

Aquest llibre de comptes està format per dues parts, diferenciades entre elles però 
alhora molt connectades, ja que el Consell no podria haver portat a terme moltes de les 
seves actuacions ordinàries com són les obres i l’abastiment de forment, i molt menys  
les extraordinàries, com en el nostre cas, l’aniversari de la mort del monarca i la convo- 
catòria del Parlament català, sense la recaptació de numerari. Això no obstant, si bé les  
rebudes –i en particular els censals– són un aspecte molt important i interessant d’estudi, 
el què ens interessava principalment eren les despeses, per poder aclarir com es podia 
haver vist afectada la ciutat i quin paper va jugar en la preparació del funeral de Martí 
l’Humà i de la posterior reunió del Parlament al municipi barceloní. 

L’anàlisi econòmica d’aquest manuscrit ens dóna una petita idea del que va suposar 
l’esdeveniment tràgic de la mort del rei Martí: de les 24.994 lliures que es fan de despesa du-
rant aquell semestre, al voltant d’unes 2.000 serviren per costejar els preparatius, materials, 
seguretat i salaris extres relacionats amb el funeral i el Parlament portat a terme a Barce-
lona. És a dir, el 8% de la despesa global del Consell es destinà exclusivament a aquests 
pagaments excepcionals. És fa palès, doncs, que la mort del rei i les conseqüents activitats 
al voltant d’aquest fet comportaren una càrrega suplementària a l’erari públic.

La mort del rei Martí i les exèquies

Pel que fa l’anàlisi de l’impacte de la mort del monarca a la ciutat, cal dir que la defun-
ció de personatges importants afectava la vida quotidiana dels habitants dels municipis, 
ja que cessaven les activitats diàries mentre duraven les exhibicions públiques de dol, 
que culminaven amb una convocatòria per la celebració del funeral. Els habitants es reu-
nien, llavors, per realitzar solemnes processons, que acabaven en exèquies a l’església més  
rellevant de la ciutat. Trobem, doncs, que per les seves conseqüències en l’àmbit social, 
la mort reial era un dels esdeveniments més significatius de la vida de les poblacions 
baixmedievals. Aquesta cerimònia es portava a terme a partir d’unes fórmules particulars 
consolidades en el temps i que es reproduïen a tot el territori, afermant els lligams entre 

7. Fèlix duran i CañaMeras, Margarida de Prades. Barcelona, Porcar, 1956, pàg. 36.
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els municipis i, en el nostre cas, la figura monàrquica. En aquest sentit, els continguts dels 
rituals van més enllà de la religiositat, tot i que aquesta és el fil conductor.8

Quan hi havia un vincle entre el municipi i el rei, com en el cas de Barcelona, la de-
funció, i fins i tot, la previsió d’aquest esdeveniment, es vigilaven amb molt d’interès, so-
bretot si tenim en compte els efectes que es podien ocasionar. La notícia de la malaltia o 
pèssima salut del monarca s’anava transmetent en forma de rumors entre la població, en 
gran mesura gràcies als viatgers (mercaders i traginers). Per tant, era usual que al territori 
on es trobava el rei es fes la sol·licitud per la intervenció divina a favor del personatge a 
través de pregàries i processons religioses. D’aquesta manera, és possible que aquesta 
mena de rumors circulessin per Barcelona dies o fins i tot setmanes abans de la mort de 
Martí l’Humà, tal i com veiem en la informació que ens aporta el nostre manuscrit sobre 
un peller anomenat Pochasanch. Aquest va vendre una gran quantitat de tela de terliç  
de color negre per fer els vestits de dol consellers a un preu força elevat, potser havent-se 
proveït prèviament després d’escoltar els rumors que probablement s’havien escampat 
per la ciutat sobre el delicat estat de salut del rei. Hem de tenir en compte que el terliç era 
un teixit força difícil d’aconseguir, i que principalment servia per fer les robes de dol de les 
autoritats, i ell n’havia aconseguit 221 canes, és a dir, més de 400 metres.9 

Quan la mort no apareixia de forma natural, sinó que s’esdevenia de manera inespera-
da,10 no hi havia rumors previs, però sí sospites i temors posteriors, a més de precipitar les 
activitats cerimonials, sobretot, incrementant les missatgeries entre localitats per difondre 
les notícies gràcies a una eficient xarxa de comunicació. D’aquesta manera, la transmissió 
oficial de la notícia era essencial per poder dur a terme les cerimònies fúnebres corres-
ponents, i en aquest sentit, Barcelona assumia molts cops la prerrogativa d’informar de 
la mort, tot i que, normalment, se’n encarregaven els membres de la cort, el canceller o 
el governador general, provocant, en ocasions, l’arribada de notificacions paral·leles dels 
consellers barcelonins i les altres autoritats públiques. En la mort de Martí l’Humà, «s’en-
via a Francesc Burgues qui per part de la dit Ciutat, anà ensempts ab lo honrat en Ramon 
Çavall qui anà per lo General de Cathalunya al Compte de Urgell qui era en Aragó».11 
Quan ja s’havia oficialitzat la defunció, s’iniciaven els procediments per realitzar el fune-
ral i la resta de cerimònies.12

Pel que fa a la població, la notícia oficial se seguia de les expressions del sentiment de 
dol i la realització dels actes rituals de forma col·lectiva i participativa. Les ciutats i viles 
reials, a més, tocaven a sometent per a què els habitants deixessin les seves respectives 
activitats i sortissin al carrer a compartir el dolor i les mostres de fidelitat al monarca, 
trencant, d’aquesta manera, amb la quotidianitat. Això últim suposava l’aturada de bo-
tigues i obradors, usualment durant les jornades de dol –uns tres dies– o, com a mínim, 
durant els dies en què es realitzessin les cerimònies oficials. A més, tampoc no es podien 
fer ostensibles senyals d’alegria ni practicar balls o jocs, qüestions llargament disposades 
a les ordenances municipals.13

El conjunt d’actes rituals que es portaven a terme per les exèquies del difunt, doncs, 
es justificaven pel fet d’atorgar un servei al senyor per part dels seus súbdits en base del 
sistema religiós de l’època. D’aquesta manera, el monarca podia arribar a la glòria més 
ràpidament, gràcies a les pregàries de la població, que, alhora, feia palès el vincle existent 

8. Flocel sabaté i Curull, Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya Baixmedieval, Barcelona, Dalmau, 2003, pàg. 5-6.
9. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-XI, Clavaria, 34, 1410, f. 122r.
10. Com la de Joan I al bosc de Foixà, el 1396.
11. DACB, vol. I, pàg. 167.
12. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 9-16.
13. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 15-16.
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amb el rei, demostrant-li la seva fidelitat. A més, la representació mortuòria com si el cos 
fos present al mateix temps a diversos indrets del país, ens ajuda a albirar la conformació 
dels fonaments humans i regionals del poder monàrquic. Tot i així, no hem d’oblidar que 
si aquestes cerimònies es realitzaven no era per manament reial, sinó perquè les organit-
zava el municipi, que pagava l’últim adéu al monarca.14

Més enllà d’aquestes circumstàncies, el cas de Barcelona té certes particularitats, de-
gudes al fet de tractar-se de la capital del país. La consolidació total, al segle xiv, de les 
relacions entre els membres de la Cancelleria Reial i els familiars del monarca amb el 
Consell de Cent, feia que el municipi mantingués una posició preferent, primer en oferir 
serveis per pal·liar la malaltia del sobirà,15 i després, en organitzar l’enterrament de les 
despulles del rei. Les autoritats municipals conduïen les celebracions, mentre el cos del 
monarca era embalsamat i exposat en un cadafal, amb els draps d’or i la lluminària con-
venient.16

Un altre aspecte molt important és que hi ha un desdoblament de les cerimònies fúne-
bres a Barcelona: trobem un primer ritus funerari pagat íntegrament pels marmessors de 
la Cancelleria Reial, cerimònia que convocava el veguer, convidant als càrrecs de la cort 
i oficials reials locals i regionals, a més de ciutadans il·lustres, i un determinat nombre de 
nobles i eclesiàstics. Com hem vist abans, a l’hora de celebrar aquest primer ritus, la reina 
vídua es va trobar amb les arques reials buides i va haver de veure com els marmessors del 
rei empenyoraven les joies i els llibres de la monarquia per cobrir les despeses del funeral 
del seu marit.17 Des del primer moment, però, el govern local aportà la ubicació de l’esde-
veniment –exercint el seu paper preeminent sobre la resta de poblacions del reialenc– i el 
seu ajut en el sentit organitzatiu, és a dir, escollint els encarregats del trasllat del cos a la 
catedral de Barcelona i dels preparatius materials. En aquest primer monument funerari 
eren presents només els escuts reials a la roba i a la lluminària preparada. 

Uns dies després, la ciutat ja era a punt per dur a terme la seva pròpia celebració 
mortuòria: Barcelona instituïa l’aniversari, expressant així la seva lleialtat cap al monarca, 
amb un segon monument i cerimònia pagades pel Consell de Cent, on, òbviament, hi eren 
presents els escuts representatius del municipi.

Així doncs, el rei Martí I morí el dissabte 31 de maig, el dimecres 18 de juny es dugué 
a terme la cerimònia de les autoritats reials i, finalment, el 28 de juny es realitzà el funeral 
de la ciutat. Les referències que trobem en el llibre de Clavaria ens parlen de les despeses 
en missatgeries, teles i lluminària. Una de les fórmules d’expressió del dol més importants 
la trobem a través de la simbologia visual, amb l’ús de les teles negres com a principal dis-
tintiu. És el cas de la roba, sobretot si parlem de les autoritats públiques, ja que aquestes 
adoptaven un codi molt clar de vestimenta, portant gramalles i caperons negres, que con-
trastaven amb els vestits de vius colors que duien en temps de joia.18 Val a dir, però, que 
les grans mortaldats del període obligaven a portar vestits de dol massa freqüentment i, 
en conseqüència, les autoritats municipals havien prohibit vestir de negre i colors de dol si 
no es tractava de la mort d’un familiar directe, ja que, durant algunes temporades, gairebé 
tothom tenia algun parent o amic difunt i la ciutat arribava a semblar que estava de dol 
contínuament.19 Com apunta Sabaté:

14. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 69-72.
15. Flocel sabaté i Curull, Lo senyor Rei és mort! Actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del

monarca, Lleida, Universitat de Lleida, 1994, pàg.174.
16. sabaté, Lo senyor Rei..., pàg. 176.
17. duran, Margarida de Prades, pàg. 36.
18. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 17-18.
19. Teresa vinyoles, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Barcelona, Rafael Dalmau, 1985, pàg. 38.

http://Lo senyor Rei...
http://Lo senyor Rei...
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1387697~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1419259~S23*cat


La mort de Martí l’Humà a la llum del llibre de Clavaria de la Ciutat de Barcelona del 1410 59

L’aparent contradicció es resol situant l’expressió del dol reial per damunt de la 
corresponent a les altres defuncions.20

Quan es tracta del funeral del monarca, al igual que en molts altres municipis, el cost dels 
vestits dels personatges públics més rellevants corria a càrrec de la ciutat de Barcelona, 
«Per vestir los dits Consellers e certs prohoms e officials de la Ciutat de saques».21 En el 
cas que ens ocupa, ens consta que també pagava les teles per a auxiliars d’aquests perso-
natges, com ara els escuders,22 a més de les teles destinades al «capell ardent».23 Les mà-
ximes autoritats es reunien per decidir les robes de dol que s’havien de posar i el número 
de dies que les havien de portar. D’aquesta manera, el municipi comprava les teles que li 
calien i contractava a diversos sastres que treballaven entre un i tres dies per tenir enlles-
tits els vestits pels magistrats i persones distingides.24

Una dada rellevant és el fet que, un cop acabada la cerimònia mortuòria, el dol enca-
ra era portat per les autoritats públiques durant un període variable de temps, ja que el 
dolor per la defunció del monarca anava més enllà de les disposicions ordinàries sobre 
els dols populars i havia de tenir una durada major. Com hem vist, un cop finalitzades les 
exèquies, es feia un canvi de vestit, que continuava essent negre, però que podia variar pel 
que feia al tipus i la qualitat de la tela.25 Sembla que en el primer període es passava de 
la tela de terliç a la molt rústica llana de bruneta, però folrades amb un teixit més suau i 
car. Sembla, però, que els consellers enviats com a missatgers no tenien tanta fortuna, ja 
que havien de projectar certa imatge a l’exterior i, en conseqüència, havien de continuar 
portant la tela d’una qualitat prou inferior com per poder transmetre de forma evident 
el rigorós dol que sentia la ciutat per la mort del seu rei. A més, l’escrivà dels racionals, 
Bernat ça Font, per ordre dels consellers també encarregà a Pere Bonet dues cobertes 
de «atsembles» –animal de càrrega– vermelles. A cada coberta hi havien d’anar gravats 
«V grans senyals de la dita Ciutat ab alguns fullatges», deixant ben clar que els missatgers 
provenien de la capital catalana.26

Altres teixits adquirits pel Consell amb motiu de les exèquies eren els que s’utilitzaren 
per contruir el monument pel funeral. No trobem pagaments per les fustes ni el cadafal, 
cosa que fa pensar que es van reutilitzar les fustes del monument reial previ a la cerimònia 
municipal. Per tant, es canviaven les teles del monument ja existent: el perpunter Anthoni 
Olzina fou l’encarregat de «orlar, cusir e forrar II draps d’or imperials, la Iª ab lo camper 
blau e l’altre ab lo camper vermell que los dits honorables Consellers en nom de la dita 
Ciutat, donaren a la sepultura del cors del senyor Rey en Martí (...) segons en semblants 
actes és acostumat».27 A més, els consellers li havien fet fer 28 senyals de la ciutat a les 
vores d’aquestes dues teles, amb 600 panys d’or petit i 400 d’argent, a més de 4 peces de 
terçanell negra per combinar-hi. S’hi afegí tela vermella i negra per folrar els draps i fer 
el «sobraçel del capell ardent», on s’hi incorporaren els senyals fets amb tela daurada i 
platejada (sembla que la part blava va ser pintada).28

20. sabaté, Lo senyor Rei..., pàg. 48.
21. AHCB, 1B-XI, Clavaria, 34, 1410, f. 122r.
22. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f.122v, 123v, 126r i 132r. Proporcionant-los teixits molt més senzills, però especificant que havien d’estar, 

tal i com diu el manuscrit, «nets de cap ab coha».
23. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 124v.
24. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 18.
25. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 34-35.
26. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f.127r.
27. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 124v.
28. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 124v.
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Per acabar de decorar la catedral i el monument hi calia la lluminària. En aquest 
cas,29 s’aprofità el pagament pels ciris encarregats per la festa del Corpus –el 22 de maig 
d’aquell any, segons el dietari del Consell–30 «a Johan Matheu, candeller de cera e ciutadà 
de Barchelona»: 40 ciris blancs amb senyals del municipi, a més de 36 ciris grans blancs, 
que es quedaren a la catedral en 36 bosses. Es necessitaren, però, 200 lliures i 5 onces de 
cera per fer 100 ciris negres expressament per a l’enterrament, que van ser ennegrits i pin-
tats amb els senyals de la ciutat. A més, es van comprar 127 lliures de cera per fer altres 
50 ciris i 20 lliures de candeles «qui finiren per offerir en lo dit universari», i per decorar 
el capell ardent s’utilitzaren 230 ciris.31

Generalment, un cop finalitzat l’aniversari, la ciutat es disposava a traslladar les des-
pulles del difunt al seu lloc de descans definitiu, convocant una última processó on hi so-
lien participar les diverses confraries, amb gran lluminària, i que anava des de la catedral 
fins el lloc on es cedia la custodia del cos als monjos de Poblet.32 En el cas del rei Martí, 
tot i la voluntat del monarca per a ser dipositat al panteó reial de Poblet, junt al seu pare, 
no fou fins l’any 1460 que les restes règies foren enviades al monestir, romanent enterrat, 
fins aquell moment, a la catedral de Barcelona.33

El Parlament i el conflicte successori

Així doncs, Barcelona fou present en tots els esdeveniments, que anaven des de la preo-
cupació per la malaltia del monarca, el trasllat del cadàver a la ciutat, els diversos rituals 
que es dugueren a terme al municipi, fins l’enterrament al lloc destinat pel descans final 
del rei difunt. Que la ciutat s’encarregués dels actes exequials, que tenien un elevat cost i 
que no suposaven cap rendibilitat aparent, es deu a la voluntat de fer evident el seu poder, 
ja que, durant la representació del funeral reial es distinguia l’oferent, i d’aquesta manera, 
es visualitzava el paper de capitalitat de Barcelona.34

Per tant, veiem com Barcelona manifesta una posició preferent en tots els esdeveni-
ments, intentant predominar sobre les representacions dels diversos poders que confor-
maven el país. Aquesta actuació era d’absoluta importància per a la ciutat, fins i tot si el rei 
no moria al mateix municipi i se l’havia de traslladar fins a Barcelona, o si al funeral no hi 
podia assistir el fill i successor del monarca. El govern municipal resolia que la capitalitat 
i preeminència que havia anat assumint no derivaven només del fet que, des de 1291, els 
òbits reials havien sobrevingut a Barcelona, sinó que, tal i com assenyala Sabaté, les auto-
ritats barcelonines interpretaven la preferència per la Ciutat Comtal com una de les carac-
terístiques pròpies que definien i mantenien la vitalitat del municipi. És, per tant, un signe 
de la capitalitat de la ciutat de Barcelona.35 Així doncs, resultava lògic que, d’acord amb 

29. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 121r.
30. DACB, vol. 1, pàg. 167.
31. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 121r.
32. DACB, vol. 1, pàg. 181.
33. Josep David garrido, Vida i regnat de Martí I, l’últim rei del Casal de Barcelona, Barcelona, Dalmau, 2010, pàg. 289.
34. sabaté, Cerimònies fúnebres..., pàg. 73-74.
35. A més, un altre element de la capitalitat de Barcelona es defineix clarament amb l’exigència d’acceptar oficialment la legislació de 

tot Catalunya formulada pels consellers de Barcelona, convertint-se en una tradició el fet de jurar-la a la ciutat. D’aquesta manera, 
el municipi es situa com a seu institucional que sobrepassa l’entorn propi immediat, anant més enllà del poder socioeconòmic de 
la ciutat cap a un reconeixement polític. Són nombrosos els exemples de l’exercici de capitalitat per part de Barcelona durant el
segle xv, com es fa palès durant els primers mesos de l’Interregne. Essent el comte d’Urgell el candidat amb més pes en aquells
moments, els consellers de la ciutat envien immediatament un representant de la Diputació i un del Consell per trobar-se amb ell 
(sabaté, Lo senyor Rei..., pàg. 181-185).
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la seva posició com a capital, Barcelona s’ocupés de les exèquies del rei difunt i dels seus 
assumptes, tot i que aquesta última qüestió es complicà força en el cas de Martí l’Humà.

Com és sabut, el problema successori es plantejà a partir del fet que Martí el Jove 
no tenia fills legítims, per bé que el rei va intentar, durant les últimes setmanes abans 
de perir, ratificar el seu nét bastard, Frederic, com a successor al tro, assessorat per una 
comissió de juristes. Calia, tanmateix, la legitimació del papa Benet XIII per corroborar-ho 
oficialment, però això no va arribar a ocórrer. A més, el monarca havia nomenat al comte 
d’Urgell –casat amb la germana del sobirà–, lloctinent i governador general dels regnes, 
posició que habitualment ocupaven els hereus a la corona. Tot i que, en cap moment, el rei 
el va declarar com a successor, Jaume d’Urgell veia els seus càrrecs com un reconeixement 
implícit del seu dret a la successió, però, en canvi, tenia molts enemics entre les autoritats 
aragoneses i alguns prohoms catalans, com ara Ferrer de Gualbes o el governador general 
del Principat, Guerau Alamany de Cervelló. Gualbes, en particular, sembla haver sigut 
l’ideòleg del pla d’enviar una comissió suposadament oficial –de les Corts Catalanes–, 
encapçalada per ell mateix, exigint al rei moribund que deixés constància de la forma en 
què havia de ser escollit el seu successor: havia de ser el candidat més idoni, la candidatura 
més justa. No obstant, a falta d’una candidatura suficientment forta, s’obrí un període 
d’interregne que acabà amb la proclamació del nebot del rei, Ferran d’Antequera, com a 
nou monarca, al Compromís de Casp, el 1412.36

Arribar aquest final, emperò, no fou un camí fàcil, ja que, durant els dos anys previs, 
tingué lloc una gravíssima crisi plena de tensions polítiques i, fins i tot, bèl·liques, quan 
les tropes castellanes entraren als regnes de València i d’Aragó com a represàlia per 
l’assassinat de l’arquebisbe de Saragossa.37 La Diputació del General de Catalunya, 
mentrestant, disposà un govern provisional amb un Parlament que anà de Montblanc 
a Barcelona, per finalment establir-se a Tortosa, a mitjan 1411, on es van presentar les 
candidatures del comte d’Urgell i la del duc de Calàbria.38

Així doncs, un cop realitzades les exèquies, els consellers es van posar immediatament 
a deliberar sobre la qüestió successòria. En pocs dies van ser capaços d’organitzar i enviar 
en una missatgeria al síndic Francesc Burgués,39 juntament dos altres càrrecs, Marc Turell, 
i Bonanat Pere, per parlar amb el governador general, Jaume d’Urgell, després d’haver 
assistit a «I ajust de prelats, barons, cavallers a hòmens de paratge e Síndichs de Ciutats 
e viles reyals del Principat de Cathalunya qui·s debia ésser a Cervera e aprés al Comte 
d’Urgell».40 L’objectiu de la missatgeria era intentar convèncer al comte perquè no es 
valgués del càrrec i utilitzés la força de les armes. Tot i que no ens consta la data concreta, 
sabem, pel pagament que se li féu a Burgués, que aquest ajust es va dur a terme uns dies 
abans del 30 d’agost, és a dir, els dies previs a la convocatòria de Parlament català que 
havia fet el governador de Catalunya, Guerau Alamany de Cerveró. El dia 22 de juliol, 
el governador decidí que es faria el dia 31 d’agost a la població de Montblanc, potser 
intentant guanyar temps per aconseguir que el Papa legitimés a Frederic de Luna, cosa 
que no acabaria succeint, més enllà de la seva legitimació com hereu de l’illa de Sicília. 

Els representants barcelonins escollits pel Consell en la sessió del 23 d’agost per anar 
al Parlament de Montblanc foren els síndics Marc Turell, Guillem Oliver, Francesc Bur-

36. Flocel sabaté i Curull, «Per què hi va haver un Compromís de Casp?», dins Ricard bellveser (coord.), Els valencians en el
Compromís de Casp i en el Cisma d’Occident, València, Institució Alfons el Magnànim, 2003, pàg. 45-119.

37. Ferran soldevila, El compromís de Casp, Barcelona, Dalmau, 1965, pàg. 75.
38. Beatriz Canellas anoz, «Actas de los Parlamentos de Catalunya y Aragón tras la muerte de Martín el Humano y del Compromiso 

de Caspe y elección de Fernando de Antequera», dins La Corona de Aragón en el centro de su historia, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2010, pàg. 15.

39. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 90r.
40. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 122v.
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gués, Joan Fivaller i Bonanat Pere, i se’ls avançaren 357 lliures i 10 sous a repartir entre 
tots ells «per acraïment d’açò que serà degut als dits síndichs e a l’escrivà qui va ab ells 
per rahó de la missatgeria a la qual són estats elets per lo Consell de Cent Jurats de la dita 
Ciutat».41

Tot i que inicialment foren convocats a Montblanc, l’assemblea no va començar de 
fet fins que el Parlament fou traslladat a Barcelona, el 25 de setembre. Sobre les jornades 
parlamentàries anteriors, només ens consta una notícia continguda en un quadern de dot-
ze pàgines amb l’acta de les sessions dels dies 6 i 10 de setembre. Durant aquesta última 
sessió, degut a un brot de pesta que va afectar de forma inesperada a la vila de Montblanc, 
es pactà com a nova seu per a les deliberacions la ciutat de Barcelona.42

D’aquest 10 de setembre és el pagament de 137 lliures i 10 sous, de nou per avançat, 
d’una altra mitssatgeria que envià Barcelona, «primerament al Sant Pare, e aprés al Com-
te d’Urgell, e aprés en Aragó, sobre diverses afers molt ponderosos e urgents, tocants 
granment la cosa públicha, no solament d’aquesta Ciutat mas encara del principat de Ca-
talunya e de tots los regnes e terres d’Aragó».43 En aquesta ocasió, foren enviats Ramon 
Fivaller i Miquel Roure, morint, aquest últim, a Tarragona, durant la missatgeria, i essent 
substituït pel ciutadà Pere de Santcliment.

Un cop traslladat el Parlament, començà la primera sessió, com dèiem, el 25 de se-
tembre al Palau Reial Major. Com que el governador no hi va arribar a temps, es decidí 
ajornar l’inici de la reunió fins el dia 30 al matí, tot i les protestes de l’arquebisbe de Tar-
ragona.44 Pocs dies després, el 6 d’octubre, s’envià a Pere de Santcliment45 a reunir-se amb 
Ramon Fivaller per la raó suara mencionada, amb una bona remuneració per realitzar 
aquesta substitució: 165 lliures. Més endavant, al desembre,46 veiem com aquests dos per-
sonatges es trobaren a Saragossa i, potser per cobrir les seves necessitats, el mercader Pere 
de Casaldàguila els proporcionà 150 lliures, que el comerciant cobrà de Barcelona enviant 
una lletra de canvi al municipi. A finals d’any n’arribà una altra per valor de 82 lliures  
i 10 sous. 

Durant la sessió del 20 d’octubre de 1410, s’escollí una comissió de dotze persones amb 
la comesa d’organitzar les missatgeries que s’havien d’enviar als regnes d’Aragó i València. 
A més, donat que la minoria francòfila del braç militar obstruïa el normal desenvolupa-
ment del Parlament, també s’exhortà a què s’imposés una treva entre els parlamentaris.47

Per tant, tal i com ens mostra el llibre de Clavaria d’aquell any, el Parlament barceloní 
es va anant desenvolupant a poc a poc i el municipi es preparà per rebre l’esdeveniment. 
En aquest sentit, la ciutat no només es va preocupar per enviar missatgeries, sinó que 
veiem com el municipi també extremà la vigilància, ordenant a l’escrivà de les obres de la 
Ciutat, Pere ça Vila, que distribuís guardes diürnes i nocturnes a dins i fora de la muralla.48 
Es prestà especial atenció a les portes i zones vulnerables de la muralla de la ciutat, sobre-
tot preocupant-se per l’esperó de Sant Daniel, on s’hi construí una palissada.49 A més a 
més, descobrim un encàrrec força singular: el Consell va fer cridar a diferents escrivans de 
prestigi de la ciutat per a que realitzessin uns quaderns on hi constessin totes les persones 

41. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 90r.
42. Canellas, «Actas de los Parlamentos..., pàg. 18.
43. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 90v.
44. Canellas, «Actas de los Parlamentos..., pàg. 18.
45. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 90v.
46. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 91v.
47. Canellas, «Actas de los Parlamentos..., pàg. 19.
48. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 129v, 133v, 141v, 148v, 149r i 154r.
49. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 87r i 87v. La construcció d’aquesta palissada no consta a l’apartat d’obres de la muralla, per tant, no es 

tractaria de cap reparació habitual ni part permanent d’aquesta.
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que vivien als quatre barris de la ciutat, i els organitzessin en «cinquantenes e deenes».50 
D’altra banda, també s’entreveu una predisposició una mica més agressiva del que ja era 
habitual en el municipi a l’hora d’aconseguir proveïment per a la ciutat, probablement 
per assegurar-ne el màxim possible, per si es donés el cas que esclatés algun conflicte. En 
aquest sentit, trobem al manuscrit diverses referències a la confiscació d’embarcacions. 
Si bé aquest mecanisme va ésser un dels més emprats a Barcelona per aconseguir car-
regaments de gra i així augmentar el subministrament de la ciutat, de les vuit entrades 
que consten al document, dues datades a la tardor del 1410 són molt significatives, ja que 
transmeten la sensació que el Consell sent un cert neguit, tant per aconseguir el màxim 
possible d’aprovisionament a través de les confiscacions i sense tenir en compte d’on pro-
vé, com per saber si es tracta de naus enemigues.51 Finalment, però, com ja s’ha comentat, 
el Parlament català va ser traslladat a Tortosa a finals de l’estiu de 1411.52

Trobem, doncs, una ciutat atrafegada amb els preparatius del Parlament i la seguretat 
de totes «les persones qui habiten» a Barcelona.53 Alhora, es continuen enviant missatgeries 
i un bon nombre de correus arreu del municipi; el correu oficial, Bertran de Tamarit, pas-
sà diversos dies fora de Barcelona en diverses ocasions «per afers d’aquella» i l’hagueren 
de remunerar cada vegada «per algunes quantitats que ha pagades e bestretes a diverses 
coses».54 En un altre compte, el ciutadà i mercader Francesc ça Tria «com a missatger 
d’aquesta Ciutat feu a la ciutat de Tortosa per parlar ab los procuradors d’aquella sobre 
alguns afers assants pondorosos tocants lo ben avenir d’aquesta Ciutat e del Principat de 
Cathalunya e encara de tots los regnes e terres sotsmeses a la Corona reial d’Aragó».55

A dins de la Casa del Consell, mentrestant, l’activitat no era menys frenètica. Els con-
sellers treballaven i es reunien de dia, però també de nit. En una entrada del nostre ma-
nuscrit veiem com el Consell envià a un dels seus verguers, Miquel Pere, a comprar a 
l’especier Francesc Codina, per 2 lliures i 19 sous, «IIII tortes de cera qui pesaren XXXIII 
lliures e miga i II lliures de candeles de cera, que Miquel Pere ha comprades [...] per servei 
de la Casa del Consell de la dita Ciutat, per cremar de nits com los dits consellers, aturen 
en la Casa del Consell per alguns afers de nits».56 Però no només els consellers van veure 
afectades les hores de son, ja que necessitaven un escrivent per registrar les decisions que 
s’anaven acordant. Va ser el cas de Bartomeu Dosa, «escrivent en la escrivania del Con-
sell, que rep 13 lliures i 15 sous en paga e remuneració de molts extraordinaris treballs que 
per diverses afers de la dita Ciutat en l’any present ha sofferts també de dies com de nits 
espetxant ab gran diligència los dits afers a instància dels dits honorables consellers».57 
I no és l’únic que sembla que féu hores extres, també reberen un salari especial, d’una 
banda, dos altres escrivents de l’escrivania del Consell i notaris, Bartomeu Vidal i Antoni 
Lorenç.58 Ambdós cobraren 27 lliures i 10 sous «en remuneració de molts treballs extraor-
dinaris que ha[n] sostenguts en l’any present».59

50. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 130v. Se’ls ordena d’aquesta manera, ja que era la forma d’organització de la població més usual,
utilitzada tan pel sometent com pels moments en què a la ciutat calia fer prestacions de serveis personals en benefici de la
comunitat, en concret, la participació en l’host veïnal o els serveis de vigilància requerits en el marc de conjuntures bèl·liques.

51. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f.100v i 101r.
52. Canellas, «Actas de los Parlamentos..., pàg. 24.
53. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 130v.
54. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 126v, 127r, 132r, 137r i 150v.
55. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 133v.
56. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 151v.
57. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 140r.
58. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 152v.
59. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 139v.
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Conclusions

De moment no podem precisar gaire cosa més sobre aquest episodi històric, més enllà de 
l’impacte que van tenir els diversos esdeveniments per al govern municipal i la vida a la 
ciutat de Barcelona. La mort del monarca i les mobilitzacions que el Consell dugué a ter-
me durant els mesos posteriors a la seva defunció, van alterar la quotidianitat tant de la 
institució com de la mateixa ciutat i els seus habitants, a banda del cost que van suposar 
els preparatius per al municipi. Una inversió que és difícil de valorar, perquè no es redueix 
simplement a la suma de diners que serviren per sufragar les exèquies i el Parlament, sinó 
que va més enllà, endinsant-se en aspectes menys quantificables, com inversió i recipro-
citat, en un sentit de “capital simbòlic”.60 Es per això que a Barcelona es realitzaven tant 
el funeral reial com el funeral municipal; també és la raó del simbolisme pel qual els con-
sellers que eren enviats com a missatgers utilitzaven robes més tosques i aspres, per així 
representar el dolor de la capital per la mort del seu monarca davant dels “altres”, mentre 
que els que es quedaven a la ciutat, si bé continuaven portant rigorós dol, es van fer folrar 
els vestits amb teixits suaus; i també és el motiu pel qual Barcelona reuní el Parlament 
immediatament després que arribés la notícia que hi havia un brot de pesta a Montblanc, 
tot i les queixes de la baixa noblesa. 

Barcelona havia de fer el seu paper de capital o, dit d’una altra manera, tenia el deure 
d’estar al capdavant dels debats i resolucions sobre els «affers molt ponderosos e urgents 
tocants granments la cosa públicha».61 No obstant això, ocupar la capitalitat era un arma 
de doble tall, ja que, si per un costat, la ciutat havia anat adquirint privilegis, concessions 
excepcionals i una gran influència dins i fora del Principat durant els anys d’estabilitat, 
per l’altre, quan el sobirà moria, i sobretot, quan ho feia sense descendència, la capital es 
situava al punt de mira, tant per bé com per mal, de la dinàmica política. És per això que 
s’intueix un posicionament defensiu per part de Barcelona: garantir la seguretat de les vi-
les i ciutats reials era una actitud normal en circumstàncies com aquella, però, a través de 
la nostra font, és possible observar com el municipi barceloní extremà la vigilància, amb 
guardes a dins i fora de la muralla, una palissada a la zona més vulnerable d’aquesta i la 
mobilització dels seus habitants en «cinquantenes e deenes». A més, s’entreveu una pre-
disposició una mica més agressiva del que ja era habitual a l’hora d’aconseguir proveïment 
per a la ciutat, probablement per assegurar-ne el màxim possible per si es donés el cas de 
que esclatés algun conflicte obert.

Es constata, per tant, un cert canvi en el ritme del conjunt de la població, que afectava 
sobretot a les autoritats públiques, les quals no només havien d’esmerçar diners comple-
mentaris del fons municipal, sinó que veiem com havien d’esforçar-se en fer preparatius, 
enviar solemnes missatgeries per tota la Corona i reunir-se al Consell per prendre deci-
sions, fins i tot de nit, com hem vist amb el encàrrec especial de cera per espelmes per 
quan s’allargaven les sessions. Quan la situació es tornà encara una mica més tensa amb 
els preparatius i l’inici del Parlament català, no només els consellers anaren atrafegats 
fent missatgeries i reunint-se amb els altres magistrats del Principat i de tota la Corona, 
sinó que tota la població es va veure afectada d’una o altra manera. Tot plegat significaria 
una important molèstia per als ciutadans i habitants de Barcelona, que ara veurien com 
tothom era controlat, sobretot si pretenia sortir o entrar a la ciutat. En aquest sentit, l’es-

60. Miguel Raufast ho defineix molt bé: «[la fiscalidad] aparece inscrita dentro de dinámicas más amplias y, al mismo tiempo, menos 
cuantificables o, incluso, definibles, en las que conceptos como ‘inversión’ y reprocidad, y hasta ‘capital simbólico’ pueden llegar a 
jugar un papel decisivo» (Miguel rauFast, «La entrada real de Martín el Joven, rey de Sicilia, en Barcelona (1405): solemnidad,
economía y conflicto», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 27 2007, pàg. 90).

61. AHCB, 1B-XI, 34, 1410, f. 90v.
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tat d’excepció també es reflectia en exemples de notícies sobre situacions particulars que 
afectaven als habitants de Barcelona, com la del peller Pochasanch. El dos funerals rea-
litzats a la capital, tot i que és poc probable que paralitzessin el municipi durant gairebé 
un mes –recordem que el funeral que li dedica Barcelona al rei es porta a terme 28 dies 
després de la seva mort–, certament degueren afectar la població, que va haver d’aturar 
les seves activitats durant les processons i cerimònies. 

En definitiva, l’estudi d’una font fiscal com és un llibre de Clavaria, analitzat no només 
des del punt de vista econòmic, serveix per aportar dades que contribueixen a entendre 
millor les relacions entre el Consell de Cent i la monarquia, per una banda, i per l’altra, 
el posicionament polític del municipi i el funcionament del seu òrgan de poder. En el 
cas del regnat de Martí l’Humà, aquest manuscrit es pot considerar una font inèdita, que 
completa tota aquella bibliografia que, per un costat, ens parla de la vida del monarca, i 
per l’altre, directament passa a les greus conseqüències d’una defunció sense hereu directe, 
sense parar-se a reconstruir, fins allà on sigui possible, aspectes que han passat desaperce-
buts, com les exèquies o la realització material del Parlament català.
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Les relacions de Barcelona amb Ferran d’Antequera: 
la coronació de Saragossa del 1414

Laura Miquel Milian* 

La sèrie dels llibres de Clavaria de Barcelona, conservada a l’Arxiu Històric d’aquesta ciu-
tat, és, malgrat ser fragmentària, una font de primer ordre per a l’estudi històric.1 L’anàlisi 
dels seus volums poden conduir aquells que s’hi aventuren en múltiples direccions, que 
van des de la història de les finances i la hisenda de la Ciutat Comtal fins a la vida quoti-
diana dels seus habitants i els esdeveniments excepcionals que hi tenien lloc.2 Enmig de 
tots aquests aspectes, ens centrem aquí en les dades que ens permeten conèixer en més 
profunditat com eren les relacions entre Barcelona i el rei.3 

En concret, el nostre interès se centra en l’episodi de la coronació de Ferran d’Ante-
quera i la seva esposa, Elionor d’Alburquerque, celebrat a Saragossa el febrer de 1414. 
Per tal d’aproximar-nos a aquest esdeveniment, a més de la informació proporcionada 
pels llibres de Clavaria del segon semestre de 1413 i del primer de 1414, així com, en me-
nor mesura, pel Manual de novells ardits, és essencial tenir en compte els treballs previs 
que existeixen sobre aquest notori acte.4 Entre aquests, destaquen, sobretot, els de Roser 
Salicrú, la qual, fent ús de forma sistemàtica de la documentació conservada a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó, va aconseguir en diversos articles dur a terme una acurada descripció 
d’aquesta celebració, així com de la satisfacció de les demandes reials necessàries per 
finançar-la.5 La relació feta per Antonio Durán dels ritus de coronació des de Pere el Ca-
tòlic fins al mateix Ferran d’Antequera, proporcionen, a més, el context històric adequat 

* Universitat de Barcelona.
1. Pere orti gost, «Les premières sources fiscales de la municipalité de Barcelone (1300-1350)», dins Denis Menjot i Manuel

sánChez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille). Vol 1: Étude des Sources,
Tolosa, Privat, 1996, pàg. 91-99; Sebastià riera viader, «Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d’investigació», dins
Manuel rovira i solà i Sebastià riera i viader (coords.), El temps del Consell de Cent, I. L’emergència del municipi, segles xiii-
xiv, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 4), 2001, pàg. 239-275.

2. Miguel rauFast ChiCo, «La entrada real de Martín el Joven, rey de Sicilia, en Barcelona (1405): solemnidad, economía y
conflicto», Acta historica et archaeologica mediaevalia, 27-28 (2006), pàg. 93; Pere verdés Pijuan, «Car vuy en la cort no s’i fa res
sens diners. En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la Baja Edad Media», dins M. Teresa Ferrer i 
Mallol, Jean-Marie Moeglin et alii (eds.), Negociar en la Edad Media. Actas del coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y
16 de octubre de 2004, Barcelona, CSIC, 2005, pàg. 190.

3. Aquest enfocament, però, no és una novetat: ja Miguel Raufast s’ha encarregat d’estudiar l’entrada de Martí el Jove a la ciutat
el 1405 mitjançant el llibre de Clavaria, per exemple, i les repercussions que tingué per al municipi, i Pere Verdés ha fet el mateix, 
emprant també altres fonts, amb l’objectiu d’intentar copsar la complexitat de les interaccions entre els monarques i Cervera
(vegeu nota 2).

4. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B.XI, Clavaria, 36 (1413-1414); AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415); Manual de
novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní (DACB), Barcelona, 1892-1975.

5. Roser saliCrú i lluCh, «La coronació de Ferran d’Antequera: l’organització i els preparatius de la festa», Anuario de Estudios
Medievales, 24/2 (1995), pàg. 699-759; «L’aportació del Maresme al coronatge de Ferran d’Antequera i d’Elionor d’Alburquerque»,
Sessió d’Estudis Maratonins, 14 (1997), pàg. 101-114; «Les demandes de la coronació de Ferran d’Antequera i d’Elionor
d’Alburquerque al principat de Catalunya. Una primera aproximació»,  Anuario de Estudios Medievales, Annex 35 (1999), pàg. 76-119; 
«Las demandas de la coronació de Fernando I en el Reino de Aragón», Aragón en la Edad Media, 14/15-2 (1999), pàg. 1409-1428.
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per veure l’evolució d’aquest acte, punt de partida simbòlic dels regnats dels monarques 
de la Corona d’Aragó.6

La cronologia de la coronació

Abans de continuar, convé recordar que els llibres de Clavaria són llibres de comptes 
escrits o fets escriure pel clavari, figura al capdavant dels afers financers del municipi, 
amb l’objectiu d’entregar-los al final de l’exercici, o d’un període prèviament determinat 
d’aquest, que en el cas de Barcelona són sis mesos, per tal que fossin degudament fisca-
litzats pels racionals. Amb aquesta funció en ment, els llibres estan sempre estructurats 
d’una forma molt clara en dues grans seccions, començant amb la corresponent als ingres-
sos (rebudes) i acabant amb la de les despeses (dades). Aquí ens centrarem únicament en 
les dades que apareixen en la segona.7 

La major part de la informació proporcionada pel llibre de Clavaria sobre la coronació 
de Ferran i Elionor la trobem en l’apartat de missatgeries, que inclou les despeses de la 
ciutat destinades a les freqüents tasques de representació que havien de dur a terme els 
seus regidors o d’altres personatges designats per aquests. El remarcable episodi no va  
tenir lloc fins més d’un any i mig després que a Casp es decidís que la candidatura de 
Ferran d’Antequera com a successor de Martí l’Humà era l’escollida. Foren diverses les 
causes d’aquest retard, però va ser especialment la rebel·lió protagonitzada per Jaume 
d’Urgell el que va obligar a ajornar l’acte solemne, que finalment va ser celebrat a Sara-
gossa el diumenge 11 de febrer de 1414. La seva esposa, Elionor d’Alburquerque, va ser 
coronada tres dies més tard, el dia 14.8

L’organització de l’esdeveniment, però, va començar uns quants mesos abans. Ja l’es-
tiu de 1413, Ferran va endegar les gestions necessàries per tal d’assegurar que la seva 
coronació fos tal i com ell desitjava: solemne, fastuosa i, sobretot, legitimadora; mentre 
que els preparatius per la de la seva dona no van ser iniciats fins el novembre.9 Les res-
postes no es van fer esperar, i a Barcelona aviat es va començar a organitzar la partença 
dels missatgers encarregats de representar la ciutat a Saragossa enmig de la resta de con-
vidats il·lustres. En total van ser sis delegats, els que van emprendre el camí el dissabte 20 
de gener de 1414: el conseller en cap d’aquell any Francesc Burguès, Ferrer de Gualbes, 
Francesc Marquet, Marc Turell, Joan Fiveller i Antoni Bussot, que encapçalava la co-
mitiva.10 Si bé van partir tots junts, el retorn el van dur a terme en tres fases: en primer 
lloc, el dissabte 3 de març van arribar a Barcelona Francesc Burguès, Ferrer de Gualbes, 
Antoni Bussot i Joan Fiveller, mentre que, per malaltia, Marc Turell tornà el 21 de març i 
Francesc Marquet no ho féu fins el 25 del mateix mes.11 Si bé sembla que Marc Turell va 
aconseguir superar la seva afecció, no va ser aquest el cas de Francesc Marquet, que ja és 
mencionat com a difunt el 7 de maig.12 Òbviament, es tractava de personatges importants 

6. Antonio durán gudiol, «El rito de la coronación del rey en Aragón», Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 103 (1989), pàg. 17-39.

7. Vegeu nota 1.
8. DACB, pàg. 187; saliCrú, «La coronació..., pàg. 707-708.
9. saliCrú, «Les demandes..., pàg. 86.
10. DACB, pàg. 187; AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 101v, f. 102r i f. 102v.
11. DACB, pàg. 188. De l’estada prolongada de Francesc Marquet, però no de la de Marc Turell, també se’n fa ressò a AHCB, 1B.XI-

37 (1414-1415), f. 101v.
12. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102r.
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i que jugaven un paper de primer ordre en la política barcelonina dels primers anys del 
segle xv, sovint en estreta relació amb l’ofici del rei i amb el Consell mateix.13 No van ser 
ells, però, els únics que van fer el viatge a Saragossa, ja que, com a mínim, documentem, 
acompanyant-los, Mateu Caro, porter del rei, i el verguer Miquel Ferrer.14

Les despeses de la missatgeria

Evidentment, aquests desplaçaments van suposar per a la ciutat tot un seguit de despe-
ses de caire divers, que podríem classificar en: aquelles derivades de la pròpia tasca de 
representació, en les quals s’inclouen els salaris dels missatgers, així com els seus allotja-
ments i trasllats; els pagaments per la confecció de peces de roba destinades als enviats; 
les indemnitzacions per accidents ocorreguts durant el trajecte o en el decurs de l’estada 
a la ciutat de Saragossa, i altres despeses generades com a conseqüència directa de la 
missatgeria. En total, la ciutat va destinar 51.249 sous a la coronació, la major part dels 
quals tenien per objectiu cobrir les despeses de representació (21.716 sous) i pagar robes 
(24.827 sous), mentre que només 4.541 sous van servir per donar compensacions i 165 per 
a altres expenses. 
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a la coronació de Ferran I a Saragossa el febrer de 1414

13. Sobre l’ascens de la família Bussot, vegi’s M. Teresa Ferrer Mallol, «Altres famílies i membres de l’oligarquia barcelonina»,
dins Carme batlle i gallart, M. Teresa Ferrer Mallol et alii, El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona, Barcelona,
CSIC-IMF, 2007, pàg. 272-279. Pel que fa a Francesc Marquet, és probable que aquest pugui ser identificat amb el conseller en
cap de 1411 Francesc Marquet de Palou, part d’una família estudiada a M. Teresa Ferrer Mallol, «Una família de navegants: els 
Marquet», dins batlle, Ferrer et alii, El “Llibre del Consell”..., pàg. 135-268. Per a la família de Ferrer de Gualbes, vegi’s Carme 
batlle, «Evolució d’una família de la Barcelona medieval. Els Gualbes del segle xiv», dins batlle, Ferrer et alii, El “Llibre del
Consell”..., pàg. 49-134. Francesc Burguès es tracta segurament del conseller escollit el 1396, que apareix a batlle, Ferrer et alii, 
El “Llibre del Consell”..., pàg. 723; mentre que Marc Turell, entre d’altres càrrecs, hauria estat jurat del Consell de Cent nomenat 
el 1390 (batlle, Ferrer et alii, El “Llibre del Consell”..., pàg. 641), càrrec que també ostentà Joan Fiveller el 1392, sens dubte el
mateix que –segons la tradició– protagonitzà el famós conflicte de les imposicions amb Ferran I el 1416 (batlle, Ferrer et alii, 
El “Llibre del Consell”..., pàg. 681).

14. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 143v.
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Dels set assentaments que fan referència als pagaments fets per les tasques de represen-
tació, quatre no es corresponen a cap concepte concret, sinó que en ells únicament es 
menciona que estan destinats a la missatgeria a Saragossa.15 Es tracta d’un total de 18.851 
sous i 2 diners, dels quals 11.000 els va rebre Antoni Bussot abans de la seva partida, el 4 
de gener; 6.160 sous van anar a parar a mans de Gabriel Amigó, mercader de Barcelo-
na, mentre que els 1.680 restants van ser rebuts per Ramon Desquer, també mercader. 
Aquests dos darrers pagaments, efectuats un cop retornats a la Ciutat Comtal, es van dur 
a terme mitjançant lletres de canvi, essent les quantitats que hi apareixien aquelles de què 
havien disposat els missatgers durant el viatge gràcies a la intercessió financera de ter-
ceres persones, com el ciutadà de Saragossa Ramon de Casaldàguila. El mateix sistema 
s’emprà per satisfer a Gabriel Amigó els 275 sous corresponents al pagament que va fer el 
mercader barceloní Pere de Gualbes a Miquel Corral, ciutadà de Saragossa, per la resta 
del lloguer de la posada on es van allotjar els missatgers.16 De nou, s’indica que va ser Ra-
mon de Casaldàguila l’encarregat de proporcionar a Pere de Gualbes el capital necessari 
per efectuar aquest pagament.

 A més de l’honor de poder assistir a un acte tan sumptuós, els enviats van percebre, 
el 7 de maig, 1.600 sous de resta de salari i d’altres despeses relacionades amb la missat-
geria.17 No s’indica, però, com s’havien de repartir entre tots ells aquesta quantitat, si bé 
es deixa constància que, davant la circumstància de la mort de Francesc Marquet, allò a ell 
degut es podia fer arribar al seu hereu. A més, el 25 de juny, Antoni Bussot va rebre 996 
sous i 6 diners més en concepte de resta de l’administració que ell havia fet de les despeses 
durant l’estada a la capital aragonesa.18

Pel que fa a les robes, s’hi dediquen vuit assentaments al llibre de 1413 i quatre al de 
1414. La major part de la inversió en les vestidures dels missatgers es va fer abans de la 
seva partida, de manera que, en el llibre de 1413, hi documentem el pagament de 24.136 
sous destinats a tal efecte, tots ells per a peces sumptuoses i riques, entre les quals desta-
quen «peçes de draps d’or imperials verds de Florença».19 Dels quatre pagaments fets un 
cop retornats els missatgers, el primer correspon a un de 244 sous fet a quatre pellissers, 
Jaume Rovira, Joan Pinya, Pere Fitor i Pere Oliver, per haver folrat de pells sis samarres 
de grana,20 que havien estat destinades, pel nombre i el tipus de peça, als sis missatgers 
que van assistir a la coronació dels monarques. També per a aquests sis missatgers eren 
les dotze gramalles de drap d’or per les que la ciutat va pagar 252 sous i 6 diners a Pere 
Desvall, el Gran Petre,21 Bernat Alemany i el mestre Pere de Savoia, tots ells sastres i 
ciutadans de Barcelona. En aquest preu sembla que s’incloïa també el desplaçament ne-
cessari per tal d’incorporar a les gramalles una cota que havia estat feta per a Bertran de 
Tamarit, correu de la Ciutat i encarregat de cercar allotjament per als missatgers durant 
el trajecte.22 Els representants oficials de la ciutat no van ser els únics pels quals es van 

15. AHCB, 1B.XI-36 (1413-1414), f. 93r; AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 100v, 101r i 101v. Per veure a què podien anar destinats
aquestes despeses, vegeu verdés, «Car vuy en la cort...

16. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 101r. No ens aturem a explicar el funcionament exacte de les lletres de canvi, ja que es tracta
d’una qüestió complexa que requeriria gairebé d’un apartat. Per a més informació, remetem al clàssic estudi d’André Edouard
sayous, Els mètodes comercials a la Barcelona medieval (traducció, edició i estudi inicial de Arcadi García i Sanz i Gaspar Feliu
i Montfort), Barcelona, Base, 1975, i als més recents de Josep hernando delgado, «Lletres de canvi girades des de i contra
Barcelona, 1383-1400», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 21 (2003), pàg. 29-102, o «L’acceptació de la lletra de 
canvi i l’obligació de pagament: un procés sobre les condicions en què cal acceptar i pagar una lletra de canvi (Barcelona, 1411)», 
Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 27 (2009), pàg. 73-120.

17. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102r.
18. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 104r.
19. AHCB, 1B.XI-36 (1413-1414), f. 93v.
20. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 100r.
21. Més enllà de les connotacions religioses d’aquest nom, no tenim cap pista sobre el per què de l’ús del mateix per designar un

sastre.
22. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 100v.; DACB, pàg. 187.
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preparar vestits per a tan especial ocasió, sinó que 28 sous van servir per pagar les costures 
de dues cotes i dos caperons d’una parella d’escuders de Ferrer de Gualbes i 283 sous més 
van anar destinats a pells negres que folraven les cotes dels verguers que acompanyaven 
els sis missatgers.23 També s’inclou en l’apartat de les despeses relacionades amb les ro-
bes el pagament de 167 sous i 6 diners fet a Bartomeu Badia, abaixador, i a d’altres que 
compartien el seu ofici, «qui baxaren los draps dels missatgers qui anaren a la coronació 
del senyor rey e de la senyora reyna e de les companyes dels dits missatgers».24 Suposem, 
doncs, que abans de la partença de la comitiva, aquests abaixadors van encarregar-se 
d’acabar de posar a punt les vestidures de tots aquells que en formaven part.

També foren importants des del punt de vista econòmic les indemnitzacions pagades 
a diversos personatges en forma de compensació per la pèrdua o dany esdevinguts a ani-
mals o esclaus tant a Saragossa com durant el camí d’anada o de tornada de la dita ciutat. 
Sembla que aquests pagaments eren relativament habituals en aquestes situacions, tal i 
com queda indicat amb la següent frase: 

E és cert que·ls honorables consellers de la ciutat acustumen de fer satisfacció condigna 
a missatgers que la dita ciutat tramet a fora aquella de bèsties e sclaus que muryren 
stants en la missatgeria.25 

Dels cinc assentaments que fan referència a indemnitzacions, dos ens informen sobre 
esclaus i els altres tres a cavalcadures que van fer el viatge amb els missatgers. El primer 
correspon al pagament fet a Marc Turell, un dels sis enviats a la coronació, de 715 sous, 
coincidint amb el preu de compra que va pagar per un esclau sard, de nom Jaume i àlies 
Diego, que va perdre a Saragossa.26 No deixa de ser curiós que s’empri el verb “perdre”, 
no quedant clar, doncs, si Jaume va morir durant l’estada a la ciutat o si va escapar-se.27 
Això no succeeix en el cas de la remuneració de 770 sous rebuda per Joan Fiveller pel seu 
esclau Juliano, sobre el qual sí que s’indica clarament que va aprofitar l’estada a la ciutat 
aragonesa per fugir.28 També és interessant de veure el preu de compra similar que van 
pagar tant Marc Turell com Joan Fiveller pels seus respectius esclaus.29

Més variables són els preus pagats pels animals, morts o ferits. En primer lloc, es do-
naren a Francesc Burguès 2.200 sous per satisfacció d’un corser mereixedor de l’apel·latiu 
de “bell” i que, si bé no s’indica de forma específica, probablement va morir mentre eren 
fora de Barcelona.30 Seguidament, es va compensar amb 836 sous a Blanca de Quinta-

23. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 101v.
24. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 100v.
25. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102r.
26. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102r.
27. Literalment, es diu que «Item doné a l’honrat en March Turell, ab albarà dels honorables consellers fet en Barchinona a XV de

maig de l’any MCCCCXIIII, en paga e satisfacció de I sclau sart appellat Jacme, alias Diego, que perdé en Çeragoça estant en
servey de la ciutat» (AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102v).

28. «Item ab albarà dels honorables consellers scrit a XXIII de maig de l’any MCCCCXIIII, doné a l’honrat en Johan Fivaller, ciutadà 
de Barchinona, per satisfacció d’un seu sclau appellat Juliano, lo qual havie perdut en Saragoça d’Aragó stant en la missatgeria
en la precedent data contenguda, lo qual Juliano li fugí en la dita ciutat de Saragoça» (AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 103r).

29. No és l’objectiu d’aquest estudi dur a terme una recerca sobre el tema de l’esclavitud en la Barcelona del segle xv. Per això es
recomana la lectura ja mencionada de Ivan arMenteros, La esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media (1479-1516), tesi
doctoral, Universitat de Barcelona, 2012, així com Roser saliCrú, «Esclaus i propietaris d’esclaus a la Barcelona de 1424-1425.
Una aproximació des del punt de vista socio-professional», dins La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història. III Congrés
d’Història de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, pàg. 225-232, i «L’esclau com a inversió? Aprofitament,
assalariament i rendibilitat del treball esclau en l’entorn català tardomedieval», Recerques: història, economia, cultura, 52-53
(2006), pàg. 49-85, o Josep hernando, «Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres, llors i turcs. De l’esclavitud a la llibertat 
(s. xiv)», Anuario de Estudios Medievales, Annex 52 (2003).

30. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 102v.
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nes,31 vídua del missatger Francesc Marquet i usufructuària de tots els seus béns, per una 
mula que va patir una caiguda juntament amb Francesc, de resultes de la qual va quedar 
esguerrada.32 No sabem, però, si va ser aquest accident el que va provocar la malaltia i 
posterior mort de Francesc Marquet. Per últim, Guillem de Santcliment,33 acompanyant 
de Francesc Burguès, va rebre 220 sous d’indemnització per una mula que va perdre l’ull 
com a conseqüència d’haver rebut un cop.34

Finalment, només dos assentaments relacionats amb la coronació de Ferran d’Ante-
quera escapen a la classificació anteriorment presentada. El primer, fa referència al salari 
cobrat per Vidal Clotes per haver guarit una mula de Guillem de Santcliment, potser la 
mateixa que va quedar bòrnia, d’un cop a la cama que va rebre.35 El segon, correspon a 
77 sous que va cobrar el 20 de març Domingo Fulleda, porter del rei, per haver substituït 
durant un mes Mateu Caro, també porter, mentre aquest es trobava a Saragossa.36 La seva 
tasca va consistir en convocar compradors d’imposicions i gestionar els diners que aquests 
devien de les mateixes.37

El donatiu pel coronatge

Més enllà de les despeses relacionades amb la missatgeria, hem buscat l’existència de no-
tícies del pagament per part de la ciutat de Barcelona d’un donatiu pel coronatge del nou 
monarca i pel de la seva muller. Tanmateix, no apareix al llibre de clavaria de 1414 ni tam-
poc al de 1413, si bé no podem descartar que sí que ho faci en alguns dels folis d’aquest 
darrer que s’han perdut. Així doncs, ara per ara no sabem si Barcelona va respondre a les 
peticions de concessió d’un donatiu per a la coronació del rei. Sí que tenim notícia, però, 
que el tresorer Joan Desplà i el lloctinent del mestre racional Lleonard de Sos van estar al 
capdavant de la col·lecta a tot el territori de Catalunya, de la qual van resultar unes 8.232 
lliures.38 No era estrany que la Corona demanés subsidis als municipis fora de l’àmbit de 
Corts i Parlaments, sovint destinats precisament a coronatges, a més a més de a maridat-
ges o causes bèl·liques, i en fer-ho Ferran s’emparava en una tradició anterior que es va 
encarregar d’estudiar amb deteniment.39 

Ara bé, deixant de banda les xifres, caldria estudiar amb molt més detall les circums-
tàncies que rodejaren el donatiu, especialment si tenim en compte els conflictes que va 
provocar la demanda reial –i més concretament, la petició feta pel coronatge de la reina 
Elionor– en altres indrets del Principat.40 De moment, a manca de més estudis i del bui-

31. Coneixem el cognom de Blanca, l’esposa de Francesc Marquet, dit de Palou, gràcies a que apareix mencionat a Ferrer Mallol,
«Una família de navegants..., pàg. 255.

32. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 104v.
33. És molt possible que es tracti del fill de Guillem de Santcliment, conseller en cap l’any 1394 i membre d’una il·lustre família

barcelonina, estudiada per Ferrer i Mallol, «Altres famílies..., pàg. 328-338.
34. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 154v.
35. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 103r.
36. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 143v.
37. El mateix Domingo Fulleda va cobrar una quantitat semblant, 65 sous i 9 diners, el 9 de febrer, per haver cobrat deutes relacionats 

amb imposicions dels temps en què Pere Oliver era el clavari de la ciutat (1404-1405). Vegeu Joan Francesc bosCà, Memorial 
Històric, Barcelona, Associació de bibliòfils de Barcelona, 1977, pàg. 111.

38. saliCrú, «Les demandes..., pàg. 86 i 87.
39. verdés, «Car vuy en la cort..., pàg. 204; saliCrú, «Les demandes..., pàg. 84; Esther redondo garCía, «Negociar un maridaje en

Cataluña: el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal», Anuario de Estudios Medievales, Annex 61 (2005), pàg.
165-184, especialment, pàg. 165-172. 

40. Les demandes per al coronatge al Camp de Tarragona, per exemple, van ser tan problemàtiques que no es van pagar fins
l’any 1420, ja en temps d’Alfons el Magnànim, i a Cervera el donatiu va ser objecte de discussió entre les autoritats municipals
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datge exhaustiu de la documentació de l’Arxiu Reial (Arxiu de la Corona d’Aragó), no 
sabem què va succeir exactament en el cas de Barcelona, però no podem obviar el fet que 
fou pagada una suma força considerable en unes circumstàncies que no eren precisament 
les habituals: l’adveniment d’una nova dinastia al soli reial.

És en aquest context, doncs, que cal posar els diversos pagaments fets al llarg de tot 
el territori de la Corona en concepte de coronatge, i en el cas de Barcelona no podem 
estar-nos de relacionar-los amb un episodi que tingué lloc poc després: el conflicte entre 
les ciutats del Braç Reial i l’estament nobiliari per la recaptació d’imposicions municipals. 
Certament, ara per ara, no podem establir una relació directa de causa-efecte, però sem-
bla plausible que tot l’esforç diplomàtic i econòmic fet per la ciutat tingués com a propòsit 
situar-se en una posició preeminent davant els previsibles conflictes que podien esdeve-
nir-se arran de l’entronització d’un rei poc familiaritzat amb els problemes ancestrals del 
país.

I això fou, precisament, el que succeí en el cas de les imposicions. Ferran I buscava, 
durant l’inici del seu regnat, una relació cordial amb les principals ciutats dels seus reg-
nes, a les quals, després de les turbulències del nomenament i amb l’episodi de rebel·lió 
de Jaume d’Urgell, li convenia tenir de la seva banda per front a les dificultats que se li 
anessin presentant. Ara bé, això no sempre fou possible, i de fet, ben aviat, Ferran es va 
trobar amb un problema que s’arrossegava ja des dels temps dels seus antecessors, pel que 
fa a les relacions amb els municipis: el conflicte de les imposicions.41 Aquest va esclatar, 
finalment i de forma evident, passada la festa de coronació, a les Corts de Montblanc de 
1413-1414, quan el braç nobiliari, aprofitant l’adveniment de la nova dinastia, va posar 
de manifest la seva disconformitat respecte a les prerrogatives amb què comptaven les 
ciutats pel que fa a la gestió d’aquests impostos indirectes.42 La reacció dels municipis, 
especialment la de Barcelona, no es va fer esperar, i va consistir en una reivindicació a 
ultrança dels antics privilegis i concessions reials, ja perfectament assimilats com a pro-
pis.43 En el cas de la Ciutat Comtal, aquesta lluita es va concretar l’any 1414 en l’ordre de 
buscar i copiar tots els documents que demostressin el poder del que gaudia Barcelona 
sobre les imposicions, motiu pel qual el notari i escrivà del consell Bernat d’Esplugues 
i l’arxiver del rei Diego García van rebre un salari de 330 sous cadascú.44 A més, aquell 
mateix any, els consellers barcelonins van enviar a Ferran d’Antequera tres missatgers, el 
jurista i advocat de Barcelona Bonanat Pere, Vicenç Pedriça i el notari i síndic Joan de 
Fontcoberta, durant les seves estades a Saragossa, Morella i València, per discutir amb ell 
aquesta delicada qüestió.45

Tot i l’evident importància d’aquest assumpte, hi ha un desconeixement general sobre 
el mateix i una manca d’estudis que puguin aportar una mica més de llum sobre el tema. 
Aquest conflicte primerenc no deixa de ser –suposem– un preludi del que van protagonit-
zar, només dos anys després, Ferran I i el llavors conseller segon Joan Fiveller, relacionat 
amb la voluntat del monarca de quedar exempt del pagament d’algunes de les imposicions 

i els representants reials (Jordi Morelló baget, «Fiscalitat i deute públic en dues viles del camp de Tarragona: Reus i Valls, 
segles xiv-xv», Anuario de Estudios Medievales, Annex 43 (2001), pàg. 284; Pere verdés, “Administrar les pecúnies e béns de la 
Universitat”. La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516), Barcelona, Uni- 
versitat de Barcelona, 2004 (tesi inèdita), pàg. 484-485.

41. rauFast, «La entrada real..., pàg. 115.
42. verdés, “Administrar les pecúnies..., pàg. 765, vegeu especialment la nota 2.335.
43. verdés, “Administrar les pecúnies...., pàg. 765; Max turull i Pere verdés, «Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres

drets de Cathalunya (1704)», dins Manuel sánChez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval. Anuario de
Estudios Medievales, Annex 35 (1999), pàg. 131-132.

44. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 147v i 151r. L’arxiver Diego García és un personatge força estudiat (vegeu Jordi rubió i 
balaguer, «L’arxiver Diego García», Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, 12 (1968), pàg. 133-151).

45. AHCB, 1B.XI-37 (1414-1415), f. 103v i 105r.
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de Barcelona. Tal com ha demostrat Ramon Grau, aquest fou –tal com el coneixem– un 
episodi més mític que real, però constitueix un clar indici de la transcendència que tenien 
les imposicions a la Barcelona de l’època. Una transcendència que, al cap dels segles, va 
motivar que una de les escultures instal·lades a la nova façana de l’Ajuntament de Barce-
lona fos, precisament, la de Fiveller.46

Conclusions

Tal i com s’apuntava inicialment i s’ha provat de mostrar al llarg d’aquesta breu presenta-
ció, els llibres de Clavaria ofereixen un ventall de possibilitats molt ampli, que propicien 
que, en ocasions, siguin una de les poques eines de què disposem per tal de poder conèi-
xer amb una mica més de profunditat episodis tan significatius com el tractat aquí, no 
només pel que fa a l’àmbit econòmic, sinó també humà. Convé recordar que la coronació 
de Ferran d’Antequera va suposar la confirmació definitiva de la dinastia Trastàmara al 
capdavant de la Corona d’Aragó i que el monarca va esmerçar tots els esforços per acon-
seguir que l’acte recordés als seus assistents i a tots els seus súbdits a aquells celebrats per 
commemorar l’accés al tron de Martí l’Humà i la seva esposa Maria de Luna, els anys 1398 
i 1400, respectivament.47 La investidura del seu fill i hereu, el futur Alfons el Magnànim, 
amb el títol de príncep de Girona, evidenciava, un cop més, la voluntat de mostrar-se com 
a continuador de l’anterior dinastia i dels seus costums.48

Tanmateix, i malgrat tot el que s’ha exposat, hem de ser conscients que la informació 
proporcionada pels llibres de Clavaria és parcial. En primer lloc, el fet que aparentment 
no es mencioni el donatiu al monarca, possiblement perquè els folis on aquest es trobava no 
ens han arribat, ens fa sospitar que aquesta no és l’única despesa que ha estat forçosament 
omesa en el recull aquí presentat. La manca d’especificitat d’algunes partides, sobretot 
aquelles relatives a la representació, dificulta també l’obtenció de coneixement més con-
cret sobre l’organització i el funcionament de la missatgeria barcelonina a Saragossa. En 
qualsevol cas, aquests fets posen de manifest una realitat òbvia, però que, a vegades, pot 
ser fàcilment oblidada, com és la necessitat d’emprar sempre el màxim de fonts abastables 
per contrastar i completar les informacions que es contenen en cada una d’elles i obtenir, 
així, una visió el màxim de completa possible sobre l’aspecte de la història que estiguem 
estudiant.

46. Per tal d’aprofundir en aquest episodi mític, vegeu Ramon grau i Fernández, «Joan Fiveller, Ferran I i les imposicions municipals 
de Barcelona. Repàs a un mite històric», dins Ramon grau (dir.), La gènesi de l’autonomia fiscal del municipi, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 2-3), 1996, pàg. 53-99.

47. saliCrú, «Les demandes de la coronació..., pàg. 84.
48. durán, «El rito de la coronación..., pàg. 34. 
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Bernat d’Esplugues, servidor de dos patrons?  
L’escrivà de la ciutat, ambaixador del Magnànim (1420)?

Xavier Espluga*

Bernat d’Esplugues (†1433), descendent d’una família de mercaders de Vilafranca del 
Penedès, és un conegut notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, actiu 
des de 1410 fins el 1433, any de la seva defunció. La seva dimensió pública és prou recor-
dada en la documentació municipal barcelonina, en activitats relacionades amb aquests 
càrrecs i amb la seva participació a les Corts com a notari i escrivà del Braç Reial. Amb 
tot, romanen encara diverses incògnites sobre la seva pertinença familiar, sobre la seva 
formació i sobre la seva carrera professional, eclipsades per la magnitud i qualitat de la 
seva biblioteca.1 

En efecte, aquest escrivà del Consell ben probablement no hauria passat a la història 
si ara fa uns anys Josep-Antoni Iglesias no hagués trobat l’inventari post-mortem de la seva 
biblioteca,2 el qual enumera més de 180 volums manuscrits: aquesta xifra converteix la 
llibreria del notari barceloní en una de les principals biblioteques privades de tota la pri-
mera meitat del Quatrecents català. Alguns dels manuscrits que la integraven ja han estat 
identificats pel mateix Iglesias, posant de manifest l’innegable origen italià de molts dels 
seus exemplars. Aquesta darrera afirmació es pot estendre també al manuscrit α.F.6.26 = 
Lat. 406 de la Biblioteca Estense Universitària de Mòdena,3 que correspon a un dels tres 

* Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Llatina. Grup de recerca LUDUS (Barcelona Digital Classics) (SGE 998).
Projecte de recerca «BITECA y su contexto literario (occitano y latín). De los manuscritos al mundo digital» (FFI2014-55537-C3-
1-P). 

1. Josep-Antoni iglesias FonseCa, Les biblioteques dels notaris i escrivans a la Barcelona d’època baix-medieval a través dels seus
testaments i inventaris (anys 1396-1500), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, pàg. 103-115, doc. XVII; del
mateix autor: Llibres i lectors a la Barcelona del segle xv. Les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la
documentació notarial (anys 1396-1475), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996, doc. 164; «Els clàssics a la biblioteca 
de Bernat d’Esplugues (1433), notari i escrivà del Consell de la Ciutat. I», Faventia, 22/2 (2000), pàg. 85-119; «El bibliòfil Bernat
d’Esplugues (†1433), notari i escrivà del Consell de la Ciutat», dins Manuel rovira i solà i Sebastià riera i viader (coord.), El 
temps del Consell de Cent, II. La persistència institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns
d’Història, 5), 2001, pàg. 57-78; «El ms. S.II.26 de El Escorial (o la desaparición de textos de Cicerón de un códice propiedad del
notario Bernat d’Esplugues, †1433)», Convenit. Selecta, 7 (2001), pàg. 91-98; «De librerías desaparecidas y códices supervivientes:
los de la biblioteca de Bernat d’Esplugues (†1433), notario del Consell de la Ciutat de Barcelona», Estudis històrics i documents
dels arxius del Protocols, 20 (2002), pàg. 121-164; «Los humanistas en la biblioteca de Bernat d’Esplugues (m.1433), notario y
escribano del ‘Consell de la Ciutat de Barcelona’», dins José María Maestre Maestre et al. (coord.), Humanismo y pervivencia
del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio Fontán, Madrid, Ediciones del Laberinto, vol. 5, 2002, pàg. 2.229-2.238; «Los
Manuscritos L-35 (Barcelona, AHC), 591 (Barcelona, BU), S.II.26 (El Escorial) y T.II.14 (El Escorial), testimonios de la dispersión 
de una impresionante librería medieval, la de Bernat d’Esplugues (†1433), notario del Consell de la Ciutat de Barcelona», Codices 
Manuscripti. Zeitschrift für Hanschriftenkunde, 42/43 (2003), pàg. 27-53.

2. L’inventari original no s’ha conservat. Se’n conservava una còpia redactada el 1509 per Pere Miquel Carbonell a l’Arxiu Capitular 
de Barcelona (ACB, Inventarium bonorum que fuerunt honorabilis Bernardi de Speluncis, quondam, notarii et scribe honorabilium
Consiliariorum civitatis Barchinone, 28-II-1433/12-V-1433, vol. 969, f. 14v-39v i 70r), editada per iglesias, Les biblioteques dels
notaris..., pàg. 103-115, doc. XVII. Vegeu també: iglesias, Llibres i lectors..., vol. I, pàg. 213-225, i vol. II, pàg. 415-443, doc. 164;
iglesias, «Els clàssics...

3. Per a aquest manuscrit, vegeu Remigio sabbadini, «Ancora su Quintiliano», Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 21 (1892), 
pàg. 142-143 (reimprès posteriorment dins Remigio sabbadini, Storia e critica dei testi latini. Cicerone. Donato. Tacito. Celso.
Plauto. Plinio. Quintiliano. Livio e Sallustio. Commedia ignota, Catània, F. Battiato, 1914, pàg. 291-293). Per a la seva tradició
textual, vegeu Michael WinterbottoM, «Fifteenth-Century Manuscripts of Quintilian», Classical Quarterly, 17/2 (1967), pàg. 339-
369, en particular: 346-347, 366 i 369; Jean Cousin, Recherches sur Quintilien. Manuscrits et éditions, Paris, Les Belles Lettres, 1975, 
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Quintilians de la seva biblioteca, en concret el número 51 de l’inventari,4 on és descrit en 
els termes següents:

Altre libre scrit en pergamins, cubert de posts ab cuyr burel, ab .IIII. gafets e cantoneres 
de lautó, appel·lat Quintilianus, De oratoria institutione. E en la primera carta són 
pintades les armes d’Aragó e un altre de un leó deurat, ab una barra de .III. tenalles.

A més de l’heràldica, la identificació del volum queda corroborada pel fet que l’inventari 
transcrit per Iglesias proporciona les paraules inicial i final del verso del primer foli [«con-
tempuentes» (sic) i «dubi-»] i del recto del penúltim (l’actual 206) [«-dendi» i «sator(um)»], 
que equivalen perfectament a la situació actual del manuscrit. 

El volum presenta una carta dedicatòria en el verso del primer full de guarda, escrita 
des de Pàdua el 18 de juny de 1420:5

Guiglelminus Tanagla [sic] facundissimo oratori integerrimoq(ue) amico suo Bernardo 
Spluges s(alutem) p(lurimam) d(icit): munus abs te diutius efflagitatum exhibeo; non 
ea fortasse scripturae ornatusq(ue) elegantia decoratum, sicut tua eiusue principis, cui 
orator adsistis, humanitas celsitudoq(ue) expostulat. Summa tamen et operis perfectione 
ac –ipsius auctoris precepto– scita emendatione absolutum. Librariorum enim desidia 
noster hic Quintilianus pluribus annis non solum apud nos, sed apud exteras nationes 
et corruptus et principalioribus membris mutilatus dignoscebatur, ni cura et diligentia 
eruditissimi uiri conciuis mei Poggii Florentini pridie illius fragmenta ex interiori 
Germania nobis restituisset. Quae cum collegissem, suo in loco illa recondens, non 
infacetum, sed multas omnis Hyspaniae redolens concinnitates opus perfectissimum 
tibi constitui. Deprecatus hominis affectionem, non muneris paruitatem consideres, 
quem tamdiu tibi agnatisq(ue) tuis obsequentissimum expositissimumq(ue) aspices, 
quamdiu immortalis dei beneficio hoc in orbe uita mihi aderit. Vale. XIIII Kal. Iul. Ex 
Patauio 1420.

(Guglielmino Tanagli per a Bernat d’Esplugues, ambaixador (orator) molt eloqüent 
i amic molt sincer: et presento el treball que m’has estat demanant durant molt de 
temps. Potser no ha estat tan ben decorat, amb elegant cal·ligrafia i miniatures, com 
hauria reclamat la teva bonhomia i la teva excel·lència, i també les del teu Príncep, 
al qual assisteixes com a ambaixador (orator). Amb tot, el volum ha estat executat 
amb la més acurada de les atencions i, seguint els preceptes del mateix autor, després 
d’un assenyat procés de correcció. En efecte, degut a la desídia dels copistes, durant 
molt de temps el nostre text de Quintilià, tant entre nosaltres com entre les nacions 
foranes, se’ns presentava corrupte i mancat de les seves parts més importants, fins que 
la cura i la diligència del més erudit dels homes, el florentí Poggio, conciutadà meu, 
féu possible fa poc recuperar les parts que mancaven, portant-les des de l’interior 

pàg. 89-90; Albinia C. de la Mare, «Humanistic Script: the First Ten Years», dins Fritz KraFFt i Dieter WuttKe, Das Verhaltnis 
der Humanisten zum Buch, Boppard, Boldt Verlag, 1977, pàg. 89-110, en particular: 105-106; Alessandro daneloni, Poliziano 
e il testo dell’Institutio Oratoria, Messina, Università degli Studi di Messina (Percorsi dei Classici, 6), 2001, pàg. 79-80. Per a la 
contextualització del text de Quintilià i per a la decoració del manuscrit, remetem a Xavier esPluga i Daniele guernelli, «From 
Italy to Barcelona: an early humanist Quintilian (Est. Lat. 406)», de pròxima publicació.

4. Vegeu iglesias, «Els clàssics..., pàg. 90, 94 i 98, núm. 1, 28 i 51. Iglesias va transcriure la darrera paraula com a «ceualles», però és 
millor modificar la seva transcripció –basada en una còpia del segle xv– per «tenalles» («ceualles» seria el resultat d’una confusió 
paleogràfica c/t i u/n, no gens estranya), que, com es veurà, equival a l’italià «tenaglie».

5. Un resum de la carta havia estat publicat anteriorment a Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena con appendice di
documenti, Mòdena, Tipografia Cappelli, 1873, pàg. 40. La carta ha estat publicada en diverses seus, però el destinatari mai no
havia estat identificat fins ara.
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d’Alemanya. Després d’haver-les col·lacionat, posant-les en el lloc que els pertocava, 
tenint present la teva sol·licitud, he pogut enllestir una obra no pas barroera, sinó 
perfectament polida, plena de les moltes gràcies que tenen totes les terres d’Hispània. 
No paris atenció a la insignificança del regal, sinó tingues present més aviat l’afecte de 
l’home que veuràs molt deferent i molt afable envers la teva persona i envers la teva 
família, tant de temps com, per la gràcia de Déu immortal, em duri la vida en aquest 
món. Salutacions cordials. A catorze dies de les calendes del mes de juliol [18 de juny], 
des de Pàdua, de 1420).

La carta és autògrafa del florentí Guglielmo Tanagli (1391-1460), un humanista prou do-
cumentat en la vida pública florentina de la primera meitat del segle xv, però que, en el 
moment de redactar el text, encara era estudiant de Dret a Pàdua, on exercia de rector 
del col·legi conjunt d’estudiants juristes cisalpins i transalpins. El text recorda també que 
el volum és fruit de les insistents demandes de d’Esplugues, que volia aconseguir el text 
complet de Quintilià, descobert només quatre anys abans –l’estiu de 1416– per Poggio 
Bracciolini a l’abadia de Sankt Gallen, durant la pausa estival de les sessions del concili de 
Constança. Tanagli es dirigeix a d’Esplugues com a «orator» (és a dir, ambaixador) d’un 
príncep no mencionat, que per raons cronològiques –l’any de 1420 clou la dedicatòria– ha 
de ser identificat amb el rei Alfons el Magnànim. 

D’aquesta manera, s’entén l’heràldica del bas de page del recto del primer foli, descrita 
també en l’inventari: les armes d’Aragó, amb la corona reial, campegen en posició central, 
acompanyades de les armes del comitent, el ja dit Tanagli, l’escut del qual, a la dreta de 
les armes reials, presenta un lleó rampant daurat en camp de gules, amb una banda atzur 
carregada de tres tenalles (en al·lusió al seu cognom) ressaltant sobre el fons. A l’esquerra 
de les armes reials, s’ha dibuixat un escut que ha estat deixat en blanc, probablement per-
què el comitent ignorava l’heràldica del destinatari. D’aquesta manera, les armes haurien 
d’al·ludir els tres personatges principals mencionats a la carta-prefaci: el príncep (és a dir, 
el rei Alfons), el comitent (el florentí Tanagli) i el destinatari (Bernat d’Esplugues). 

Aquesta carta resulta també font de problemes, perquè Bernat d’Esplugues no és do-
cumentat mai fora de Catalunya. De fet, aquest document semblaria, ara per ara, l’única 
prova tant del seu status d’orator com d’un hipotètic viatge fora del Principat. Dissorta-
dament, la carta de Tanagli no declara on ni prop de qui d’Esplugues havia estat enviat 
com a orador reial. Sabbadini pensà que d’Esplugues hauria servit d’ambaixador prop del 
Papa, i aquesta seria la hipòtesi menys problemàtica. Cal recordar que Martí V, durant 
aquells anys, després d’abandonar Constança l’abril del 1418, inicià un llarg viatge de re-
torn a Roma, amb perllongats sojorns a Màntua i a Florència (on s’estigué des del 25 o 26 
de febrer de 1419 fins el 9 de setembre de l’any següent).

Aquesta eventual ambaixada de d’Esplugues hauria tingut lloc en la primera meitat 
de 1420, certament, abans del 18 de juny, data que apareix a la part final de la missiva. 
D’aquest període es coneixen legacions enviades pel rei d’Aragó prop del pontífex, que 
tenien com a objectiu tractar diversos afers, en la seva majoria qüestions eclesiàstiques. 
En cap d’elles, però, no sembla figurar el nom de Bernat d’Esplugues. El nostre notari 
fou un fidel servent dels interessos de la ciutat i la seva cooptació, com a oficial reial, 
sempre que es faci cas de les paraules de Tanagli, hauria de tenir algun tipus d’explicació. 
Només tindria sentit la seva participació en una ambaixada reial si aquesta hagués tingut 
l’objectiu de tractar un punt que afectés alguns dels múltiples interessos de la corporació 
municipal barcelonina. 

En efecte, hi ha registrades diverses anades i vingudes de llegats reials prop del pon-
tífex en aquell mateix any de 1420. Un dels afers que més volum de comunicació generà 
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entre la cort reial i la cúria papal fou el nomenament de l’abat de Sant Cugat. L’octogenari 
abat Bernat Estruch havia mort el 10 de setembre de 1419,6 i naturalment les forces del 
país, amb la monarquia al capdavant, es mogueren per col·locar un dels seus candidats al 
capdavant d’una de les principals institucions monàstiques.7 Qui generava més consens, 
per haver estat escollit pels mateixos monjos, era fra Joan Satrilla, que aleshores era prior 
del barceloní monestir de Sant Pau del Camp.8 

Les maniobres reials se succeïren amb celeritat des de setembre de 1419. El 3 d’octu-
bre, el rei escrigué al Papa i a Miquel de Navars, conseller reial i doctor en ambdós drets, 
ardiaca de Lleida, que havia format part dels delegats catalanoaragonesos al Concili de 
Constança des de setembre de 1416.9 De Navars devia haver seguit Martí V en el seu 
viatge de tornada a Roma i, per tant, devia ser un dels agents reials prop de la Cúria. En 
aquestes instruccions, el rei demanava diligència per aconseguir el nomenament de Satri-
lla. L’endemà (4 d’octubre de 1420) se seguia una nova actuació reial, per mitjà de dues 
cartes dirigides als mateixos destinataris, en les quals, en preveure l’acceptació de la seva 
proposta, es demanava també que la pabordia del Penedès, que quedaria vacant, fos as-
signada a fra Francesc Savila, monjo de Sant Cugat i servidor reial. Un nou moviment 
reial es produí a finals de novembre (el dia 28) d’aquell mateix any: el rei s’adreçà de 
nou al papa, per mitja de Bernardo Bartolomei (1409-1424), bisbe de Città di Castello, 
perquè nomenés fra Pere Sayol com a sagristà de Sant Pau del Camp. Les sol·licituds del 
rei no causaren cap efecte –hi havia rumors d’una decisió papal contrària als interessos 
de la Corona–: en conseqüència, la reina Maria escrigué de nou (en data 18 de gener de 
1420) reiterant les peticions anteriors, alhora que enviava les mateixes consideracions a 
Pere Darnius, procurador dels sobirans a la cort reial, i a Pedro de Fonseca, cardenal de 
Sant’Angelo, persona molt propera a la sobirana.10

El 18 de gener de 1419, la reina envià a Florència el prior del monestir de Sant Julià de 
Santa Oliva –de fet, un simple monjo del monestir de Sant Cugat que conservava el títol 
d’aquest monestir, incorporat a l’establiment vallesà– per resoldre l’afer del nomenament 
eclesiàstic. La reina recomanà el seu enviat, segons sembla, al cardenal Fonseca. El 
pontífex continuà sense accedir a les peticions reials: la negativa papal –transmesa per 
un missatger de qui no consta el nom– arribà a Castelló de la Plana, on s’estava la cort, 
ja a principis de maig de 1420, perquè, en data 3 de maig, la reina Maria en comunicava 
la decisió a Pere de Santcliment, conseller segon de la ciutat.11 Dissortadament, de la 
documentació reial tampoc no resulta clar qui era aquest missatger. En qualsevol cas, 
sembla que en aquest afer de l’abadiat de Sant Cugat degueren coincidir els desigs de la 
monarquia i els interessos de la ciutat. 

6. Josefina Mutgé, «Documents de Cancelleria Reial sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)», Acta 
Historica et Archaeologica Mediaevalia, 20-21 (1999), pàg. 663-682, en particular, pàg. 668, nota 11.

7. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Cancelleria Reial, 3.108, f. 60r (citat per Mutgé, «Documents de Cancelleria..., pàg. 676) [Carta 
de la reina Maria a Pere de Santcliment, conseller segon de Barcelona]: «Vostra letra havem rebuda, a la qual vos responem que 
sobre l’abadiat de Sant Cugat havem parlat molt e amb gran affecció ab lo senyor rey supplicant-lo fes sa mercè de dir al missatger 
del papa que lo prior de Sant Pau hagués lo dit abadiat, en tant que a la conclusió lo dit senyor nos ha respost que ell nos ha parlat 
ab lo dit missatger, lo qual li ha dit que lo papa per res no·l donaria al dit prior e axí que ell no·y poria més fer de què havem haüt 
gran despleer, car tota vegada havem haut gran voler e havem que·l dit prior l’agués e no altre per sos mèrits e per sguard vostre e 
de sos parents, amichs e de vostres serveys e lurs però acordats e rogats que·y porem més fer car tant ne férem com honestament 
fer se puxe e conexerets nostre affecció e voler. Dada en Castelló de la Plana de Burriana, sots nostre segell secret, a tres dies de
maig del any mil CCCC vint. La reyna. Dirigitur Petro de Santcliment, concilliario Barchinone. Domina regina mandavit michi
Petro de Colle, alias Lobet».

8. Josefina Mutgé, El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó (1287-1510), Barcelona, Fundació Noguera, 2008 (Textos i Documents, 42), pàg. 261-262, doc. 132.

9. Conrad eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Ratisbona, 1913, pàg. 526; Mutgé, «Documents de Cancelleria Reial..., pàg. 668, 
nota 13. 

10. ACA, Cancelleria Reial, reg. 3.108, f. 36v.
11. Vegeu nota 7.
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També hi ha documentada una altra important ambaixada a Florència en aquest any 
de 1420, dirigida per un García d’identitat controvertida. Zurita l’identifica amb García 
Aznárez de Añón, canonge d’Elna, canonge i ardiaca de Tarassona, que posteriorment 
arribaria a ser bisbe de Lleida i membre del consell reial.12 Se li coneixien altres legacions 
en nom del sobirà, però totes són de data relativament posterior a 1420. D’altra banda, les 
fonts italianes, derivades en part del testimoni de Bartolomeo Fazio, esmenten, en primer 
lloc, un «Gartias quidam Hispanus eques, Alphonso percarus»,13 que, successivament, les 
fonts napolitanes, començant, segons sembla, per Antonio di Costanzo, identificaran amb 
el cavaller valencià García Cabanillas (en italià Cavaniglia). García Cabanillas fou un dels 
cortesans reials més lleials, encara que, en aquest cas, les activitats en suport del rei també 
són posteriors a 1420.14 Sigui qui sigui aquest García, la seva ambaixada, dirigida prop del 
pontífex, coincidí a Florència amb una comitiva de llegats napolitans, integrada per An-
tonio Caraffa, Francesco de Riccardis, Ugo di Moliterno i Pasquale di Campli, que havia 
estat enviada a Martí V per part de la reina Joana. De l’encontre i acord entre aquestes 
dues legacions, sorgí l’acord per nomenar Alfons hereu de la sobirana napolitana.15 

Ara bé, ni la documentació oficial de la Cancelleria ni tampoc la conservada a l’Ar-
xiu Municipal semblen recollir la participació de d’Esplugues en cap d’aquestes missions 
a l’exterior. Més encara, la documentació municipal barcelonina sembla confirmar que 
d’Esplugues no sortí del Principat, si més no, durant el període 1418-1420 (la documenta-
ció per als anys anteriors és més escadussera i no permet afirmacions tan categòriques).16 
L’escrivà sembla present a Barcelona durant tot l’any 1419, perquè està documentat a la 
ciutat des del mes de gener.17 

De fet, durant bona part d’aquest any de 1419, des de l’1 de maig i fins al 20 de desem-
bre d’Esplugues actuà com a notari i secretari dels síndics de Barcelona (en particular, de 
Joan Ros, Ramon Desplà, Joan Fiveller i Bononat Pere) i d’altres ciutats del braç reial en 
les sessions de les Corts que tenien lloc al monestir de Sant Cugat, actuant com a notari i 
escrivà de tot el Braç Reial. De fet, el Manual municipal conserva el registre d’una àpo-
ca en què d’Esplugues declarava haver rebut els emoluments per 234 dies de treball (en 
concret 290 lliures i 10 sous, a raó de 25 sous per jornada), en concepte de salari pels seus 
serveis com a notari i secretari del Braç Reial («de notario et secretario»).18 En aquestes 

12. Jerónimo zurita, Anales de la Corona de Aragón, tom 5, Saragossa, Lorenço de Robles, 1610, pàg. 537, assenyala que aquest
García era un «cortesano romano natural del reino de Aragón».

13. Bartholomaeus FaCius, De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorium libri decem, Lió, haeredes Sebast. 
Gryphii, 1562, pàg. 21. Vegeu Tomasso PersiCo, Diomede Carafa. Uomo di stato e scrittore del secolo xv, Nàpols, L. Pierro, 1899,
pàg. 10, nota 2; Pandolfo CollenuCio, Compendio delle Historie del Regno di Napoli, Venècia, Michele Tramezzino, 1543, pàg. 153, 
que simplement menciona un «messer Garzias, spagnolo».

14. La identificació del García citat per Fazio amb García Cabanillas es troba per primera vegada a l’obra de Antonio di Costanzo, 
Historia del regno di Napoli, L’Aquila, Gioseppe Cacchio, 1582, pàg. 305, i fou recollida per Giovanni suMMonte, Historia della
città e Regno di Napoli, Nàpols, Raffello Gessari, 1601, vol. II, pàg. 588-589, i per Pietro giannone, Dell’Istoria civile del Regno di
Napoli, Nàpols, Niccolò Stasso, 1723, vol. III, pàg. 321-322.

15. Franca PetruCCi, «Caraffa, Antonio», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
1976, pàg. 476-478.

16. La documentació d’aquests anys és força parcial en general.
17. Manuel rovira i solà, Catalèg dels pergamins municipals de Barcelona. Volum III. Anys 1396-1440, Barcelona, Ajuntament de

Barcelona, 2008, pàg. 237, núm. 1.097 (de 14 de gener).
18. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-XII, Manual, 14, f. 114r-v: «Die Sabbati V Octobris anno praedicto [scilicet

1420]. Sit omnibus notum quod ego, Bernardus de Speluncis notarius et scriba honorabilis Concilii civitatis Barcinone infrascriptus,
confiteor et recognosco vobis, honorabili Iohanni Ros civi dicte civitatis, quod inde (sic) diversas vices sive solutiones solvistis michi 
ducentas nonaginta duas libras et decem solidos Barch. <pro salario meo2> ducentorum triginta quatuor dierum qui currere inceperunt
prima die Madii anni Nativitatis domini nostri mille <<quadrigentesimi>> decimi novi et finiverant vicesima die Decembris eiusdem anni
quibus ego vactavi in serviendo <de notario et secretario2> vobis et honorabilibus Raymundo de Plano, Iohanne Fiveller ac Bononato Petri
in decretis licenciato tamquam sindicis dicte civitatis et aliis sindicis Brachii Regalis in Curiis quas dominus rex celebravit Cathalanis 
in monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis quasque postea mutavit ad civitatem Dertuse in ibi celebrandas ad rationem XXV solidorum
Barch. pro quolibet dictorum dierum/v prout solitum est michi dari per dictam ciuitatem Barch. quando pro sindicis dicte civitatis [exiui2] 
extra eandem ciuitatem <exeo2> et ideo renunciando excempcioni pecunie non numerate et non solute in doli. Facio inde vobis in
testimonium praemissorum praesentem apocha de soluto. Actum est hoc Barchinone quatuor die Octobris anno Natiuitatis domini
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https://archive.org/details/diomedecarafauom00persuoft
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3798371~S23*cat
https://books.google.es/books?vid=BNC:1001987547&hl=ca&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?vid=BNC:1001987547&hl=ca&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4086173~S23*cat
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mateixes Corts d’Esplugues actuà ocasionalment com a testimoni de la sessió, signant les 
actes dels dies 9 de juny,19 30 de setembre,20 5 d’octubre,21 i de 2 i 3 de novembre.22 Una 
actuació significada s’esdevingué en dues ocasions del mes de setembre (el dia 11 i el 19), 
quan d’Esplugues fou un dels pocs escollits que pogueren veure com la reina Maria jeia 
prostrada al llit d’una de les cel·les del monestir, impossibilitada de presidir les sessions 
parlamentàries per culpa de la malaltia.23 En efecte, el dia 11 de setembre la reina rebé 
una diputació dels Braços (integrada per Alfons de Tous, bisbe de Vic, Joan Ramon Folc 
de Cardona i Ramon Desplà) en presència de diversos oficials reials: el canceller Alfons 
Argüello; el vicecanceller Joan de Funes; el mestre racional Bertran de Gualbes; el ca-
marlenc de la reina, Berenguer d’Hostalric. La nòmina d’assistents acabava amb Bernat 
d’Esplugues (que apareix com a «notarius et scribe Consilii dicte civitatis Barchinonae et 
Curiae antedictae pro Brachio Regali») i Raimon Batlle, lloctinent del protonotari i en-
carregat de redactar l’acta de la sessió. Una escena similar es produí el dia 20 de setem-
bre. Aleshores la reina fou visitada de nou per una diputació dels Braços (formada per 
Dalmau de Cartellà, abat de Ripoll, Joan Ramon Folc de Cardona24, i Ramon Desplà) 
en presència dels col·laboradors dels monarques: el canceller Argüello i el camarlenc Be-
renguer d’Hosaltric. Per donar fe de la malaltia de la sobirana apareixien també Bernat 
d’Esplugues i el lloctinent del protonotari, Ramon Batlle.

Ara bé, la documentació municipal recorda que d’Esplugues alternava les sessions de 
Corts al monestir de Sant Cugat amb la seva presència a Barcelona (els síndics i, proba-
blement també d’Esplugues, es desplaçaven diàriament de Barcelona a Sant Cugat). La 
sèrie Clavaria de l’AHCB demostra que el salari de d’Esplugues com a escrivà del Consell 
fou pagat regularment, cada quatre mesos, durant 1419 i els primers mesos de 1420. Els 
pagaments en concepte de salaris («dates de salaris ordinaris») en la dita sèrie comptable 
s’efectuaren els dies 10 d’agost del 1419 (per al període entre 7 abril i 7 agost del 1419),25 
3 de gener (per al període de 7 d’agost a 6 de desembre del 1419)26 i 2 d’abril (per al període 
de 7 de gener a 7 d’abril del 1420).27

Més interessants per a certificar la presència constant a Barcelona del notari durant 
tots aquests mesos són les àpoques pel pagament de censals («dates per pensions de cen-
sals») que apareixen registrades en aquesta mateixa sèrie comptable. S’hi consignen els 
rebuts (àpoques) amb els que es certificava el pagament d’una determinada quantitat 
en concepte de censal, en les quals el nom del notari apareixia com a fedatari. Els regis-

MCCCCXX signum mei Bernardi de Speluncas praedicti qui hec laudo, concedo et firmo. Testes huius rei sunt Anthonius Laurentii et 
Bartholomeus Vitalis notarius civis Barch.». Els afegits i supressions marcats amb clau angular simple i claudàtors són del copista 
del document, però fets en un moment successiu. Només he corregit l’ordinal de l’any (amb doble clau angular), parcialment 
omès pel redactor. 

19. Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Tomo 12: Cortes de Cataluña (Comprende el
Parlamento de Barcelona de 1416 y las Cortes de San Cucufate y Tortosa de 1419-1420, Suplementos á Cortes ya publicadas y
Adiciones de Cortes y Parlamentos de los siglos xiii y xiv), Madrid, Real Academia de la Historia, 1908, pàg. 120.

20. Cortes de los Antiguos Reinos..., pàg. 156-158.
21. Cortes de los Antiguos Reinos..., pàg. 159.
22. Cortes de los Antiguos Reinos..., pàg. 176-177.
23. Cortes de los Antiguos Reinos..., pàg. 146-148 (per al dia 11) i pàg. 148-153 (per al dia 20).
24. A les actes publicades apareix simplement com a Raymundus, però s’ha d’entendre que es tracta de Joan Ramon Folc de Cardona, 

comte de Cardona.
25. AHCB, 1B-XI, Clavaria, 38 (VIII-1419/20-X-1420), f. 70v: «Item donc al discret en Bernat Splugues scrivà de la casa del Consell

de la ciutat ab albarà dels honorables consellers fet a 10 d’agost de l’any de MXIX per salari del dit offici de IIII mesos qui foren 
complits a VII d’agost del dit any a raó de CL lliures l’any munta segons apar en lo dit albarà lo qual cobre sens altra cautela».

26. AHCB, 1B-XI, Clavaria, 38, f. 75v: «Item donc an Bernat Splugues notari scrivà de la casa del Consell de la ciutat ab albarà dels
honorables consellers fet a III de gener de l’any de MCCCCXX per salari ordinari del dit offici per IIII mesos qui foren complits 
a VI de decembre propassat a raó de CL lliures l’any munta segons apar en lo dit albarà lo qual cobre sens altra cautela».

27. AHCB, 1B-XI, Clavaria, 39 (31-VII-1420/17-II-1421), f. 112v: «Item donc ab albarà dels honorables consellers fet a II d’abril del
any MCCCCXX an Bernat Splugues notari e scrivà del Consell de la ciutat de Barchinona les quals li devien ésser pagades a VII 
del dit mes d’abril d’aquells IIIIor(?= 400?) sous qui li són donats cascun any de salari del dit offici pagadors de IIII en IIII mesos 
segons apar en lo dit albarà lo qual cobre sens altra cautela».
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tres cobreixen gairebé tots aquests anys, des d’agost de 1419 fins a octubre de 1420.28 En 
qualsevol cas, d’Esplugues és també documentat a Barcelona el 18 de juliol de 1420: un 
instrument públic rebut pel notari en aquesta data reduí la pensió d’un censal que rebien 
les monges del monestir de les Magdalenes de Barcelona.29

Si, per tant, Bernat d’Esplugues no s’absentà de Barcelona durant aquest període (ex-
cepte per assistir a les sessions de les Corts a la veïna localitat de Sant Cugat),30 no s’aca-
ba d’entendre perquè Tanagli li dóna –en dues ocasions– la denominació d’orator. Dues 
explicacions són possibles: d’Esplugues hauria pogut ésser ‘ambaixador’ abans d’aquestes 
dates, en un període immediatament anterior (entre 1416 i 1418). Ara bé, la documenta-
ció de la Cancelleria Reial i de la corporació municipal barcelonina, tot i més fragmentà-
ries, tampoc no semblen documentar una absència del notari de la capital del Principat 
per a una data anterior a 1418, ni per un període perllongat. També podria ser el cas que 
Tanagli no hagués entès completament bé les tasques que Bernat d’Esplugues desenvolu-
pava a les Corts de Sant Cugat: la singularitat de la seva participació –actuava ensems com 
a escrivà de tot el Braç Reial i com a fedatari públic de les sessions parlamentàries– podia 
portar Tanagli a creure que el notari i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona era una 
mena de “portantveu” de la monarquia. 

Apèndix: la família de l’escrivà municipal

En la part final de la carta de Tanagli, es menciona la família de Bernat d’Esplugues (en 
concret, els agnati de l’escrivà municipal), com si l’humanista florentí hagués tingut con-
tacte amb els parents de d’Esplugues. 

Segons sembla, un germà de Bernat, de nom Joan, estudià a la Universitat de Bolonya, 
on apareix documentat des de 1408 fins 1423, i on aconseguí els graus en Arts i en Mede-
cina. És consignat per primera vegada en un acte de 1418: aleshores es declara ja magister 
examinatus (probablement en Arts) i estudiant de Medecina. Hi testifica a favor de Galce-
ran Valeriola, el qual, l’endemà mateix, va ser nomenat ardiaca de Tarassona per part del 
mallorquí Arnau de Miró, doctor en Dret canònic i vicari del bisbe de Bolonya. D’aquesta 
declaració s’infereix que tots dos, Joan d’Esplugues i Galceran Valeriola, havien residit a 
Bolonya durant més de deu anys (és a dir, des de 1408).31 

El 27 d’octubre de 1420, Joan d’Esplugues aconseguí la primera de les dignitats ecle- 
siàstiques de la seva carrera: el diaconat de Santa Margarida de Bianya (a la diòcesi de Gi-
rona), que li fou concedit pel bisbe de Girona Andreu Bertran (1420-1431).32 Al cap d’un 
any just, el 28 d’octubre de 1421, Joan d’Esplugues, que ja es declarava canonge de Giro-
na, bescanvià aquesta diaconia amb l’ardiaconat de La Selva, que posseïa Joan de Cruï-
lles, doctor en Dret.33 En el testament de la seva germana Blanquina,34 dictat l’any següent 

28. Els volums que interessen són AHCB, 1B.XI, Clavaria, 38 i 39. El volum anterior, el 37, arriba fins al novembre del 1415. Manquen, 
per tant, els registres corresponents als anys 1416-1419 (primera meitat). 

29. rovira, Catalèg..., pàg. 167, núm. 999. L’anotació fou afegida en la venda, amb carta de gràcia, d’un censal mort a les monges del
monestir de les Magdalenes, en data 27 de gener de 1406. 

30. Significativament, el seu nom no apareix a les actes de les Corts de Tortosa que s’iniciaren el gener del 1420.
31. Celestino Piana, Nuovi documenti sull’Università di Bologna e sul Collegio di Spagna, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de

España, vol. I, 1976, pàg. 705-706, núm. 1.655 (19-X-1418).
32. ADG (Arxiu Diocesà de Girona), Llibre I-2, f. 103v. 
33. ADG, Llibre I-2, f. 104v.
34. Blanquina d’Esplugues s’havia casat amb el jurista Aimó Dalmau (†ante 4-XII-1419), de qui tingué un fill (Joan Dalmau, canonge 

de Barcelona i oïdor de comptes del General) i sis filles. Dalmau, doctor en Lleis i ciutadà de Barcelona, havia assessorat els

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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(el 22 juny de 1422), Joan d’Esplugues apareix com a canonge i prebost. Devia residir 
encara a Itàlia, perquè, el 1423, és novament mencionat en aquesta ciutat: el seu amic 
Valeriola intervingué com a testimoni de l’acte de procura atorgat per Francesc Bertran, 
canonge de Barcelona, i fill de l’homònim Francesc Bertran, doctor en Dret canònic, en 
favor de Joan d’Esplugues (que apareix com a ardiaca de La Selva i canonge de Girona): 
la intenció era que el germà de l’escrivà barceloní pogués encarregar-se d’uns determinats 
afers a la cúria del papa (que aleshores ja havia retornat a Roma).35 Durant el mes de 
juny de 1424, Joan d’Esplugues era prebost de Barcelona (precisament, prebost del mes 
d’abril)36 i morí a començaments de juliol de 1430:37 la data de l’inventari dels seus béns és 
del 8 de juliol, i el dia 13 d’aquell mateix mes el bisbe de Girona concedia l’ardiaconat de 
La Selva a Miquel Pere, perquè Joan d’Esplugues ja havia mort.38

La documentació examinada fins ara il·lustra que els contactes italians de l’escrivà 
municipal barceloní i del seu germà són molt més intensos del que fins ara es podia intuir. 
Certament aquestes relacions ajudaran a entendre millor l’origen de la seva important 
biblioteca.

síndics barcelonins durant les Corts de Sant Cugat, a les quals assistia regularment el seu cunyat. Vegeu AHCB, 1B-XI, Clavaria, 
38, f. 86v: «Item donc a la dona na Blanquina muller de micer Aymó Dalmau quondam ciutadà de Barchinona tinent e possehint 
per son dot e spoli e altres drets los béns de la heretat del dit micer Aymó ab albarà dels honorables consellers fet a XXIX de 
novembre del any MCCCCXIX per remuneració de molts treballs que sostench ab altres doctors en dar consells a la ciutat sobre 
los fets de les Corts qui·s celebren al monastir de Sent Cugat de Vallers (sic) segons apar en lo dit albarà lo qual cobre ab apocha 
presa per en Bernat Splugues notari a IIII de decembre del dit any».

35. Piana, Nuovi documenti..., pàg. 721, núm. 1.718 (26-III-1423).
36. Vicenç ruiz góMez, Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1550, Barcelona, Fundació

Noguera, 2014, pàg. 345-346, núm. 456. 
37. ACB (Arxiu Capitular de Barcelona), notari Gabriel Canyelles, vol. 348, «Plec d’inventaris i encants», s.n., f. 7-14. Vegeu iglesias,

Llibres i lectors..., doc. 130, i també, iglesias, El bibliòfil..., pàg. 69.
38. ADG, Llibre I-1, f. 93r.
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El pols dels monarques contra l’oligarquia barcelonina a finals de 
l’Edat Mitjana

Eduard Juncosa Bonet* 

D’aquestos ciutadans de Barchinona és lo stament tal que algun Rey no’l té; car és 
de gent honrada, rica e vivint honrosament, ab cavalls e armes, pomposament vestits 
e acompanyats; e totes les primors de honor e gentilesa en la ciutat de Barçelona se 
troben en poder dels dits ciutadans. Tenen les grans cases moblades e tinells de argent 
en lur viure e coses de magnificència. 

Qui millor que aquestos merex la honra stant sobre lo gran regiment de la cosa 
pública de la ciutat fundat sobre virtut, obrant actes de molta fortalesa e són la conservació 
dels privilegis de Cathalunya? 

Car vist és en las Corts e altres parts, que tostemps la ciutat de Barçelona fa servar 
les coses. Aquestos no són solament ciutadans, màs cavallers en lo viure, e representen 
los senats de Roma.

Gabriel Turell

Tant se valria metre-y bochs com hòmens de vil condició.

Jaume Safont

Els fragments que acabem de reproduir són expressió de les idees bàsiques que guiaran 
el nostre fil argumental al llarg de les properes planes. D’una banda, el text procedent del 
capítol 62 del controvertit Recort que s’atribueix a Gabriel Turell (1476) és una mostra 
evident de la potència que arribà a assolir l’oligarquia barcelonina.1 De l’altra, una frase 
ben poc conciliadora de Jaume Safont, escrivà major de la Diputació del General i un dels 
més ferms defensors dels ciutadans honrats de Barcelona, en què pot entreveure’s perfec-
tament fins a quins extrems es desencadenà el conflicte entre l’oligarquia i el poble menut 
a la Ciutat Comtal del Quatrecents.2

Les tensions entre estaments foren motiu d’intervenció més o menys directa –segons 
cada conjuntura– de la Corona, per tal d’apaivagar-los o esperonar-los, a fi d’obtenir-ne 
el benefici esperat. Tot i les etapes en què reis i prohoms, per mútua dependència i inte-
ressos compartits, caminaren plegats en una mateixa direcció, hi hagué certs moments en 
què els sobirans de perfil més “absolut” actuaren en contra d’unes institucions municipals 

* Universidad Complutense de Madrid (UCM). El present estudi ha estat elaborat dins del marc del projecte de recerca HAR
2010-16762/HIST de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, sota el títol: «Prácticas de consenso y de 
pacto e instrumentos de representación en la cultura política castellana (siglos xiii al xv)».

1. BC (Biblioteca de Catalunya), Ms. 2, Obra feta per en Gabriel Turell, de la ciutat de Barcelona, en l’any de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Jesuchrist Mil Quatre-cents setanta e sis, la qual és apellada Recort, f. 49r-v. Vegeu els arguments exposats en contra de 
l’autenticitat del text, i sobre la seva redacció en el context immediatament posterior a la guerra dels Segadors, per Jaume riera, 
«Falsos dels segles xiii, xiv i xv», dins Rafael aleMany et alii (ed.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, vol. I, pàg. 460-462. Més enllà de les disquisicions relatives
a l’atribució i datació del text, resulta força clar que les idees que transmet l’extracte en qüestió eren les pròpies de l’oligarquia
barcelonina a l’ocàs medieval, tal com demostra tot un reguitzell de fonts primàries coetànies.

2. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, vol. I, pàg. 125 (1-III-1455).
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http://ccuc.cbuc.cat/record=b5686508~S23*cat
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_serveis/pdogc_dietaris_generalitat_catalunya


84 Eduard Juncosa Bonet

controlades per la poderosa oligarquia barcelonina, de resultes de necessitats concretes i 
refugiant-se en el pretext de garantir la pau social; un fet que desembocà sovint en conse-
qüències funestes.3

El present escrit pretén de posar el focus sobre aquests darrers contextos i plantejar 
les principals estratègies emprades per la monarquia en el seu particular pols contra els 
ciutadans més poderosos de Barcelona i valorar-ne els efectes reals, tot posant en relació 
el cas del Cap i Casal de Catalunya amb d’altres exemples del Principat i la Corona.

Els intents per posar fi al blindatge oligàrquic

Barcelona esdevingué un règim municipal orgànic a mitjan segle xiii, arran dels privilegis 
concedits per Jaume I, i es consolidà definitivament a partir del Recognoverunt proceres, 
otorgat pel seu fill l’any 1284, base fonamental de l’estatut jurídic d’un municipi autònom 
que acabarà convertint-se en una veritable “senyoria col·legiada”.4

De forma paral·lela a d’altres urbs, en el cas barceloní la creixent complexitat de la 
política municipal havia deixat enrere el sistema assembleari general per falta d’operativi-
tat, i s’havia instituït, en canvi, un model de representativitat i participació exercit per un 
col·legi de magistrats de nombre reduït, que articulava de manera permanent el govern i 
l’administració del municipi (consellers) i que rebia l’assessorament d’un cos més ampli 
de jurats (Consell de Cent), exponent de l’antiga assemblea general. Aquest sistema ex-
cloïa de la vida política la majoria de la comunitat urbana, fet que explica les constants 
disputes i tensions que es desencadenaren al llarg dels darrers temps medievals i les cor-
responents reformes de l’estructura de govern. L’elecció directa per tota l’assemblea, o la 
seva maior et sana pars, va deixar pas a d’altres models que combinaven la cooptació amb 
l’elecció i el sorteig. La participació dels barcelonins en els òrgans de regiment de la cosa 
pública es feia sempre seguint criteris estrictes de representació estamental, motiu pel 
qual tan sols es podia accedir als càrrecs reservats al propi estament o mà. De la divisió 
social tripartida pròpia del segle xiv, es passà a una estratificació més complexa (ciutadans 
honrats, mercaders, artistes i menestrals). Els comicis per al nomenament dels consellers 
es duien a terme el dia de Sant Andreu (30 de novembre) a partir d’un complex model de 
cooptació (un sistema d’elecció mútua, idoni per assegurar la perpetuació de l’oligarquia 
com a monopolitzadora del poder urbà), mitjançant el qual els jurats del Consell de Cent 
nomenaven dos dels seus membres que, sumats als altres deu que aquests mateixos esco-
llien, constituïen una comissió de dotze electors (la dotzena electora), la qual es reunia en 
privat amb la finalitat de triar els consellers. Un cop seleccionats, s’informava dels noms a 
la resta de jurats i al monarca. Tot seguit, els nous magistrats juraven el càrrec davant dels 
seus antecessors i del veguer. L’endemà, els nous consellers, juntament amb el veguer i el 

3. Pel que fa als sectors dominants de la societat catalana durant els darrers segles medievals, vegeu, entre d’altres, els estudis de Josep 
Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos honrados. Aproximación al estudio de las élites urbanas de la sociedad catalana
bajomedieval (s. xiv-xv)», Revista d’Història Medieval, 10 (1999), pàg. 331-369; Pere verdés, «Las élites urbanas de Cataluña en el 
umbral del s. xv: entre el discurso político y el mito historiográfico», dins José Ángel sesMa (dir.), La Corona de Aragón en el centro 
de su historia, 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, pàg. 147-164.

4. Sobre els privilegis fundacionals, vegeu els treballs de josep M. Font i rius, «Orígenes del régimen municipal de Cataluña»; 
«Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal»; «Jaume I i la municipalitat de Barcelona», dins Estudis sobre els 
drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985, pàg. 281-560 i 677-678. En relació
amb el sorgiment i evolució del municipi barceloní, vegeu Pere orti, «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», dins Manuel
rovira i Sebastià riera (coord.), El temps del Consell de Cent, I. L’emergència del municipi, segles xiii-xiv, Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 4), 2001, pàg. 21-48.
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batlle reials, seleccionaven els membres del nou Consell de Cent, format per un nombre, 
en general, superior a cent individus. Aquest règim de cooptació es mantingué durant dè-
cades, amb algunes modificacions, com la transformació de la dotzena en una vint-i-qua-
trena o l’establiment d’estructures assembleàries intermèdies (Trentenari).5 

Pocs mesos abans de morir, el longeu rei Pere el Cerimoniós, sensible als greus proble-
mes econòmics i socials que estava sofrint la Ciutat Comtal, es va decidir a emprendre una 
profunda reforma del sistema polític del municipi barceloní encaminada a la pacificació 
de les tensions, cada cop més intenses, que afloraven entre els ciutadans.

Amb aquesta finalitat, el monarca optà per distanciar-se de la potent oligarquia local 
i dotar d’un major protagonisme els membres de les mans mitjana i menor, als quals oferí 
la facultat de reunir-se per plantejar propostes reformistes, tot prometent-los escoltar, 
analitzar i posar en marxa, en cas de ser factible, llurs demandes i aspiracions. Els esta-
ments inferiors de la societat barcelonina van aprofitar l’ocasió per elevar al sobirà un 
reguitzell de plantejaments dirigits a obtenir una representació política més àmplia,6 una 
major capacitat de control dels càrrecs públics (que evités els habituals abusos de poder 
del patriciat) o la disminució del deute municipal. Més concretament, demanaven: que 
la conselleria estigués integrada per sis membres, dos de cada mà, sense distincions je-
ràrquiques («Axí com en la ciutat de Barchinona ha tres condicions de persones, ço són, 
ciutedans honrats, mercaders e industrials, que de cascuna condició hi hajen II consellers, 
e axí com vuy són V, que sien VI, dos ciutedans honrats et dos mercaders bons e dos bons 
menestrals»); que no es pogués ocupar el càrrec de conseller durant dos anys seguits; 
que s’exigís la rendició de comptes als responsables de la gestió de les finances públiques 
en finalitzar les seves funcions; que es reforcés l’autoritat del Consell de Cent, tot millo-
rant-ne la representativitat dels diversos sectors socials («car rahonable cosa és que axí 
com supporten càrrech del bé e del mal de la Ciutat, que axí mateix càpien en lo Consell 
e ordinació d’aquella e que guarden per lo bé e profit de la cosa pública»); que els cònsols 
de mar i dels oficis tinguessin la possibilitat d’intervenir en l’elecció dels jurats que confor-
maven el Consell; que es rebaixés el sou dels magistrats i oficials; etc.7 

El rei va respondre favorablement a la majoria dels capítols plantejats i es reuní im-
mediatament amb els consellers per discutir-ne els continguts específics. Un cop superada 
aquesta fase, els principals responsables del govern municipal van presentar les propostes 
davant del Consell de Cent en ple i determinaren que fossin estudiades en detall per part 
d’una comissió d’experts.

Arribats en aquest punt, el Consell va deliberar, però no arribà a cap acord específic; 
fet que obrí la porta a una acció més decidida per part de Pere Terç, qui interrompé la di-
nàmica habitual de cooptació mitigada prohibint als jurats que duguessin a terme l’elecció 
de nous consellers. Tot just abans de celebrar els comicis, el monarca va adreçar una nota 

5. Per a una anàlisi més detallada dels aspectes institucionals, vegeu Carme batlle, «Estudi històric», dins Carme batlle et alii, 
El ‘Llibre del Consell’ de la ciutat de Barcelona. Segle xiv: les eleccions municipals, Barcelona, CSIC-IMF, 2007, pàg. 11-47; Eduard 
junCosa, «La reforma del govern municipal i la formació dels partits ciutadans», dins Manel risques i Mercè aventín (dir.),
Història de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana/Ajuntament de Barcelona, 2007, vol. I, pàg. 116-129.
Una perspectiva actualitzada i àmplia sobre aquestes qüestions a Max turull, El gobierno de la ciudad medieval, Barcelona,
CSIC-IMF, 2009. Un balanç historiogràfic sobre la principal institució representativa municipal a Ramon grau, «La historiografia 
sobre el règim del Consell de Cent», dins Manuel rovira i Sebastià riera (coord.), El temps del Consell de Cent, II. La persistència 
institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 5), 2001, pàg. 261-291.

6. Per obtenir una visió de conjunt sobre l’accés popular a les institucions representatives dels municipis de la Corona, vegeu Rafael 
narbona, «Algunas reflexiones sobre la participación vecinal en el gobierno de las ciudades de la Corona de Aragón (ss. xii-xv)»,
Res publica, 17 (2010), pàg. 113-150.

7. Carme batlle, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo xv, Barcelona, CSIC-IMF, 1973, vol. II, Apèndix
documental, 8, pàg. 392-395: «Proyecto de reforma del gobierno municipal de Barcelona en doce capítulos, precedido por el
permiso concedido por el rey Pedro el Ceremonioso para la formación oficial del primer sindicato de los habitantes de la ciudad, 
24-IX-1386», document de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, actualment traspaperat.
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als jurats barcelonins instant-los a nomenar consellers les persones que ell mateix havia 
designat –entre els quals no es respectava cap mena de distinció jeràrquica– i a crear un 
grup reduït d’assessors format per dos ciutadans honrats, dos mercaders, quatre menes-
trals i quatre artistes.8

Això s’esdevingué el 8 de desembre de 1386, escasses setmanes abans que es pro- 
duís el traspàs del Cerimoniós. Doncs bé, una de les primeres accions que emprengué el 
seu primogènit i successor fou l’anul·lació de les modificacions impulsades a Barcelona 
mitjançant la supressió del privilegi concedit a favor del partit reformador, l’abolició del 
consell assessor de nova creació i el dictat d’unes noves disposicions relatives al procedi-
ment electoral i a la composició de la conselleria que afavorien enormement l’oligarquia 
tradicional, el sector que, en contra de l’actitud del seu predecessor i de la seva quarta 
esposa, Sibil·la de Fortià, li havia brindat tot el seu suport.

La política pro oligàrquica engegada pel rei Joan I a Barcelona no fou exclusiva del 
cap i casal, sinó que, durant aquest mateix període, també està ben documentada en el cas 
gironí (com ho demostren els estudis de Christian Guilleré i M. Teresa Ferrer). De fet, 
el gir de 180 graus que experimentà la política reial es degué, d’una banda, als profunds 
conflictes al si de la Cort –amb els corresponents suports entre l’oligarquia i el sector po-
pular–, sense oblidar, d’altra banda, que en una crisi econòmica tan intensa com la dels 
anys 80 del segle xiv, únicament l’adinerada burgesia urbana podia concedir elevades 
sumes de diners al monarca.

Al marge d’algunes ofensives pactistes protagonitzades pel patriciat barceloní a partir 
de l’entronització de la nova dinastia Trastàmara9 i de certes reformes més o menys subs-
tancials10 –fruit del qüestionament de la legitimitat de l’oligarquia al capdavant del govern 
municipal i sempre considerades insuficients als ulls dels estaments inferiors–, calgué es-
perar més de mig segle fins a l’establiment d’una nova reforma del statu quo institucional 
i de la seva estructura interna, moment en què es complí la prefiguració sobre Barcelona 
que havia escrit, a finals del segle xiv, l’influent franciscà Francesc Eiximenis:

La dita ciutat fo hedifficada en constel·lació fortunada, emperò a certs anys, e que la 
sua fortuna e prosperitat se entenia a fecunditat de generació natural, a larga saviesa, 
a riqueses e honors temprades. Perquè consellà que la dita ciutat, si·s volia conservar 
en sa bona fortuna, no entesés en excessives honors, car aquí li fallia la fortuna; per 
tal dix que mentre la dita ciutat entesés en mercaderies seria prosperada, car honor de 
mercader és migana e temprada, màs de continent que la dita ciutat desviàs d’aquesta 
honor, e los ciutadans seus entesessen en ésser cavallers, o en ésser curials de senyors o 
en honors grans, de continent deya que haguessen per senyal que la dita ciutat perdria 
la sua bona fortuna, car lavors son regiment vendría a jovén e a nores, e sos notables 

8. Per aprofundir en els aspectes relatius a la planificació i aplicació de la reforma del govern municipal impulsada per Pere el
Ceremoniós a Barcelona, vegeu: batlle, La crisis social..., vol. I, pàg. 80-100; així com l’aportació més recent de Núria sadurní 
i Josep M. salraCh, «El govern de Barcelona durant la crisi de la dinastia (1386-1412)», dins risques i aventín, Història de
l’Ajuntament..., vol. I, pàg. 87-96.

9. Alguns dels principals exemples al respecte poden llegir-se a Eduard junCosa, «Enfrontaments i desacords amb els primers
Trastàmara», dins risques i aventín, Història de l’Ajuntament..., vol. I, pàg. 106-115. Sobre el cas concret de Joan Fiveller i la
seva mitificació historiogràfica, vegeu Ramon grau, «Joan Fiveller, Ferran I i les imposicions municipals de Barcelona. Repàs
a un mite històric», dins Ramon grau (dir.), La gènesi de l’autonomia fiscal del municipi, Barcelona, Ajuntament de Barcelona
(Barcelona Quaderns d’Història, 2-3), 1996, pàg. 53-99; verdés, «Las élites urbanas..., pàg. 147-150.

10. Que tingueren lloc abans de la partida definitiva d’Alfons el Magnànim cap a Itàlia i que poden llegir-se a junCosa, «La refor- 
ma del govern..., pàg. 121-123; batlle, La crisis social..., vol. I, pàg. 151; Frederic udina (dir.), Privilegios reales concedidos a la
ciudad de Barcelona, Barcelona, ACA [CoDoIn, XLIII], 1971, pàg. 231; Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la Ciutat 
de Barcelona. Rúbriques de Bruniquer, Barcelona, Henrich, 1912, vol. I, pàg. 89.
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habitadors haurien scisme entre si e·s perseguirien e, a la fi, portarien si mateys e la 
ciutat a perdició.11

Des del regnat de Jaume I, els ciutadans honrats havien controlat sempre el govern de 
la Ciutat Comtal, fins al punt que, cap a finals de l’Edat Mitjana, l’estament superior del 
municipi s’intentà equiparar amb la petita noblesa,12 i governava cercant el seu propi pro-
fit i allunyant-se cada cop més dels interessos del comú. Malgrat que alguns membres del 
patriciat foren sensibles a les demandes i aspiracions populars, la majoria dels ciutadans 
honrats es mostraren intransigents i despectius amb els membres dels grups inferiors de 
la societat. Enfront dels efectes d’una crisi econòmica cada cop més evident, l’oligarquia 
intentà donar respostes, gairebé sempre insuficients, als plantejaments dels mercaders, 
artistes i menestrals, sense arribar a acords relatius a les solucions que es consideraven 
més convenients segons cada perspectiva. Els sectors partidaris d’aplicar reformes de fons 
a l’estructura del regiment de la universitat, agrupats en el partit de la Busca, considera-
ven del tot imprescindible assolir el poder municipal per fer efectives les seves demandes, 
contràries als interessos de la Biga.

Els dos partits que lluitaren pel govern municipal de Barcelona al llarg de la Baixa 
Edat Mitjana van rebre el nom de Biga (en al·lusió a la peça de fusta que sosté el pes d’un 
edifici, l’element sòlid que sosté tota l’estructura) i Busca (l’estella, el petit fragment que 
salta d’un lleny i que serveix per a encendre fogueres). El primer partit era el del patriciat 
barceloní i dels seus seguidors (comerciants enriquits amb el gran comerç d’importació, 
rendistes..., contraris a les pretensions autoritàries reials i a les polítiques reformistes bus-
caires), mentre que el segon estava format pels sectors vinculats a l’economia productiva, 
aquells que patien d’una manera més acusada els efectes de la crisi i es mostraven parti-
daris de la posada en marxa de mesures proteccionistes o de la devaluació monetària.13 

Les postures d’ambdós grups s’anaren distanciant progressivament, de forma cada cop 
més irreconciliable. L’absentisme del rei Alfons –convertit en un veritable Janus bifront– i 
l’acció de govern com a lloctinent de la reina Maria de Castella afavoriren l’actuació dels 
enemics de l’oligarquia. Aquests reis gairebé sempre s’hi mostraren favorables, ja que 
consideraven que, si col·laboraven amb els grups populars i aconseguien enderrocar el 
govern dels grossos, s’obriria una via de possibilitats per engegar un viratge del sistema 
polític vigent i exercir lliurement la desitjada tendència autoritària del sobirà.14 Habitual-
ment, les concessions als estaments superiors coincidiren amb moments de fortes neces-
sitats econòmiques de la monarquia. Les limitacions que oferien els regnes ibèrics a la 
voluntat de poder del rei van ser afrontades mitjançant estratègies ben diverses: en el cas 
d’Aragó i València, l’establiment progressiu del sistema de la insaculació o de sac i sort 
per a l’elecció dels representants del govern municipal afavorí i facilità la seva capacitat 
d’intervenció en les estructures polítiques urbanes, evitant la generació de grans conflic-
tes socials. Aquesta solució no seria aplicada a Catalunya, amb enormes resistències, fins 

11. Francesc eixiMenis, Dotzè del Crestià, llibre I, cap. XXIV, València, Lambert Palmart, 1484 [ca. 1385]. Vegeu, també, Eduard
junCosa, «‘Si·s volia conservar en sa bona fortuna...’. La sociedad perfecta, el buen gobierno y la ciudad ideal según las tesis
de Francesc Eiximenis», dins Martín alvira i Jorge díaz, Medievo utópico. Sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, 
Madrid, Sílex, 2011, pàg. 155-172; batlle, La crisis social..., vol. I, pàg. 103; Frederic-Pau verrié, «Dos capítols de Eiximenis
sobre Barcelona», Barcelona Divulgación histórica, 8 (1951), pàg. 145-149.

12. En paraules del ciutadà honrat Gabriel turell, «aquestos [referint-se als honrats] no són solament ciutadans, màs cavallers en lo 
viure, e representen los senats de Roma» (Recort, cap. 62).

13. Sobre aquest aspecte, vegeu batlle, La crisis social..., vol. I, pàg. 198-204; junCosa, «La reforma del govern municipal..., pàg. 124.
14. Conscient que les prerrogatives de la Corona al Principat «són ja assay poch», el rei definia certes propostes sorgides de les

Corts catalanes com a «indecents, impertinents e inhonestíssimes, més encara, són molt insoportables a la magestat e dignitat
real», mentre expressava el seu desig de governar Catalunya com podia fer-ho al regne de Sicília, «on ha la potestat absoluta»
(Alan ryder, Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), València, Institució Alfons el Magnànim, 1992, 
pàg. 445, n. 15 i 16).
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a finals del regnat del seu germà Joan II i durant el regnat del seu nebot Ferran II. De 
moment, la complexa estructura parlamentària i les insalvables tensions socials, tant al 
camp com a la ciutat, obligaren a plantejar una solució distinta. Cansat del bloqueig que 
la ciutat i el Principat en general li oferia, el rei Alfons determinà «que així egualment 
sie tractat lo pobre com lo rich, e lo chich com lo gran»,15 un lema que es convertí en una 
clara provocació a la Biga i als senyors i que era de signe antagònic a l’actitud del monarca 
davant de la revolta dels forans a Mallorca, on actuà clarament en suport de l’oligarquia.16

La reina Maria abandonà el Principat sense haver estat capaç de resoldre un conflicte 
de difícil solució,17 deixant la ciutat «en assats tribulació».18 Una de les darreres actuacions 
polítiques de la reina lloctinent abans de la seva fugida a Castella fou el permís que conce-
dí oralment als buscaires perquè es reunissin en l’anomenat Sindicat dels Tres Estaments 
i Poble de Barcelona (1452), una iniciativa que resultà insuficient als ulls del partit, ja que 
seguia tenint vedat l’accés al poder municipal, motiu pel qual resultava imprescindible 
d’emprendre una actuació més enèrgica, protagonitzada pel nou lloctinent, Galceran de 
Requesens, un any més tard.19

Concretament, corria el 30 de novembre de 1453, quan tingué lloc un “cop d’Estat” 
d’àmbit municipal, encapçalat per Requesens, que posà fi al poderós govern oligàrquic i 
oferí la direcció municipal a la petita burgesia i a la menestralia urbana (la Busca). Ho féu 
mitjançant la supressió dels comicis municipals, el nomenament d’una nova conselleria 
buscaire i l’inici d’una intensa repressió contra els seus enemics, fins al punt de fer-ne 
empresonar alguns. Davant de tot això, un nombre considerable de ciutadans honrats va 
abandonar la institució municipal i començà a mobilitzar-se per aconseguir la destitució 
d’aquell a qui consideraven un «mal nat» posseït pel diable que havia esclavitzat «la més 
noble ciutat del món».20 El govern buscaire se centrà en el sanejament de la Casa de la 
Ciutat a través de la reducció del dèficit de la hisenda, la devaluació de la moneda, la im-
plantació de polítiques proteccionistes d’indústries estratègiques, la disminució dels sous... 
Malgrat tot, no es pogueren dur a la pràctica altres propostes del seu programa, com ara 
la construcció del moll o la rebaixa dels impostos. Però, si es volia consolidar la victòria 
sobre els ciutadans honrats i evitar que els regidors nomenats per Galceran de Requesens 
deixessin de ser una solució transitòria, calia que el monarca concedís un nou privilegi que 
posés punt i final a una situació que, tot i comptar amb el seu beneplàcit, era de flagrant 
il·legalitat. El text que fixà de iure totes aquestes transformacions veié definitivament la 
llum, després d’intenses discussions, l’any 1455 i, a grans trets, destaca per haver legalitzat 
la presència dels estaments inferiors als principals càrrecs de govern municipal per primer 
cop a la història de la ciutat i per garantir un repartiment més equitatiu del poder en es-

15. Jaume viCens, Historia de los remensas en el siglo xv, Barcelona, Vicens Vives, 1978 (1945), pàg. 54, n. 58.
16. Aquesta diversitat d’actuacions és la que fa que no estigui d’acord amb Alan ryder quan afirma que, pel que fa al cas català, la

solució preferida pel rei «no era el reforzamiento del poder real, como se testimoniaba en Nápoles, sino las concesiones a unos
intereses contrapuestos que el rey podría trampear indefinidamente desde una cierta distancia» (Alfonso el Magnánimo..., pàg. 445 
i 446). Polítiques diverses, però totes amb una mateixa finalitat: reforçar el poder reial, també a Catalunya, on Alfons sabia que
l’única forma de debilitar l’oligarquia i els senyors, considerats responsables de l’escassa capacitat d’intervenció monàrquica,
era aliant-se amb remences i buscaires, tot i que això comportés l’esclat de conflictes en què esperava actuar com a moderador i
reforçar, així, la seva figura. Sobre aquestes idees, em remeto a Eduard junCosa, «El rei Alfons i la promoció de la magnanimitat», 
dins M. Rosa terés, Capitula facta et firmata. Inquietuds artístiques en el Quatre-cents, Valls, Cossetània, 2009, pàg. 150-152.

17. La reina es mostrà superada per una situació davant la qual no es veié amb pit d’actuar amb la mateixa fermesa que havia
utilitzat uns anys abans (1437) en contra dels jurats de Girona (els quals reberen el suport directe dels consellers barcelonins i del 
Braç Reial de les Corts). La successió dels esdeveniments i alguns dels fragments més il·lustratius d’aquest fet poden llegir-se a
Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., pàg. 352-354.

18. En paraules d’un bigaire que transcriu batlle, La crisis social..., vol. I, pàg. 186.
19. Sobre el Sindicat i la figura de Requesens, vegeu junCosa, «La reforma del govern municipal..., pàg. 126.
20. Vegeu Josep M. sans i travé, Dietari o ‘Llibre de Jornades’ de Jaume Safont, Barcelona, Fundació Noguera, 1992, pàg. 62 i 64.

Amb la intenció de calmar les provocacions dels grossos, el maig de 1454 el rei ordenà la substitució com a lloctinent de Galceran 
de Requesens pel seu germà Joan, sense retirar-li, però, el càrrec de governador general de Catalunya. El rei de Navarra va seguir 
tractant amb poc mirament els poderosos i va mantenir el suport a la Busca.
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tablir una rigorosa igualtat de persones de cada estament al Consell de Cent (format per 
128 jurats) i al Trentenari (constituït per 32 membres); pel que fa als consellers, el primer i 
el segon es reservaven als ciutadans honrats, el tercer a un mercader, el quart a un artista 
i el cinquè a un menestral. La Busca, en agraïment al suport reial, va concedir donatius 
esplèndids al monarca, mentre que la Biga –amb el suport de la noblesa i el clergat– mos-
trà una enorme indignació que cristal·litzà en una aferrissada oposició (és, precisament, 
en aquest context on cal situar la cita segona que encapçala el nostre escrit). El rei sabia 
que aquesta nova situació no podria ser mai acceptada pels oligarques i que l’enfronta-
ment entre grups seria tan intens que caldria la seva intervenció per tal de restablir la pau 
social.21 

Alfons morí abans de veure el conflicte que havia provocat desembocar en una guerra 
civil de deu anys (1462-1472);22 però el redreç i l’establiment d’instruments de control 
monàrquic, com la insaculació o la Inquisició, foren posats a la pràctica pel seu nebot, 
Ferran el Catòlic, personificació i model del príncep maquiavèl·lic. En finalitzar el conflic-
te bèl·lic, la institució municipal quedava controlada, de bell nou, per l’oligarquia,23 que 
aconseguí posar fi al fugaç equilibri de forces que s’havia produït durant els anys centrals 
de la centúria: l’experiència “democràtica” de què parlen alguns reputats autors.24 

El cop de gràcia definitiu

Deixant de banda la complexa relació entre Joan II i els estaments barcelonins al llarg del 
seu regnat,25 centrarem l’atenció en l’acció de govern del seu fill Ferran, qui hagué de fer 
front a la difícil tessitura de redreçar una ciutat desplaçada del poder i al límit de l’abisme 
pels efectes devastadors de la llarga crisi baixmedieval i de la Guerra Civil. Durant el dar-
rer quart del segle xv, Barcelona era una ciutat controlada plenament pels interessos dels 
majors26 (com posà de manifest la instauració de la Matrícula de ciutadans i mercaders27 
a finals de 1479), que es perpetuaven al capdavant del govern mitjançant un exercici del 
poder ineficaç, despòtic i corrupte. El desprestigi, el desgavell financer i l’immobilisme 
endogàmic institucional van ser els principals factors que motivaren la intervenció del 

21. Mica en mica, arran d’una intensa propaganda que s’unia al fracàs d’algunes polítiques endegades pel govern reformista i a
d’altres variables externes, la Biga va anar reconquerint el govern barceloní.

22. Sobre aquest període, vegeu el capítol d’Eduard junCosa, «Una ciutat en conflicte», dins risques i aventín, Història de
l’Ajuntament..., vol. I, pàg. 130-145.

23. En aquest nou escenari és on cal situar les despectives paraules redactades per Jeroni Pau (1491) en contra de la participació al
regiment de la cosa pública municipal de la mà menor: «Hom ha cregut que aquesta admissió del poble havia provocat l’inici de la 
ruïna de la nostra ciutat, essent com és la plebs inepta per a governar, per la inexperiència y per l’arbitrarietat d’ordenar o de con- 
sultar, o bé perquè està sempre prompta a les dissensions o pel malvoler de la noblesa i, finalment, perquè és més apta per a
ser governada que per a dirigir» (Jeroni Pau, Barcino (edició de M. A. Vilallonga), Barcelona, Curial, 1986, pàg. 335; citat per
Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., pàg. 348).

24. Al respecte, vegeu Eduard junCosa, «Barcelona 1453-1460: ¿la fugaz experiencia de un gobierno democrático?», Res publica 
(Suplemento 2009: «Presente, pasado y futuro de la democracia»), pàg. 83-90.

25. Per la qual em remeto a junCosa, «Una ciutat en conflicte..., i a Flocel sabaté, «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en
Cataluña», Revista d’Història Medieval, 9 (1998), pàg. 138-139. Només apuntar aquí que, un cop superat el conflicte bèl·lic, el
sector oligàrquic que s’havia oposat al monarca aconseguirà conservar la seva preeminència, produint-se, tan sols, la substitució
de les famílies que s’havien significat d’una forma més evident contra Joan II.

26. La Biga controlava novament el govern la ciutat des del seu cop de timó de 1461, tot i fer-ho amb el privilegi de 1455 (expressió del 
triomf de la Busca), una disfunció a què posarà fi el privilegi de 1493. Vegeu Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., 
pàg. 363.

27. Un mecanisme d’autodefensa i monopolització d’uns càrrecs municipals que sempre requeien en mans de les mateixes persones. 
Sobre aquesta qüestió, vegeu Jaume viCens, Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516), Barcelona, Universitat de Catalunya,
1936-1937, vol. I, pàg. 148; Eduard junCosa, «Ferran II i la recuperació de la institució municipal», dins risques i aventín, 
Història de l’Ajuntament..., vol. I, pàg. 148.
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monarca, mitjançant una actuació ferma, decidida i amb vocació de perdurabilitat.28 És 
en aquest pla on cal situar els successius privilegis de 1481, 1493 i 1498. El primer anava 
destinat a frenar les discòrdies que generava l’elecció de consellers i oficis municipals, tot 
intentant que s’evitessin les coaccions i els abusos i que fossin escollides les persones «pús 
ydòneas e sufficients». Molt més substancials foren les transformacions que introduí en 
el sistema de regiment municipal el privilegi de 1493, car suposà la derogació del d’Al-
fons el Magnànim de 1455 i l’adopció d’una tendència aristocratitzant.29 A partir d’aquest 
moment, els prohoms passaren a controlar tres de les cinc conselleries, mentre que la 
quarta restava en mans dels mercaders, i la cinquena era ocupada, alternativament, per 
artistes i menestrals. La correlació de forces també passà a ser més avantatjosa per als 
més poderosos en el Consell de Cent (compost, des d’aleshores, per 144 jurats, distribuïts 
de la següent manera: 48 ciutadans honrats, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals) 
i al Trentenari (amb idèntica proporció de membres sobre un total de 36: 12-8-8-8), a 
més d’endurir-se els requisits per esdevenir jurat.30 L’entrada en vigor del nou privilegi 
no aconseguí de sufocar les lluites entre els barcelonins per a obtenir el predomini del 
govern municipal, fet que, sumat als anhels dels cavallers i gentilhomes d’intervenir-hi i a 
les resistències dels estaments inferiors, evidencià que la reforma no havia estat suficient 
i que no s’ajustava a les circumstàncies polítiques i socials de l’època. 

La conjuntura fou aprofitada per la monarquia per posar en marxa una reforma con-
siderablement més profunda de la dinàmica institucional, un cop d’efecte que ampliés la 
seva capacitat d’acció a la ciutat i que, a la vegada, reduís la conflictivitat urbana, objec-
tius que s’acabaren materialitzant amb la concessió del privilegi d’insaculació de 1498, 
el veritable punt d’inflexió pel que fa a la composició i al funcionament de la institució 
municipal. De fet, malgrat haver ampliat la representativitat dels ciutadans honrats, el rei 
concedí als nobles que participessin en el govern municipal formant part del mateix es-
tament que els honrats,31 desvinculà els oligarques de diversos oficis que tradicionalment 
havien monopolitzat i establí diverses clàusules restrictives que no només li permeteren 
d’intervenir discrecionalment en l’elaboració de les primeres nòmines d’insaculats, sinó 
que també es reservà la facultat de modificar, sempre que ho cregués convenient (i fou 
força sovint, a desgrat dels ciutadans), la composició de les diverses bosses o sacs, amb 
la qual cosa s’assegurà la fidelitat de jurats i consellers. A partir de l’aplicació d’aquestes 
reformes, el rei Catòlic assolí la posició d’arbitratge i el nivell de control sobre el muni-
cipi barceloní que tants altres monarques anteriors havien anhelat sense èxit. Ferran II 
guanyava així, tot i no tractar-se d’un èxit rotund, el pols contra la potent oligarquia d’una 
ciutat ferida i considerablement més dòcil que en temps passats –quan s’havia mostrat im-

28. De fet, el redreç polític aplicat a la Ciutat Comtal va esdevenir definitiu fins que Felip V, l’any 1716, abolí dràsticament tot
l’entramat institucional català. Sobre aquesta qüestió vegeu Josep M. torras, «L’organització municipal de Barcelona als segles
moderns», dins Jaume sobrequés (dir.), Història de Barcelona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana/Ajuntament de Barcelona,
1992, vol. IV, pàg. 259.

29. Fet que suposà, en part, l’acompliment del desig expressat per Pere Miquel Carbonell a les seves Cròniques d’Espanya, on defenia 
que «al parer meu, valria molt més tornar lo dit regiment al primer stament, ço és, quant era tot dels ciutadans, los quals eren
honrats e arrendats, car a aquells se pertanya e pertany portar les gramalles de consellers e regir la ciutat, e a ests may perquè·n
perden la honre e nom de mossenyer» (Pere Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya (edició d’A. Alcoberro), Barcelona, Barcino, 
1997, pàg. 201, citat per Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., pàg. 349).

30. Tot i aquesta preeminència aparent dels honrats, cal advertir que el seu triomf no fou absolut, ja que, la suma dels membres de la 
resta d’estaments seguia superant-los en nombre. Per conèixer més detalls relatius a aquest privilegi i la seva comparació gràfica
amb el de 1455, vegeu junCosa, «Ferran II i la recuperació..., pàg. 152-157. Consulteu, així mateix, viCens, Ferran II i la ciutat...,
vol. I, pàg. 108-110.

31. Una assimilació que els propis honrats havien defensat dècades abans (Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., 
pàg. 344-346), però que ara perjudicava llurs interessos a la ciutat. Com a compensació, i en atenció als serveis prestats, a les Corts 
de Montsó de 1510 el rei va atorgar als ciutadans honrats barcelonins tots els privilegis, immunitats, llibertats, preeminències,
favors i prerrogatives de què disposaven el membres del braç militar a Catalunya, amb l’excepció d’acudir a les Corts pel referit
braç (Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., pàg. 367-368).
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permeable a les demandes i al poder de la monarquia–,32 com a fruit dels nefastos efectes 
de les successives crisis i la guerra.33

A tall de conclusió:  
un exercici de política comparada amb el cas tarragoní

Tot i no poder entrar-hi amb molt de detall,34 hem cregut d’interès, abans d’acabar, fixar 
l’atenció en una realitat diversa dins el mateix Principat i fer aflorar les similituds i dife-
rències entre ambdós casos, Barcelona i Tarragona,35 pel que fa a les principals qüestions 
que hem anat esbossant al llarg del nostre recorregut, salvant les enormes distàncies que 
separaven aquestes dues ciutats a nivell demogràfic, economicosocial i de rellevància i 
influència sobre el conjunt del territori.

La conquesta i colonització de l’antiga capital imperial fou una empresa llarga i com-
plexa que determinà l’establiment d’un particular règim de condomini entre monarques i 
arquebisbes (els dos principals poders de la Corona d’Aragó). Cada senyor nomenava els 
respectius representants de la seva autoritat a la ciutat, els quals anaren perdent protago-
nisme a mesura que s’anava forjant el municipi –convertit en règim orgànic o ple, com en 
tants altres casos, al llarg del segle xiii i de les primeres dècades del xiv–, dotat de genero-
ses prerrogatives per part d’ambdós prínceps, els quals rivalitzaren per atreure’s el favor 
dels ciutadans, que es vanagloriaven de ser «los pús liberts ciutadans de tota Cathalunya» 
pel fet de ser de jurisdicció comuna.36 

La participació dels ciutadans en el govern municipal tarragoní va seguir un esquema 
molt similar al de la resta de ciutats de la Corona: un gabinet executiu format per un 
col·legi reduït de magistrats –que en el cas tarragoní estava format per tres persones que 
s’anomenaren cònsols enlloc de consellers–37 i un òrgan de govern assembleari de caràc-
ter consultiu i amb capacitat legislativa –el Consell, els membres del qual, entre 45 i 60, 
prengueren el nom de consellers i no jurats, com succeïa a Barcelona–, d’on emanaven 
comissions delegades per a la resolució d’assumptes concrets, així com tot un ampli ventall 
d’oficis menors destinats a la gestió i organització col·lectives. La implantació d’un model 
basat en la representació va suposar una considerable i progressiva disminució del nom-
bre de “veus” amb capacitat de participació directa en les deliberacions i en l’adopció de 
resolucions que regien la política local, però, al mateix temps, va permetre la consolidació 
d’uns òrgans decisoris estables, de renovació anual, amb una elevada capacitat d’influèn-
cia i de pressió sobre l’autoritat senyorial, els representants de la qual –si no es requeria 
expressament– no podien assistir a les sessions parlamentàries. Les principals diferències 
amb d’altres realitats, com la barcelonina, cal buscar-les en la composició i el mètode d’ac-
cés a les referides institucions.

En un primer període, els responsables del govern municipal eren escollits directa-
ment per tots els caps de família, una tendència que es perpetuà fins a l’entrada en vigor 

32. En paraules textuals d’orti, «El Consell de Cent..., pàg. 46.
33. Per aprofundir en aquestes qüestions, vegeu junCosa, «Ferran II i la recuperació..., pàg. 146-163.
34. Les idees apuntades en aquest apartat sorgeixen de la meva tesi doctoral, la qual serà publicada properament pel CSIC-IMF sota 

el títol Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462).
35. Ciutats comparades, a finals del segle xiv, pel reputat gironí Francesc eixiMenis al capítol 24 del Dotzè del Crestià.
36. AHT (Arxiu Històric de Tarragona), Fons municipal, Acords municipals, 69 (1461-1462), f. 31r.
37. Així com a Barcelona, els consellers havien rebut, anteriorment, els apel·latius de cònsols i pahers, el nom primigeni que aquests

magistrats reberen a Tarragona fou el de jurats.

http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105192
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6666365~S23*cat
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/tarragones/
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de la reforma de 1336, moment en què la capacitat d’elecció va passar a recaure, tan sols, 
sobre una comissió restringida formada per un cos d’uns vint electors, seleccionats pels 
cònsols sortints d’entre els membres del Consell general, que emetien el seu vot junt amb 
els antics magistrats. Seguint un model basat en la cooptació indirecta o mitigada, els nous 
cònsols eren els encarregats de designar els membres que compondrien el Consell que 
els acompanyaria fins a la finalització del seu mandat. A mitjan segle, la vintena electora 
acabà desapareixent i passaren a ser tots els consellers els encarregats de procedir a la vo-
tació (la data en què se celebraven els comicis anuals s’acabà fixant el dimarts de Pasqua).

A partir del darrer terç del segle xiv –una conjuntura d’enorme inestabilitat política, 
social i econòmica a la major part de l’Occident europeu–, es visqué una acarnissada 
lluita de bàndols a Tarragona entre els partidaris del senyoriu reial i els de l’eclesiàstic, 
clar reflex de les tensions que, assolint cada cop un to més elevat, protagonitzaren els 
seus senyors, fonamentalment, a partir del moment en què Pere el Cerimoniós decidí que 
volia que «Tarragona fos sua».38 L’intent més notori que s’emprengué per posar remei 
a l’elevada conflictivitat (els «oys, rancors, males volentats, sedicions e bregues» de què 
sovint parlen les fonts de l’època) fou el privilegi concedit per l’infant Joan, actuant com a 
governador general, el 31 de març de 1382. La importància d’aquest document radica en 
el fet que, més enllà d’establir l’esquema teòric de funcionament institucional dels òrgans 
de govern de la ciutat, va esdevenir un instrument clau que alterà completament –mit-
jançant la decidida intervenció de la Corona– el procediment electoral habitual a través 
de l’establiment d’un model cooptatiu mixt (que combinava l’elecció amb l’atzar: sorteig 
per rodolins), a més d’introduir la paritat estamental completa entre majors, mediocres i 
menors,39 tant al consolat com als Consells general i especial. 

Malgrat tot, els conflictes van seguir sent recurrents, fet que motivà la supressió del 
privilegi i la seva substitució per un de nou a primers de 1388, tot just encetat el regnat de 
Joan I, qui afavorí una tendència totalment contrària a la seguida a Barcelona. El monar-
ca concedí a la ciutat la plena capacitat de decidir el seu sistema electoral (el qual solia 
establir-se mitjançant una votació dels consellers prèvia als comicis), tot basculant entre 
el model d’elecció directa –en els contextos en què l’oligarquia comptava amb un major 
poder– amb el de l’elecció i atzar, que esdevingué el mètode predominant, així com el 
respecte absolut a la designació d’un cònsol de cada mà.

A diferència de l’anterior, aquest privilegi fou de llarg recorregut, ja que es mantingué 
vigent –amb lleus modificacions aplicades a partir de les ordenances de 1437 i 1445–40 fins 
al primer intent d’establiment del règim d’insaculació, per part de Joan II, el 1476.41 Les 
transformacions a què fem referència es degueren a les pressions d’un dels partits munici-
pals, els quals sorgiren com a cristal·lització institucionalitzada de les antigues lluites entre 
faccions. Així doncs, en el cas tarragoní (una ciutat molt menys oligarquitzada i amb una 
noblesa gairebé imperceptible), els partits locals no seguiren una lògica de confrontació 
vertical –com a la Ciutat Comtal–, sinó que foren molt més transversals pel que fa a la 
seva composició i obeïren a una lluita horitzontal, entre els partidaris –majoritaris– del 
senyoriu reial (Ciutadans) i els defensors de l’arquebisbal (Querellants); fet que, amb tota 

38. Sobre aquest aspecte, vegeu Eduard junCosa «‘Muyren los traydors’. La lucha de bandos en Tarragona a fines del siglo xiv»,
Hispania, LXXV/250 (2015), pàg. 441-466.

39. La qual no s’assolirà a Barcelona fins als anys centrals de la centúria següent, durant un breu període.
40. En alguns moments més convulsos, hi hagué propostes fetes per ciutadans i juristes de renom que recomanaren aplicar a la ciutat 

del Francolí el sistema electoral barceloní, però no reeixiren.
41. Sóc partidari de mantenir-me fidel a les fonts primàries –almenys aquelles que he utilitzat amb més assiduïtat– i no parlar

d’insaculació pels models anteriors a l’establiment del privilegi específic, distanciant-me, en aquest cas, de la posició d’autors com 
Fernández trabal, «De ‘prohoms’ a ciudadanos..., pàg. 358-362, o Santi Casas, «Alguns apunts sobre el govern municipal de la
ciutat de Tarragona (ss. xv-xvi). Els privilegis d’insaculació», Pedralbes, 13/1 (1993), pàg. 409-418.

http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/461
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6698815~S23*cat
http://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101129
http://raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101129
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probabilitat, resultarà determinant –junt amb les elevades quotes d’autonomia, el menor 
poder de l’oligarquia i la situació perifèrica– perquè no es produís una oposició frontal en 
contra de la monarquia com la que es visqué a Barcelona en reiterades ocasions.

En aquesta particular lluita també hi prengueren part activa els regidors de Barcelona 
(«la ciutat que tostemps fa servar les coses»), a favor del partit que lluità per defensar els 
interessos del monarca. Prenguin-se llurs paraules com a colofó:

Molt alt e molt excel·lent príncep e poderós Senyor. Misser Pere Çabater, licenciat 
en leys, e en Thomàs del Bosch, missetgers de la Ciutat de Terragona, recorren a 
la vostra gran excel·lència per impetrar e obtenir de aquella benifici salutable de les 
grans oppressions a les quals la dita Ciutat és supposada, en tant que si la vostra mà 
poderosa no reprèn tot gosar injust e no tanque la porta per la qual tals oppressions 
entren, la dita Ciutat no pot escapar a la sua gran destrucció. La causa, Senyor molt 
excel·lent, és per ço com lo reverent Cardinal, administrador de la Esglea de la dita 
Ciutat, segons som informats, per metre e posar sos familiars e oficials en lo regiment 
de la dita Ciutat, se esforçe metre qüestió en lo dit regiment. E, opposant-se los cònsols 
e regidors de la dita Ciutat a la defensió majorment de la juridicció vostre, Senyor, 
lo dit reverent Administrador, pretenent invasió de la sua juridicció ecclesiàstica, ha 
supposada la dita Ciutat a intradit ecclesiàstich, la qual sa serva en aquella, de què, 
molt alt Senyor, moguts per deute de gran fraternitat de la dita Ciutat, ab aquesta 
nos dolem molt e planyem lur destrucció, sabents la dita Ciutat de Terragona ésser 
famosa e de les antigues de Espanya, e sie marítima, e gran clau del vostre Principat 
de Cathalunya. [...] Per ço, supplicam molt humilment a la vostra molt alta Senyoria 
que sia de vostra mercè haver la dita Ciutat e la causa dessús dita en lur justícia 
favorablament recomenats, manant aquells ésser desempetxats [...].

Scrite en Barchinona, a XVI de juliol de l’any MCCCCxxxvii.
Senyor, vostres humils servidors e vassalls qui, besant vostres mans e peus, 

humilment se recomanen en vostra gràcia e mercè.
Los consellers de la Ciutat de Barchinona.42

42. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-VI, Lletres closes, 5 (1435-1438), f. 104v-105r.

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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Monarquia, municipi i proveïment cerealícola a Barcelona sota 
els Trastàmara (1412-1516)

Pol Serrahima i Balius*

Introducció

Un dels problemes més rellevants en la història política d’Europa és esbrinar quines van 
ser les forces que lideraren entre els segles xiv i xviii els processos que conduirien a les 
formes polítiques i organitzatives conegudes com Estats moderns al segle xix; en altres 
paraules, quines institucions van ser els motors de la construcció estatal. La tesi més es-
tesa concedeix a les monarquies i les seves administracions el paper primordial en l’orga-
nització centralitzada dels territoris, i reserva a les ciutats, com a defensores dels propis 
particularismes, un rol de simple oposició.1 Paradoxalment, però, tot i que els privilegis 
jurídics de què disposaven siguin vistos com a dissolvents per les grans unitats territorials,  
les ciutats eren elements indispensables en la uniformització administrativa, sense els 
quals es fa difícil fins i tot perfilar el concepte de centralitat. 

Si entenem que un Estat és una organització que té control sobre un grup de població 
que ocupa un territori i que: 1) es diferencia d’altres organitzacions operant en el mateix 
territori, 2) és autònom, 3) està centralitzat i 4) té divisions formalment coordinades les 
unes amb les altres;2 aleshores podrem afirmar: primer, que a l’Europa medieval i d’Antic 
Règim és difícil parlar de l’existència de cap organització que pogués rebre el nom d’Es-
tat; i segon, que moltes ciutats posseïen més funcions estatals en els territoris que domina-
ven que no pas les pròpies monarquies que, amb el seu aparell, tenien l’autoritat teòrica 
sobre aquells espais. Generalment, les ciutats medievals i d’Antic Règim eren regides 
per unes estructures autònomes de govern, els municipis, que, si bé havien de ser sempre 
sancionades –com a mínim en origen– pel poder monàrquic, amb el pas dels segles podien 
arribar a acumular un alt grau de sobirania. 

Resumint, podríem dir que, si bé l’acció de les estructures de poder municipal tendia 
generalment a allunyar les ciutats del poder monàrquic (encara que no sempre fos així i 
que els resultats a la llarga fossin molt divergents), aquestes mateixes estructures exercien 
també una força centrípeta respecte les seves zones d’influència política i econòmica; és 
a dir, mentre s’allunyaven del centre, esdevenien un centre. El més paradigmàtic és el 

* Universitat de Lleida.
1. Vegeu, per exemple, a Wim bloCKMans, «Voracious States and Obstructing Cities: An Aspect of State Formation in Preindustrial 

Europe», Theory and Society, 18, 5 (1989). Per a una crítica a aquesta visió, vegeu Stephan R. ePstein, «Town and Country:
Economy and Institutions in Late Medieval Italy», The Economic History Review, New Series, 46, 3 (1993), pàg. 471-472.

2. Prenem la definició de Charles tilly, «Reflections on the History of European State-making», dins Charles tilly (ed.), The 
Formation of National States in Western Europe, Princeton/Londres, Princeton University Press, 1975, pàg. 70. 
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cas de les comunes italianes, desvinculades en la pràctica ja al segle xii del poder central 
imperial, però convertides elles mateixes en nuclis d’autèntics Estats centralitzats.3 Ara 
bé, moltes altres municipalitats europees, entre elles Barcelona o València, sense arribar 
mai a desvincular-se dels poders monàrquics de què depenien, van desenvolupar formes 
autònomes retòriques i efectives de control del territori que tenen possiblement tants o 
més punts de contacte amb les formes d’administració estatal modernes que no pas amb 
les actuals estructures de les administracions municipals o locals.

Al costat d’això, la paradoxa esmentada té una altra manifestació encara més evident. 
En les ciutats medievals i d’Antic Règim acostumaven a tenir-hi seu, independentment 
del fet que el poder municipal hi gaudís també d’una gran autonomia i fortalesa, institu-
cions que eren extensions de l’autoritat monàrquica, amb les seves oficines i oficials per-
manents encarregades d’administrar el territori i, alhora, d’imposar-hi la fiscalitat reial. 
Així, per exemple, a Barcelona, al segle xv, hi tenien seu el veguer, el batlle de Barcelona 
i el batlle general de Catalunya, amb les corts respectives, a més d’alguns oficials, com 
el mostassaf, per exemple, que eren de titularitat reial. Ara bé, les funcions i atribucions 
d’aquestes oficines reials i les de les oficines municipals acostumaven a entremesclar-se 
de manera formal i informal: a la història de les urbs europees hi observem oligarquies 
ciutadanes situant membres en oficines reials per posar-les al servei dels seus interessos 
de classe, monarquies venent o concedint taxes i imposicions als municipis, monarques 
parlant en nom de ciutats i municipis atribuint-se la potestat del rei, monarques interfe-
rint en l’elecció de càrrecs municipals o concedint als municipis al dret de triar oficials 
reials, etc.4 En contrast amb la Barcelona medieval i moderna, i amb tantes altres ciutats 
de l’època, la superposició de competències entre institucions en els Estats actuals sembla 
ben poca cosa.

A totes aquestes consideracions cal sobreposar-ne una darrera i més general que fa 
encara més difícil d’afirmar què era motor i què era fre en els processos de construcció 
estatal: el fet que, tot i que sovint es faci, no es pot associar de forma estable una organit-
zació determinada a una intencionalitat política inequívoca, clara i constant en la història. 
Els municipis i les administracions reials eren vehicles a través dels quals persones o grups 
socials específics, més o menys amplis segons el lloc i el moment, tractaven de fer efec-
tius uns interessos que eren variats i canviants. A les dinàmiques més o menys pròpies, 
i potser relativament identificables i estables, del joc secular entre organitzacions calia 
afegir, doncs, interessos puntuals: la Barcelona del segle xv, per exemple, fou en espai 
de pocs anys el vehicle d’un potent partit reialista popular i el d’una oligarquia aferrada a 
vells privilegis. Així, a totes llums sembla que seria inacceptable fer-se la idea que podem 
reduir la relació ciutat-monarquia a un mer conflicte constant entre un centre favorable a 
la construcció estatal i una perifèria disgregadora.5 

3. Vegeu un relat recent i convincent d’aquest procés a Tom sCott, The City-State in Europe, 1000-1600: Hinterland, Territory,
Region, Oxford, Oxford University Press, 2012, esp. pàg. 33-36. De fet, el mateix Blockmans sistematitzà les ciutats europees
segons el punt fins al qual hagués arribat a desenvolupar-se aquesta sobirania i n’individuà quatre tipus, el primer de les quals, les 
autònomes, eren les ciutats-estat italianes, és a dir, ciutats que de tant de poder acumulat havien esdevingut Estats independents. 
Els altres tres tipus eren les ciutats negociadores, com Barcelona o les flamenques, les subordinades, com les franceses, i les
dependents, com les de l’est d’Europa (bloCKMans, «Voracious States...).

4. Sobre la manera com les ciutats catalanes baixmedievals van apropiar-se de les atribucions i la sobirania del monarca, vegeu
Flocel sabaté Curull, «Municipio y monarquía en la Cataluña bajomedieval», Anales de la Universidad de Alicante, 13 (2000-
2002).

5. Encara, en el cas català, cal afegir una certa excepcionalitat històrica, compartida amb l’Aragó i València, derivada de l’existència 
d’una institució com la Diputació del General, que, com a delegació permanent de les Corts, rebia la sobirania de tots els
estaments i del rei. Amb tot, també en la Generalitat s’acaba trobant aquesta confusió entre la idea d’institució pública i la de
persona privada; per exemple, quan la institució és feta propietària de part del comtat d’Empúries i actua com a senyora feudal
en la seva part del domini.
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Davant d’això, plantegem la necessitat d’analitzar quina era la relació de les ciutats i 
les monarquies amb cadascun dels àmbits de la vida política, econòmica, jurídica i admi-
nistrativa dels territoris, ja que cadascun d’aquests àmbits és un vessant del procés d’agre-
gació o disgregació estatal. El camp de l’organització del proveïment alimentari dels ter-
ritoris i les ciutats és un d’aquests àmbits, i un en el qual són necessàries tota una sèrie 
de competències administratives i jurídiques que, en l’època que tractem, a la Corona 
d’Aragó i a molts més llocs d’Europa, es trobaven repartides entre monarquia i ciutat, que 
havien de negociar-ne permanentment la forma d’aplicació. Entendre les atribucions de 
cada institució en aquest àmbit permet d’observar l’evolució de certs aspectes que podem 
relacionar amb l’anomenat naixement de l’Estat modern o, com a mínim, amb la formació 
de conceptes ideològics que hi estan relacionats. En aquest sentit, l’època de govern de la 
dinastia Trastàmara a la Corona d’Aragó (1412-1516) és especialment interessant perquè 
aquests monarques han estat tradicionalment tinguts per la historiografia com uns dels 
primers abanderats a la Península de les idees absolutistes, tal vegada modernes, sobre 
l’Estat i l’economia política.6 

Malgrat això, i tot i el títol, la comunicació se centra en aquest període només en part. 
Per aclarir els termes de discussió i introduir els anys de regnat de la dinastia castellana 
en una narrativa més llarga, hem dividit el text a partir d’ara en tres seccions, de les quals 
la primera tracta de la relació existent entre polítiques d’avituallament urbà i processos 
de construcció estatal a l’Europa preindustrial des d’una perspectiva general; la següent 
estudia com es van formar i quines eren les atribucions en matèria annonària del municipi 
barceloní i de la Corona aragonesa; i la tercera analitza, ara sí, com monarquia i ciutat van 
actuar sobre el proveïment en els anys de govern de la dinastia Trastàmara. A les conclu-
sions es valora si en aquest àmbit podem o no percebre una dinàmica clara, favorable o 
contrària a la construcció estatal, per part d’ambdues institucions.

Estat, municipi i polítiques annonàries 

Les polítiques d’avituallament cerealícola de les ciutats han estat un dels temes preferits 
tant de la història econòmica com de l’economia política des del seu naixement com a dis-
ciplines d’estudi. Hem de partir de la idea que la baixa productivitat agrícola i la reduïda 
eficiència dels mitjans de transport feien més difícil mantenir proveïts els nuclis urbans de 
forma abundant i constant; el més petit trasbals podia ocasionar disfuncions en els siste-
mes de circulació de cereal i provocar pujades de preus o escassetats. Això, es combinava 
amb –i potser originava– una ideologia que feia de la fam el principal temor terrenal de la 
població, cosa que dugué les diverses autoritats a desenvolupar polítiques amb l’objectiu 
d’evitar el desabastament de les ciutats, un objectiu imprescindible per mantenir la pau 
social.

Les moltes similituds entre aquestes polítiques arreu d’Europa ha permès a dos autors 
com Carlo Maria Cipolla i Stephan Epstein intentar sistematitzar-les i comprendre-les de 

6. Així, per exemple, llegim Eduardo Ibarra assumir que, mentre a finals del segle xv, «era la economía en gran parte municipalista, 
ante el hecho de que no se habían fraguado estos órganos expresivos de las economías nacionales [...], y las relaciones económicas 
internacionales estaban aún tan sólo en embrión», els Reis Catòlics havien intentat instaurar a Espanya polítiques econòmiques
semblants a les de «Francia e Inglaterra, países unidos que habían logrado formar naciones centralizadoras y unidas» (Eduardo
ibarra y rodríguez, El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes Católicos (1475-1516), Madrid, Instituto
Sancho de Moncada de Economía, 1944, pàg. 13).
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forma general. El primer les classificà en dos grups: el de les mesures destinades a incre-
mentar la producció local i el de les mesures destinades a assolir el grau més alt possible 
d’autosuficiència, generalment a través del control del mercat i de la formació d’estocs.7 
El segon també ha afirmat que hi havia dos tipus de mesures destinades a assegurar el 
proveïment urbà, però considera que la seva naturalesa era lleugerament diferent: per 
una banda hi havia la creació de sistemes d’emmagatzematge de gra públic, control del 
preu del pa i subsidis per millorar la capacitat d’accés dels ciutadans al pa, i per altra, les 
restriccions a les exportacions de gra i els incentius a la importació.8 

Entre les dues sistematitzacions es cobreix la pràctica totalitat de les polítiques an-
nonàries. Cipolla sembla oblidar l’existència de mesures destinades a una millor distri-
bució dels estocs entre la població (el que Amartya Sen anomenaria un repartiment més 
equitatiu dels drets d’accés a l’aliment, o food entitlements),9 mentre que Epstein no dóna 
importància a les polítiques que afectaven la producció, que en el nostre estudi tampoc 
apareixen perquè no van ser aplicades ni pels monarques ni per la ciutat en els segles que 
analitzem. Alhora, i tot i les lleugeres diferències d’enfocament, les anàlisis dels dos autors 
permeten intuir quin era el problema principal que causaven aquestes mesures en un món 
políticament i jurídicament disgregat. Tots dos coincideixen a assenyalar una gran con-
flictivitat que emanava del fet que les diverses ciutats i principats intentessin d’implantar 
aquests sistemes pel seu compte. En paraules d’Epstein, «els controls comercials s’utilit-
zaven tant per garantir subministraments adequats [...] com per batre les mesures similars 
de ciutats veïnes [...]: en la mesura que una ciutat esperava que els seus veïns restringirien 
el comerç, es veia estimulada a fer el mateix. No obstant això, el resultat va ser un sistema 
de vetos mutus sobre el comerç les conseqüències del qual s’oposaven als propòsits de les 
ciutats». Malgrat tot, les ciutats, individualment, estaven mancades d’estímuls per abolir 
de manera unilateral els controls sobre el comerç, ja que no posseïen els mitjans per asse-
gurar-se que la resta farien el mateix.10

Va ser partint de l’observació d’aquest fet que al segle xviii els fisiòcrates francesos i 
els liberals britànics van arribar a sostenir que era precisament la incapacitat de cooperar 
de les diverses unitats polítiques, més que no la ineficiència dels transports o la produc-
ció agrícola, el que feia que algunes caresties acabessin esdevenint fams. Com a antídot 
contra la fam, per tant, proposaven l’abolició dels privilegis locals, la supressió de les fron-
teres jurisdiccionals internes i, en definitiva, que el comerç de cereal es regís únicament 
per les lleis del mercat a l’interior dels Estats. Alhora, proclamaven que el comerç entre 
les diverses nacions s’havia de produir, prenent l’expressió d’Adam Smith, de tal manera 
que «els diferents estats en què un gran continent es divideix s’assemblessin a les diferents 
províncies d’un mateix imperi»: és a dir, reclamaven poc més o menys l’establiment de 
l’Estat administrativament modern i de relacions comercials regulades únicament per les 
lleis del mercat.11 

7. Carlo M. CiPolla, «The Italian and Iberian Peninsulas», dins Michael M. Postan et al. (ed.), The Cambridge Economic History of 
Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pàg. 399-400. 

8. Stephan R. ePstein, Libertad y crecimiento. El desarrollo de los estados y de los mercados en Europa, 1300-1750, València,
Publicacions de la Universitat de València, 2009, pàg. 200-201.

9. Amartya sen, Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, Clarendon Press, 1981. Vegeu també Adam 
FranKlin-lyons, «Modern famine theory and the study of pre-modern famines», dins Pere benito (ed.), Crisis alimentarias en la 
Edad Media. Modelos, explicaciones y representaciones, Lleida, Milenio, 2013.

10. EPstein, Libertad y crecimiento..., pàg. 202. Epstein també argüeix que, si bé la teoria de joc prediu que la cooperació es produeix 
espontàniament en presència de jocs repetits, aquest resultat es donaria només si les xarxes d’abastament fossin estables i immunes 
a impactes exògens, cosa que, evidentment, no era el cas a l’Europa preindustrial (nota 38). 

11. Adam sMith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, Pennsylvania State University, 2005, pàg. 428-437. 
Per una llista extensa i completa de les obres més rellevants de liberals i fisiòcrates, vegeu Karl Gunnar Persson, Grain Markets in 
Europe, 1500-1900: Integration and Deregulation, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pàg. 160-162. Una reflexió inte-
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Així, les connexions entre les polítiques annonàries i els processos de construcció es-
tatal semblen clars, tot i que la relació efectiva entre tots dos elements i la disminució 
dels efectes de la fam a Europa és un tema mal resolt. Epstein, per exemple, va defensar 
que la integració administrativa i jurídica a la Toscana i la Llombardia va ser fonamental 
per a la integració de mercats, que al seu torn va repercutir en la disminució de l’impacte 
de la carestia entre els segles xiv i xviii.12 Persson, en canvi, afirma que la integració dels 
mercats (que per ell també va ser el que va conduir a la fi efectiva de les caresties cícliques 
a Europa) va ser impulsada per les millores tecnològiques, si bé admet que la propagació 
del liberalisme autoritari des d’aproximadament 1760 va crear el marc institucional ido-
ni perquè aquesta integració pogués realitzar-se.13 Altres autors, com Tilly, han afirmat 
que la intervenció dels Estats monàrquics en la distribució de cereals va incrementar-se 
a partir del segle xvi al mateix ritme que n’augmentava el poder i que, especialment al 
Mediterrani, van adoptar els sistemes d’intervenció que havien après de les ciutats-estat.14 
Ara bé, en el cas de Barcelona, Catalunya i la Corona d’Aragó: Quins eren els marcs de 
referència institucionals de les polítiques de proveïment? I en quina mesura depenien  
de les ciutats o de la monarquia?

Els fonaments de les polítiques annonàries de la Corona i de la ciutat 

Possiblement, les primeres polítiques annonàries monàrquiques documentades de l’Edat 
Mitjana són les incloses en diversos capitulars de l’emperador Carlemany en ocasió de la 
crisi alimentària de 805-806. Fonamentalment, les mesures proposades foren les següents: 
prohibició de treure gra de França, obligació de mantenir amb gra serfs i vassalls, prohi-
bició d’acaparar el cereal sobrer i obligació de vendre’l als preus establerts.15 Menant ha 
assenyalat –creiem que amb encert– que aquestes mesures certifiquen, ja en època caro-
língia, l’existència d’un mercat de cereals, d’una certa homogeneïtat de preus a través de 
l’Imperi (que pot ser concebut com un espai econòmic diferenciat) i d’uns instruments 
d’intervenció en mans de les autoritats, aspectes corroborats pels nostres coneixements 
sobre els transports d’excedents agrícoles organitzats pels grans propietaris eclesiàstics.16 
Nosaltres afegiríem que també s’hi manifesta la importància dels límits territorials a l’ho-
ra de definir espais econòmics que poden ser tancats per evitar la fugida d’excedents.

Es podria afirmar que en aquests capitulars es prefiguren les futures polítiques an-
nonàries d’arrel monàrquica fins al segle xix. Tot i que hi ha altres tipus de mesures do-
cumentades com a mínim des de l’inici del segle xii, com ara les distribucions caritatives 
d’aliments o els intents d’incrementar la producció de cereals i llegums panificables, no les 
considerarem en aquest estudi: les primeres perquè no tenen continuïtat (ben aviat veu-
rem que són les ciutats les que s’encarreguen de les polítiques de redistribució cerealícola) 

ressant sobre el paper de les idees dels fisiòcrates francesos en la construcció estatal es troba a David MCnally, Political Economy 
and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation, Berkeley, University of California Press, 1982, pàg. 85-90.

12. EPstein, Libertad y crecimiento..., pàg. 203-210.
13. Persson, Grain Markets in Europe..., pàg. 131-132.
14. Charles tilly, «Food Supply and Public Order in Modern Europe», dins Charles tilly (ed.), The Formation of National States in 

Europe, Princeton, 1975.
15. Timothy P. neWField, «The contours, frequency and causation of subsistence crises in Carolingian Europe (750-950)», dins

benito, Crisis alimentarias..., pàg. 131. Les capitulars esmentades són la Capitulare Missorum in Theodonis Villa Datum Secundum 
Generale, les Capitula per Episcopes et Comites Nota Facienda, i la Capitulare Missorum Niumagae Datum. 

16. François Menant, «Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media: algunas reflexiones previas», dins Hipólito Rafael
oliva i Pere benito, Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007.
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i perquè, tal com ho veiem, no poden considerar-se polítiques econòmiques pròpiament 
dites; les segones, perquè d’elles trobarem ben pocs exemples a la Corona d’Aragó. En 
canvi, ja el 1198, en temps de Pere el Catòlic (1196-1213), tenim registrada una prohibició 
de treta del principat de Catalunya, prohibició potser emesa en temps del seu pare, Alfons 
el Cast (1162-1196), que de fet el 1183 ja havia aplicat una mesura d’aquesta mena als seus 
territoris occitans.17 

Ignorem el grau d’efectivitat d’aquestes inhibicions, i ens és permès de dubtar que en 
tinguessin gaire, en part perquè la disgregació jurisdiccional de Catalunya entre els se-
gles xii i xiv era molt gran. Ara bé, el fet que la majoria d’elles les coneguem precisament 
a través de les llicències que alguns nobles i eclesiàstics van comprar per poder exportar 
legalment dóna a entendre que, com a mínim, van ser respectades per algú.18 A més, 
pensem que, en qualsevol cas, és relativament fàcil sostenir que la voluntat de mantenir 
aquestes polítiques pogué ser un dels elements en què es van recolzar els processos euro-
peus de construcció territorial dels Estats des d’una perspectiva monàrquica. 

Un exemple d’això el trobem en el capítol 37 dels presentats a l’aprovació del rei a les 
Corts de Tortosa de 1401, en què llegim que el comte d’Empúries feia «continuadament 
inhibitions de trer blats de son Comdat» i imposava «certs vectigals et drets los quals fa 
pagar per los mercaders et altres qui trahen mercaderies algunes de sa térra, et ha cons-
tituit et creat un official appellat mestre de ports lo qual exegueix et leua continuament 
los dits vectigals et drets». Davant d’aquesta situació, es pren el determini d’exigir-li que 
cessi en aquestes accions.19 Observem clarament en aquest conflicte el paper que les polí-
tiques annonàries podien tenir en la construcció territorial i estatal: la creació de la figura 
d’un mestre portolà encarregat de controlar les sortides de cereal (ben coneguda a Sicí-
lia des del segle xiii) i la usucapió del dret de tancar les exportacions esdevenen, des de  
la perspectiva del comte d’Empúries, un element de definició territorial del seu Estat, raó 
per la qual entren en conflicte amb la voluntat del rei d’Aragó i, al capdavall, de les Corts, 
advocat de la unitat jurisdiccional del territori català.

En el cas del rei d’Aragó, la capacitat de permetre o prohibir les exportacions en ca-
dascun dels seus Estats implicava, també, la possibilitat d’intentar realitzar un cert càlcul 
de tal manera que la producció dels uns servís per abastir els altres i que, alhora, cap dels 
agents interessats hi sortís perdent. En aquest joc tenia una especial importància el con-
trol de Sicília i, en menor mesura, de Sardenya. Així, per exemple, el 1351 Pere el Cerimo-
niós havia ordenat al governador de Sardenya que enviés forment al Principat i al regne de 
Mallorca: unes 40.000 quarteres, entre un terç i una sisena part de les necessitats anuals 
de Barcelona.20 Encara, sovint, aquesta mena d’intervencions eren necessàries dintre del 
propi Principat; per exemple, quan es proclamaven inhibicions de treta en àrees específi-
ques, o quan les autoritats de ports d’exportació com Tortosa, emparats en les inhibicions 

17. Pere benito i MonClús, «El Rey frente a la carestía. Políticas frumentarias de estado en la Europa medieval», dins Luciano
PalerMo et al. (ed.), Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval, Lleida, Milenio, 2016.

18. Així, per exemple, per al segle xiii, vegeu Carlos laliena Corbera, «Licencias para la exportación de cereal de Aragón y Cataluña 
a mediados del siglo xiii», Aragón en la Edad Media, 20 (2008), o Antoni riera Melis, «El mercat dels cereals a la Corona
catalanoaragonesa. La gestió de les crisis alimentàries al segle xiii», dins Antoni riera Melis (ed.), Crisis frumentàries, iniciatives 
privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 2013.

19. Cortes de los antiguos Reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña, Madrid, Real Academia de Historia, 1901, pàg. 402.
Cal remarcar que en aquell moment el rei Martí l’Humà, després d’alguns anys de lluites amb Joan I d’Empúries, tenia una certa 
voluntat de liquidar l’autonomia del comtat, la qual cosa podria haver accentuat el seu interès en forçar conflictes amb el comte.
Creiem, però, que aquesta qüestió no treu pes a l’argument que presentem (Santiago sobrequés i vidal, Els barons de Catalunya, 
Barcelona, Vicens-Vives, 1989, pàg. 135-138.

20. Mario tangheroni, Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d’Aragona. 1. La Sardegna, Pisa, Pacini, 1981, pàg. 96; 
citat per Juanjo CáCeres nebot, «La participació del consell municipal en l’aprovisionament municipal de Barcelona (1301-
1430)», Barcelona, Universitat de Barcelona, pàg. 141.
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de treta en vigor, es negaven a deixar sortir embarcacions cap a Barcelona: en aquests 
casos, la intervenció del rei per fer relaxar aquestes prohibicions esdevenia clau.21 

Al costat d’aquesta atribució monàrquica cal afegir-n’hi algunes més. Una és la capaci-
tat, ja esmentada més amunt, de fixar preus pel gra dins els límits dels Estats del monarca. 
Les polítiques de preus va tenir una aplicació relativament escassa a la Corona. De fet, 
sabem de dues ocasions en què es duguessin a terme abans del segle xv. En l’assemblea de 
Pau i Treva celebrada l’any 1235, en el context d’una greu carestia, Jaume I (1213-1276) 
va incloure un estatut en què es fixaven els preus dels cereals panificables a Catalunya, 
subdividint, això sí, el territori en tres àrees, segons la moneda en circulació fos la jaquesa, 
l’agramuntesa o la barcelonina. Aquest sistema de preus taxats es combinava amb la pro-
hibició de comprar més gra que el necessari per subsistir un mes una família, i l’obligato-
rietat de posar en circulació qualsevol excedent que superés aquest límit. Per aplicar la 
mesura va caldre el concurs de les autoritats reials amb les comunitats locals, cadascuna 
de les quals hauria d’escollir dos prohoms i un clergue. És interessant de remarcar que en 
aquest moment els municipis estaven tot just començant a formar-se.

El següent exemple que coneixem data de força més endavant. L’any 1374, Catalu-
nya i la resta de l’arc mediterrani patiren la que amb seguretat fou la fam més mortífera 
dels segles medievals. Davant la gravetat de la situació, Pere el Cerimoniós (1336-1387) 
promulgà, durant el mes de setembre, la Ordinatio super aforamento grani, que tenia per 
objectiu, en primer lloc, establir uns preus de venda pels diferents cereals que havien 
d’anar baixant segons avancés l’any i, a més, imposar una sèrie d’ordenances per afavorir 
la circulació del gra: tothom hauria de manifestar la quantitat de forment i el nombre de 
«menjadors» que tenia a casa en el termini de vuit dies, sota pena de perdre el cereal, i 
l’excedent hauria de ser comercialitzat als preus indicats. Per dur a terme aquest objectiu 
s’havien de nomenar dos prohoms executors per vegueria, que confeccionarien els in-
ventaris i cobrarien un salari procedent de les multes que imposessin. L’anàlisi que Pere 
Benito ha realitzat d’aquestes mesures mostra que el marc institucional permetia aquest 
tipus de pràctiques, però alhora explica que, per dur-les a terme, calia la col·laboració de 
les elits locals del país.22 Per altra banda, tot sembla indicar que l’efecte de tals normatives 
va ser molt limitat; si més no el de la de Pere el Cerimoniós, que va ser suspesa un mes 
més tard de la seva publicació.23 

Mentre que la capacitat d’establir preus màxims de compra en tot el territori dels es-
tats de la Corona tan sols es feia servir en moments excepcionals i amb efectes, hi ha un 
conjunt de funcions dels monarques europeus associada al proveïment i, també, de fet i 
de forma molt directa, a la construcció estatal, que té una gran importància també a la 
Corona d’Aragó. Parlem de l’obligació de fer que el pas dels combois pels ports i les ciu-
tats fos econòmicament assequible i lliure d’impediments, així com del deure de mantenir 
la seguretat de les vies comercials. Tractarem per separat aquestes qüestions, que, com 
veurem, eren sancionades pels fonaments de la visió economicopolítica baix-medieval. 

Si parlem d’assequibilitat, el problema era l’existència d’impostos indirectes en de-
terminats punts que incrementaven els costos de transacció. Eiximenis afirmava que els 
prínceps havien de guardar-se de gravar els mercaders «per lleudes o per peatges».24 I, 
efectivament, en relació a Barcelona, l’acció monàrquica en aquest sentit havia pres for-
ma com a mínim des de 1232. Fins i tot abans de l’existència del municipi, Jaume I havia 
concedit als barcelonins un privilegi que els assegurava l’exempció de les lleudes reials de 

21. CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 328.
22. Benito, «El Rey frente a la carestía...
23. Pere verdés, «La carestia de blat de 1374-1376 a Cervera», Miscel·lània cerverina, 12 (1998), pàg. 8-9.
24. Francesc eixiMenis, Regiment de la Cosa Pública, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics), 1927, pàg. 169.
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la Corona;25 si bé aquesta exempció, que s’aniria precisant en privilegis successius, no fou 
mai tan completa com els barcelonins haurien pogut desitjar. Si bé la monarquia havia 
disposat que Barcelona tingués una certa preeminència per damunt de les altres viles del 
Principat, tampoc podia privar del tot els recaptadors de lleudes de viles com Tortosa, 
Tamarit, Cadaqués o Cotlliure de taxar les importacions que realitzava la ciutat comer-
cialment més potent de Catalunya: així, les disputes al voltant d’aquestes qüestions foren 
constants al llarg dels segles medievals i moderns. 

Ara bé, la regularitat d’aquests peatges i, gairebé també, dels conflictes que s’hi asso-
ciaven feia que entressin ja d’antuvi en el càlcul de costos de la importació, cosa que no 
podia passar amb les interrupcions d’embarcacions (i més excepcionalment de combois 
terrestres) a les viles del Principat, que eren per se impredictibles. Per raó de la seva po-
blació i potencial econòmic, Barcelona era des de molt antic la ciutat del litoral català 
que més vitualles importava, i això era aprofitat per alguns ports del mateix territori per 
retenir els vaixells i fer-ne descarregar les vitualles en cas de necessitat. Ja en els Usatges 
de Barcelona, possiblement de mitjan segle xii, quedava confirmada, en l’usatge Omnes 
quippe naue, la protecció que el comte dispensava a qualsevol embarcació que, entre el 
Cap de Creus i Salou, s’adrecés a (o partís de) Barcelona.26 Això mostra la concepció mo-
nàrquica de la capitalitat i la preeminència barcelonina ja en una època tan reculada, però 
també que la pràctica d’apropiar-se de carregaments de vitualles de pas és anterior a la 
seva legitimació per mitjà de privilegis, que es produí a partir del segle xiii. És interessant 
observar que, de fet, aquesta legitimació es produí alhora que els Usatges de Barcelona es 
feien extensius a tot Catalunya, cosa que ens posa davant d’una contradicció en els termes: 
mentre es donava permís a les viles per interceptar el tràfic si ho necessitaven, se’ls donava 
un marc legal que indicava que, si aquests anaven a Barcelona, gaudien de salconduit.

Davant d’això, la qüestió més rellevant per nosaltres seria tractar d’entendre si la mo-
narquia havia disposat de mecanismes per regular el proveïment de les viles del principat 
de Catalunya en conjunt, ja que això mostraria una certa visió d’Estat, però el cert és que, 
tal com demostren les desenes de conflictes esdevinguts entre Barcelona i altres viles 
catalanes al llarg dels segles xiv i xv, el que s’acabava imposant era la política de fets con-
sumats: els municipis feien ús dels seus privilegis i, després, es preocupaven de resoldre 
els conflictes diplomàtics que s’haguessin provocat. En aquests casos, en última instàn- 
cia, el rei d’Aragó tenia sobirania per intervenir quan les dues parts litigants eren ciutats 
de la Corona: l’any 1380 Pere el Cerimoniós havia impel·lit els jurats de Tortosa a no 
impedir la davallada de blat per l’Ebre cap a Barcelona, mentre que tan sols cinc anys 
més tard amonestava els barcelonins perquè havien fet descarregar una embarcació que 
es dirigia cap a Tortosa carregada de blat.27 Ja abans, el 1333, havia intentat fer restituir 
als barcelonins el gra d’una coca interceptada en el seu camí a València.28 L’eficiència 
d’aquestes intervencions, ara per ara, és impossible de demostrar; amb tot, veurem que al 
llarg del segle xv l’interès reial per intervenir en aquestes qüestions s’anà reduint.

Com hem dit, la darrera de les obligacions monàrquiques era garantir la seguretat al 
mar; per una banda, davant els corsaris de nacions enemigues o els pirates actuant per 
compte propi, a vegades súbdits de la pròpia Corona d’Aragó; i per l’altra, davant els cor-
saris al servei de nacions amigues o en treva o, fins i tot, davant de corsaris d’altres ciutats 
de la Corona. En el segon cas, s’acostumava a procedir per la via diplomàtica; tot i que en 

25. Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 1971, privilegis 2 i 3.
26. Maria Teresa Ferrer Mallol, «Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona», Anales de la Universidad de

Alicante, 12 (1999), pàg. 113-133.
27. CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 328.
28. CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 125. 
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moltes ocasions els mateixos consellers barcelonins duguessin a terme les negociacions, 
a vegades la intercessió reial hi ajudava. Com que el fet no era estrany, existia el sistema 
de marques, pel qual la víctima de l’atac rebia compensació de l’autoritat sobirana sobre 
l’atacant, que en tot cas després podia encarregar-se de litigar amb el seu corsari mitjan-
çant el dret que li pertoqués. Aquest sistema també es podia aplicar entre ciutats en el cas 
que una embarcació fos retinguda i feta descarregar en un port. Quan es tractava del pro-
veïment alimentari, cap compensació no era del tot satisfactòria per a la ciutat que havia 
vist interromput el seu abastament, particularment si els atacs es produïen en moments 
de carestia. En aquest cas, si el conflicte era entre dues ciutats de la Corona, el paper del 
monarca era molt similar al que acabem de descriure; si no, l’acció dels monarques i els 
seus oficials podien anar en dos sentits: per una banda, intentar protegir els seus súbdits i, 
per l’altra, evitar que els plets entre una ciutat dels seus dominis i la d’un príncep amb qui 
estigués en pau pogués posar en risc les seves estratègies diplomàtiques. 

Pel que fa al primer cas, en canvi, la principal defensa havia de ser militar i, si era pos-
sible, prèvia a l’acció de pirateria, perquè no existia possibilitat de reclamació: les preses 
fetes entre dues nacions enfrontades es consideraven “de bona guerra”. Calia, per tant, 
vigilància constant, especialment contra pirates musulmans, però també contra proscrits 
en general i contra les nacions en guerra. Malgrat tot, la flota reial no era permanent, i la  
tasca de vigilar les costes requeia en les ciutats. A Barcelona, la capacitat d’armar naus  
la tenia el veguer i, en absència d’aquest, el batlle.29 Ara bé, la ciutat no disposava dels 
mitjans institucionals per tenir naus a punt ràpidament quan fes falta. Prova d’això sembla 
que en són els nombrosos privilegis que, durant el segle xiv, els monarques van expedir 
permetent a la ciutat exigir temporalment imposicions per armar galeres per protegir la 
ciutat de pirates i corsaris. És possiblement en aquest context que calgui entendre Eixime-
nis (com dèiem, un bon representant de la visió política del seu moment), que l’any 1385 
afirmava que, si bé antigament els prínceps havien tingut «veixells per mar per a guar-
dar-los [els mercaders] de moros e d’enemics [...]. E ara [...] fan pagar als mercaders les 
lleudes e altres càrrecs introduïts per lo dit esguart, e no fan gens del servei».30 

Fou possiblement la manca d’efectivitat d’aquest sistema el que dugué finalment a 
establir, de forma fixa, la institució del pariatge cap a l’inici del segle xv. El pariatge era 
una forma d’organització defensiva en què les viles i ciutats del litoral sufragaven una 
armada i que es sostenia en un impost que gravava el comerç i el transport marítim. Un 
dels punts forts de la institució era que la jurisdicció sobre aquestes naus depenia directa-
ment dels defenedors de la mercaderia i els cònsols de mar de Barcelona, que no havien 
de respondre davant de ningú. Al llarg del segle xv, els privilegis reials per l’armament de 
galeres pràcticament desapareixen, però en canvi Barcelona sostindrà de forma gairebé 
permanent petites armades de defensa, normalment formades, això sí, per embarcacions 
de menor entitat. 

Aquesta capacitat de mantenir una flota, per petita que fos, ajudaria a consolidar al 
llarg del segle xiv, un cop ben establerta l’estructura de poder del municipi barceloní, 
formes més agressives d’intervenció en les rutes comercials, particularment el privilegi Vi 
vel gratis. Confirmat el 1328,31 aquest dret permetia a la ciutat emparar-se de les embar-
cacions de cereal que passessin pel seu territori, pagant el gra al preu que es trobés a la 
ciutat, i fou ampliat el 1337 i 1364,32 moment a partir del qual permeté emparar-se d’em-
barcacions que carreguessin vitualles en qualsevol mar en cas de necessitat. És a dir, a 

29. Ferrer Mallol, «Jurisdicció i control de la navegació..., pàg. 115.
30. EixiMenis, Regiment de la Cosa Pública..., pàg. 170.
31. CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 118.
32. Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona..., privilegi 219.
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Barcelona se li ratificava el dret de practicar el cors, activitat que la ciutat, és clar, ja duia a 
terme des d’abans. A partir del moment en què la ciutat gaudí de la petita flota estable 
que esmentàvem, a principis del segle xv i durant les dècades anteriors a la Guerra Civil, 
la trobarem intentant controlar, independentment de l’opinió reial, la sortida de gra des 
de Tortosa i els ports de Tarragona d’una manera que, pel que traspuen les fonts, fou molt 
més continuada que no pas durant el segle xiv. 

Al costat d’aquests progressos, la ciutat de Barcelona procurà d’assegurar-se el con-
trol d’alguns punts clau pel seu abastament. Així, entre 1390 i 1409 comprà Tàrrega i 
Vilagrassa, poblacions emplaçades en una de les principals zones productores del país; 
comprà la baronia de Flix i la Palma, des d’on els barcelonins pretenien desviar per terra 
les embarcacions que baixaven per l’Ebre, evitant així Tortosa; i adquirí com a penyora 
per un préstec realitzat al rei Martí el comtat d’Empúries, l’altra gran zona productora de 
cereal del país. En aquest sentit, però, cal admetre que els esforços barcelonins van ser 
poc fructífers: el camí de l’Ebre fins el mar mai funcionà a ple rendiment, de la mateixa 
manera que tampoc ho féu el de Tàrrega a Barcelona; pel que fa al comtat d’Empúries, 
fou retornat a la Corona l’any 1456. 

Alhora, per descomptat, la ciutat desenvolupà mecanismes de control, alguns dels 
quals, com el vetum bladi, pel qual la ciutat es reservava el dret a no permetre l’exportació 
de blat des del seu port, eren anàlegs a aquells de què era víctima (malgrat això, Barce-
lona no era un port exportador de blat). L’altre mecanisme era la cerca de blat, pel qual 
els consellers obligaven els habitants de la ciutat a manifestar tot el gra que tinguessin a 
casa i, a continuació, posar a la venda tota quantitat que no necessitessin per llur propi 
sosteniment. 

Al costat d’aquestes estratègies, el govern municipal barceloní va consolidar-ne d’al-
tres, fonamentades en la intervenció econòmica al mercat per tal de potenciar la importa-
ció i la constitució d’estocs i així modular l’evolució dels preus. Per als segles xiv i xv tenim 
documentats tres sistemes habituals per fer-ho. Un d’ells és el de les compres en altres 
mercats a través de comerciants locals o barcelonins, que es podien fer de dues maneres: 
a través de factors destacats en determinats llocs,33 o a través dels oferiments que alguns 
mercaders feien davant dels consellers. Carrère sembla barrejar aquesta segona modalitat 
amb la concessió de seguretats, possiblement per la similitud en la forma de les negocia-
cions. Per aquest segon sistema, es pactava amb un mercader (o el seu enviat) present a 
la ciutat una quantitat de cereal i una data d’arribada, igual que en la segona modalitat de 
compra; en comptes de pactar un import total per la compra, però, s’assegurava al mer-
cader que podria vendre el seu producte a un preu determinat que, si no s’assolia, seria 
compensat pel consell.34 Un altre sistema, la concessió d’avantatges o ajudes, consistia a 
oferir un tant per quartera importada a qualsevol mercader. Càceres afirma, i potser de-
mostra, que aquest va ser el sistema més important durant el segle xiv.35 

Tal com veiem, doncs, en els darrers anys del segle xiv Barcelona consolidà, al voltant 
de les seves necessitats d’avituallament, tota una sèrie d’atribucions i funcions: pogué 
armar flotes autònomament, estengué un control efectiu sobre territoris claus definits, 
als quals dotà d’administracions subordinades, i desplegà una acció diplomàtica indepen-

33. Serra i Cáceres anomenen messions a aquesta forma de compra (CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 322-
323; Eva serra, «Els cereals a la Barcelona del segle xiv», dins Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, CSIC,
1988, pàg. 81-82). Riera detecta compres de forma abundant durant la crisi de 1333 (Sebastià riera, «El proveïment de cereals
a la ciutat de Barcelona durant el ‘mal any primer’ (1333): la intervenció del Consell de Cent i de la Corona», dins Historia 
urbana del Pla de Barcelona, Barcelona, Institut Municipal d’Història, 1989-1990). Segons Cáceres aquestes serien les primeres
documentades.

34. Claude Carrère, Barcelona 1380-1462: un centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial, 1977, pàg. 354-358.
35. CáCeres, «La participació del consell municipal..., pàg. 313-318. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/2067
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1061997~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1399557~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1399557~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5950497~S23*cat
http://www.tdx.cat/handle/10803/2067


Monarquia, municipi i proveïment cerealícola a Barcelona sota els Trastàmara (1412-1516) 105

dent; tot plegat, fonamentat sobre la base del control econòmic d’una fiscalitat municipal 
permanent que, efectivament, es consolidà també al llarg del segle xiv,36 en part, per donar 
resposta a les necessitats d’avituallament de la ciutat. Altres ciutats com Perpinyà, Girona 
o Tortosa, entre d’altres, van viure processos similars, essent dotades de drets anàlegs als
de Barcelona;37 si bé no assoliren la seva potència, ens suggereixen que a la pràctica, ja al
segle xiv, moltes atribucions equiparables a les dels Estats eren a mans dels municipis i de
les oligarquies urbanes.

Els reis Trastàmara i el Consell de Cent davant el proveïment de Barcelona

Una bona part de la historiografia ha tendit a veure «el canvi dinàstic de 1410-1412 com 
un pas decisiu [...] cap a l’absolutisme monàrquic i l’Estat Modern».38 Tot i que en els dar-
rers anys el concepte d’absolutisme s’ha buidat fins a un cert punt de significat –i aquesta 
és una de les raons per les quals plantegem la discussió al voltant del concepte de cons-
trucció estatal–, el cert és que hi ha la consciència estesa que, al llarg del segle xv, es pro-
duí un trànsit cap a una concepció de l’Estat més centralitzada i menys respectuosa amb 
els privilegis locals i la tradició pactista. Si això fos així, cal entendre que, potser també en 
l’àmbit que estudiem, els poders locals haurien perdut algunes d’aquestes funcions que la 
teoria atribueix als Estats en favor de la monarquia o que, si més no, des de la monarquia 
s’hauria intentat d’absorbir-les. 

Pel que fa a Alfons el Magnànim i a Joan II abans de la Guerra Civil, els estudis 
de Mario del Treppo donen alguna pista que nosaltres podem complementar. L’objectiu 
d’Alfons va ser aconseguir maximitzar els intercanvis comercials i fer dels territoris que 
governava un espai econòmic integrat, augmentant el tràfic entre el llevant peninsular i 
les possessions italianes i augmentant el control sobre les rutes comercials. Segons de-
mostra Del Treppo, hi hagué efectivament una acceleració del ritme d’intercanvis durant 
les dècades de 1430, 1440 i 1450.39 És en aquest context que cal situar els esforços del 
Magnànim perquè els seus Estats ibèrics es proveïssin fonamentalment del gra de Sicília 
i Sardenya, raó per la qual arribaria, l’any 1449, a prohibir que importessin gra de França i 
Provença.40 Aquesta imposició tingué uns efectes limitats, però marca una visió determi-
nada de l’economia política de la Corona. 

En aquest sentit, per una banda, el Magnànim concediria en ocasions als barcelonins, 
així com als valencians i mallorquins, accés preferencial o exclusiu al gra de les illes. Com 
a mínim tres ocasions (1426, 1431 i 1457), a Barcelona li va ser concedit el dret d’importar 

36. Vegeu-ne una bona síntesi a Pere orti, «Les finances municipals de la Barcelona dels segles xiv i xv: del censal a la Taula de
Canvi», dins Manuel sánChez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona 
Quaderns d’Història, 13), 2207, pàg. 257-282.

37. A tall d’exemple, un privilegi de 1348 donat a Perpinyà proclama «que·ls cònsols e prohomes de la vila de Perpinyà per carestia
o fretura de blat poden a lur arbitre sens licència del senyor rey o de sos officials armar galea o galeas, o altres vaxells, e pendra
tot gra passant par les mars de Rosselló e de Vallespir ab propòsit de descarragar fora la senyoria del senyor rey, e aquell fer
descarragar en Rosselló e Vallespir, e forsar los de qui serà de vendra-lo aquí» (El Llibre Verd Major de Perpinyà, Barcelona,
Fundació Noguera, 2010, pàg. 591).

38. Ramon grau i Fernández, «La historiografia sobre el règim del Consell de Cent», Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001),
pàg. 278.

39. Mario del trePPo, Els mercaders catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa, Barcelona, Curial, 1972.
40. Manual de Novells Ardits, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1892, vol. II, pàg. 89; citat per Del trePPo, Els mercaders

catalans..., pàg. 293.
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blat de les illes en moments en què la treta estava vedada.41 Alhora, el rei, la seva esposa 
Maria i Joan II, tant primer com a lloctinent com després com a rei, a més d’alguns oficials 
reials, van actuar, especialment durant la dècada de 1450, com a venedors de blat sicilià a 
les grans ciutats del llevant peninsular.42 Per descomptat, aquestes accions són paral·leles 
a les ja citades de monarques anteriors.43 Ara bé, agafen un relleu particular perquè tenen 
lloc en el marc d’un programa econòmic com el que descriu Del Treppo; a més, cap vega-
da com durant els anys 1450 tenim documentats uns reis d’Aragó intentant convertir en 
un negoci continu la venda d’excedents agrícoles d’uns Estats de la Corona a uns altres. 

Per altra banda, també és en aquest context que cal situar les polítiques en l’àmbit de 
la seguretat marítima que impulsà el Magnànim. Assegurar les vies comercials per als seus 
súbdits era fonamental per a la conversió de la Corona en un espai econòmic integrat. Po-
tenciar el comerç entre els Estats de la Corona requeria també controlar la pirateria, i el 
1417 i de nou el 1431 Alfons armà galeres per controlar les costes catalanes i valencianes i, 
en totes dues ocasions, demanà la col·laboració de Barcelona, València i Mallorca.44 Tam-
bé la reina Maria, el 1448, quan Alfons preparava una armada per atacar Marsella, dema-
nà a Barcelona que preparés dues embarcacions per protegir les costes del Principat; una 
petició que renovà de nou l’any següent davant la por d’atacs provençals.45 Joan II, primer 
com a lloctinent general el 1457 i ja com a rei el 1459 manà també a la Ciutat Comtal que 
organitzés estols per defensar la costa.46 El juliol de 1457, de fet, Alfons havia apressat la 
ciutat a resoldre la qüestió de les galeres que s’estaven a les drassanes sense ser reparades 
per poder així fer front a la flota genovesa que es preparava per atacar Barcelona.47 

Aquesta insistència de la Corona perquè Barcelona cooperés en la defensa de la costa 
sorprèn en comprovar que, de fet, la ciutat duia a terme una política naval més aviat ofen-
siva i molt activa, particularment durant la dècada de 1450.48 El problema, però, precisa-
ment, és que la política naval barcelonina no sembla correspondre’s exactament amb els 
objectius reials, sinó que en té de propis, i, a partir de la dècada de 1420, això esdevé una 
preocupació significativa. La reina Maria, per exemple, ha de demanar als consellers de 
Barcelona com a mínim en dues ocasions, els anys 1425 i 1435, que respectin les naus que 
portaven blat a València des de Sicília.49 Aquestes demandes de la reina es poden lligar 
amb la seva protesta de 1439 per la captura pels barcelonins d’una embarcació que havia 
sortit de Càller adequadament guiada,50 i amb les protestes realitzades entre 1420 i 1456 
per diversos monarques europeus contra la pirateria barcelonina, incloent-hi el Magnà-
nim el 1420 i el 1455.51 I aquí observem un clàssic conflicte entre legitimitats i sobiranies 

41. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-IX, Lletres Reials Originals, A-237 (5-XII-1426); A-273 (24-IX-1431); A-706 
(9-III-1457).

42. Del trePPo, Els mercaders catalans... 
43. Per exemple, durant el curt regnat de Ferran d’Antequera (1412-1416) es produí una de les crisis significatives del període 

(1412-13), i, tot i que la documentació no permet analitzar-ne la gestió, disposem d’una lletra de setembre de 1413 en què,
davant de l’escassetat que viu Barcelona, el monarca concedeix als barcelonins una llicència de treta de l’illa de Sardenya per un
any (Joan-F. Cabestany i Font, «Repertorio de cartas reales conservadas en el Instituto Municipal de Historia, 1269 a 1458»,
Documentos y Estudios, 16 (1966), Carta 419).

44. AHCB, 1B-IX, A-194 (17-XI-1417); A-272 (1-V-1431).
45. AHCB, 1B-IX, A-551 (8-X-1448); A-600 (12-XII-1449).
46. AHCB, 1B-IX, B-111 (27-VII-1457); B-118 (17-VI-1459).
47. AHCB, 1B-IX, A-714 (4-VII-1457).
48. Vegeu sobre aquesta qüestió: Carme batlle, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo xv, Barcelona, CSIC,

1973, pàg. 297-301; Pol serrahiMa balius, «El pa de la Busca. Proveïment i consum de blat a Barcelona entre 1450 i 1462», dins
riera Melis, Crisis frumentàries..., pàg. 269.

49. Si bé de la primera no en sabem els efectes, de la segona sí que sabem per dues cartes de 5 de març de 1435 que els consellers
van afirmar que complirien les demandes, agraïts en part perquè els valencians havien permès als barcelonins d’extreure gra de la 
governació d’Oriola anteriorment (AHCB, 1B-VI, Lletres closes, 4, f. 12r-13r).

50. AHCB, 1B-IX, A-356.
51. Les protestes enregistrades contra la pirateria barcelonina per part de monarquies europees són les següents: Alfons el Magnànim 

protestà el 31 de gener de 1420 des de Tortosa i l’11 d’octubre de 1455 des de Nàpols (Repertorio..., 437; AHCB, 1B-IX, A-689);
el duc Felip III de Borgonya, el 6 de març de 1439 i el 25 d’abril de 1456, i la seva esposa Isabel amb una altra carta el mateix 6
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en la política d’Antic Règim. El monarca intenta dur una política unificada en què els 
seus Estats i municipis haurien de reflectir una voluntat unívoca amb la seva, però aquests 
poders, utilitzant atribucions legals, es comporten de manera autònoma.

Per evitar que les ciutats de la Corona no trepitgin les unes els interessos de les altres, 
el Magnànim i el seu successor no tenen més eines que els monarques anteriors. Per una 
banda, poden intentar d’arbitrar entre els diversos actors: així, el 1419 el Magnànim havia 
emès un avís a tots els patrons d’embarcació súbdits de la Corona, instant-los a no atacar 
les embarcacions que portaven aliments cap a Barcelona.52 Per una altra, intenten equili-
brar legalment aquests actors. És així com interpretem la concessió a Girona d’un privilegi 
que obliga els oficials reials de la ciutat «que tota vegada que per part dels jurats de la dita 
ciutat o altres en nom lur ne serets raquests, [...] arrestets e amparets tots navilis e altres 
qualsevulla fustes qui porten vitualles en qualsevulla parts de les nostres mars».53 

Des del nostre punt de vista, aquest privilegi pot considerar-se un intent de dotar Gi-
rona d’una certa protecció contra el predomini de Barcelona i podria ser que l’haguéssim 
de lligar amb la gran quantitat de conflictes que esclataren entre ambdues ciutats durant 
la dècada de 1430. En qualsevol cas, aquesta interpretació subratlla que el problema fo-
namental de cara a la instauració d’organitzacions similars als Estats al segle xv consistia 
en què cap autoritat no tenia eines per tal d’atacar aquesta mena de conflictes de soca-rel, 
i en què, per tant, l’únic que podien fer els monarques era arbitrar en els conflictes i dotar 
de privilegis similars els diversos agents per tal que es contrarestessin entre ells. En aquest 
sentit, l’escassa intervenció del Magnànim i el seu successor en els conflictes intermuni-
cipals implica una acceptació tàcita d’un statu quo que, en termes generals, afavoreix la 
Ciutat Comtal. 

Pot ajudar-nos a remarcar-ho l’estudi de la gestió barcelonina del comtat d’Empúries, 
que mostra que, al llarg de gairebé quaranta anys, el municipi, com a senyor del domini, va 
imposar contínuament prohibicions d’exportació de blat, excepte, evidentment, si era desti-
nat a Barcelona. Així, per exemple, havent estat sol·licitada pels jurats de Mallorca, el 1451, 
la treta de 1.000 quarteres del comtat, els consellers deliberen que «attés que ells [els jurats 
de Mallorca] han puscut haver forment de Ffrança e de tot lo Principat de Cathalunya, ex-
ceptat del dit comtat, [...] e attés encara que la senyora Reyna havia pregats e encarregats 
los honorables consellers de l’any prop passat que permetessen que ella posqués traure 
del dit comtat ·XIIM· migeres de forment a obs de València e de Mallorques e la ciutat se 
n’escusà per tant com lo havia necessari per sa provisió, e encara per altres esguards, que 
no és espedient que forment isca del dit comtat per altres parts si no per provisió d’aquesta 
ciutat e que rahonablement ells consellers se’n poden escusar als dits jurats».54 

Malgrat això, i a diferència del que havia succeït el 1401, quan el comte d’Empúries 
havia intentat vedar pel seu compte les exportacions de gra del comtat, no hi ha mai cap 
queixa de la Monarquia. És més, en diverses ocasions la reina Maria se sotmet a haver 
de demanar dels barcelonins permís per extreure blat del comtat;55 i a vegades, com en 
l’esmentada al text citat, la petició li és denegada. Pensem que aquesta actitud té a veure 
amb què, des de la perspectiva monàrquica, aquest privilegi barceloní encaixava amb l’es-
tructura ideal del Principat com a Estat, amb Barcelona com a capital.

de març de 1439 (AHCB, 1B-IX, A-338; A-339; B-99); l’infant Pere de Portugal, el 23 de febrer de 1441 i el 25 d’agost de 1442 
(AHCB, 1B-IX, B-63; B-71); Enric IV de Castella, el 27 d’octubre de 1454 (AHCB, 1B-IX, A-679); i Alfons V de Portugal el 5 de 
febrer de 1455 (AHCB, 1B-IX, A-681).

52. Repertorio..., 435.
53. Luis batlle y Prats, «Diplomatario gerundense de Alfonso el Magnánimo», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 11 (1957),

pàg. 39.
54. AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 6, f. 68v-69r (18-II-1451).
55. AHCB, 1B-IX, A-599; A-608.
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El període de govern de Joan II després de la Guerra Civil és massa breu, convuls i 
difícil d’interpretar, com per analitzar-lo aquí.56 Així, passem directament a estudiar el 
regnat de Ferran el Catòlic, que té molts aspectes de gran interès. Una de les seves carac-
terístiques principals fou l’adopció de les prohibicions de treta com a estratègia bàsica de 
la política monàrquica de cara al proveïment barceloní. Si entre 1436 i 1473 sembla que 
els reis no havien imposat cap prohibició de treta –i, de fet, abans de 1480, només en re-
gistrem dues, el 1432-1433 i el 1473-1478–, durant el regnat del Catòlic es van proclamar 
inhibicions, com a mínim, en onze anys diferents entre 1483-1484 i 1514-1515.57 

Aquesta activació té, en primer lloc, una relació molt directa amb l’evolució volàtil dels 
preus i la incidència de les crisis de subsistència. Després de la Guerra Civil, i a mesura que 
s’entrà en el segle xvi, Catalunya fou víctima d’un nombre creixent de crisis de subsistència, 
culminant en la fam de 1529-1530, que cau fora el nostre estudi.58 Ara bé, l’increment de la  
volatilitat dels preus no sembla ser l’única causa d’aquest canvi d’estratègia. Després de  
la Guerra Civil Catalana, i especialment a partir de 1476, la importació de gra de Llengua-
doc, Provença o les illes italianes a Barcelona disminuí de forma ostensible. Les assegu-
rances marítimes demostren que la importació de gra de l’Urgell i la Segarra des de ports 
de la costa tarragonina començà ser majoritària,59 mentre que els llibres de comptes de 
diverses institucions constaten un increment de l’explotació de les rendes d’àrees properes 
a la ciutat (el Garraf, per exemple), així com de la importància comercial del cereal vingut 
del Baix Llobregat, l’Anoia o el Vallès,60 una tendència que sembla que s’estengué per tot 
el segle xvi.61 En general, doncs, podem parlar d’una dependència més gran de Barcelona 
respecte a la resta del Principat; un veritable viratge cap a la captació directa de recursos 
del rerepaís, context en el qual el control de les exportacions de blat del Principat guanya 
importància. 

Interessa, però, veure quines formes pren i què significa aquest canvi en les políti-
ques annonàries. Per fer-ho, convé situar-lo en context. En primer lloc, observem que 
el municipi segueix amb les mateixes estratègies econòmiques utilitzades abans (grans 
importacions anuals de blat mitjançant compres, subvencions i seguretats), però que és 
aparentment incapaç de mantenir la política naval anterior a la guerra. Al llarg de bona 
part del regnat de Ferran II, el monarca mostra un gran interès perquè Barcelona recons-
trueixi la seva flota i, juntament amb la Generalitat, pugui guardar les costes del Principat, 
intent en el qual sembla fracassar constantment.62 És cert que aquest interès també l’havia 
mostrat Alfons, però durant el seu regnat la ciutat rebia també queixes per l’acció dels 

56. Obligat a subvenir alhora les necessitats de les tropes acantonades al Rosselló i les d’una Barcelona esgotada per la guerra i
afectada per la carestia, la política que dugué a terme el monarca entre 1473 i 1475, es pot considerar d’urgència. Sobre aquest
període i els anys immediatament posteriors, vegeu en qualsevol cas Manuel J. Peláez, Catalunya després de la Guerra Civil del
segle xv, Barcelona, Curial, 1981, pàg. 147-152.

57. No comptem aquí els anys de la Guerra Civil Catalana (1462-1472), perquè durant aquest període els reis Trastàmara no
intervingueren en relació al proveïment de Barcelona. Per altra banda, cal apuntar que, com que hem fonamentat la nostra
recerca exclusivament en fonts municipals, pot haver-hi alguna inhibició de treta que ens hagi passat per alt, o fins i tot que només 
tinguem referència d’aquelles que, per haver ocasionat conflictes, han transcendit a les fonts. En tot cas, però, i a manca d’un
examen dels fons de Cancelleria, sembla indiscutible durant els anys de govern del Rei Catòlic les inhibicions de treta, o bé van
ser molt més freqüents, o bé van generar molta més documentació municipal, que pel cas també ens interessa. Les referències són 
les següents (n’incloem només una per cas, per raons d’espai): 1432-3, AHCB, 1B-VI, Lletres Closes, 3, f. 9r; 1473-1478, es dedueix 
del fet que Joan II emeti cartes per evitar que els oficials reials i els eclesiàstics donin llicències de treta pel seu compte (Peláez,
Catalunya després de la Guerra Civil..., pàg. 150). Les altres provenen de Sebastià riera viader, Cartes de Ferran II a la ciutat de
Barcelona (1479-1515), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1999: 1483-1484, carta 39; 1489-1490, carta 190; 1499-1500, 354;
1501-1502, carta 378; 1505-1506, carta 424; 1507-1508, carta 455; 1513-1514, carta 624; 1514-1515, carta 649.

58. El recompte i localització de les crisis alimentàries entre els segles xiv i xvi a partir de l’anàlisi dels preus forma part de la nostra 
tesi doctoral.

59. Del Treppo, en no discernir entre els diversos ports catalans i posar sota una mateixa categoria (Aragó) les importacions de
Tortosa, Tarragona o l’Empordà, i fins i tot les que vénen de ports del regne de València, passa per alt aquest detall. 

60. Aquestes dades seran també publicades en la nostra tesi doctoral. 
61. Emili giralt raventós, «En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo xvi», Hispania, 18, 70 (1958), pàg. 59.
62. Jaume viCens vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona. 1479-1516, Barcelona, Vicens-Vives, 2011, vol. II, pàg. 265-272.
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seus corsaris, cosa que sembla mostrar que el problema era que la ciutat actuava amb una 
certa autonomia davant dels designis reials. Ara ens trobem davant d’una clara minva de 
la capacitat defensiva naval de la ciutat, i amb un monarca preocupat perquè aquest fet no 
li permet disposar d’un Principat fort i defensivament autònom.

En consonància amb aquesta idea, el rei emprèn accions. En primer lloc, el 1481 retor-
na Flix, que havia romàs en mans reials des de l’acabament de la Guerra Civil, a la ciutat. 
El gest és significatiu, ja que aquesta possessió havia estat, si més no simbòlicament, un 
dels eixos de la política bladera del municipi des de vuitanta anys enrere; a més, és con-
sistent amb la presumpció que el rei intenta dotar Barcelona de les armes a què té dret 
per consolidar la seva posició preeminent al Principat. En segon lloc, i en la mateixa línia, 
després de temps en els quals el municipi demana sistemàticament pràcticament cada any 
al rei que suspengui les exportacions, aquest instaura vora 1514, via pragmàtica, la suspen-
sió automàtica de les exportacions cada vegada que el forment sobrepassi els 16 sous per 
quartera a Barcelona.63 Si bé no sabem fins a quin punt s’arribà a consolidar en la pràctica, 
el rerefons ideològic de la mesura sembla confirmar de nou el valor de la capitalitat bar-
celonina a ulls del rei. 

Però malgrat aquests moviments, no podem obviar que la nova política monàrquica 
generà un nombre més alt de conflictes entre Municipi i Corona dels que hi havia hagut 
en qualsevol època precedent. Sembla clar que una nova característica de la política an-
nonària del Rei Catòlic era la utilització del sistema de llicències com a via per posar les 
possibilitats productives de tots els seus Estats al servei de la seva estratègia militar i po-
lítica. Un exemple d’això i dels conflictes que generava el trobem el 1507, quan Germana 
de Foix, esposa de Ferran, comunica als consellers que el rei havia concedit a València 
llicència per la treta de 1.000 cafissos de gra de l’Urgell com a compensació per 1.000 ca-
fissos que els valencians havien donat per les galeres reials;64 el municipi protesta i evita 
la fugida del carregament, sent reprès immediatament pel monarca.65 En altres ocasions, 
les autoritats municipals exigien al monarca que cancel·lés totes les llicències donades,66 i 
l’any 1483 un d’aquests conflictes arriba a desencadenar fins i tot un conflicte violent entre 
el batlle de Flix, oficial al servei de la ciutat, i el germà del tresorer del monarca.67 

La interpretació d’aquesta conflictiva i, alhora, simbiòtica relació entre Municipi i Mo-
narquia en el regnat de Ferran II pot anar, potser, pels següents camins. Per una banda, la 
ciutat ha perdut una bona part de la capacitat per atraure excedents cerealícoles de lluny, 
governada per un Municipi sumit en una llarga postguerra. Per l’altra, el monarca, amb 
una visió geopolítica avançada i certes ambicions imperials, és capaç, en part, de concebre 
els seus Estats com a meres bases materials, però, alhora, és conscient que, per servir-se’n, 
necessita administrar-los com organitzacions unitàries i comprèn que la millor manera de 
fer-ho és, precisament, a través de potenciar aquelles institucions com els municipis que, 
si bé empobrides, conserven estructures que vertebren el territori. En aquesta teranyina, 
que no és més que una altra manifestació de les contradiccions inherents a la sobirania i el 
poder en l’Antic Règim, cada pas cap a una organització d’un territori més centrada en la 
seva capital, és també un possible pas cap a l’allunyament d’aquesta respecte la Monarquia.

63. Sabem d’aquesta pragmàtica el que es diu en una lletra escrita pel monarca a la ciutat de Barcelona, en resposta a una nova
petició perquè prohibeixi les exportacions. En la lletra es diu que «sobre la dita proybitió hi ha pragmàtica que stà en observança, 
disponent que proybitió de blats de aqueix Principat no·s puga fer sens que primerament valga lo forment en aqueixa ciutat a més 
de setze sous la quartera» (Riera, Cartes de Ferran II..., carta 649). Que la pragmàtica no es trobi en cap de les col·leccions que
hem consultat fins ara podria significar que no va estar en vigor massa temps. 

64. riera, Cartes de Ferran II..., carta 453.
65. riera, Cartes de Ferran II..., cartes 456 i 457.
66. El rei va veure’s obligat a cancel·lar les llicències davant les protestes dels consellers, per exemple, l’octubre de 1483, el novembre 

de 1501 o el setembre de 1507 (riera, Cartes de Ferran II..., cartes 43, 375 i 454).
67. AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 27, f. 19v-26r.
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Conclusions

Per tancar, convé tornar a la qüestió inicial i valorar si Municipi o Monarquia tendiren a 
afavorir les estructures equiparables a les estatals en l’àmbit de les polítiques de proveï-
ment de Barcelona. A la pràctica, s’ha observat, per una banda, que ambdues institucions 
conservaren les mateixes atribucions al llarg de tot el període estudiat, i que el que canvià 
va ser llur capacitat i intencionalitat a l’hora d’emprar-les, d’acord amb les circumstàncies 
polítiques i econòmiques. Si bé el monarca era l’encarregat de controlar els camins i les 
fronteres, ja des de la fi del segle xiv delegà permanentment l’execució d’aquesta tasca en 
els municipis, i a Barcelona en particular, tot i que sempre deixant ben clar a qui correspo-
nia la sobirania. Precisament, en aquesta tensió entre qui deté la sobirania i qui l’executa 
naixen els conflictes que hem anat documentant. 

En aquest sentit, la dinastia Trastàmara agafa un relleu particular per les tensions que 
s’acumulen entre el Municipi barceloní i la Monarquia; unes tensions que esclaten en la 
Guerra Civil, però que segueixen manifestant-se posteriorment al voltant de la qüestió del 
proveïment. Segurament és exagerat atribuir als monarques una visió moderna de l’Estat: 
a la pràctica, la seva forma de relació amb els municipis se circumscriu al llenguatge polític 
de l’època, i el que han canviat són les circumstàncies. En el segle xv, els municipis cata-
lans, amb Barcelona al capdavant, han acumulat tantes atribucions –totes elles derivades, 
no ho oblidem, de la sobirania reial– que poden operar políticament amb una gran inde-
pendència; alhora, els reis Trastàmara són els primers reis d’Aragó a entrar en el joc de la 
política imperial d’alta volada, raó per la qual requereixen que els seus Estats siguin fàcils 
d’administrar: per assolir aquest objectiu, però, no coneixen altre llenguatge que el de la 
política de la seva època, és a dir, la concessió de privilegis, la diplomàcia a tots els nivells 
i la pluralitat i autonomia dels centres de govern. 

Finalment, creiem que el nostre estudi també posa de relleu algunes qüestions fona-
mentals sobre la pregunta mateixa. Si és útil d’interrogar el passat en el nostre llenguatge, 
és perquè d’aquesta manera podem veure en quins sentits les respostes defugen el marc 
implícit en les preguntes. I en aquest cas, en demanar-nos per indicis d’estructures estatals 
de tipus modern en organitzacions polítiques passades, es perfila el que podríem definir 
com una noció d’Estat diferent. Els monarques de la Corona d’Aragó concebien cadascun 
dels seus territoris alhora com un conglomerat de corporacions de municipis i senyories 
i com una entitat única. La seva acció per millorar-ne l’administració, que no consistí, en 
el cas que ens ocupa, a idear nous marcs i estructures polítiques, sinó a aprofundir les ja 
existents, demostra que podia no haver-hi contradicció entre la construcció estatal i la 
potenciació dels drets particulars de les ciutats, si bé possiblement no va ser aquesta la via 
que menà, a la península Ibèrica, a la construcció de l’Estat modern.



Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII. XIV Congrés d’Història de Barcelona. Comunicacions. ISBN: 978-84-9156-089-0  

Res Publica Coronada,  
la representació del poder a la Capella de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat de Catalunya

Anna Muntada Torrellas* 

«... de les armes e ensenyes del qual gloriós sant 
lo dit General és Insigniter e decorat»

Dilluns, 9 de febrer de 1433. La Cort és reunida a Barcelona, en el Capítol de la Seu, 
presidida per la reina Maria, consort del senyor rei Alfons el Magnànim. Pren la paraula 
el diputat eclesiàstic, l’abat de Montserrat Marc de Vilalba, en nom seu i dels altres con-
diputats: pel Braç Militar, Bernat Galceran de Pinós, vescomte d’Illa i de Canet, i pel Braç 
Reial, Francesc Desplà, ciutadà de Barcelona.1

El president de la Diputació demanà als representants que tinguessin per bo i en profit 
de tots, del General i d’aquells que en el dia a dia freqüentaven la casa, atorgar la llicència 
i els cabals necessaris per a la construcció d’una capella. Els diputats comptaven ja amb 
el vist-i-plau de la comissió de nou persones que la mateixa Cort havia nomenat «per a 
reconèixer lo estament del dit General de Catalunya e de la casa de la Deputació», i valo-
rar, així, l’estat en què es trobaven la institució i les seves dependències. La compra, poc 
abans, d’un alberg, a la banda de tramuntana, per ampliar i fer alguns canvis necessaris a 
la casa del General, brindava l’oportunitat de construir una capella «en la qual cascun die 
personalment se cantàs una missa, per que fos donada occasió e avinentesa als deputats e 
altres en la dita casa concorrents de hoir missa e regonèxer lur Crehador». 

La petició s’emmarcava en un context d’intensa religiositat. Fetes les oportunes «ex-
posicions e suplicacions», finalment es procedeix a la resolució: 

Sie per vosaltres en loch decent e covinent a vostre arbitre ffere fabricar e obrar de 
pedra en manera e structura condecent una capella ab tots sos necessaris forniments 
e arrenjaments e altres coses a deguda perffeccio de aquella necessaries, sots titol 
o invocacio del glorios glorios ca2 glorios cavaller e martir de Deu monssenyor sant
Jordi, de les armes e ensenyes del qual glorios sant lo dit general es Insigniter e decorat.

L’acta de Corts aporta dues dades rellevants en relació a la construcció de la capella. 
En primer lloc, ens informa del tipus de material, la pedra, amb què s’haurà de «fabricar e 
obrar». Quelcom, tal vegada, sorprenent, quan, tot l’edifici, fet i fet, ja ho era. En l’elecció 

* Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art i Musicologia. Aquesta comunicació parteix d’un treball de recerca més 
ampli sobre el parament litúrgic de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, completat el mes d’abril de 2014.

1. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B.XVI, Corts, 31, f. 54v-57. Vegeu Josep Maria solé i sabaté (dir.), Història
de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. 1359-1518, vol. I, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Enciclopèdia Catalana, 
2003, pàg. 141-146. La construcció de la capella s’acorda el 1433, i no el 1432 com fins ara s’havia dit.

2. AHCB, 1B.XVI, 31, f. 56v. La paraula «gloriós» es repeteix tres vegades, dues s’ha ratllat. 
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de la pedra devia pesar la certesa de la durabilitat en el temps, i el convenciment que, per 
la seva mateixa naturalesa, era més noble i adequada al caràcter sacre de la nova edifica-
ció. La precisió, al seu torn, convida a reflexionar sobre el tipus de coberta. La capella i la 
sagristia són els dos únics espais amb volta de creueria feta amb pedra de la casa, la resta 
són enteixinats de fusta. Buscat o no, amb la pedra, s’acabaria brindant una oportunitat a 
l’escultura.

Volta de pedra de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Segon lloc, un aspecte fonamental: la capella s’institueix «sots titol o invocacio del glorios 
glorios glorios cavaller e martir de Deu monssenyor sant Jordi». Per una vegada –si ens és 
permès imaginar–, els representants a Corts arribarien a un ràpid consens. Al capdavall, 
per a l’estament reial suposava adoptar la devoció dels reis, per a l’estament militar fer seu 
el patró de la cavalleria, mentre que, per a l’estament eclesiàstic, significava enaltir la me-
mòria del megalomàrtir, el sant que morí i ressuscità tres cops. Una singularitat de la seva 
hagiografia no aliena a l’emfàtic «gloriós gloriós gloriós», repetit fins a tres vegades, en la 
susdita acta. 

Per què un sant cavaller i endemés provinent del Pròxim Orient? Tot i l’antiguitat i po-
pularitat del seu culte, no se’n té cap certesa històrica. Recordant les encertades paraules 
del pioner treball de Ramon d’Alós-Moner: 

Entre els sants de l’antiguitat, cap no ha eclipsat la glòria de sant Jordi, i entre els de 
temps posteriors, difícilment en trobaríem un altre el patronatge del qual sigui tan 
universalment estès.3 

3. ramon d’alòs-Moner, Sant Jordi, patró de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1926, pàg. 9.
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En clau nostrada, sant Jordi fou protector de nacions aliades, com Anglaterra, i de nacions 
rivals, com la república de Gènova. 

La seva doble condició, cavaller i màrtir, el fa especialment atractiu i nodreix abasta-
ment l’imaginari català medieval. Pensem en les aparicions miraculoses del sant cavaller 
al costat dels exèrcits catalans, i en el crit de guerra, host feta i a punt per al combat: «Sant 
Jordi, firam, firam!». Semblaria com si es volgués justificar la lluita contra l’infidel i santi-
ficar, per tant, l’expansió territorial del Casal d’Aragó.4 

Els reis no deixaren de cercar amb afany les relíquies del sant protector, i entre totes 
elles, la més preuada i “insigne”: el cap de sant Jordi. Els intents fallits per posseir-la han 
quedat ben documentats. El rei Martí el demanarà encara amb insistència. El temps acaba-
ria demostrant la inutilitat de l’esforç. L’investigador nord-americà Kenneth M. Setton té un 
lloc en la nostra historiografia per haver estat capaç de refer l’odissea del cap de sant Jordi 
fins a recalar en la llacuna de Venècia, a l’abadia benedictina de San Giorgio Maggiore.5 

Així mateix, si imaginem els escenaris de la llegenda de sant Jordi, resulta fàcil evocar 
aquell Orient pròxim, en què, de port en port, els mercaders catalans entreteixiren les 
xarxes del comerç internacional. Podem seguir-ne el fil, intangible, en uns fragments triats 
d’una antiga traducció catalana de la llegenda de sant Jordi: 

Senyor ver Déu, tu has mesurat les munts en lo teu pes, e tots los colls en la tua 
balança, e despertes los inflaments dels vents... [Ell] senyorejà als vents e a la mar.6 

El llenguatge, doncs, pren un gir aliè al de la literatura pietosa i juga amb les metàfores 
de pes i mesura, de les balances –per estimar justament la mercaderia–, i del vent, com 
invocant-lo per a què sigui propici quan les naus es facin a la mar. Certament, tota llegen-
da té un fons de veritat, i ens serveix per explicar “qui som i d’on venim”. Hom es limita a 
recrear-la en funció de les necessitats de cada època. 

La devoció reial ben segur que aviat trobaria empara entre les classes nobles. Els reis 
fomentaren les confraries i ordes militars sota l’advocació del sant. No devia costar massa, 
ja que sant Jordi brindava el model del soldat al servei de Déu i encarnava a la perfecció 
els ideals de la cultura cavalleresca, tan en voga. Recordem que Ramon Llull, amb el seu 
Libre de l’orde de cavalleria, havia contribuït de manera decisiva a forjar l’ideal del noble 
cavaller. Al Principat, en qualsevol cas, sant Jordi tampoc no era un desconegut. Ja al 
segle x, l’abat Oliba li dedicà un altar en el monestir de Ripoll, i també en tingué un en la 
Seu barcelonina. 

4. Apropiar-se d’un sant no era res que no haguessin fet per necessitat política altres dinasties regnants. De fet, tampoc no mancaren 
els intents de santificar algun membre de la pròpia nissaga. Així, especialment durant el llarg regnat del Cerimoniós, la figura de
Jaume I s’envoltà d’una aura de santedat. Mentre que la futura santa Isabel, filla de Pere II de Catalunya-Aragó i de Constança 
de Sicília –i descendent de santa Elisabet d’Hongria, tia-àvia per via paterna–, l’acabarien fent seva els portuguesos. Casada amb 
el rei Dionís de Portugal, “reina pacificadora” de famílies i de pobles, va ser canonitzada l’any 1625. És patrona de Portugal.

5. Kenneth M. setton, «Saint George’s Head», Speculum, XLVIII-1 (1973), pàg. 1-12. Sorprenentment, el cicle històric s’acabaria
tancant als anys vuitanta del segle passat, quan l’abat de l’Abadia de San Giorgio Maggiore va lliurar un fragment de la cobejada 
relíquia a la Capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Avui, l’estoig amb el venerat fragment del cap de sant Jordi es 
custodia a la sagristia de la capella, juntament amb les altres insígnies relíquies (Autèntica i Acta de donació, Venècia, Abadia de
San Giorgio Maggiore, 4 d’abril de 1981); signaren l’acta de donació el pare abat Egidio Zaramella, el prior de la capella, mossèn 
Joan E. Jarque, i els testimonis (Catalunya Cristiana, 81 (12 al 18 d’abril del 1981), pàg 8, i 82 (19-25 d’abril del 1981), portada i
pàg. 10-11). L’any 1378, el rei rebé un regal molt especial enviat per la seva cosina Elionor, reina de Xipre: la relíquia del braç de 
sant Jordi. «Die veneris, vicessima tercia die aprilis, anno proxime dicto, fuit facta magna processo per canonicos et alios clericos sedis, 
et parrochialium, et per religiosos civitatis Barchinone, racione bracii sancti Gragorii, que domina reyna Cipri misit ad dictum regem
Petrum Aragonum» (Crònica del Racional de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat (Recull de documents
i estudis, vol. I, fascicle II), 1920, pàg. 153, núm. 143, 1378-IV-23.

6. BC (Biblioteca de Catalunya), Ms. 889. Aquest manuscrit, que conté una antiga traducció catalana de la vida i martiri de sant
Jordi, fou publicat per d’alòs-Moner, Sant Jordi..., pàg. 37. De tota manera, cal no oblidar que mesura i balança són també
analogies que es refereixen a la Saviesa divina. 

http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.2307/2856266
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5542226~S23*cat
http://www.bnc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5933821~S23*cat
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«Dissabte, a XXIII del dit mes. Festa de sent Jordi». Aquesta és la primera lacònica 
anotació en el Dietari de la Generalitat, el 1412.7 Amb el temps, es va perfilant el ceri-
monial: la celebració solemne dels oficis i de la missa en la capella de la Diputació, «ab 
molta multitut de cavallers e gentils hòmens e dames»; les justes i tornejos a l’esplanada 
del Born en honor del patró de la cavalleria; i encara, si s’esqueia, al capvespre, «una bella 
cavalcada per ciutat». La llegenda i el mite del sant cavaller no arribaren, però, a quallar 
en la devoció popular. No fou fins l’any 1456 que es féu una crida pública per la ciutat de 
Barcelona a fi que «la festa de sent Jordi fos colta generalment per tothom». La cita prové 
del Dietari de la Generalitat i el dibuix de l’estandard crucífer que s’hi enarbora, així ho 
proclama.8 No és des de la devoció, doncs, que s’instaurà la festa de sant Jordi, sinó des 
del poder, reial i polític, tot esperant la resposta i la implicació populars.

Ben mirat, sant Jordi sembla haver-hi estat sempre: en la lluita contra els sarraïns, en 
la vertebració del territori, en l’origen de la sobirania comtal i, en definitiva, de la cons-
ciència mateixa de natione. Els diputats, en tot cas, l’havien adoptat molt abans de 1456, 
abans fins i tot de disposar d’una seu i de què li dediquessin la seva capella. El sant Jordi 
a cavall matant el drac ja apareix en el segell major del General («Segell del offici de la 
deputació del general de Cathalunya») i la creu en els segells mitjà i menor.9 Creu jor- 
diana, «creu vermella e lo camp blanch, qui és –justament també– el senyal de la Ciutat».10  
La creu és una presència constant en el país. Senyal traçat en el plànol de l’antiga fundació 
romana, el cardo maximus i el decumanus maximus tallant-se perpendicularment; la creu 
patent –quan els braços s’eixamplen en l’extremitat– de la seu barcelonina de la Santa 
Creu i Santa Eulàlia; i endemés, doncs, per bé que en sautor, la creu de santa Eulàlia de 
Barcelona i de sant Andreu, els sants protectors dels consellers. Així, tancant el cercle 
d’aquesta cadena simbòlica, tornem a la Ciutat Comtal, no oblidem que Barcelona és 
considerada cap i casal de Catalunya.11

A mesura que la institució guanya pes polític i econòmic, sorgeix la necessitat de dis-
posar d’una casa, i ben aviat, també d’una capella. Des d’aquest particular punt de vista, 
convé recordar uns fragments del diari del viatge a la península de Jerònim Münzer. El 
viatger alemany, que visità Barcelona la tardor de 1494, para especial atenció al sistema 
de govern, i molt especialment als llibres que el fan possible. Münzer s’atura en la «casa 
anomenada de la Diputació –que fóra com la casa diputada per a això [per a la reunió 
diària dels tres representants dels clergues, la noblesa i la comunitat]. Allí reben tots tres 
els tributs que antigament eren dels reis, i els destinen al que convingui. Tenen els seus es-
crivans, que porten la relació ordenada de tot». També visita el Consell de la ciutat, mos-

7. En aquests primers anys, els dietaris registren el dia de la setmana, el mes, el lloc, la festa del santoral –si s’escau– i, a continuació, 
el fet que interessa: les anades i vingudes de diputats, oïdors, porters i altres funcionaris de la Generalitat per atendre el bon
funcionament de la institució. Hem de tenir en compte, doncs, el caràcter pràctic i funcional que es troba en l’origen d’aquesta
única i ininterrompuda sèrie documental que va de 1411 a 1713 (Josep Maria sans i travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de
Catalunya. 1411-1713, 10 vols., Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994-2007.

8. Uns pocs dibuixos mnemotècnics, com el que veiem reproduït, acompanyen alguns assentaments del dietari. Suposem que
l’autoria correspon a Jaume Safont, que era el principal redactor d’aquest registre de l’Escrivania major de la Diputació del
General entre 1454 i 1472. 

9. Ferran de Sagarra publicà els documents de l’encàrrec fet per la Generalitat el 1417 (Ferran de sagarra i de sisCar, Sigil·lografia 
Catalana: inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, Barcelona, Estampa d’Henrich, 1915-1932, vol. I: XCII, XCV-
XCVII, làm. CXXV (761 i 763-769). La matriu d’aquest notabilíssim segell en què s’havia d’«empremptar e figurar la imatge
de sant Jordi a cavall qui mata lo drach», es deu a Hans Tramer, «nadiu de Constança, de l’imperi d’Alamanya». Tal vegada, la
connexió amb ell vingui de la mà d’algun dels eclesiàstics que assistiren al Concili de Constança. Tramer estigué també al servei del 
rei Alfons el Magnànim: el trobem documentat obrant per al rei un capriciós anell. El canonge arxiver Josep Sanchis Sivera en donà 
la notícia, si bé no era Llorenç, com diu, sinó Hans (lectura verificada per Joan Domenge a l’arxiu de València, juny de 2013). 

10. Document de l’any 1395 citat per Cels Gomis, dins Francesc Carreras Candi, Geografia General de Catalunya, vol. II. Província 
de Barcelona, Barcelona, A. Martín, 1908-1918, pàg. 604.

11. Frederic udina Martorell, L’Escut de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1979; Armand de Fluvià,  
Els quatre pals. L’escut dels comtes de Barcelona, Barcelona, Rafael Dalmau, 1994.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_serveis/pdogc_dietaris_generalitat_catalunya
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_serveis/pdogc_dietaris_generalitat_catalunya
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5127327~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5127327~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5951324~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1114200~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1674857~S23*cat
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trant-se captivat, no tant per la casa, magnífica, com per «una gran sala plena de llibres, 
que creuries una biblioteca», on es custodien els annals i els llibres de tributs i de govern.12 

Cal insistir, doncs, en què primer és la institució i llur funció. De fet, mentre no disposa-
ren de seu pròpia, consellers i diputats es reunien a recer de l’Església, costum gens estrany 
en una societat fortament sacralitzada. El Consell solia trobar-se en el convent dominic de 
Santa Caterina, i els diputats ho feien habitualment al convent de Framenors. Dominics i 
franciscans al servei de la ciutat.

Hem localitzat una miniatura en el Llibre d’Hores d’Alfons el Magnànim que ens ve 
com anell al dit: ens trobem davant d’una particular versió del tema de la doble inter-
cessió,13 tret que, aquí, els qui intercedeixen en favor de la ciutat davant de Jesucrist són 
els sants fundadors dels ordes. Ha estat llegida com la representació d’una ciutat ideal,14 
però, per què no veure-hi també la imatge, per bé que idealitzada, de la mateixa Ciutat 
Comtal, aixoplugada als peus de sant Francesc i de sant Domènec? La serra envoltant el 
pla amb les viles esparses, el camí ral que la travessa, en la façana marítima hom hi reco-
neixeria les drassanes (l’edifici insígnia de la ciutat) i, en la part baixa, a la dreta, la llenca 
de terra amb les barques varades damunt la sorra.

Els consellers començaren a bastir una casa pròpia ja el 1369, buscant preservar la seva 
independència.15 En acabar el segle, Arnau Bargués contractà la construcció de la façana 
«tan bella...», per a la qual Jordi de Déu esculpí els escuts amb els senyals de la ciutat i del 
rei. El 3 d’abril de 1401, es digué la primera missa a la capella.16

Dècades després, els diputats del General volgueren, per noble emulació, tenir la seva 
casa i capella. És un procés que corre en paral·lel a la tendència mateixa de la ciutat baix-
medieval de recuperar els espais públics, i el sentit de la cosa pública. 

Diputació i Consell han estat sempre frec a frec. En l’àmbit artístic assistim a un tens 
estira-i-arronsa en què totes dues institucions rivalitzen en prestigi a partir de la noblesa 
de la seva casa i la riquesa dels seus arreus. Si el Consell havia construït la capella dècades 
abans, la Diputació s’avançaria vestint-la amb el retaule d’un pintor de renom, Bernat 
Martorell. Els consellers no s’arronsaren i confiaren al pintor portador de la novetat fla-
menca, Lluís Dalmau, la magnífica taula de la Mare de Déu dels Consellers (1443-1445), 
tota una afirmació del seu poder i del de la ciutat.17 

En estudiar el parament litúrgic de la capella de Sant Jordi de la Generalitat, no po-
dem prescindir d’aquest joc a dues bandes: el Comú, el conjunt de persones que viuen en 
societat, i el General, allò que abraça el conjunt d’un servei, comandament o administra-

12. El de Hieronymus Monetarius –aquest era el seu nom llatinitzat– és un dels relats més interessants dels viatgers que recorregueren 
la península Ibèrica a finals de l’Edat Mitjana, de setembre de 1494 a febrer de 1495. El diari de Münzer és escrit en llatí, com era 
costum. Citem i traduïm lliurement, partint de l’edició castellana (Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal (1494-1495), 
Madrid, s.n., 1951, pàg. 11 i 19.

13. Sol representar-se la Mare de Déu intercedint en favor de la humanitat davant del Fill, oferint-li el pit que l’havia alletat, perquè 
aquest, al seu torn, intercedeixi davant de Déu Pare. En la Miniatura de les Hores del Magnànim, per damunt dels sants confessors, 
veiem la Verge i sant Joan Baptista, intercessors habituals.

14. Segons Villalba Dávalos, en l’escena s’evoca una visió de sant Domènec, que els hagiògrafs del sant fundador identifiquen com el 
tema de la intercessió de la Verge davant del Fill. Sant Vicent Ferrer l’actualitza, en reviure en primera persona aquesta mateixa 
visió; s’hi refereix en alguns dels seus sermons, com el que predicà a Barcelona, el 5 d’agost de 1413. Per a aquestes i altres dades, 
vegeu Francesca esPañol, «El Salterio y Libro de Horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova», dins joaquín
yarza (ed.), La miniatura medieval en la Península Ibérica, Murcia, Nausicaa, 2007, pàg. 551-612. L’estudi reconstrueix el context 
històricoartístic i devocional del manuscrit.

15. agustí duran i sanPere, La casa de la ciudad. Historia de su construcción. Guía para su visita, Barcelona, Aymá, 1951, pàg. 14 i 15.
16. És possible que se seguís treballant en la capella fins el 1409 (Pere beseran, «La casa de la ciutat de Barcelona», dins Antoni

Pladevall i Font, L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura III: Dels palaus a les masies, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003,
pàg. 188-89; del mateix autor: «Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat», dins Albert Cubeles i Ramon grau (coord.), El procés
urbà i la identitat gòtica de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns d’Història, 8), 2003, pàg. 288-289.

17. Joan Molina, Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana, Murcia, Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia,
1999, pàg. 173 i següents; del mateix autor: «La Virgen de los Consellers. Metáfora mariana e imagen del poder», Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar, LXXVII (1999), pàg. 111-151.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3896546~S23*cat
http://raco.cat/index.php/Locus/article/view/23578
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1325949~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5015685~S23*cat
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105506
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2385031~S23*cat
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=77120
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ció, segons el diccionari Alcover-Moll. Costat per costat i sempre enfrontats, com en un 
joc de miralls, fent ús de la metàfora de speculum conformadora de l’imaginari medieval. 
Aquesta rivalitat serví alhora per instigar i per inspirar.

Encara que, a dir veritat, acabés sent un joc no a dues, sinó a tres bandes, no debades 
les façanes de l’Ajuntament i de la Diputació miraven llavors al carrer que va a la Seu.18

Vestir l’altar de la capella: del frontal al retaule

La capella de Sant Jordi sorprèn, d’entrada, per les seves reduïdes dimensions, que, en 
canvi, s’expliquen fàcilment per la funció que li és encomanada.19 Hem de recordar que no 
és una capella oberta al carrer –és a dir, no té una comunitat de feligresos adscrita–, sinó 
que funciona com una capella àulica, de caràcter privat, adaptada a les necessitats dels qui 
dia a dia freqüenten la institució. Avui, no és fàcil fer-nos una idea de com devia ser l’espai 
de la capella de la Diputació, així com el seu encaix amb la resta de l’edifici.20 La capella 
gòtica ha acabat convertida en un lloc de pas. Ja ho era el 1855, quan Antoni de Bofarull 
escrigué la seva Guia-Cicerone de Barcelona: 

La capilla interior está formada a espaldas de la antigua, que es el espacio que ahora 
sirve de entrada.21 

És important repassar la cronologia del projecte. El febrer de 1433, s’acordà la construc-
ció de la capella, que el juliol de 1434 ja es trobava enllestida. Aquests són, també, els anys 
en què Bernat Martorell pintà el retaule de Sant Jordi per a la capella.22 La intenció, però, 
anava més enllà. Justament, el 1436, els diputats feien una primera petició a les Corts reu-
nides a Montsó perquè «la dita festa del dit beneït Sant sia d’ací avant tots anys colta».23 

Som davant d’una microarquitectura summament ornamentada que té poc a veure 
amb la “funcionalitat estructural i la simplicitat decorativa” pròpies de l’arquitectura dels 
territoris catalans des de mitjan segle xiv. «Reliquier sumptuós on es guarda la relíquia 
preciosa del Sant Cavaller patró de Catalunya», la imagina Joaquim Folch i Torres.24 

18. Ens referim a la del medalló esculpit de sant Jordi, oposada a la primitiva façana del carrer de Sant Honorat. En una societat
fortament sacralitzada, la litúrgia del poder no pot prescindir de la concurrència de la Seu i del bisbe. Pel que fa a les comandes
artístiques, la Catedral proporciona referents, models i artistes, i si s’escau, en ocasions molt especials, fins i tot alguna peça del
tresor en préstec.

19. La capella tendeix a la proporció d’un cub de 5 metres de costat. La planta és quadrada i cadascun dels costats fa uns 5,20 metres; 
els murs tenen 4,20 metres d’alçada, i el punt màxim, en la clau de volta, és de 6,85 metres.

20. No s’ha d’oblidar que la capella es trasllada a mitjan segle xvi a la planta noble de la casa, mentre que la sagristia roman al pla del 
carrer: «E la demunt dita capella tornarà e posarà aquella com vuy està sobre les dites arets e voltes noves sens nungun dan de les 
pesses e mullura que allí és [...] que sens alguna lesió nocument o perill de la altra obra de la dita casa de la Deputació sie mudada 
dita capella, pilars y archs com és dit» (Marià Carbonell i buades, El Palau de la Generalitat, del gòtic al primer Renaixement, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003, pàg. 101-107). A més, en temps de l’Audiència borbònica, va ser objecte d’una
ampliació. En afegir l’ampli espai cupulat del nou presbiteri, l’equilibri i el sentit espacial interns s’alteraren irremissiblement.
Segueix sent referent obligat l’estudi de Josep Puig y CadaFalCh i Joaquim Miret i sans, «El Palau de la Diputació General de
Catalunya», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1909-1910, 1911), pàg. 385-480.

21. Antoni de boFarull, Guia-Cicerone de Barcelona, Barcelona, Libr. Castaños, 1855, pàg. 68.
22. La cronologia del retaule s’ha fixat a l’entorn de 1435. No s’ha de confondre amb el retaule dedicat a sant Jordi que el mateix

artista pinta per encàrrec de les Corts de Montsó, entre 1435 i 1437.
23. «Car bé ens dóna de parer que semblant festa se degués colre e honrar ab ses solemnitats, atès principalment que el dit beneit

Sant Jordi e lo seu penó, és cap e vexil·le en tots los actes de batalles qui es fan per lo senyor rei nostre, e encara per qualsevol
altres, així del Principat de Catalunya com dels altres regnes e terres» (alòs-Moner, Sant Jordi..., pàg. 84-86). Vegeu també, sans 
(dir.), Dietaris de la Generalitat..., vol. I, pàg. 130-131.

24. Joaquim FolCh i torres, La Capella de Sant Jordi al Palau de la Generalitat, Barcelona, Industrias del papel, 1931, pàg. 5. Aquesta 
petita publicació té el valor històric de ser l’única monografia sobre el tresor de la capella fins ara publicada.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3008387~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1330022~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1330022~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6279315~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5933821~S23*cat
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_serveis/pdogc_dietaris_generalitat_catalunya
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1080366~S23*cat
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Ara tocava vestir aquesta arquitectura, i especialment l’altar, el punt focal que durant 
la celebració concentra tota l’atenció. En l’Edat Mitjana, la mesa de l’altar se solia decorar 
amb el retaule i el frontal.25 

Aquest davant, aquell damunt, compartint estatus i captivant mirades, però, en gene-
ral, el frontal general ha rebut molta menys atenció per part dels investigadors. Volem 
posar el focus en el fascinant i bellíssim Pal·li brodat de sant Jordi, el drac i la princesa de 
la capella del Palau del Generalitat. I tan sols després, desplaçar la mirada del frontal al 
retaule i d’aquest a la decoració de la capella sencera, per comprovar com es va desple-
gant un dens programa, devocional, moral i polític, imbricat amb l’hagiografia del poder.

25. Vegeu Josep braun, Diccionari litúrgic, Barcelona, Foment de Pietat Catalana, 1925, pàg. 15. Aquest recorregut simbolico-
al·legòric ha estat admirablement descrit pel bisbe Gulielmus Durandus, liturgista occità del segle xiii (Gulielmus durandus, 
The Rationale Divinorum Officiorum: The Foundational Symbolism of the Early Church, its Structure, Decoration, Sacraments, and
Vestments, Louisville, Fons Vitae, 2007, pàg. 27.

Restitució a escala de l’altar de la capella, amb el frontal brodat per Antoni 
Sadurní i el retaule pintat per Bernat Martorell.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b1808530~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6520690~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6520690~S23*cat
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Sortosament, el preciós frontal encara és a la capella.26 Acompanyem els diputats que 
l’any 1499 feien l’inventari de la casa: el frontal es guarda «en una caxa ample e de altaria 
de entorn hun palm», en el consistori major.

Primo, hun pali molt bell brodat de fil d’or, de argent e de seda ab la ymage de Sant 
Jordi qui mata lo drach e es de la ystoria com restaure la filla del Rey; son les dites 
ymages enbotides, ab frange tot al entorn de fil d’or, ab alguns senyals del General.27

El primer que crida l’atenció és la minuciositat amb què es descriu l’obra, la qual cosa ens 
alerta ja de la vàlua que se li confereix. El frontal de Sant Jordi de la Generalitat pot ser 
considerat una de les obres d’art tèxtil del segle xv més destacades, entre d’altres raons, 
per quelcom que el fa únic: ser un brodat en alt relleu, amb un punt màxim difícil d’ima-
ginar, de 27 centímetres.28 L’admiració que desperta el frontal ve d’antic, i no ha deixat 
mai de suscitar-la. Fins i tot en temps de l’Audiència va seguir exposant-se «devant de la 
capella lo dia de la festa del Sant mártir, ab just admiració del públich».29 La festa, llavors, 
sigui dit de passada, s’havia convertit en un veritable esdeveniment: 

Fiesta de la Solemnidad de San Jorge que·n Cataluña es de precepto por ser patron del 
Principado, y haver Juvileo plenisimo y concurso de todo el pueblo en esta Festividad.30 

Jaume Puiggarí ho avançà, atribuint el frontal a Antoni Sadurní, i la documentació aporta 
el conjunt de les dades que ho ratifiquen.31 El frontal s’executa entre el maig de 1450 i el 
maig de l’any següent, amb prou feines en un any. El cost total del frontal va sumar 1.500 
florins d’or d’Aragó i 3 sous barcelonins; les xifres parlen per elles mateixes.32 

És un brodat erudit, que defuig els dissenys més habituals. L’escena ens remet a la lle-
genda de sant Jordi i el drac, popularitzada per l’exitós recull de vides de sants que Iacopo 
da Varazze compilà a mitjan segle xiii. L’artista-brodador selecciona d’aquí i d’allà. El 
resultat és d’una innegable força decorativa, coherent i decididament efectista. Els valors 
de l’art del brodat s’allunyen dels de la pintura. No són la línia o el color, sinó les textures 
derivades del joc de reflexos, de com la llum incideix damunt la superfície del teixit o, mi-
llor dit, del fil entorxat d’or o de plata, i els fils de seda de colors. La llum, segons sigui, pot 

26. A la capella es conserva també el tern quatrecentista, complet. És igualment una obra de primera categoria, amb un extraordinari 
cicle brodat que narra la passió del megalomàrtir.

27. El 30 de gener de 1499, els diputats del General i els oïdors de comptes acorden que «totes les coses de la Deputació e casa del
General sien inventariades e acomenades a bon recapte, etc.», perquè «assí que en tot temps se’n puixe saber la veritat». Feta una 
primera i única anotació –és la referència al «retaula de la ystoria del gloriós caualler mossen Sant Jordi», la tasca s’atura i no es
reprèn fins el 17 de juliol del mateix any. Serra Ràfols, en publicar els inventaris de la Generalitat, donà a cada ítem un número
de partida, per facilitar la consulta i la cita del document (Josep de Calassanç serra ràFols, «Antics inventaris de la Casa de la
Diputació», Estudis Universitaris Catalans, XV (1930), pàg. 357-368, partida 56, f. 5v).

28. El frontal pròpiament dit fa 88 x 198 centímetres; les parts afegides ja en el segle xvi, 88 x 50’5 centímetres cadascuna; també s’ha 
de comptar l’orfrés, de 9 centímetres. Les xifres totals del conjunt són 107’5 x 318’5 x 27 centímetres.

29. Aleshores, en època de l’Audiència, es decidí treure’l del seu estoig de fusta i tenir-lo sempre exposat (AHCB, 6A-I, Reial
Audiència, Acords, 5, 1765-1772, f. 271).

30. Justament, aquest és el motiu que preserva «las mismas Alajas y Reliquias de las quales dicha Capilla es dotada, y asimismo los
adornos y adresos del Altar» (Antoni Muñoz gonzález i Josep Catà i tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), 
Madrid, Muñoz/Catà, DL 2005, pàg. 337.

31. Josep Puiggarí, «Tapit de Sant Jordi», L’Avens, II-13 (abril 1883), pàg. 158-161; aquest és el primer estudi monogràfic. Bona part 
de la documentació sobre el frontal fou publicada per Josep M. Madurell i MariMon, «El Arte en la comarca alta de Urgel»,
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, IV-1-2 (1946), pàg. 9-172 (en especial, les pàg. 9-18). Provinent de Montblanc, 
el pare Miquel Sadurní s’establí a Barcelona a inicis de segle. Pare, germà, nebots... i dones, tota una nissaga de brodadors
s’aplegà al voltant d’Antoni Sadurní. El taller va acaparar bona part dels encàrrecs durant la segona meitat del quatre-cents. L’any 
1458 fou nomenat brodador del General.

32. Val la pena posar en relació aquesta xifra amb el cost del treball en el segle xv. Així, per exemple, el salari d’un oficial de la
construcció a Barcelona era de 60 sous mensuals, és a dir, tres lliures al mes, que, feta la multiplicació, sumen 36 lliures l’any. Són 
dades relatives al cost de les obres en la Catedral de Barcelona, entre els anys 1481-1489 (Pierre bonnassie, La organización del
trabajo en Barcelona a finales del siglo xv, Barcelona, CSIC, 1975, pàg. 119).

http://ccuc.cbuc.cat/record=b6574055~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6574055~S23*cat
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3407690~S23*cat
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/avens82
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4568642~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1595273~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1595273~S23*cat
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conferir a l’obra una dimensió gairebé dramàtica. Si, a més, s’hi sumen les aplicacions en 
“alt relleu”, el resultat és absolutament nou. També són nous els requeriments necessaris 
per donar forma i volum a un teixit, a la massa informe d’una buata. El brodador, per tant, 
ha de tenir el domini de l’escultura i alhora l’habilitat d’integrar les parts modelades al 
conjunt de l’obra d’una manera harmoniosa.33 

Més que seguir argumentant, n’hi ha prou amb fixar la vista sobre el cavall brodat. L’ac-
titud i la constitució –el cavall ha de ser fort i àgil per sostenir el cavaller en la lluita– són 
les mateixes de les del cavall que Bernat Martorell havia pintat en el retaule, el volum, 
però, ara és real. Admirem la capacitat que l’artista té de modelar i conferir el sentit de 
l’anatomia de l’animal amb un material com la tela, tan poc donat a la corporeïtat, sinó 
és que té un cos dessota. Potser caldria no oblidar que som a la península Ibèrica a mitjan 
quatre-cents, lluny de les corts del Renaixement i de les pròsperes ciutats flamenques, que 
eren els focus de l’avantguarda. La plata és el metall que es correspon amb el color blanc 
del cavall del retaule. I, efectivament, tot el cos del cavall del frontal està recobert amb 
finíssims fils de plata. Quin devia ser l’impacte visual, quan la plata no s’havia oxidat! El 
cavall és molt més que una cavalcadura, en realitat és el centre de l’escena. Llançat a la 
càrrega, el seu cos assenyala la línia diagonal que vertebra la composició: coratjós, el ca-
vall s’interposa entre l’atemorida ciutat de Silene, un món, malgrat tot, humà i civilitzat, i 
el drac, l’inframón animal o, si es, vol, del pecat. Actitud del cavall, dèiem. En el llenguatge 
de la doma, “actitud” és el terme emprat per referir-se al grau d’atenció i obediència de 

33. Entre els menestrals, els únics artesans que, poc o molt, treballaven en aquesta línia, eren els cuirassers –els fabricants de cuirasses, 
la part de l’armadura que protegeix el bust–, bàsicament perquè, per tal d’esmorteir els cops i protegir el cos de la persona sota la 
planxa d’acer, encoixinaven o embuataven el seu interior. El procediment del brodat en relleu és força laboriós i complex. Els
treballs de restauració del frontal han permès contrastar-ho. Prèviament, abans de brodar la figura, s’ha de “conformar” la base a 
brodar –normalment un tafetà de seda– amb un aprest, donant-li la forma desitjada; després, un cop brodat, es col·loca a lloc i es 
farceix, habitualment amb floca de cotó (Carmen Masdeu i Luz Morata, Informe de restauració del frontal, Ref.114L127-43/2009, 
MNAC, inèdit). 

Antoni Sadurní brodador, Frontal de sant Jordi, 
el drac i la princesa, 1450-1451. Detall del cavall 
brodat en alt relleu. Capella de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat. 
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l’animal a l’ordre del genet; aquí, però, cavall i genet són una sola cosa. Noblesa de l’un i 
de l’altre, confiança en l’empresa que se’ls ha confiat: 

E car cavall és la pus noble bístia e la pus convinent a servir home, per açó de totes les 
bèsties hom eleec cavall, e donà-lo a l’home qui fo elet de mil hòmens; e per açò aquell 
home ha nom cavaller.34

En general, les cites brodades dels estilemes característics de Bernat Martorell pertanyen 
a aquest escollit univers cavalleresc. La qual cosa no exclou que Sadurní col·laborés amb 
altres pintors. Si més no, la documentació ha confirmat la seva relació amb Antoine de 
Lonhy, un pintor d’origen probablement borgonyó, actiu a Catalunya entre 1460 i 1462. 
Aquests tipus de treballs col·laterals no són tasques ocasionals per a un pintor. El mateix 
Bernat Martorell, en ser nomenat oficial del General, ho és com a pintor i banderer.35 
Sorprenentment, l’armadura de sant Jordi té poc a veure amb les convencions d’aquest 
món borgonyó). I en aquest punt podem incorporar a la historiografia del frontal brodat 
una notícia inèdita. Així, el juny de 1547, es paga al brodador Àngel Maduxer «per adobar 
y reparar lo pali maior de la capella de la casa de la Deputació, reparant y adaptant la 
imatge de sanct Jordi».36 

Voluntat descriptiva i capacitat tècnica es posen també al servei d’una renovada sen-
sibilitat envers la natura. Les oques del fossat –que Martorell ja havia pintat en el Retaule 
de la Transfiguració de la catedral de Barcelona– ara es broden en realç sobre un farcit de 
branquillons de lli, l’escuma de les aigües se suggereix amb brins de fil fortament retorçat, 
traslluint, així, el model pintat i mostrant, a l’ensems, el “saber fer” de l’intèrpret broda-
dor. El paisatge que s’estén fora muralla relata el dia a dia dels homes menant el bestiar, 
traginant mercaderies, anant al tros... per conrear aquella terra mateixa de la qual el sant 
duria el nom.37

34. Ramon llull, Libre de l’orde de cavalleria, citat per Martí de riquer, Antoni CoMas, Joaquim Molas, Història de la Literatura
Catalana, vol. 1, Barcelona, Ariel, 1964, pàg. 246.

35. «Dimarts, a V de juliol [del any mil CCCC XXXX]. En aquest dia los senyors deputats e oïdors dels comptes del dit General
provehiren ena Bernat Martorell, pintor, ciutedà de Barchinona, de ésser pintor eb banderer de la casa de la Deputació del dit
General».

36. Inclosos els materials, el fil d’or i argent, les tatxes daurades i l’encast d’algunes pedres i perles. ACA (Arxiu de la Corona
d’Aragó), N-129 (1545-48), f. 176, 15-VI-1547).

37. «En Cataluña tienen lugar interesantes transformaciones en el culto de San Jorge [...] su representación es progresivamente
desmilitaritzada y se vuelve hacia el culto agrícola, como si una vez terminada la obra de reconquista el santo dejara las armas y se 
dedicara a ocupaciones más pacíficas» (Catalina girbea, «San Miguel y San Jorge en el Mundo Medieval», Arqueologia, Historia 
y viajes sobre el mundo medieval, 16 (2006), pàg. 93-94).

Antoni Sadurní brodador, Frontal de sant 
Jordi, el drac i la princesa, 1450-1451. 
Detall del fossat amb les oques brodades en 
realç. Capella de Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat.
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És un paisatge fet per l’home i a la mida de l’home, expressió de la civilitat. Ens fa venir a 
la memòria les paraules de Marsilio Ficino, amb les quals el filòsof de l’humanisme il·lus-
trava la seva lloança de la noblesa i potència de l’home: 

Quam mirabilis per omnem orbem terrae cultura! Quam stupenda aedificiorum 
structura et urbium! Irrigatio aquarum quam artificiosa! 

L’admirable cultiu de la terra, les impactants fàbriques dels edificis i les ciutats, l’engi-
nyosa conducció de les aigües,38 talment com si fossin fragments escollits del nostre frontal 
brodat. El tractament en profunditat del paisatge, que s’enfila fins a la mateixa línia de la 
costa, contrasta dràsticament amb el locus ancestral i primari que habita la bèstia, confi-
nada en les soles dues dimensions del pla. 

El mecanisme de correspondències no s’atura. Des del punt de vista de la composició, 
cavall i drac vénen a ser dues forces paral·leles i antagòniques, l’una ascendent i l’altra 
descendent... que inevitablement condueix a la caiguda. Amb la llança al rest, però, sant 
Jordi està a punt per al combat. La tensió es resol en el punt on es toquen la peülla del 
cavall i el musell del drac. Tota l’obra pot ser llegida d’acord amb aquests dos nivells anti-
tètics: sant Jordi guarda el lloc on s’entrecreuen els camins del bé i del mal, talment com 
les antigues i monumentals creus de pedra que emparaven el pelegrí. I és que la veritable 
lluita en el camí de la vida és amb un mateix. 

38. Hom pot veure una canonada gris que, des del pou, va resseguint el perfil de la muralla. Vegeu Marsilii FiCini, Opera, Basilea, 
1576, vol. 2, L. XIII, cap. III, pàg. 296-297.

Antoni Sadurní brodador, Frontal de sant 
Jordi, el drac i la princesa, 1450-1451. Detall 
dels homes menant el bestiar, traginant 
mercaderies, anant al tros... per conrear 
aquella terra mateixa de la qual el sant duria 
el nom. Capella de Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat. 

Esquema compositiu del frontal. El Frontal de sant Jordi, el drac i la princesa és un brodat erudit,  
meditat i complex. El cavall i el drac vénen a ser dues forces antagòniques i en tensió, l’una ascendent  
i l’altra descendent, que inevitablement condueix a la caiguda.
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El frontal ultrapassa la seva realitat material i artística, sent la plasmació d’una manera 
d’entendre el món, una veritable cosmogonia. Tot i la seva posició als peus de l’altar, el 
pal·li, sens dubte, està a l’altura conceptual i doctrinal del retaule. Del frontal al retaule, 
dèiem, amb el propòsit de fer palès l’estret lligam artístic i simbòlic entre aquestes dues 
valuoses peces del mobiliari litúrgic de la capella. 

És molt el que ja s’ha dit sobre el Retaule de sant Jordi de la capella de Bernat Marto-
rell, i no és el cas de repetir-ho.39 Els estudiosos han procedit a la reconstrucció virtual del 
retaule, avui desmembrat i dispers, repartit entre l’Art Institut de Chicago (la taula cen-
tral amb la lluita de sant Jordi amb el drac per alliberar la princesa), Museu del Louvre de 
París (les taules laterals amb les escenes de la passió del sant) i el Philadelphia Museum of 
Art (el coronament del retaule, amb la Verge i el Nen, les Virtuts Cardinals i dues figures 
femenines, de les quals volem parlar tot seguit).

Abans, però, és important retornar el retaule a la capella, ni que sigui virtualment, i 
provar d’imaginar-lo damunt l’altar, juntament amb el frontal, restituint-li, així, la pro-
porció deguda en relació amb l’espai insòlitament escàs. No és un retaule de gran aparell, 
devia arribar als tres metres i mig i escaig. El que volem és subratllar aquesta petitesa,40 
que contrasta amb l’altíssima qualitat tècnica i material.41

La taula de Filadèlfia ha sigut l’última en incorporar-se al debat historiogràfic.42 Les 
virtuts s’identifiquen fàcilment gràcies als atributs: la Temprança, que vessa aigua en una 
ribella, la Prudència, amb la llanterna, la Fortalesa, amb un escut i una espasa, i la Justícia, 
amb les balances.43 És important fer notar que es tracta de les virtuts cardinals certament 
molt més incardinades, mai millor dit, amb la dimensió moral de la vida. Són elaboracions 
i temes compartits de fa segles, interessen a l’individu i a la col·lectivitat, la comunitat 
sencera, que s’organitza i vetlla pel bé comú. És un tema ètic que transcendeix la moral 
cristiana i té la seva projecció en l’àmbit civil. No és casual que l’obra de la Generalitat 
coincideixi pràcticament en el temps amb l’encàrrec que, en la veïna casa del Consell, hom 
feia de dues vidrieres amb les quatre virtuts cardinals en forma de persones.44

Qui són les altres dues figures femenines que s’asseuen als peus de la Mare de Déu 
amb sengles filacteris a la mà? Al nostre entendre, la clau per identificar-les està en la di-
ferència d’edat (de fet, s’assemblen). Podem comprovar-ho veient el detall en una antiga 
fotografia de l’Arxiu Mas. Fixem-nos que la dona de la dreta té la cara demacrada i les gal-
tes xuclades d’una vella. Per això ens sorprèn veure com, després d’una “restauració”, la 

39. Guadaira MaCías i Rafael Cornudella, «Bernat Martorell i la llegenda de Sant Jordi. Del retaule als brodats», Locus Amoenus, 11 
(2011-2012), pàg. 19-53.

40. Així ho confirma la descripció de la cortina que resguardava el retaule en l’inventari de 1499: «vna cortineta petita de vellut
negre deuant lo dit retaula en la qual cortina ha vna frange d’or e de grana» (serra ràFols, «Antics inventaris..., partida 5).
Desconeixem si la cortina cobria el retaule sencer, en tot cas era una «cortineta» [sic] i endemés, «petita». En l’inventari de 1499, 
també s’esmenta la cortina blanca que, com prescriu l’ús litúrgic, servia per velar el retaule en temps de quaresma: «Item vna
cortina blancha quis posa deuant lo retaula de la capella en la coresma» (serra ràFols, «Antics inventaris..., partida 31). Vegeu 
també, Joseph gudiol i Cunill, El Mobiliari Litúrgich. Resum arqueológich. Vic, s.n., 1920, pàg. 48. 

41. Fa 309,6 centímetres de llargada per 204,1 centímetres d’amplada (hem sumat les mides que donen els catàlegs dels respectius
museus). Caldria afegir la predel·la i la part del guardapols. Com és sabut, i malgrat que, amb el temps, la historiografia ha anat
acumulant evidències, no tenim “el document” que precisi la filiació del retaule. Les mides en qüestió no són, doncs, únicament
xifres; si calgués, procurarien una altra sòlida base argumental.

42. Vegeu Santiago alColea blanCh, «Bernat Martorell. Retaule de Sant Jordi (ca. 1435)», dins Josep braCons i Jesús Mestre, Art
català al món, Barcelona, Edicions 62, 2007, pàg. 72-75. Al marge de qualsevol altra consideració, tal com suggereix l’historiador, 
convé mirar també les taules pel darrere i comprovar la correspondència en la disposició dels taulons.

43. Les figures de les virtuts ja són presents en algunes de les grans portades monumentals de les catedrals franceses, però se
sistematitzen i se’n fixa el nombre cap a la fi del segle xiii, en el context de l’art trecentista italià. Vers el 1305, Giotto pintà
en grisalla la sèrie completa de les al·legories de les virtuts i els vicis –els seus contraris– a la capella dels Scrovegni de Pàdua;
també Andrea Pisano contribuí a la tipificació de les virtuts “italianes”. És l’ordenació que finalment ha quedat recollida en les
ensenyances del catecisme. En el context francès, el tema fou estudiat per Émile Mâle, L’Art Religieux de la fin du Moyen Âge en
France, Paris, Armand Colin, 1995 (1908), pàg. 309 i següents.

44. duran i sanPere, La casa..., pàg. 36. Temps a venir, les virtuts cardinals s’esculpiren també en la nova façana de la Generalitat,
davant de l’església de Sant Jaume.

http://raco.cat/index.php/Locus/article/view/265492
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figura no sols s’ha rejovenit, sinó que, fins i tot, ha canviat de fesomia. És una intervenció 
que no s’entén, no té res d’innocu i sí, en canvi, conseqüències greus de cara a la lectura i 
interpretació de l’obra.45

Reprenem el fil de l’anàlisi. En la taula de la marededéu s’estableix, doncs, una contra-
posició entre aquestes dues figures femenines en termes de joventut i vellesa; la dimensió 
teològica que la sustenta és la idea de “plenitud” de vida. La nostra hipòtesi és que aques-
tes figures són les al·legories de l’Antic i del Nou Testament o, si es vol, de la Sinagoga i de 
l’Església. Ajuden a confirmar-ho el gest, els filacteris que sostenen i el lloc que ocupen a 
banda i banda de la Verge. Vegem-ho. Església i Sinagoga compten amb una rica tradició 
en imatges. No sempre han tingut forma humana, de vegades es recorre a la metàfora de 
l’arbre viu i l’arbre sec. L’Església sol representar-se com una dona jove amb l’estendard 
de la Resurrecció; la Sinagoga és, en canvi, una dona vella amb un bordó partit i els ulls 
embenats, perquè encara no coneix la bona nova de Crist en els Evangelis. A mida que 
avança l’Edat Mitjana, canvia el sentit de la representació: ja no hi ha antagonisme en-
tre elles, Església i Sinagoga donen compliment a la profecia messiànica. El missatge és 
idèntic al que expressen les figures amb el moviment de les mans. La jove, personificació 
del Nou Testament, té l’índex alçat, és el gest inequívoc de qui afirma o proclama; l’altra 
dona, en canvi, recull la mà sobre el pit, com qui escolta i assenteix. Són els codis de l’ora-
tòria, que també els pintors varen fer seus. 

Per la seva banda, el filacteri, si bé podria semblar un atribut ambigu, funciona prou bé 
a l’hora de comunicar la idea abstracta. Aquesta característica banda de pergamí que s’en-
rotlla als extrems, és el recurs que, en mans de pintors i escultors, ha fet parlar les imatges. 
I amb la precisió de qui sap perfectament què vol expressar, veiem com el filacteri de la 
figura del Nou Testament es desplega cap a dalt, com volent corroborar la vigència d’allò 
que és dit, l’oberta manifestació dels Evangelis; mentre que el rotlle cartaci dels temps 
antics, els de l’Antiga Llei, es corba damunt la falda de l’altra figura, com senyalant que 
aquell és un temps ja passat. Els filacteris lliguen les figures també conceptualment –allò 
que està escrit– i visualment, el ritme sinuós del traç s’acorda amb el filacteri que sosté la 
Mare i desplega el Fill. La continuïtat meravellosa de l’Antic i el Nou Testament, que els 
artistes expressaren de formes tan diverses, apareix ara, seguint el signe del temps, com 
una relectura personal d’aquelles sacre conversazioni dels altars renaixentistes italians.46

La reciprocitat entre la maternitat de Maria i la divinitat del Fill es manifesta fefaent-
ment en la corona de llum o màndorla que els rodeja. Perquè el vel que enterbolia la lectu-
ra de l’Antic Testament s’ha descobert amb la vinguda de Crist, així ara nosaltres, amb la 
cara descoberta, contemplem «com en un mirall, la glòria del Senyor» (2Co 3, 18). Podem 
distingir amb claredat que hi ha dos feixos de raigs, amb dos punts focals diferents: Mare 
i Fill, que amb la seva plenitud tot ho il·luminen. Aquesta és la transcendència de la icona 
feta llum. No passem per alt que és la Mare de Déu coronada, Mare del Senyor i Rei- 
na del cel, i principal mediadora entre Déu i els homes. Quina major majestat per a la 

45. Arxiu Mas, clixé núm. G/A-8844. No coneixem les circumstàncies en què s’ha dut a terme aquesta intervenció, en tot cas, és
important recordar que el restaurador hauria de treballar sempre en estreta col·laboració amb l’historiador de l’art. Rosa Alcoy,
en un estudi publicat recentment, «Obres mestres de la pintura gòtica catalana a Amèrica: del Políptic Morgan a la Mare de Déu 
de Filadèlfia», dins Rosa alCoy (dir.), Art fugitiu. Estudis d’art medieval desplaçat. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014,
pàg. 182-207), proposa identificar les dones amb filacteris com a sibil·les i/o profetesses.

46. Aquesta és la idea que el mestre de la Seu d’Urgell plasma en la taula de Sant Jeroni en el desert, avui en el MNAC (c. 1495),
sense apriorismes ni metàfores. Sant Jeroni s’agenolla devotament als peus de l’altar parat per adorar el crucifix, que, de manera 
simbòlica, es col·loca entre dos llibres: a la dreta del Crist crucificat, el llibre del Nou Testament, relligat en vermell, referent al
sacrifici; a l’esquerra, de verd, el color litúrgic menys significat, el llibre de l’Antic Testament. En el pol oposat, podem citar un
exemple que tradueix aquesta construcció teològica en la imponent maquinària d’un retaule d’escultura del segle xvi: vegeu Anna 
Muntada i torrellas, «De la gloriosísima y purísima Madre de Dios. Claves para una lectura iconogràfica del retablo mayor de
la S.I. Catedral de El Burgo de Osma», dins Juan Carlos atienza ballano, Llena de gracia. Iconografía de la Inmaculada en la
Diócesis de Osma-Soria, El Burgo de Osma, Catedral del Burgo de Osma, 2005, pàg. 77-119.
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reina del cel, que asseure’s en un tron de núvols tenyits pel roig del foc que tot ho inflama, 
en el cel empiri –un no lloc sense temps– on regnar eternament. Tot plegat, per assenyalar 
que la Mare de Déu ja és en en el designi diví. 

L’or i el vermell són omnipresents també en els celatges i els núvols de les escenes del 
martiri de sant Jordi dels laterals del retaule. Són convencions tècniques en voga en la 
pintura de l’època, però també es poden llegir en clau simbòlica com un recurs que servi-
ria per a unificar a nivell conceptual i visual el retaule (pensem en la dimensió exemplar 
del miraculós martiri). Or i vermell, insistim, que casualment o sortosament són també els 
colors del senyal heràldic dels reis i del Principat. Com hauria dit sant Tomàs d’Aquino, la 
bellesa resideix no sols en l’harmonia i proporció de les parts, sinó en «la lluminositat del 
color degut» (Summa theologiae, II-II, 145, 2). Si bé, a hores d’ara, ja sabem que no res en 
aquest context és casual.

Els estudiosos del retaule ja han advertit la particularitat d’aquesta taula de la mare-
dedéu que corona el conjunt substituint el Calvari.47 Manca el Crist crucificat, però tenim 
el Nen, que ha vingut a complir la promesa de redempció; i també tenim l’abanderat de 
Jesucrist, el seu alter ego, no debades el senyal de sant Jordi amb la creu vermella és el 
mateix que duu el Jesucrist ressuscitat. Sant Jordi és en la clau de volta de la capella, en 
el retaule, en el frontal i també sobre l’altar. En el calze –seguim l’inventari de la capella 
de 1499– que té «lo crucifix enbutit en lo peu ab la Maria e Sant Johan, e altre part del 
dit peu, al endret del dit crucifix, Sant Jordi»; i també en la creu, «ab dos tabernacles en 
la hu dels quals una ymage de nostra dona fet de bulto ab lo Jesus al bras (...) E en l’altre 
tabernacle la ymage de Sant Jordi ab lo drach».48 Així, sense solució de continuïtat, hom 
passa del Fill encarnat a sant Jordi, i d’aquest a la Mare. Si primer la concordança era 
Calvari-sant Jordi, tot seguit passa a ser sant cavaller-nostra Senyora. 

El programa del retaule, i el de la capella sencera, basculen efectivament entre la 
dimensió sacra i devocional que els és inherent, i aquesta altra dimensió laica, ressò de 
la poderosa tradició cavalleresca. Doncs, per al cavaller celestial no pot haver-hi més alt 
anhel que estar al servei de madona santa Maria, i trobar-se als seus peus, talment com en 
el nostre retaule es disposa. «I es que (...) de tu brollen totes les virtuts, com de les dèus 
d’una font; car lo que tu dónes es la perfecta saviesa i l’honor séns màcula; cada sobirana 
virtut es en tu distinta, omplint la perfecció del teu reialme», són les escollides paraules 
d’un cavaller pisà del segle xiii a la seva dama.49 

Aquestes consideracions ajudarien a entendre una altra dissonància iconogràfica en 
l’ornamentació de la capella: la representació, en les mènsules esculpides de la volta estre-
llada, dels quatre evangelistes amb el corresponent animal del tetramorf, el filacteri, i no 
un llibre, sinó dos! Els animals perden part de la seva força simbòlica per convertir-se en 
dòcils companys; l’atrezzo denota familiaritat amb l’univers escripturari; també els gestos 
dels evangelistes són reveladors, compulsant un exemplar... llegint amb la ploma a la mà, 
com si fossin àvids lectors de les Sagrades Escriptures. I els llibres? Repetits insistent-
ment, fins a vuit vegades, els llibres servirien com a recordatori simbòlic de la continuïtat 
del temps; hom restituiria visualment de nou, amb els dos llibres, la unitat de l’Antic i el 
Nou Testament. El Crist encarnat divideix la història del món: amb el Nou Testament 
comença la història de la humanitat redimida que finalitzarà en el dia del Judici.

47. En el retaule de Sant Vicenç de Menàrguens (avui al MNAC), també de Bernat Martorell, la Verge de la Misericòrdia substitueix 
el tradicional Calvari.

48. Vegeu serra ràFols, «Antics inventaris..., partides 26 i 49. Aquesta és la sumptuosa creu del primer conjunt d’argenteria
litúrgica. La creu de cada dia, sobre l’altar, és «un crucifix de bulto petit ab lo peu de fusta» (serra ràFols, «Antics inventaris..., 
partida 6).

49. Citat per John rusKin, Els lliris del jardí de la reina, Barcelona, 1909, pàg. 41.
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El desplegament programàtic tampoc no acaba aquí. A banda dels evangelistes, en qua-
tre de les claus secundàries de la volta veiem les representacions de patriarques i reis de 
l’Antic Testament. Reconeixem un rei i també Moisès, el portador de les taules de la llei 
i guia del seu poble en el desert. La seva presència queda plenament justificada perquè, 
amb ell, s’inaugura el temps sub lege, que, en el llenguatge jurídic, significa que tot poder 
està sotmès a la llei. I justament la llei es troba en el nucli de la concepció del poder polític 
en l’època. Aquest és el sentit últim del concepte de “juscentrisme” polític o imperi del 
dret, «per ser expressió de la veritat, regia la vida de tot el poble, fins i tot el seu màxim 
representant estava sotmès a aquest dret», en paraules de Tomàs de Montagut.50 Cal re-
cordar aquí que una de les funcions confiades a la Generalitat és l’observança de privilegis 
i constitucions.

50. Citat per Isabel sánChez de Movellán, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
2004, pàg. 23; Elisa varela rodríguez i Núria jornet benito, «Las idea del cuerpo y del buen gobierno en el ‘Prólogo de las Leges 
Palatinae’», dins Gisela drossbaCh i Gottfried KersCher (eds.), Utilidad y decoro. Zeremoniell und Symbolische Kommunikation
den ‘Leges Palatinae’ König Jacobs III. von Mallorca (1377), Wiesbaden, Reichert Verlag, 2013, pàg. 55-65.

Sant Joan Evangelista, amb l’animal del 
tetramorf, el filacteri i no un sinó dos llibres. 
Mènsula esculpida de la volta de la capella 
de Sant Jordi de la Generalitat. 

Decoració esculpida de les claus de volta de 
la capella de Sant Jordi de la Generalitat. 
En les claus principals veiem els senyals 
heràldics del rei i de la Generalitat; i 
en les claus secundàries de la volta les 
representacions de patriarques i reis de 
l’Antic Testament.
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Ens hem demorat en aquestes reflexions al marge de la qüestió artística, perquè ens aju-
den a llegir entre línies. En efecte, fixem-nos ara en els senyals heràldics de les claus de 
volta de la capella. Ens interessa el senyal del rei. És un escut oscat, el dels tornejos, reves-
tit ad hoc amb tota la pompa del llenguatge heràldic. El que ens ha cridat l’atenció és que 
la insígnia reial no està sola, sinó rodejada de quatre petits escuts amb la creu vermella 
sobre camp blanc –de gules i de plata– que són les armes del General, sostingudes, al seu 
torn, per quatre parelles d’animals, entre els que reconeixem un lleó i una lleona i, tal 
vegada, una parella de gossos; fortalesa, fidelitat... no passem per alt les implicacions sim-
bòliques. En la imatge, trasllueixen la realitat i la idea del temps, com si es fessin visibles 
els termes d’una relació entre la institució i el rei, no sempre de fàcil avinença.

Servint-se del llenguatge heràldic, hom vindria a remarcar, doncs, la naturalesa del 
poder polític, fent explícita referència al poder sobirà, limitat per la naturalesa mateixa 
d’aquest poder i per la realitat constitucional del país. La clau és l’exercici de la política, i 
la qüestió és el com: com es negocia i es deté aquest poder. 

Si bé els actes emanen de l’autoritat sobirana, són les Corts –i la Generalitat en tant 
que comissió delegada–, les qui els sancionen. És peremptori remetre’ns a les convocatò-
ries i intervencions a corts.

«... senyora, siats bé armada en lo regiment de la cosa pública»

Corts, parlaments i ambaixades foren l’escenari propici per a l’ús de la paraula i l’exercici 
de la política. Proposicions, discursos i deliberacions conformen un capítol extraordinari 
en la història política del país. Assenyalem la importància de les proposicions reials, que 
el monarca, o el seu representant, pronuncia a l’inici de la convocatòria. Aquesta oratòria 
segueix els models de l’eloqüència; hi abunden lloances, exhortacions, peticions, etcètera, 
barrejades amb cites extretes sobretot de l’Antic Testament.51 El joc de correspondències 
Antic-Nou Testament brinda els models que serviran en el «present, històric –el temps 
neotestamentari–, en què l’home pren les seves decisions ètiques i es realitza». Tot gira 
entorn de la paraula. De l’ús de la paraula en depèn el correcte funcionament de la cosa 
pública. Així, la paraula prudent i conciliadora permetrà actuar en l’esfera política sense 
recórrer a la violència. Prudència, temprança, justícia, fortalesa, sí, són les virtuts que 
acompanyen la marededéu que corona el retaule de la capella. 

Cada element dels arreus i dels ornaments de la capella de la Diputació del General 
es col·loca com si fossin les peces en un tauler d’escacs. Veure la relació entre elles ens ha 
permès avançar en la comprensió del conjunt. Aquí s’aboca molt més que la sòlita cultura 
d’artista, és cultura d’un comitent lletrat. No passem per alt els tempos i les circumstàncies, 
per això ens hem fixat en la figura de fra Marc de Vilalba, diputat eclesiàstic i primer abat 
de Montserrat.52 

Marc de Vilalba es troba al capdavant de la Generalitat justament en dos moments 
claus de cara al futur i l’evolució de la institució. La primera vegada, l’any 1413, coincidint 

51. A les nostres terres, serà a partir de Jaume I –sobre la base de la llengua i de l’organització institucional– que trobem les primeres 
mostres d’oratòria política catalana. Vegeu Ricard albert i Joan gassiot (eds.), Parlaments a les Corts Catalanes. Barcelona,
Barcino, 1928, en particular, la «Introducció», pàg. 5-14.

52. Fou el primer abat de Montserrat, nomenat per Benet XIII, l’any 1409. Per aquestes i altres notícies vegeu Francesc Xavier altés 
i aguiló, «A l’entorn de la vida i de l’activitat de Marc de Vilalba, primer abat de Montserrat (1409-1439)», Studia Monastica, 
48-1 (2006), pàg. 101-164.
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amb la fundacional reforma que confereix a la Generalitat l’estructura definitiva. Ja al 
final de la seva trajectòria política, presideix la Generalitat, en el trienni en què es dóna 
l’empenta a la construcció de la casa gòtica i es basteix la capella, com d’una revolada, de 
febrer de 1433 a juliol de 1434; poc més d’un any, doncs, per a un projecte, el de la capella, 
que pensem hauria anat madurant al llarg dels anys, si la nostra hipòtesi és correcta.

Marc de Vilalba fou un actor principal de la política del seu temps. Va saber jugar el 
seu paper com a home d’Església, a Ripoll i a Monserrat, i també com a conseller reial, 
parlamentari i diputat del General. No descuidà tampoc els seus interessos culturals; del 
seu afany pels llibres en tenim prova en la seva notable biblioteca i en l’acte de donació  
de cinc còdexs, en la seva majoria relacionats amb els comentaris i els llibres de la Bíblia, 
al monestir de Montserrat.53 Fou també un constructor, en el sentit més ampli del terme. 
Ell confirmà la confraria i els capítols de Nostra Senyora de Montserrat i redactà les cons-
titucions per a la vida comunitària. 

D’entre els materials vinculats a l’abat, el document clau, al nostre entendre, és la res-
posta que Marc de Vilalba pronuncià en les Corts de Tortosa a la proposició de la reina 
Maria, el 26 de maig de 1421. És un discurs directe, escrit en la llengua materna, «jo entén 
a parlar devant vostre magnificència en vulgar e ab estil fort clar». El llenguatge, afegi-
ríem, és religiós, literari i polític alhora, ple d’imatges, plàstic, ric en correspondències 
simbòliques (juga constantment amb l’alternança del tres i el quatre). Aquest discurs ja 
té un lloc en la historiografia catalana, nosaltres ara el recuperem per la història de l’art 
català.54 

Per valorar-lo, hem de situar-nos en context: el rei és absent i l’assemblea es troba 
novament en la necessitat de fer de contrapès a l’autoritarisme regi. «Doncs, senyora molt 
excel·lent, vós qui tenits lo ceptre en la regió de Celtibèria (...) perquè pugats aquella bé 
governar (...) prenats les armes de Déu ab què puscats resistir». Se serveix també de me-
tàfores manllevades del món cavalleresc: 

Tota persona qui vol batallar se deu bé gornir e armar (...) e com la vida de l’ho sia 
cavalleria sobre la terra (...) és necessari que vós, senyora, siats bé armada en lo 
regiment de la cosa pública. 

L’orador exposa quines són aquestes armes: tres pedres i quatre peces d’arnès. «Aquestes 
tres pedres designen tres virtuts teologals: fe, esperança i caritat»; a continuació, fa les 
obligades explicacions d’ordre teològic i devocional, i conclou, ja en l’orde polític, que 
«per les dites tres pedres son figurats los tres braços d’aquesta cort; e en la concòrdia 
d’aquests vos devets armar (...) Los quals ensemps units e concordants, la cosa pública és 
feta pus fort contra totes coses adversanes».

Segonament, –i aquest és el punt on nosaltres volíem arribar– «Vos devets gornir, etc.: 
primo, de cuiraces, qui guarden tot los cors; secundo de bacinet, qui guarda lo cap; tercio, 
d’escut, qui guarda lo cor; quarto, de llança, qui nafra e repel·leix l’enemic. Senyora molt 
excel·lent, aquestes quatre peces d’arnés són quatre virtuts cardinals de què devets ésser 
armada: de justícia, temperància, fortalesa e de prudència».

La cita és prou eloqüent. El discurs avança amb raonaments teològics, morals i polí-
tics, analitzant la vinculació de les virtuts a l’exercici de la cosa pública. La Justícia, que 
és la cuirassa, guarda tot el cos públic –allò que és la força de la col·lectivitat que viu en 

53. Annals de Montserrat, 1430. Vegeu altés, «A l’entorn..., pàg.122-123.
54. albert i gassiot, Parlaments..., pàg. 140-150. Vegeu també Jaume viCens vives, Els Trastàmares (segle xv), Barcelona, Vicens

Vives, 1980, pàg. 113-118.
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comunitat i singularment «estatuint e ordenant lleis justes e aquelles observant». La Tem-
prança, que és el casc, guarda el cap i la persona de tot desig i acte sense enteniment. Se-
guint amb el símil, l’escut s’associa a la virtut de la Fortalesa («Tercerament, devets ésser 
armada, etc. Per l’escut és entesa virtut de fortalesa, car devets totes coses adverses pa- 
cientment sostenir per la cosa pública»). La llança, per últim, és entesa com la Prudència 
(«Així la persona per prudència veu les coses sinistres de lluny e deu-hi tantost ocórrer».55

Tornant al retaule de la capella, no cal dir que aquestes són les virtuts que trobàvem a 
la taula de la marededéu. De fet, el fragment citat donaria raó de la substitució de la co-
lumna, l’atribut habitual de la Fortalesa, per l’escut i l’espasa, tal com veiem en la pintura. 
Canviar la columna per l’escut implica deixar enrere una actitud passiva, de resistència, 
en favor d’una intenció més volitiva, de lluita. Justícia i Fortalesa, a un costat, Temprança 
i Prudència, a l’altre; pot semblar una subtilesa, però, fins i tot, el com s’aparien i el lloc 
que ocupen tenen una funció demarcativa. Fortalesa i Justícia s’avenen amb la imatge del 
Déu combatiu i justicier de l’Antic Testament i s’asseuen, doncs, amb l’al·legoria de la 
Sinagoga. Per contra, Prudència i Temprança són les virtuts que reclamen els temps nous, 
de la història, per això s’asseuen juntament amb l’Església a la dreta de la Verge.

Fins aquí el comentari del discurs de l’abat Marc de Vilalba a les Corts de Tortosa, un 
discurs dens d’idees, com de fet ho és el programa dens i compacte de la capella. Pot ser 
vist com una summa de principis per al bon regiment de la nació i del poble. Tant per dir 
en tant poc! Llavors, el frontal, el retaule i la decoració de la capella sencera adquireixen 
el valor de traducció visual, d’una manera d’entendre l’acció individual i col·lectiva en 
l’àmbit de la cosa pública.

És inevitable fer referència al cicle del Bon i del Mal Govern de Siena i, és clar, a les 
al·legories de les Virtuts que l’alenen. Els frescos es despleguen sobre els murs de la Sala 
della Pace del Palau Públic de Siena. L’obra és, a hores d’ara, un lloc comú de la historio-
grafia artística. Al marge de qualsevol altra consideració, el que sobta és la brillant deter-
minació amb què Ambrogio Lorenzetti presenta la tesi de què l’únic bon govern és el que 
és en benefici d’un i de tots, deixant enrere els sòlits supòsits de la inspiració divina, o de 
legitimitat de la justícia, etcètera.56

Hi ha tot un seguit d’episodis que, directa o indirectament, lliguen l’abat de Mont-
serrat i la reina lloctinent. Per descomptat, les diverses ocasions en què Marc de Vilalba 
intervingué en els parlaments i Corts. Al seu torn, Maria de Castella pelegrinava a la 
muntanya santa el 1416; seria llavors que s’enduria les esportelles, els senyals, que la reina 
«doná e compartí entre sues companyes per ço que aquells aportassen en demostracio de 
venguda de Romiatge».57 La medalla ens interessa, perquè apareix la imatge de la Mare 
de Déu dempeus davant d’una serra i l’escut de l’abat, faixes de gules i or.

La Mare de Déu dempeus figura també en el notabilíssim segell de l’abat (es troba en 
un document de 1420, conservat en l’Arxiu Capitular de Barcelona): un delicat dosseret 
gòtic amb pinacles, claraboies i arcbotants, aixopluga l’elegant Mare de Déu coronada 
que sosté el Nen i una flor de lliri.58

55. Més endavant, el discurs se centrà en la veritable qüestió a debatre, que era la interpretació de la llei i el límit dels poders que el
rei havia atorgat a la seva esposa.

56. Vegeu Patrick bouCheron, Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images, Paris, Seuil, 2013; i l’estudi, ja
clàssic, de Chiara Frugoni, «Il govemo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell’ affresco di Ambrogio Lorenzetti», Quaderni 
Medievali, 7 (1979), pàg. 14-42, i 8 (1979), pàg. 71-103.

57. Anna M. balaguer, «Les medalles montserratines del s. xv», Acta Numismàtica, 19 (1989), pàg. 170-171; de la mateixa autora:
«Noves dades sobre la medallística montserratina dels segles xv-xvii», Acta Numismàtica, 30 (2000), pàg. 150 i següents. 

58. Als peus de la Mare de Déu, veiem la figura de l’abat. El segell té forma d’ametlla, és de cera vermella, fa 60 x 37 mil·límetres.
Vegeu altés, «A l’entorn..., pàg. 124, en què dóna la notícia.
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I així, finalment, tornem a la capella del General, o millor dit, a l’antiga sagristia, on 
altra vegada trobem la imatge de la Mare de Déu amb el Nen en braços i amb el lliri a la 
mà, aquest cop, però, esculpida en el penjant de la clau de volta. No està sola, l’acompa-
nyen sant Marc amb el lleó, sant Francesc i sant Bernat, els sants patronímics dels diputats 
del trienni en què es construí la capella.59 

El passat sobreviu en les imatges. Si els textos van ser afer de clergues, les imatges són ara 
un assumpte de tots, perquè perduren i recullen el sentit últim oferint-se a la visió i a la 
meditació sostinguda per la memòria. Hi ha tantes raons que fan aquesta obra de la cape-
lla, discretament orgullosa, tan actual! Per citar-ne sols una: la pressió que patia la terra 
i el seus pobladors per la llunyania d’un rei que havia establert la cort a Nàpols, i per a 
qui el Principat no era ja el centre. sinó una perifèria. 

Hi ha camí, i cal recorre’l. Com hauria dit sor Eulàlia Anzizu, il·lustre predecessora en 
la història de l’art català: 

Hi ha feyna; la restauració material, aixís com la moral, no sab trobar terme.60

59. Partint d’aquestes noves aportacions, s’obre un nou capítol: el de la lectura comparada dels programes decoratius de les capelles 
del General i del Consell. Mentre els consellers opten per la visualització, o millor dit, individualització (si tenim en compte el
realisme dels retrats) de la representació de llur poder (i, en definitiva, del de la ciutat davant dels altres poders), els diputats
advoquen per una imatge més velada, els individus segueixen essent-hi, però l’accent, en últim terme, es posa en la concepció i
representació de la idea de govern.

60. Eulàlia anzizu, Fulles Històriques de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona, Estampa de F. Xavier Altés, 1897, pàg. 204, una de les 
primeres obres d’història de l’art escrites en llengua catalana, sinó la primera, amb el permís, si és el cas, de Jaume Puiggarí i la
seva Garlanda de Joyells. Estudis i impressions de Barcelona monumental, Barcelona, Imp. La Renaixensa, 1879. Entenem que l’obra 
de Puiggarí aplega una sèrie de treballs publicats, i no té una concepció original unitària. Les Fulles Històriques de Santa Maria de 
Pedralbes són, en canvi, molt més que la crònica del monestir; sor Eulàlia aborda la història constructiva de l’edifici i de les obres 
patrocinades per les abadesses, parteix del document (va organitzar l’arxiu del monestir), i mira de relacionar-lo amb les obres con- 
servades, contextualitzant i valorant alhora.

Clau de volta de la sagristia, amb les armes del rei, rodejades per les figures de la Mare de Déu amb el Nen i el lliri a la mà; i de sant 
Marc, sant Francesc i sant Bernat, sants patronímics dels diputats del trienni en què es construí la capella.
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Unes notes sobre la senyoria i el municipi a Flix i la Palma, 
baronia de Barcelona (segles xiv-xviii)

Josep Serrano Daura* 

La comunicació que presentem en aquest nou Congrés d’Història de Barcelona se centra 
en els règims senyorial i municipal vigents a la Baronia de Flix i la Palma, a la Catalunya 
Nova, sota el domini i la jurisdicció de la Ciutat de Barcelona entre els segles xv a xviii.

La baronia de Flix i la Palma

L’antiga Baronia de Flix i la Palma comprèn un territori coincident aproximadament amb 
els actuals termes municipals de Flix i la Palma d’Ebre, a un i altre marge del riu Ebre, a 
la comarca de la Ribera d’Ebre en el seu límit nord-est, als límits amb el Priorat per l’oest 
i al sud de les comarques lleidatanes del Segrià i les Garrigues.

El castell i els termes de Flix són conquerits als sarraïns per Ramon Berenguer IV, 
com tot el territori de les actuals comarques de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta, entre 
els anys 1148 i 1153.1 El mes d’agost d’aquest darrer any el comte dóna el castell i termes 
de Miravet a l’Orde del Temple, a la mateixa ribera de l’Ebre, i en aquest acte també els 
lliura una heretat en terme de Flix, pel que suposem que en dit moment el seu territori ja 
estarà ocupat per les forces cristianes.2

Simultàniament, Ramon Berenguer IV s’adreça als sarraïns que habiten tota la ribera 
de l’Ebre, inclòs Flix, concedint-los una Carta de seguretat perquè hi romanguin conser-
vant la seva fe, la seva cultura, el seu dret i la seva organització política comunitària. No 
coneixem la data exacta d’aquesta concessió, però hom acostuma fixar-la entre els anys 
1153 i 1159.3

* Aquest treball forma part de les activitats del Projecte d’Investigació de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament
i Innovació (Ministeri d’Economia i Competitivitat), DER 2012-39719-C03-02: «Cultura política, doctrina jurídica i govern a
Catalunya i València (segles xvi-xviii)», dirigit pel Dr. Xavier Gil Puyol.

1. El 1148 o 1149 s’havia conquerit Ascó, i el 1153, quan el comte de Barcelona féu donació a l’Orde del Temple de la Batllia de
Miravet (Josep serrano daura, La Pobla de Massaluca (Terra Alta), Ajuntament de la Pobla de Massaluca, 1994, pàg. 29, i Els 
Costums de la Batllia de Miravet, Gandesa, Consell Comarcal de la Terra Alta, 1999, pàg. 21).

2. Josep serrano daura, Senyoriu i Municipi a la Catalunya Nova (segles xii-xix), I, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, pàg. 43.
3. AN (Archivo Nacional), Comanda d’Ascó, lligall 186, doc. 1. Publicada per Josep M. Font i rius, «La Carta de Seguridad

de Ramon Berenguer IV a las Morerías de Ascó i Ribera de Ebro», dins Homenaje a don José Maria Lacarra de Miguel en su
jubilación del Profesorado, Saragossa, Anubar, 1977, pàg. 261-283. D’acord amb aquesta Carta, els sarraïns conserven els seus béns 
i mesquites, amb els honors i heretats adscrits; se’ls reconeix plena llibertat de moviment pels regnes hispànics (personal i familiar, 
amb els seus béns i armes); i se’ls eximeix de tota prestació personal i econòmica, a excepció de la desena part de fruits i rendes.
El document no es refereix als sarraïns de la batllia de Miravet, i això es pot deure al fet que en aquell moment el seu territori
ja pertany al Temple des de l’agost de 1153; per aquesta raó estimem que la Carta s’atorga després de la donació de Miravet a
aquell Orde, i com a molt tard, el 1159, quan el mestre del Temple, que també signa el document, deixa el càrrec (Josep serrano 
daura, La delimitació dels territoris de la Batllia de Miravet i de la Comanda d’Orta amb el de la ciutat de Tortosa, als segles xii al xiv, 
Gandesa, Consell Comarcal de la Terra Alta, 1999, pàg. 22).
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I ben aviat, el 4 d’octubre de 1154, el mateix Ramon Berenguer IV fa donació feudal 
del castell i termes de Flix al cavaller genovès Bonifaci de Volta en agraïment per l’ajut 
que li ha prestat en la conquesta de la zona inclosa Tortosa, amb la reserva d’un terç dels 
seus béns i rendes.4

Bonifaci de Volta i la seva família

La donació comtal de 1154 es confirma i amplia a la totalitat l’any 1157, i es fa extensiva al 
fill de Bonifaci de Volta, Gasquet (que a més rep Almunia de Matarranya, en el que serà 
el futur Regne de València). Ja aquest últim acte és confirmat els anys 1171 per Alfons I, 
i el 1217 per Jaume I, a favor dels successors de Bonifaci i de Gasquet de Volta.5

A Bonifaci de Volta el succeeix el seu fill Gasquet vers el 1157, i a aquest possiblement 
un Ennec de Volta que localitzem després a Tortosa (pot ser que la confirmació reial de 
1171 es fes al seu favor). Almenys el 1233 hi trobem Ger Humbert de Volta com a senyor 
de Flix, que també és ambaixador de la República de Gènova a la Cort de Jaume I;6 i a ell 
el succeeix a la Baronia un nét del mateix nom, segons confirmació reial de 4 de febrer de 
1257. Això no obstant, el nou senyor se’n desprèn, suposem que per venda dels seus drets, 
a favor de Jaume I.7 

La repoblació cristiana de la Baronia

En un altre ordre de coses, pel que fa a la població de la Baronia, recordem que en ella 
hi roman la comunitat sarraïna autòctona, però ben aviat s’hi estableixen a Flix i els seus 
termes altres col·lectius cristians, nous pobladors que arriben i s’instal·len en un procés, 
no dubtem, que endegat en un primer moment pel mateix Bonifaci de Volta, i continuat 
pels seus successors.

Ens ho confirma el fet que l’any 1166 el lloc de Flix ja té una església pròpia, regida per 
un rector i un vicari. Una església reservada amb els seus béns i rendes conjuntament al 
bisbe de Tortosa i al Capítol de la seva Seu, segurament per alguna concessió del mateix 
Ramon Berenguer IV. I prou important deu ser quan el mateix any els seus titulars la ce-

4. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Pergamins de Ramon Berenguer IV, núm. 275. Publicat a Colección de documentos inéditos
del Archivo General de la Corona de Aragón (CODOIN), Barcelona, 1847/1910, IV, pàg. 223; i Francesc Miquel rossell, Liber 
Feudorum Maior, Barcelona, CSIC, 1945, vol. I, doc. 244, pàg. 257-258. Bonifaci de Volta formava part de les forces genoveses
que ajudaren al comte de Barcelona en la conquesta de Tortosa l’any 1148; no tenim més notícies sobre el seu origen i la seva
família, però no dubtem que abans i a part de la cessió dels drets sobre el castell de Flix, ell i els seus reberen altres béns i
rendes en territori tortosí. Així doncs, els anys immediats posteriors localitzem a Tortosa diversos membres de la seva família
establerts a la ciutat amb diverses possessions. És el cas d’un Ennec de Volta que hi és els anys 1164 a 1166 (ell i la seva dóna
vénen algunes possessions a l’Orde del Temple), i el de Siringo de Volta que localitzem el 1176 (Laureà Pagarolas sabaté, 
La Comanda del Temple de Tortosa: primer període (1148-1213), Tortosa, Cooperativa Gràfica Dertosense, 1984, doc. núm. 21,
pàg. 192; doc. núm. 26, pàg. 196-197; i doc. núm. 61, pàg. 229 a 231).

5. ACA, Registre de Cancelleria, núm. 9, fol. 18. (CODOIN, IV, pàg. 242; i s’hi refereix Emili Morera llauradó, Tarragona Cristiana, 
Tarragona, Aris e Hijo, 1897/1959, vol. I, pàg. 431). Vegeu també Josep serrano daura, El conflicte catalanoaragonès pel territori 
de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta en els segles xiii i xiv, Ascó, Ajuntament d’Ascó, 1997, pàg. 55 i ss. Segurament, el mateix
Ennec de Volta és qui trobem a Flix el 1176, quan hom es refereix també al marquès de Flix, entre 1173 i 1186 (Pagarolas, La 
Comanda..., doc. núm. 48, pàg. 218 («marchesi de Flix»); doc. núm. 62, pàg. 231 («Ingonis de Flix»); i doc. núm. 91, pàg. 272
(«marchezi de Flix»).

6. Joaquim Miret sans, Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1918, pàg. 102, 104 i 271.
7. serrano, El conflicte catalanoaragonès..., pàg. 56.
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deixen íntegra amb el dret de designar-ne rector (el “prior”) al monestir de Besalú, amb la 
única retenció episcopal de la quarta part dels delmes i la facultat de nomenar-ne vicari.8

Justament per la circumstància que el titular de la Baronia provingui de Tortosa on 
s’instal·la inicialment, creiem que els nous pobladors cristians que s’hi estableixen prove-
nen en la seva major part d’aquella ciutat i del seu territori. Una població que, en aquell 
moment històric i ateses les característiques i peculiaritats del nostre dret medieval, en 
instal·lar-se en un nou territori duu amb ella i segueix practicant el dret del seu lloc d’ori-
gen. Aquesta és la raó, al nostre entendre de que a la Baronia de Flix hi regeixi el dret de 
Tortosa com el 1308 declara i reconeix el seu nou senyor, Pericó del Bosch.

A part de Flix dins la Baronia tenim el lloc i terme de la Palma, del que sabem que 
existeix en temps dels sarraïns com una quadra o masia amb terres per a treballar;9 però 
no és fins el 1262 que constatem que ja compta amb certa entitat amb un nucli de població 
propi segurament consolidat i cristià.10 

Altres titulars de la Baronia

Al poc temps de recuperar el ple domini sobre el castell de Flix i els seus termes el 1257, 
exactament el 18 d’agost del mateix any, Jaume I en fa donació a Teresa Gil de Vidaure, 
de Lleida, i els seus fills que són comuns haguts amb el mateix rei.11 Tanmateix, l’1 de de-
sembre de 1262, Teresa Gil amb la preceptiva autorització reial, ven la Baronia a Arnau 
del Bosch, ciutadà i antic batlle reial de Lleida.12

D’aquest document de 1262, cal destacar que en ell se cita per primera vegada el lloc 
habitat de “Ça Palma” (avui la Palma d’Ebre), i des d’aleshores la documentació que co-
neixem acostuma referir-se ja a la «Baronia de Flix i la Palma».

Justament el nét d’Arnau del Bosch, Pericó del Bosch és qui el 18 de juliol de 1308 
atorga a la Universitat i vassalls dels termes de Flix (creiem que amb inclusió dels de la 
Palma), un privilegi amb el que aprova antics usos, concedeix nous capítols de costums i 
al mateix temps hi reconeix la vigència del dret de Tortosa.13

Un altre Arnau del Bosch intenta fer nova població en un terme menor de la Baronia 
conegut com Mas de Flix, segons Carta que concedeix el 8 d’agost de 1345.14

La família del Bosch posseeix la Baronia fins 1381, quan li és confiscada i el seu titular 
és empresonat, per uns enormes delictes i crims que, malgrat tot, desconeixem amb exac-
titud.15

8. Jaime de villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, V, Madrid, Real Academia de la Historia, 1803/1852, pàg. 73 i ss.
9. José ruy Fernández, Notas estadísticas e históricas del lugar de Palma de Ebro, Palma d’Ebre, 1917, pàg. 6-7.
10. Així es desprèn de l’acte de venda de la baronia que té lloc el 1262, per part de la seva aleshores senyora Teresa Gil de Vidaura

(o Vidaure) a favor d’Arnau del Bosch (el document el publica Rossend esColà Cubells, Guia de la Palma d’Ebre, Tarragona,
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1990, pàg. 17-23).

11. ACA, Registre de Cancelleria, núm. 9, fol. 22.
12. ACA, Registre de Cancelleria, núm. 9, fol. 22.
13. Un document amb 42 capítols, de contingut divers, però sobretot, d’ordre senyorial (en particular, tarifes de corredoria). El publica 

primer Josep Puiggarí, «Costumbres de Flix», Revista Histórico Latina (Barcelona), II (1875), pàg. 109-111; i després Bienvenido 
oliver, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, Madrid, M. Ginesta, 1876-
1881, IV, pàg. 416-420. El mateix exemplar, revisat i corregit, el publica serrano, Senyoriu i Municipi..., II, Apèndix II, pàg. 1.161-
1.165.

14. Document que publica Josep serrano daura, «Carta de poblament del lloc del Mas de Flix (1345), a la Baronia de Flix, a l’antiga 
Vegueria de Lleida i Pallars», Ilerda/Humanitats, LII (1998), pàg. 89-90.

15. serrano, «Carta de poblament..., pàg. 87.
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Sota domini novament de la Corona, el 21 de juny de 1382 el rei ven tots els dominis de 
Flix, inclosos la Palma i Mas de Flix, a Francesc de Sant Climent, també ciutadà de Llei-
da, per un preu de 9.700 florins d’or d’Aragó; i ja el 14 d’agost del mateix any el monarca 
n’ordena que es faci la presa de possessió.

Finalment, ara per nombrosos deutes, la Baronia és embargada i posada a la venda per 
mitjà de subhasta a instància dels creditors de Sant Climent. Els consellers de Barcelona 
decideixen participar i intervenir en la subhasta: el 25 d’abril de 1398, el Consell de Cent 
acorda comprar-la per 15.000 lliures jaqueses, la Baronia s’adjudica a Barcelona i la seva 
adquisició es formalitza en document de 7 de juny de 1399. Finalment la Ciutat en pren 
possessió com a nou titular baronial el 4 de desembre de 1400.16 

L’interès de Barcelona en adquirir aquests llocs i termes radica en la necessitat d’asse-
gurar-se el transport i l’abastament sobretot de cereals provinents d’Aragó. Fins aleshores 
Aragó (i ja des del segle xii), exporta els seus excedents de productes com cereals, llana, 
cera, vi i oli a Catalunya; el transport es fa per l’Ebre avall fins a Tortosa, i des d’aquesta 
ciutat els productes abastien les ciutats de Barcelona i València. 

Però per la seva posició privilegiada, Tortosa controla el trànsit comercial que es de-
senvolupa per l’Ebre, i pretén obtenir guanys econòmics considerables.17 Per això, per a 
evitar aquestes càrregues, Barcelona adquireix Flix i la Palma, termes situats a un i altre 
costat del riu: en ells recollirà els productes destinats a la Ciutat, i per a evitar el seu pas 
per Tortosa, concerta amb el comte de Prades la construcció d’un camí cap al mar des del 
Castellet de Banyoles (al terme de Tivissa) fins a Miramar, prop de l’Hospitalet de l’Infant 
(sempre en territori de la Baronia d’Entença).18 A més la Ciutat podrà cobrar els drets 
corresponents pel transport de mercaderies pel seu domini riberenc, qualsevol que sigui 
el seu destí.

D’altra banda, les viles de Flix i la Palma queden redimides de la senyoria feudal i es 
convertien en carrers de Barcelona, fet que implicava la transmissió dels privilegis, immu-
nitats i exempcions de la Ciutat que, a la vegada, esdevenia protectora i senyora dels seus 
llocs.19 La Ciutat de Barcelona senyoreja aquesta Baronia fins el 1708, amb uns intervals 
en què és confiscada per la Corona:

1. La primera vegada, entre 1466 i 1481, arran la guerra contra Joan II. Precisament,
per bé que d’una manera general, el rei, en conquerir el castell de Flix l’any 1466
(en la guerra que l’enfrontà al Principat pels drets del seu fill Carles de Viana), en
els capítols establerts per la rendició de la fortalesa i concretament en el número 4

16. serrano, «Carta de poblament..., pàg. 87.
17. Albert Curto hoMedes, La intervenció municipal en l’abastament de blat d’una ciutat catalana: Tortosa, segle xiv, Barcelona,

Dalmau, 1988, pàg. 24 i ss. 
18. Per a resoldre els nombrosos conflictes existents amb Tortosa pels drets econòmics que aquesta Ciutat pretenia cobrar sobre

el transport dels cereals de pas pel seu terme, Barcelona adquirí Flix i la Palma, a més d’uns terrenys als llocs de Banyoles,
Guardamar i Miramar (al terme de Tivissa, els dos últims prop de l’actual Hospitalet de l’Infant). Tot seguit, es construïren en
cadascun d’aquells llocs llotges o dipòsits de grans, així com un camí de carros que començava a Banyoles i seguia fins Miramar;
el blat i productes comprats per Barcelona es duien per terra a Flix, allí es carregaven en barques al riu Ebre i es transportaven
fins Banyoles, des d’on, novament per terra i en carros (pel camí referit) es traslladaven a Miramar. En aquest punt vora mar,
els productes es carregaven en naus i es duien directament a Barcelona. La compra dels terrenys de la Baronia d’Entença i la
construcció pel seu territori d’aquell camí des de Banyoles fins a Miramar, es concertaren mitjançant capítols entre els consellers 
de Barcelona i el comte de Prades el 1402. El 1410 s’acabà el camí i la construcció de les llotges i dipòsits (F. Màrius bru borràs, 
Fulls d’història de la vila de Tivissa i del seu territori antic, Tarragona, Aymà, 1955, pàg. 177 i ss.). 

19. En un o altre moment són carrers de Barcelona, a més de Flix i la Palma: Cardedeu, Vilamajor, Igualada, Corró Sobirà, Corró
Jussà, Marata, Llerona, Mollet, Parets, Gallecs, la Roca del Vallès, Dosrius, Vilanova de la Roca, la Garriga, Canyamars, Moià,
Martorell, Castellví de Rosanes, Mataró, Argentona, Cabrera del Maresme, Vilassar, Premià, la Vall de Ribes, Vilanova de
Cubelles i la Geltrú, Granollers, Cruïlles, Corçà, Sant Sadurní, Cambrils, la Plana, Montbrió, els Tegells, Caldes de Montbui i
Tona (Víctor Ferro PoMà, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Barcelona, Societat
Catalana d’Estudis Jurídics, 2a ed., 2015, pàg. 213).
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confirma «tots los privilegis, franqueses i libertats que la dita Universitat hauya, 
tenia ufana ans del temps de la guerra».20

Quan Barcelona se sotmet i reconeix finalment Joan II, els consellers de la 
Ciutat el 17 d’octubre de 1472 li demanen la restitució de la possessió i domini de 
les Baronies que li foren confiscades, entre les que es troben Flix i la Palma. El rei 
accedeix a la petició que se li formula exceptuant-ne, entre altres, la Baronia de Flix 
i la Palma.21

Finalment, el 1481 Ferran el Catòlic retorna aquells dominis a Barcelona.22 
Però el mateix rei intenta recuperar els termes de Flix per a la Corona els anys 
1495 i el 1508, per tal d’acabar amb els conflictes que novament se susciten entre 
Barcelona i els cerealistes aragonesos pel transport dels cereals per l’Ebre i els 
drets econòmics que se’n deriven pel seu pas per Flix.23

2. La segona confiscació fou arran la Guerra de Secessió o dels Segadors, el 1640 fins
el 1670. Però Barcelona recupera la Baronia per acte de 26 de gener de 1670 amb
tots els seus drets i jurisdicció.24

3. I des de 1708 en ocasió de la Guerra de Successió a la Corona espanyola, bé que
aquesta vegada ho és de manera definitiva atès que, el 1718, quan la Ciutat demana
la devolució de Flix i la Palma, el rei li ho nega.25

La Baronia en l’organització territorial catalana

La Baronia de Flix i la Palma es troba just al límit entre les Vegueries de Lleida i de Tor-
tosa, i no sempre queda clar si pertany a una o a altra dins l’organització territorial de la 
monarquia catalana. El 1303, no se sap del cert si el límit entre ambdues és el riu Ebre (es 
parla del pas de barca de Flix), o el propi territori de la Baronia, però en anys posteriors 
observem que el veguer de Lleida i Pallars hi exerceix la seva jurisdicció.

Aquesta situació de dubte la deu generar la circumstància que els darrers senyors (del 
Bosch, Gil i Sant Climent), són ciutadans i estan domiciliats a Lleida.

Així, fins el 1382, que el terme de Flix passa íntegre a la Vegueria de Tortosa fins el 
riu Ebre, pel seu marge dret, mentre el marge esquerre amb els termes de la Palma i Mas 
de Flix i una part del mateix Flix formen part definitivament de la Vegueria de Lleida (i la 
mateixa divisió es mantindrà amb l’organització en Corregiments que s’instaura el 1719).26

20. ACA, Registre de Cancelleria, núm. 3.381, fol. 37 a 40.
21. Barcelona demanà la restitució, a més de Flix i la Palma, de Tàrrega, Vilagrassa, les Baronies de Terrassa, Sabadell, Montcada i

Sant Vicent, i uns drets sobre el castell de Cervelló. El rei n’exceptuà també Tàrrega i Vilagrassa, que havia donat a la seva esposa 
(Jerónimo zurita, Anales de la Corona de Aragón, 7/XVIII-XLIV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1970, pàg. 683-
684.

22. AAVV, Reculls històrics de Flix, Flix, Escola Municipal de Formació Profesional, 1982, pàg. 23. 
23. Francesc Carreras Candi, La navegación en el río Ebro. Notas históricas, Barcelona, La Hormiga de Oro, 1940, pàg. 136 i ss. 
24. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1C.XII, Baronies de la ciutat, 7/2.
25. serrano, El conflicte catalanoaragonès..., pàg. 59; i Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 87.
26. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 87; i Josep iglesies Fort, «El corregiment de Lleida», separata del Boletín Interior Informativo

del Centro Comarcal Leridano, 90 (1965), pàg. 1.
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La senyoria i el municipi

Retornant al moment de la conquesta cristiana del territori, el comte de Barcelona és, 
per dret de conquesta, el primer titular del castell i termes de Flix; un territori que qua-
lifiquem com públic, fiscal o feudal, susceptible de ser infeudat i repoblat, i que s’erigeix 
en Baronia.27 

Possessionat dels seus nous dominis, en un primer moment el rei assumeix amb els 
seus oficials la seva organització i administració. Un primer objectiu serà d’immediat as-
segurar la seva defensa militar atenent la seva situació a la reraguarda de la fronterera 
respecte dels sarraïns, tot i tenint una comunitat molt important d’aquest col·lectiu, i a la 
vora del riu Ebre. 

I en una segona fase procedeix ordenar el territori amb nova població cristiana al-
menys en les viles ja existent com és Flix i també la Palma. L’assentament de nova pobla-
ció es produirà paulatinament conforme s’asseguri el nou domini cristià, primer amb in-
dividus que integren les forces de conquesta; però el gruix dels nous pobladors provindrà 
en aquest primer moment de Tortosa com ja hem dit més amunt, i sense perjudici que 
després n’arribin altres de zones com les terres lleidatanes immediates.

Tanmateix, la primera fase de repoblament cristià tal vegada potser es faria per apri-
sió, és a dir per l’ocupació de terres consentida per l’autoritat pública; i tal vegada no co-
mençaria a regularitzar-se fins la cessió del domini a Bonifaci de Volta. Aquest és, sense 
dubte, qui s’encarregarà en un primer moment d’establir la nova població cristiana, que 
conviurà amb la musulmana establerta almenys a Flix.28

la baronia

En tot cas, i resumidament pel que fa a la Senyoria i els seus drets:

a) Quan el 1154 Ramon Berenguer IV fa donació del castell de Flix al genovès Bonifaci
de Volta, és amb retenció de certs drets; i el 1157 el mateix comte confirma aquella
donació a favor del fill de Volta, i li cedeix també les rendes que ell s’havia reservat.
En tot cas, aquella primera donació es feia “cum senioratico”, i amb la facultat de
procedir al parellament, establiment i repartiment de les terres del seu domini.

b) Però el 1257 Jaume I recupera la Baronia i la dóna en alou franc i lliure a perpetuïtat
a Teresa Gil de Vidaura i els seus fills (haguts amb el mateix rei). La cessió es
fa «in feudi seu regalis ... ut alio quaque modo», amb inclusió de tot domini i
parcialment la jurisdicció (amb el «mero imperio»), sobre els termes del castell i
els seus habitants, però «per alodium perpetuum, franchum et liberum... sine omni
retencionem».

Una donació alodio-feudal, per la seva naturalesa: feudal o en regalia, per quant
la beneficiària passa a posseir un territori fiscal o públic en nom del rei, mentre
aquest conserva la seva potestat suprema sobre el castell i els seus termes; i alodial
perquè se li transmet el domini directe i l’útil sense retencions reials ni cap altra

27. Aquesta expressió ja figura en un acte d’empenyorament de la “baronia” reial dels veïns, castell i termes d’Ascó a favor de l’orde 
del Temple de 1169 (Josep serrano daura, «Senyoria i Municipi a Orta (ss. xii-xiii)», dins Actes de les Jornades d’Estudi [dels
Costums d’Orta], Horta de Sant Joan, Ajuntament d’Horta de Sant Joan, 1997, pàg. 86).

28. Josep serrano daura, «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona», dins Manuel rovira i solà i Sebastià riera i viader 
(coords.), El temps del Consell de Cent, II. La persistència institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona
(Barcelona Quaderns d’Història, 5), 2001, pàg. 89.
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càrrega, i la lliure disposició per a l’establiment de pobladors com també a favor de 
tercers, sense perjudici dels límits feudals generals existents.29

D’altra banda destaquem l’aparició de l’expressió de “regalia” en el mateix 
document equiparada a la de “feu”, i en al·lusió als béns i drets públics sobre els 
que la Corona té plena disposició;30 i encara inclou l’al·lusió general a «alio quaque 
modo» de possessió. De fet la institució feudal ha perdut les seves connotacions 
històriques alt-medievals, inicials, militars d’establiment senyorial en funció d’un 
castell o fortalesa, la guarda i defensa del qual s’encomana amb el deure de tenir-la 
sempre a disposició del rei en temps de pau i de guerra;31 el segle xiii, l’expressió 
feudal ja s’usa en al·lusió a béns i drets fiscals de la Corona (de domini públic) dels 
que el rei pot disposar lliurement per la potestat suprema que ostenta. 

D’aquí l’ús de l’altra expressió de “regalia”, i encara la de “qualsevol altre 
modus” de possessió per a insistir en la plena i lliure possessió que se cedeix, per 
privilegi reial, però subjecta en tot cas al deure de fidelitat al rei i a la seva potestat 
sobre el castell i termes en tant que superior del senyor feudal. 

c) Tanmateix, Teresa Gil ven la Baronia el 1262, amb l’autorització del rei i amb
les mateixes condicions de franquesa a Arnau del Bosch i els seus: «vendimus ac
tradimus ubi totam potestatem dicti castri et cenam et cum omnibus hominibus
et feminis», amb tota «jurisdictio»; se li garanteix la lliure possessió de la Baronia
«franche, libere et quiete ac per alodium francum», perquè la posseeixi, exploti i
pugui vendre, donar o gravar a la seva voluntat; i tot això sense contraprestació ni
càrrega a favor del monarca.

Cal destacar també d’aquest document la seva amplitud i detall pel que fa a la
relació dels drets que se cedeixen, un fet excepcional en actes similars a les Terres
de l’Ebre; són:
— En l’ordre tributari: els drets de cena, questes, toltes, forces, emprius, terços,

quarts i cinquenes, de passatge i de barcatge, de bovatge, de monedatge, dels 
fogatges, els drets sobre les gallines i els pernils, i altres usatges.

— En l’àmbit dominical, la possessió de: les pastures, les salines, els sembrats, 
els plans, les vinyes, els alous, les dominicatures, les terres conreades i sense 

29. serrano, Senyoriu i Municipi...., I, pàg. 388 i s. 
30. Víctor Ferro afirma que existien uns drets concrets units a l’autoritat suprema que rebien el nom de “regalies”, i ho argumenta amb 

les opinions que cita de Ripoll i Callís. El primer autor, en la seva obra De regaliarum tractatus (Gabriel Nogués imp., Barcelona,
1644) manifesta que les regalies són els drets “illa suprema” de l’emperador, el rei o “vel supremo domino” que no reconeix superior 
(1.1), inclosos rendes i tributs i d’acord amb el dret comú i el dret de Catalunya (establerts d’antic «per legem seu constitutionem aut 
immemorialem consuetudinem») (1.9 i 1.11); i el segon, coincideix amb l’anterior en afirmar que les regalies són els drets inherents 
a la suprema potestat (D. Jacobi Calicio iureconsulti clarissimi equitisq. aurati curiarum extrav., rerum summis illustratum, Barcelona,
Joan Guardiola imp., 1556, 7.37) (Ferro, El Dret públic català..., pàg. 39 i s.). Per la seva part, Planitz es refereix als “jura regalia”
en el dret germànic, com a expressió que des del segle xii, al·ludeix a tota classe de privilegis reials o a aquells que deriven del rei
com ara: potestat sobre els camins reials, boscos, rius, costa, mines, salines, duanes, moneda, mercats, castells, justícia, reclutament, 
etcètera; assenyala que un catàleg d’aquells drets apareix en un document de 1158 relatiu a Frederic I i que no fa més que traslladar 
els que apareixen als Libri feudorum; i distingeix entre les “regalia majora” com a expressiva de la sobirania estatal (inalienables), i
les “regalia minora” consistents en els drets tributaris i altres amb certes utilitats, però transmissibles (Hans Planitz, Principios de
derecho germánico, Barcelona, J. Bosch, 1957, pàg. 112 i s.). 

31. El procés de conquesta de la Catalunya Nova que es pot donar per acabat a la segona meitat del segle xii, té, òbviament, un gran 
paral·lelisme amb el seguit a la Catalunya Vella. Els castells de la zona de l’Ebre tenen una funció inicial eminentment militar:
la defensa del territori conquerit front els musulmans que es troben més enllà en terres aragoneses. Una vegada s’ha ocupat
també la part aragonesa i l’entorn està pacificat, és quan s’inicia de fet el procés repoblador. Justament Carreras Candi, citant
a Hinojosa, assenyala que ja al segle xii, bé que a la Catalunya Vella, les antigues prestacions feudals es transformaren en altres
emfitèutiques i dineràries (Carreras, La navegación en el río Ebro..., pàg. 48); i el mateix Hinojosa, concretament afirma que des 
del segle xii s’accelera un procès que duu a la reducció de les càrregues que graven els habitants de viles i ciutats convertint-les en 
censos dineraris (conseqüència també del trànsit de l’economia natural a la monetària; la causa que més hi influiria seria segons
l’autor l’afany del rei i dels senyors d’atreure nova població i poder-la retenir, i això requeria la concessió d’exempcions d’aquelles 
càrregues més oneroses que regien fins aleshores en terra de senyoriu (en particular els mals usos, amb remissió expressa entre
altres casos al codi de Miravet de 1319) (Eduardo de hinojosa naveros, «El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña
en la Edad Media», Obras-Estudios de Investigación, II (1950), pàg. 258-263).
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conrear, les ermes i les poblades, les muntanyes i les valls, les deveses, la fusta, 
les roques, la caça de tota classe, els prats, les aigües, els aiguamolls, les fonts, els 
pous i els boscos (els elements comuns del territori).

— Sobre els serveis que es monopolitzen: les barques, els molins, els forns, les 
aigües, els aiguamolls, i els recs.

— I quant a prestacions personals exigibles als vassalls s’esmenten les prestacions 
d’exèrcit, host i cavalcada.

d) Ja el 1382 el rei confisca els béns de la família del Bosch, i es torna a vendre la
Baronia de Flix prèvia subhasta a Francesc de Sant Climent transferint-li el seu ple
domini i jurisdicció.

e) I finalment, el 1399, Sant Climent, obligat pels seus creditors, la ven novament ara
a la Ciutat de Barcelona igualment en lliure i franc alou i amb tota jurisdicció.32

Precisament, feta la venda, el mateix Francesc de Sant Climent convoca als batlles, jurats, 
prohoms i habitants de Flix i la Palma perquè prestin jurament de fidelitat i homenatge a 
la Ciutat de Barcelona com a nova senyora dels llocs, i aprovin l’acta de venda concertada 
entre l’antic senyor i la nova titular de la Baronia. L’acte se celebra el 23 de novembre de 
1400, hi assisteixen els caps de casa de cada lloc, inclosos els sarraïns a Flix, i en garantia 
del seu jurament respecte la Senyoria obliguen tots els seus béns i els de les Universitats 
municipals. Per la seva part, el venedor també aporta en garantia de la transmissió l’ac-
ceptació i gravamen respectius dels seus béns i els dels seus vassalls i de les Universitats 
d’Alcarràs, Llardecans, Montagut i Sarroca que talment són del domini de Sant Climent.33

el territori 

D’altra banda, no tenim constància de cap acte fundacional de poblacions de nova planta 
almenys els segles xii i xiii; coneixem sí de l’existència de la vila de Flix des d’un primer 
moment, i de la Palma almenys des de la segona meitat del segle xiii, quan la venda de 
Teresa Gil de Vidaura a Arnau del Bosch. 

La primera, la vila de Flix, existiria a l’entorn del vell i desaparegut castell musulmà, 
amb la seva població sarraïna a la que s’afegiria la nova cristiana, cadascuna en el seu barri 
separat. 

A la Palma en canvi, és molt probable que hi existís una comunitat musulmana des 
d’un primer moment, però deixaria pas a una altra cristiana (potser es va atorgar una carta 
de població pròpia, però ho desconeixem).

Cal tenir present que en l’ordenació del territori i concretament en l’establiment de la 
seva població, els senyors o “barons” gaudeixen d’un conjunt de facultats i prerrogatives 
que van més enllà del que pot ser el simple repartiment territorial. El senyor posseeix el 
domini i la jurisdicció sobre el territori i els seus habitants; i l’establiment dels pobladors 
en les seves terres és a la base d’un complex sistema de relacions jurídiques de naturalesa 

32. AHCB, 1C.XII, 3 i 8.
33. A aquest cas deu ser aplicable la mateixa norma segons la qual els vassalls han de retre homenatge i jurar fidelitat al nou senyor

que succeeix en el feu per mort de l’anterior, almenys pel que fa al termini en el que aquells s’han de prestar: en el moment
d’efectuar-se la transmissió si aquells són plebeus, o d’1 any i 1 dia si fossin cavallers (Jaume de CànCer, Variarum resolutionum
iuris Cesarei, Pontificci et Municipalis Principatus Cathalauniae, Lugdini, Lavr. Arnavd et Petri Borde, 1670, I, XII, 74); en tot cas, 
els actes de Flix tingueren lloc a menys d’un any des què la baronia fou adjudicada a la Ciutat de Barcelona, però l’eficàcia final
de la transmissió estava condicionada, finalment i encara que segurament formalment, a l’homenatge i jurament de fidelitat dels
vassalls.
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feudo-senyorial que sorgeixen entre la Senyoria i els habitants presents i futurs del seu 
domini. Sistema o règim que implica una sèrie de prestacions i obligacions que s’afegeixen 
a les derivades estrictament de la possessió de la terra i que a la vegada introdueixen certs 
límits a la llibertat personal; sistema propi de l’estatus de “solidantia” que correspon als 
vassalls, amb els drets i deures que se’n deriven i que es fixen en els documents d’establi-
ment agraris col·lectius com són les Cartes de població, i en els d’establiment individualit-
zat dels mateixos pobladors en terres i cases per a treballar i viure.

Prou expressiu de l’extensió del domini senyorial són els Usatges de Barcelona (“Stra-
te”, núm. 72), quan assenyalen que les «stradas e vias publicas e ayguas corrents e fons 
vivas, prats e pasturas, selvas, garrigas e rocas qui son fundadas en aquesta terra son de las 
potestats». Després, però, es prohibeix a dites «potestats» que s’ho reservin en alou «ne 
ho tengan en domini» (s’entén que privat com a dominicatura) doncs han de cedir-ho «a 
empriu» (ús i gaudi) «de lurs pobles, sens tot contrast e sens servici sabut».34 

És a dir, els senyors han de repoblar les seves baronies, amb la cessió del domini útil 
de terres i cases als seus vassalls. En qualsevol cas aquesta cessió a la Senyoria de Flix i la 
Palma era amb el dret a la lliure disposició per via hereditària, i en el cas de l’alienació a 
favor de tercers per actes entre vius està subjecta a alguns límits.

Habitualment, aquesta llibertat de disposició per actes entre vius es condicionava tam-
bé a que fos a favor de consemblants, d’individus de la mateixa condició social (vassalls), 
mai a persones privilegiades, cavallers o clergues, perquè tenien immunitat davant del 
senyor, i aquest no podria jutjar-los ni executar-los en el cas que no paguessin els seus 
censos. I a la nostra Baronia segur que també era així, doncs almenys ho recull la Carta de 
Mas de Flix de 1345.

A banda aquest límit general, tota disposició a favor de tercers sempre és amb subjec-
ció als drets senyorials esmentats de fadiga i lluïsme, segons els quals:

— Prèviament s’ha de demanar permís o llicència al senyor, doncs en virtut del seu 
domini directe té un dret preferent per a adquirir el ple domini dels béns que es vo-
len alienar amb les mateixes condicions que un tercer (el vassall li ha de comunicar 
la seva voluntat i l’oferta econòmica que té, demanant-li la seva autorització). El 
senyor té un termini per a contestar, que a la nostra Baronia és de 10 dies, i si no 
ho fa ja transcorregut s’entendrà que ho autoritza tàcitament; si no ho autoritza, el 
senyor ha d’adquirir el bé amb les condicions comunicades. A Flix, segons declaren 
els veïns en el Capbreu de 1400 (fet en ocasió de la presa de possessió de la Ciutat 
de Barcelona) «ha lo senyor X dies de fadiga e cinquante per loysme de totes pro-
pietats que façen çens de diners, segons que dien», però la nova Senyoria manifesta 
en canvi que «per (...) nos mostra legittimament perque sie rahonable que en totes 
propietats que façen qualsevols cens hagues senyor lo dit dret». A la Palma ja es 
manifesta que la fadiga afecta a «cascuna propietat del loch e terme».

— I si el senyor autoritza la transmissió, expressament o tàcitament, aleshores ha de 
cobrar el lluïsme, un dret que als llocs de Flix i la Palma equival al 2 per 100 (el 
“cinquantè”), del preu de la transmissió (en casos ho paga el transmitent, en altres 
ambdues parts en iguals proporcions). En una llista de drets senyorials de 1674 s’as-
senyala que els particulars de Flix fan el cinquantè de lluïsme «en cas de alienació, 
que es venda o part permuta; y en cas de permuta se pague lluisme de la mes valen-
sa si consisteix en diner; no empero se paga ni jamay se ha pagat sinquante de las 
insolutum dacions, donacions, deixes, llegats universals, instruccions, heretaments 

34. Ferran valls-taberner i Ramon d’abadal, Usatges de Barcelona, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1984. 
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ni altres alienacions».35 El mateix document afegeix que «tampoch pagan sinquante 
de les heretats fan alguna part dels fruits acostumats a la Senyoria».

De manera semblant, el senyor posseeix el monopoli dels serveis comunitaris (forns, bar-
ca, ferreria, carnisseria, molins d’oli i de farina), de manera que ell els explota directament 
o bé els cedeix al Municipi o particulars a canvi d’un cens o un cànon anual, amb l’afegit
que els seus vassalls estan obligats a usar-los pagant també en aquest cas una taxa o un
dret determinat.

Per últim, indicar que a més de les Cartes de població, hi ha documents com les actes 
de visites senyorials que es fan a cada lloc (normalment cada cinc anys), i els Capbreus 
(cada 25 o 30 anys de mitjana) que ens donen informació al respecte i prou actualitzada. 
En sí, els anomenats drets de visita i de capbreuar són dues prerrogatives inherents a la 
jurisdicció que el senyor ostenta i que li permet convocar periòdicament els seus vassalls 
per a declarar i actualitzar la relació de béns que posseeixen en nom de la Senyoria i els 
drets que li paguen, a més d’altres càrregues que han de suportar.36

També s’ha de dir que almenys les relacions dominicals es mantenen pràcticament 
íntegres fins el segle xviii, i parcialment encara el xix fins la desaparició dels senyorius.37

En tot cas i a banda de les dues viles de Flix i la Palma i els seus termes, tenim cons-
tància de dos termes més a la Baronia:

a) El lloc de Mas de Flix.
El lloc de Mas de Flix està situat al marge esquerre de l’Ebre, entre els termes del
mas de Pere Joan Lespartell, de Flix, de Maials, de Llardecans, de Granadella i
Bovera (comarques del Segrià i les Garrigues).

I aquest lloc rep d’Arnau del Bosch (descendent del primer Arnau senyor de
Flix), Carta de població i establiment el 8 d’agost de 1345 a favor de 10 homes i
els seus, veïns de Flix, amb el deure de poblar el lloc i de treballar i cultivar el seu
terme (els nous pobladors beneficiaris són citats nominalment).38

Es tracta d’una Carta d’establiment agrari baronial típica, la més tardana de les
que s’atorguen a l’actual comarca de la Ribera d’Ebre.39

Els pobladors estan obligats a pagar un cens anual equivalent a l’onzena part
dels fruits i rendes que s’obtinguin. S’exigeix dels pobladors que siguin fidels al
seu senyor i que no s’hi rebel·lin («non clametis»), ni n’elegeixin cap altre i que es
mantinguin bé i fidelment sota el seu domini i jurisdicció. Per la seva part Arnau
del Bosch, en correspondència a l’anterior, es compromet a no actuar contra dels
seus vassalls i a defensar-los front a tercers.

Ja d’una manera general, es concedeixen els mateixos «consuetudines, usantias,
franquitatibus, privilegiis et immunitatibus» que gaudeixen els vassalls de Flix.
Sense dubte s’està fent referència bàsicament a un breu capitulat de costums
concedit el 1308 per Pere del Bosch, i que també reconeix la vigència a la Baronia
dels Costums de Tortosa com a dret propi.40

35. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 68.
36. serrano, Senyoriu i Municipi..., II, pàg. 368-369, i 833-834.
37. Sobre la desaparició dels senyorius, serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 87.
38. Guillem Tarragó, Arnau Oroví, Pere Montull, Bertomeu Montull, Pasqual Montull, Ramon Pasqual, Pere Pasqual, Berenguer

Dagar (o d’Agar), Pasqual Serres i Ramon d’Albí. De tots ells tres deuen pertanyer a la mateixa família dels Montull, i dos a la
dels Pasqual.

39. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 361 i s.
40. Vegeu la nota 13. 
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Arnau del Bosch també concedeix el dret a la lliure disposició a favor de tercers 
de les heretats que s’estableixin als pobladors, salvant, això no obstant, els seus 
drets dominicals i jurisdiccionals.

I en un altre ordre de coses, en un afegit al document després de la signatura de 
l’atorgant, es diu que els drets senyorials s’han de dur al celler de la Baronia o al del 
mateix lloc del Mas quan s’hi construeixi, indicant que es pagarà als vassalls el seu 
«salario vel logerio» pel treball del seu transport.

b) La Devesa de Flix.
Un altre lloc o terme del castell de Flix del que tenim escasses notícies, és l’anomenat 
«Dessa» o «Deesa» (o Devesa).

Precisament se’l cita en el Capbreu de 1624, quan els jurats de Flix, en declarar
els béns i drets de la seva Universitat, manifesten:

Item, confessen y diuen que lo terme de Dessa de Flix, es de la vila de Flix, donat 
a dita vila per lo senyor en la carta de poblatio. Afronta ab lo terme de Asco, y 
ab lo terme de la Fatarella, ab lo terme de Ribarroja. Ço es lo empriu de erbas i 
cosses, salvades sempre la jurisdictio y drets de las heretats al senyor, conforme 
esta mes clarament al Capbreu del senyor. 

I afegeixen que «ha mes de cent anys lo tenen y posseheixen».
A més, els jurats assenyalen que en dit terme hi tenen «acensat» un lloc o dos 

per fer «un pou o dos pous de gel», des de l’1 d’agost del 1619, satisfent un sou de 
cens per pou.41

La declaració, doncs, es refereix a aquest altre terme com a independent del de 
Flix, i encara es fa esment a la concessió al mateix d’una Carta de població; però 
finalment fou donat a la vila de Flix. Un terme en tot cas, d’acord amb el seu propi 
nom, que en origen constituiria una reserva o una dominicatura inicialment d’ús 
privatiu de la Senyoria.

els béns, drets i Càrregues doMiniCals

Sobre el règim o el marc que s’estableix pel que fa a les relacions d’ordre dominical entre 
la Senyoria de Flix i els seus vassalls, hem d’acudir a diverses fonts documentals. Una molt 
important és un privilegi que el 1308 els atorga Pere del Bosch confirmant certs costums 
i el dret vigent a la Baronia; però també tenim diversos Capbreus,42 i altres documents 
relatius a visites i diversos actes senyorials.

a) Béns i drets de la Baronia.
En primer lloc i almenys la primeria del segle xv, quan Barcelona es possessiona de
la Baronia, aquesta posseeix:
1. A Flix:
— Dues barques de pas, conegudes com “de la Sirga” i “de Joffa”, per les que

percep determinats drets; concretament de la segona «dues parts del barcatge 
de diners dels strangers». 

— També té un molí “de barcha” (fariner), pel que percep «la XVI mesura».

41. serrano, «Els costums de Flix..., pàg. 100.
42. AHCB, 1C.XII, 1, 6 i 9.
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— Té un altre molí d’oli, per l’ús del qual cobra la setzena «mesura munte».
— Pel forn de pa senyorial els vassalls donen un pa de cada vint-i-cinc («romanen 

a cascu XXIIII ffranques, perque lo dit dret se appella vulgarment la vint-i-
quatrena»).

— L’escrivania també és de la Senyoria, però «non ha haut algun profit».
— La Senyoria també ostenta «lo eratge de tot lo terme» i es paguen 11 diners per 

cada cafís de gra que s’hi recull.
— Es declara que es paga pel servei de corredoria, sense major concreció. 
— Es reconeix que el senyor «per sa auctoritat» pot vendre tot el terme i l’aigua 

«per erbejar» a qui vulgui excepte a veïns.
— També pot assignar a qui vulgui en qualsevol part del riu «ventola o pesquera» 

i cobrar el dret que fixi.
— La Senyoria ostenta també el dret de «mesada del vi», durant set setmanes l’any. 
— Cada foc de la vila ha de pagar cada set anys un dret de monedatge de set sous. 
— El senyor té altres drets que nosaltres identifiquem com de lleuda: la quarta 

part de tota fusta o «ffusts quadrats» (taulons?) que arriba al terme, com de 
tots els drets o diners que es paguen pel transport fins al lloc; de tota altra fusta 
(“maderes”) que passi pel riu, pot prendre’n tanta com li convingui pagant-la al 
mateix preu que a Tortosa, i pot fer el mateix amb el blat.

— La Senyoria té el monopoli de la pesca, i així cap veí pot pescar sense la seva 
autorització; ja els drets que el senyor percep són: d’un «ponto de pescar (..) 1 git 
cascun die de sol a sol», excepte del primer “torn” de l’any, i el pescador podrà 
vendre tot el peix que comprèn aquell “git” lliurement a qui vulgui. 

— El senyor també pot “pendre” una rova de tot peix que passa pel terme (suposem 
que per a vendre). 

— Una devesa en la que els vassalls no hi poden herbejar.
— I de cada porc i altra «carn salvatgina qui’s prengue en lo terme», percep la 

quarta part.43 

D’altra banda, ja amb la Senyoria de Barcelona, la Baronia promou la construcció 
d’un molí fariner; ho encomana segons conveni de 7 de setembre de 1443, a Pere 
de Vilanova. S’ha d’instal·lar a la vora del riu Ebre per a aprofitar el seu cabal,44 
i es preveu la construcció d’«un gran asut, moli, naforals y çequia» per a «pescar, 
moldre y regar gran part del terme». El preu de l’obra era una participació perpètua 
per a Vilanova de la meitat de les rendes que s’obtinguessin pels nous serveis.45 I 
tots els vassalls hi hauran d’anar a moldre el seu grà.

Precisament en un document de 1534, concretament els “capitols o albar” que 
són el plec de condicions per a l’adjudicació en subhasta de l’arrendament per tres 
anys de “les rendes” de la Baronia, figuren «tots los censos e altres drets que la dita 
Ciutat (de Barcelona) reheb per causa del regadiu qui’s fa per les anahores fetes en 
dita vila de Flix»; i entre altres deures, l’arrendatari haurà de tenir cura de netejar 
i mantenir «les siquies».46

43. Precisament, aquesta declaració es contradiu amb l’exempció de tota “perna” que es concedeix en el privilegi de 1308 (nota 13). 
44. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 563-564.
45. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 699-700,
46. Precisament, l’any 1694, a instància del procurador fiscal de la Batllia General del Principat, el batlle general com a «procurador 

dels feus reals en lo Principat», requereix els jurats i Universitat de Flix perquè justifiquin si tenen «titol .. que llegitim sia» per
a «pendre aigua del riu de Ebro per uns aquaductos vulgarment dits maforas a effecte de regar y altres usos». El cert és que
fins aleshores les notícies que tenim acrediten que aquells serveis són senyorials, i així es recull en l’acte de venda de la Baronia
de 1262; pot ser que la Batllia General incorregués en un error en requerir els representants municipals quan ells no en serien
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En el mateix document de subhasta del contracte d’arrendament dels seus drets 
i béns, els seus “capitols” o condicions n’exceptuen diferents béns i rendes, entre 
els que destaquen «los drets dels deu sous de la lotge, que es paga cada sentenar 
de cafisos» i altre dret de «dos diners per cafís de forments e altres mercaderies 
imposat per les obres de la lotge». Veiem doncs que la Baronia també posseeix 
una llotja o botiga a Flix on els veïns deuen vendre els seus productes; precisament 
aquest mateix any se’ns informa que es va imposar una taxa de 2 diners sobre els 
productes i mercaderies que es venien al lloc, referint-se en general a cada cafís de 
gra i altres mercaderies, per les obres a fer-hi.47

Encara l’any 1556, quan la Ciutat de Barcelona ordena una visita a la Baronia, 
demana que es comprovi, entre altres, l’estat de la llotja («mira y reconega la lotja 
de Flix y botiga com esta»).48

A Flix també hi ha ferreria, que el 1556 compta amb diversos ferrers: aquell any 
el procurador senyorial denuncia que els veïns impedeixen als ferrers fer carbons 
al bosc si no paguen uns drets determinats a la seva Universitat.49 I a la Palma la 
Universitat posseeix una ferreria almenys l’any 1624, però desconeixem si es paga 
res.

La Senyoria posseeix i acostuma arrendar a un tercer les “erbes” del terme de 
Flix per a pastura els ramats, però sols els dels vassalls del lloc. Això no obstant, l’any 
1556 la Ciutat de Barcelona obre una enquesta per saber si és cert que l’arrendatari 
del terme l’arrendava a la vegada a «personas strangeres fora de la Senyoria», que 
a més hi duien molt bestiar amb greus perjudicis pel terme i els vassalls.50

Per altra documentació del segle xvi coneixem que l’“empriu de la Mijana” del 
baró, amb altres ingressos indeterminats, està destinat «per obs del dit castell e 
altres coses concernents lo carrech» de la Senyoria.51

2. A la Palma:
— Tot veí que té furó, ha de donar cada any al senyor dues pells de conill (una per

Nadal i altra per Carnestoltes). 
— La Senyoria té també escrivania, però no es paga res per l’ús del servei. 
— I pel forn de pa el 1400 es paga la quarta part del que es cou, i el 1511 es declaren 

3 sous i la quarta part del pa (o un de cada quatre).

b) Les càrregues dels vassalls
1. En termes generals segons l’esmentat privilegi de 1308, els habitants de la

Baronia són exempts de tota «jova, perna et tragino et omnia questa seu
exaccione»: “jova”, o dret senyorial pel que els vassalls haurien de llaurar un
dia (durant l’any) la terra del senyor amb un parell de bous o mules; “perna”, o
dret del senyor a rebre una cuixa de porc, cansalada, etc.; i “tragino”, o deure
dels vassalls de traginar o transportar gratuïtament els drets, coses u objectes del
senyor amb el seu i propi bestiar de càrrega.52

titulars, tanmateix almenys el 1768 sí que és un servei municipal atès que aquell any el Comú arrenda la seva explotació (serrano, 
Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 593). 

47. No en tenim més notícies, i és probable que aquella contribució anés destinada justament a la construcció de la llotja; però és un 
servei senyorial (AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 25).

48. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 599.
49. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 25.
50. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 665.
51. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 53.
52. Sobre els mals usos i la sentència arbitral de 1486 que els aboleix, vegeu Eduardo de hinojosa naveros, «La pagesia de remensa 

en Cataluña», Obras-Estudios de Investigación, II (1950), pàg. 21 i s.; i «El régimen senyorial..., pàg. 169 i s.
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El document inclou encara la referència general a l’exempció de qualsevol 
altra «questa seu exaccione» alliberant els vassalls de tota càrrega econòmica, 
feta excepció d’aquelles que es fixen en el mateix privilegi, i que per la nostra 
part entenem també com a referent a tot altre mal ús, especialment els de 
cugúcia, eixorquia i intestia.53

Després s’inclouen altres exempcions de mals usos limitades als cristians, 
de manera que se’ls allibera dels deures de batre a l’era del senyor, de prestar 
bestiar de càrrega per a cavalcar, i de donar bestiar menut per qualsevol concepte 
(«molto o moltons, cabrit o cabrits, ni nulla altra cosa, pol[l]s ni gallines»).54

Talment es disposa un cens de la quarta part de la producció de les vinyes i 
dels horts.55 Altres capítols ja es refereixen als drets que es reconeixen de caça 
i de pesca als vassalls (caps. 31, 32, 33, i 41), així com al seu dret també de pas 
per la devesa senyorial per una zona determinada (pels llocs de la cova de les 
Vaques, la senda de la plana de Mar i les coves de Na Castellana i sempre que 
vagin sense gossos ni furons per no poder caçar (cap. 15)).56

Quant als censos que satisfan els vassalls cristians per la tinença de béns, 
s’assenyala que els censos per la tinença de béns (“de la terra”), de forma 
general, equivalen a la «VI, XI, XV, XX» part dels fruits (segons quins siguin: 
cap. 3); i s’afegeix que si aquells estan fixats en gallines, el seu titular obligat pot 
substituir-lo per un altre equivalent a 6 diners per gallina (cap. 27).

Dos capítols es refereixen un a la fanega com a mesura, i l’altre als pesos 
indicant que sempre han d’estar a disposició dels cristians i sarraïns de la vila, 
però per a usos privats i mai per a vendre els seus productes.57

2. Segons els Capbreus i altra documentació. Si acudim als Capbreus que coneixem
celebrats a la Baronia de Flix, tots ells ho són precisament sota la Senyoria de
la Ciutat de Barcelona. Diguem també que no tenim notícies directes sobre
l’establiment de terres, i que en els Capbreus els vassalls acostumen a fer
declaracions genèriques dels drets que satisfan per la possessió d’immobles, i
alguns n’estan exempts.

2.1. Capbreu de 1400
A la Palma primer es declara que «lo senyor no pren singularment dret algun
sobre los singulars del dit loch, mas tota la Universitat fa cascuns anys forment
VII caffiçes» més cinc d’ordi.

53. Aquests mals usos són: a) Eixorquia: El senyor percep la part que correspondria al fill en concepte de legítima sobre l’herència
del pare, si el pagès mor sense descendència. b) Cugúcia: Si l’esposa del pagès comet adulteri el senyor ha de percebre uns drets
sobre els seus béns: la meitat si ho ha fet sense el consentiment del marit (aquest se’n duu l’altra meitat), i tots els béns si fou
consentit pel pagès; però suposant que l’adulteri hagués estat forçat per l’espòs aleshores ella conserva els seus béns i l’esponsalici 
i se li permet divorciar-se (el senyor no rep res). I c) Intèstia: El senyor rebrà la tercera part dels béns del pagès mort sense fer
testament si deixa esposa i fills; i si no té fills en aquest cas el senyor es fa amb la meitat dels béns. Entenem que la seva exempció 
es troba relacionada amb el principi de lliure disposició del sòl. que recullen les Cartes de població de la zona, així com els propis 
capitulats locals esmentats. (de hinojosa «El régimen senyorial..., 220-225).

54. Capítols 16, 17 i 18. Hem de dir que tots els capítols es refereixen als cristians; entenem que els sarraïns resten exclosos de la seva 
aplicació, excepte quan s’esmenten expressament com ocorre en capítols concrets (el capítol 5 permet la venda de la sal, lliure
de corredoria, per tot cristià i sarraí; el 12, reconeix el dret de tot vassall, d’una o altra religió, a usar francament la fanega per a
mesurar el seu blat; etc.).

55. Capítol 1.
56. Capítols 15, 31, 32, 33 i 41.
57. Capítols 12 i 13.
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En canvi a Flix, d’un total 68 terratinents cristians que declaren sobre el terme, 
4 són exempts de censos (així es deu fixar en les cartes respectives d’establiment).58 
També en aquest Capbreu figuren terratinents sarraïns i un jueu.59

En ocasions es reconeixen les mateixes càrregues, i en altres es distingeix 
segons l’ètnia del declarant. D’aquesta manera:
— Respecte dels cristians exclusivament es diu que aquell que tingui furó ha de 

pagar cada any una pell de conill.
— Dels sarraïns: cada any per Sant Joan paguen un dret nomenat “çadega” pel 

que donen 1 diner per cada cap de bestiar «menuda e vella», i un altre per 
«cascuna arna de abelles»; paguen la “çoffra” per bèstia de llaurar, 12 sous 
l’any qui en té, i 10 el que no; i pel que fa a la vinya, per la festa de la Mare de 
Déu d’agost el senyor l’“acarraçe” (preua abans de la collita per a tenir una 
estimació d’allò que haurà de rebre).

— I conjuntament per a cristians i sarraïns sols s’indica que el senyor percep la 
desena part de les olives, del lli, del cànem, d’hortalisses i llegums.

Venen després les declaracions particulars dels terratinents: els sarraïns 
tributen amb gallines per cases o “alberchs” sempre que els habitin, i amb diners 
per terres; en canvi, dels cristians pel que fa a les cases i altres construccions, la 
norma general sembla ser la de pagar amb gallines (mitja, una, una i mitja, dues, 
etc.), altres vegades en diners (normalment 6) i encara amb perdius (mitja, un 
quart, etc.), i quant a les terres que tenen cedides satisfan normalment una 
proporció de l’onzena, la quinzena o vintena part dels fruits que cullen (com es 
declara en el privilegi de 1308), segons la partida del terme on es trobin, i en 
ocasions una suma de diners.

També sabem per altra documentació que almenys des del segle xv els 
sarraïns estan obligats a lliurar i dur al castell i al seu càrrec tota la llenya que 
allí es necessiti durant l’any; a mitjans d’aquell segle l’Aljama demana que se 
suprimeixi aquesta prestació per considerar-la molt gravosa i per ser la causa de 
que no s’hi estableixin nous sarraïns.60

2.2. El de 1511 
El 1511 té lloc un nou Capbreu, i en aquesta ocasió entre els declarants apareixen 
molts cristians nous, que indiquen els seus noms anteriors (sarraïns) i els actuals 
(cristians); però encara hi ha algun sarraí i és significatiu que els no conversos 
declaren per mitjà d’un tercer designat a l’efecte pel batlle.61 A més en aquest 

58. A Flix es declara que de les «propietats que façen cens de diners» el senyor té el dret de fadiga per 10 dies i el «cinquante per
loysme»; i a la Palma (d’Ebre) «lo senyor no pren singularment dret algun sobre los singulars del dit loch, mas tota la Universitat 
fa cascuns anys forment VII caffiçes»; però es reconeixen els drets senyorials de fadiga per 10 dies i del lluïsme «en cascuna
propietat del loch e terme».

59. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 323-324.
60. AHCB, 1C.XII, 7/1 i 7/2.
61. Per exemple veiem com declara Antoni Boteller «olim sarracenus» que abans es deia Brafim Burret; Miquel Carhula «olim moro» 

de Riba-roja; Joan Ambròs fill d’Afmet «olim moro»; Tomàs Vilanova i Joan Goya antics “moros”; Àngels, casada amb Gabriel
Amart, filla de l’alfaquí Alboleix; Esperança filla de Maffoma Ferregut; Martí de la Mussa, abans Jun Salvo; Antoni Lobet, abans 
Brafim Lobet; etc. Intervé també Andrea Alboleix, esposa de Jun Alboleix «magister de moros»; però en nom de Amffoma i
Brafim Alboleix, sarraïns, intervé Francesc Malet «olim moro», per assignació del batlle per tal de no causar-los indefensió i per
a poder jurar segons la formula cristiana; Joan Otpona intervé en nom del seu pare Mafoma Billera; Isabel Alboleix actua com a 
hereva universal del seu pare Juci Alboleix; Joan Burret intervé en nom seu i en el dels seus germans Bartomeu, Brafinm i Seit;
Santcliment Prunera, «olim sarracenus» que abans es deia Mafoma Ambròs; Joan Sabater i Francesc Malet com a curadors de
Jaffer i Maffoma Alboleix; Joan Argilaga, abans Foma Argilaga; Bernat Cervelló i la seva esposa Isabel, filla de Jun de Gaya
que en cristià es diu Joan Viana; Joan Sabater i Antoni Boteller «alias Burret», assignats per a l’esposa de Mafoma «el more»;
Guillem Cabanyelles, abans Alí Salim; Mateu Burrtet, abans Alí Burret; etc. (Josep serrano daura, «L’onomàstica sarraïna
i dels cristians nous de Flix (Baronia de Barcelona, a la Ribera d’Ebre», Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, LXVI
(setembre, 1996), pàg.  38-48).

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2765184~S23*cat
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6852038~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6852038~S23*cat
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Capbreu dos cristians nous manifesten els béns que pertanyien a l’antiga Aljama 
musulmana: dues heretats al lloc de “Pena de Moros” a cens d’una gallina i 
mitja; una sínia que era franca; i una terra campa destinada a la sembra per la 
que donaven la sisena part de la collita.62

Ja en concret es declara:
— Flix: En general es paga una proporció de la producció i oscil·la entre l’onzena, la 

quinzena i la vintena part segons la partida on es recullen i amb independència 
del tipus de cultiu (horta, sembrat, vinya u olivar); en comptades ocasions es 
tributa per la sisena, la catorzena o la trentena part; en casos se satisfà una 
mesura com una fanega o tres almuts de gra en sembrats, una suma de diners, 
o bé, que rarament, una o mitja gallina.

— Mas de Flix: Sempre és l’onzena part dels fruits.
— La Palma: Segons dades de 1511 «los particulars del lloch .. fan de totes les 

propietats tenen en lo terme» la catorzena part de tota la seva producció, i 
és així en virtut d’una “commutacio” feta entre la Ciutat de Barcelona i els 
vassalls del lloc, de manera que es deixava de pagar l’antic dret general pel 
terme i a canvi cada particular passava a tributar individualment.

Complementant aquestes dades, un document de 1556 d’“instructio e memorial” 
sobre l’estat de la vila de Flix adreçat a la Ciutat de Barcelona, ens informa 
que fins aleshores la producció de panses no estava subjecta a tributació perquè 
els guanys que els vassalls obtenien es destinaven íntegres a obres de reparació 
dels seus habitatges. Tanmateix, el procurador assenyala que la producció de 
panses ha augmentat considerablement en perjudici de la verema, que sí tributa; 
afegeix que els veïns del lloc venen les panses lliurement sense control, fins i tot a 
“Barberia”, i que «no es planta altra planta en les vinyes si no per a fer pansa, en 
gran dany y frau de dites rendes». Tot seguit en el mateix escrit el representant 
senyorial demana que es busqui una solució perquè els vassalls del lloc tributin 
també per les panses.63 

3. El dret del monedatge
En el tan referit document de venda de la Baronia de 1262 es refereix talment al
dret senyorial del monedatge. I a Flix en el Capbreu de 1400 es declara: «Item,
cascun foch es tengut de pagar de VII en VII anys 1 morabati per lo qual se
paguen VII solidos». Després, en un arrendament de la Baronia de 1534, en la
relació de béns i drets que s’exclouen del contracte figura «lo morabati, que’s
paga de set en set anys segons es acostumat».64

c) Els drets i càrregues de la Universitat
També acudint, sobretot, als Capbreus coneguts podem veure quins són els drets i
les càrregues que assumeixen les Universitats municipals de la Baronia.

En el de 1400, almenys pel que fa a la Palma, s’afirma que la Universitat fa
efectiu un cens anual de «forment VII caffiçes» més cinc d’ordi.

62. Intervenen Joan Ambròs i Antoni Boteller, sarraïns cristians nous («ad fidem catolicam») (nota anterior).
63. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 25.
64. serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 626.

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2765184~S23*cat
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Però al marge d’altres drets i càrregues, voldríem destacar els privilegis reials 
que rep la Universitat per a tenir i celebrar mercat i fira anual:65

— Pere III amb el seu fill i primogènit l’Infant Joan, concedeix el 10 d’octubre 
de 1360, a instància del senyor Salvador del Bosch, el privilegi de tenir mercat 
setmanal els dimarts, posant els seus participants sota la reial i “specialii 
protectione”. Així ho comunica l’Infant Joan com a governador del Principat 
al veguer de Lleida i Pallars l’11 de gener de 1361. A Flix hi ha precisament 
el segle xvi una “plaça del Mercat”.

— I el 3 de juny de 1424 Alfons IV concedeix als fidels jurats i prohoms de la 
Universitat del «loci et seu castri» de Flix el privilegi de celebrar-hi anualment 
fira per la festa de la Nativitat de la Mare de Déu del mes de setembre i 
«etiam celebrentur in dicto loco secunde nundine sive retorn» el mes 
d’octubre durant 10 dies. Es prohibeix però que hi assisteixin «fabricatores 
falsi monete, violatores, latrones, herediticos, lesi maiestatis comittentes et 
alios malofactores».66 Ja si consultem els Capbreus i altra documentació, els 
representants municipals declaren en nom de la Universitat, els béns i drets 
següents:

1. En el Capbreu de 1511
A Flix.
— Els jurats reconeixen: tenir la Casa de la Vila, per la que paguen 1 sou i 6

diners; una casa destinada a carnisseria i peixateria per la que paguen el 
mateix;67 per un molí de sansa paguen 12 diners i que per «la facultat de fer 
pous de glas», donen un sou. 

— La Vila també té unes heretats: per un «tros de terra dit llexiu», donen 2 
diners; per altra heretat a les Mitjanes del Baró, 6 diners; i per dos hortets 
al Colomer i al Clos del molí d’oli, per altra heretat a l’ermita i pel «salval» 
que havia estat de Tomàs Galsserà, paguen la quinzena part dels fruits. I 
a la Palma, pel terme i la vila es paguen al senyor 8 lliures, 12 sous «y tres 
puresses» moneda barcelonesa. 

65. Bonnassie assenyala que fins el segle x el mercat tenia un marcat caràcter local; afegeix que a mitjan segle xi aparegué la fira amb 
un àmbit més ampli (l’any 1048, a Urgell), a celebrar el 15 d’agost i el 29 de setembre, just després d’acabar la sega i la verema
respectivament. Quant al mercat, el mateix autor afirma que és el lloc on el pagès pot vendre els seus productes prop de casa seva 
(Pierre bonnassie, Catalunya mil anys enrera (segles x-xi), I, Barcelona, Edicions 62, 1979-1981, pàg. 370). Hinojosa indica que
els primers temps la facultat d’establir mercats era privativa del rei, però que com a conseqüència de la concessió de privilegis
d’immunitat, o per abandonament de la facultat o simplement per tolerància, la van assumir els senyors territorials; ja l’exercici
de tal atribució suposava a aquells una de les fonts d’ingressos més sanejades , fent-se pagar els llocs del mercat (“tabulae”)
instal·lats per a la venda, exigint drets sobre els articles de consum i imposant multes per infraccions fixades en els reglaments u
ordinacions corresponents (de hinojosa «El régimen senyorial..., pàg. 128). I Font al·ludeix a l’aparició dels primers mercats en
el segle x, que es multipliquen en el segle xii fins que el xiii constitueixen un fet general a gairebé totes les poblacions, com un
element d’indubtable significació en el seu desenvolupamenti en la seva vida social; insisteix, però, que la seva instal·lació requeria 
una autorització del poder públic, i que n’existien 2 tipus: el setmanal (un dia) i que s’anomenaba “mercatum”, i els anuals, que es 
denominaven “firas nundinas” (durant 8, 10 o 15 dies l’any (de hinojosa «El régimen senyorial..., pàg. 121-124). Quant a les fires
també se celebren: a Móra, de la mateixa ribera de l’Ebre, se celebra per privilegi d’Alfons III de 1333 a partir del 15 de maig de
cada any; Gandesa per la festa de Sant Martí de novembre, segons privilegi de 1338 (serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 598-
599).

66. ACA, Registres de Cancelleria, núm. 904, f. 186; i 2.589, f. 124 i 125.
67. L’any 1662, quan la Baronia encara es troba incorporada a la Corona des de la guerra civil anterior (fins el 1670), la Universitat

té «casa de la carniceria» per cens que cada any fa al «senyor rey, un sou y sis diners» (AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 67).

http://ccuc.cbuc.cat/record=b1600819~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2765184~S23*cat
http://www.mecd.gob.es/archivos-aca/ca/portada.html
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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2. En el Capbreu de 1624:
A Flix:
— Per la Universitat es declaren: la Casa de la Vila y Consell, per la que paguen

el mateix cens que l’any 1511; la casa destinada a carniseria y pescateria, 
sense que hagi variat el cens; un molí de sansa i altre d’oli (des de 1619), pels 
que paguen 12 sous; i posseeix vàries finques, per una paga 2 sous i de l’altra 
no consta cap cens.

— Els jurats declaren que la Senyoria els va establir al terme de la «Dessa de 
Flix» per a herbejar («empriu de erbas y cosses»), i que tenen «acensat» un 
lloc o dos per a fer un o dos pous de gel (des de 1619), pagant 1 sou per pou. 

— La Vila també té dues teuleries: una a la Creu del molí fariner, per la que 
no paguen res; i altra al costat del riu «mes enlla de la llonja» per la que no 
declaren res. 

— Els jurats declaren tenir i posseir l’ermita de la Mare de Déu del Remei i 
una heretat annexa per al seu manteniment i conservació (que van comprar a 
Joan Tarragó), i per la que paguen la quinzena part dels fruits. 

— Però també tenen altres immobles: un “pertxe” i dues deveses per a guardar 
fusta dels que no paguen res, un hortet al “Clos” plantat de morera i pel 
que paguen la quinzena part dels fruits, i un empriu vora el riu del que no 
declaren cap cens. 

— I finalment els representants municipals assenyalen que mantenen un hospital 
per als pobres de Cristo, del que no paguen res. 

A la Palma.
— S’assenyala que els veïns paguen una quarta part de tots els fruits que es 

cullen. 
— Que la Universitat té corredor franc (posat segurament per la Senyoria). 
— Que l’escrivania és del senyor. 
— I que hi ha un forn de pa senyorial, pel que paguen ara únicament la quarta 

part. 

I en el cas de Mas de Flix s’afirma que els terratinents posseeixen l’usdefruit de 
«les aygues» i l’empriu de les «erbes» segons recull la Carta de 1345; i després 
s’afegeix que tenen sense reconèixer cap cens una bassa a la partida del “Ma- 
nador”, una altra que és del Comú, un pou i una font d’aigua.

3. Altra documentació:
3.1. Els delmes i primícies.
També vinculats a la terra i a la ramaderia, tots els veïns cristians estan obligats 
a satisfer els delmes i primícies de tot allò que es cull i produeix al terme; és una 
càrrega canònica, que tot cristià ha de pagar per al manteniment de l’Església 
i del seu clergat. Però en la pràctica, són els senyors qui assumeixen la seva 
recaptació i gestió amb els seus oficials, i a canvi es queden una part d’aquests 
drets, repartint-se la resta amb el Bisbat, el seu Capítol de canonges i/o el rector 
de la Parròquia corresponent.68 A banda encara hi ha el deure de mantenir les 
esglésies i de que tinguin els ornaments necessaris, que també l’assumeixen els 
mateixos municipis, com es reconeix expressament a Flix i la Palma.

68. I en el nostre cas, per una butlla de 1095, el papa Urbà II els cedeix al rei Pere d’Aragó i als «magnats y barons» del regne, a canvi 
de que ells proveeixin les esglésies «de servitut y ornaments» (vegeu serrano, Senyoriu i Municipi..., I, pàg. 532-545).

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2765184~S23*cat
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Malgrat tot, tenim unes molt breus i escasses referències sobre els delmes 
que se satisfan a la Baronia de Flix.

L’any 1166 Flix té església pròpia, regida per un rector i un vicari, i els seus 
béns i rendes els compartien el bisbe de Tortosa i el Capítol de la seva Seu; però 
aquell any els seus titulars la cedeixen íntegra amb el dret de designar-ne rector 
(el “prior”) al monestir de Besalú, amb la única retenció episcopal de la quarta 
part dels delmes i la facultat de nomenar-ne vicari.69

Amb el temps, coneixem que pel que fa al lloc de Flix, és al final el seu prior 
(o rector) qui percep tots els delmes.70

Coneixem també que els anys 1279 i 1280 es paguen de delmes cada un
d’ells, al rector de Flix 30 lliures i al de la Palma 20. I segons un informe de 1520 
fet a petició dels consellers de Barcelona, ens consta que fins la conversió de 
la població sarraïna del lloc (vers 1510), per «les terres moregues de la vila e 
Baronia, [els delmes] pertanyie lo prior de la iglesia de Flix», però s’explica que 
des que «los olim moros son stats fets crestians» ja no en paguen.71

En canvi els cristians vells sempre els han pagat. I en un document de 1674 es 
recull un apartat incomplet, segons el qual dels drets senyorials sobre fruits (dels 
grans?), se’n fa munt i es reparteixen en parts entre el prior i el senyor; i almenys 
de les terres que tributen per l’onzè es fan dotze parts una és pel terratinent 
(potser per a llavor), altra pel prior i “altra” part pel senyor (la resta).72

A més dels delmes, el 1511 el prior posseeix altres rendes i béns:
— Rendes: sobre unes cases i són 4 sous 6 diners anuals com a pensió censal 

sobre la casa d’Antoni Guillem de Castellbell (a la plaça), 1 sou i 2 diners 
sobre l’alberch de Joan de Stellar, 10 diners per la casa de Francesc Malet, 
i 2 diners per la de Guillem Franc; sobre heretats, que són 2 sous 6 diners 
sobre «lo colomer» de Vilanova, 5 sous sobre l’heretat dels hereus de Joana 
dez Puig, a l’“albal”, i una fanega de gra sobre una heretat de Jaume Cugat 
a la Vall de Fons.

— «Heretats ... que te ... lo Priorat»: un hort «o ferregenal devall la yglesia»; 
«una pessa de terra derrera lo castell», i «una sort de terra campa a l’Albal».73

3.2. Les càrregues parroquials
Flix.
Altres càrregues municipals es refereixen a la Parròquia. Veiem com l’any 1555 
la Universitat es fa càrrec de les obres que aleshores s’han de fer a l’església, tant 
la part «que ja es feta com encara per acabar, ..., y axi mateix per fer un retaule 
nou en la dita esglesia per lo cap de la altar, y orgue, y per fer un altra navada 
per creyxer esglesia».

Tot això, més la construcció d’un hospital, ascendeix a 2.500 lliures, i per 
a cobrir aquell cost la Universitat vol imposar una taxa (o cisa) de dos diners 
per lliura a aplicar a la «carn que’s tallara en la carniseria de dita vila, ...; y aixi 
mateix dos diners per càntir de oli que vendra en dita vila hu qui comprara y altre 
qui vendra; y sobre les fruytes com panses, figues, altres dos diners per rova, hu 

69. de villanueva, Viaje literario..., V, pàg. 73 i ss.
70. Ho confirma el capítol 19 del privilegi de 1308 en indicar que el senyor no hi participa.
71. José rius serra, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), I, Barcelona, 1946, pàg. 167 i 173; i AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 33.
72. El document afegeix un pàrraf inacabat sobre les terres acensades al quinzè, i sols indica que «de cada tres delmades que cobre la 

iglesia...», després segueix en blanc (AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 68).
73. Les rendes i heretats es relacionen en un document de 1511, que duu el títol de «Memorial de les coses que’s diu son alou del

prior» (AHCB, 1C.XII, 8, doc. núm. 3).
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qui compra y altra qui vendra». Encara si fos necessari per a poder cobrir les 
despeses, es demana autorització per a imposar un “vintè” sobre tots els fruits 
«pagats primer lo dret del senyor y aixi mateix del prior de dita Universitat».74

Apart la Universitat posseeix l’ermita de la Mare de Déu del Remei, amb una 
heretat annexa que segons el Capbreu de 1624 fou comprada a Joan Tarragó, i 
que està subjecta al cens de la quinzena part dels fruits. Els guanys que s’obtenen 
van destinats al manteniment d’aquella ermita.

La Palma 
Abans de 1330 el rector no té casa “abadial” al lloc, i el bisbe de Tortosa 
Berenguer de Prats, requereix als jurats perquè la facin a càrrec de la Universitat. 
El 1363 altre bisbe, Joan Fabra, visita el lloc i insisteix en el deure del Municipi 
de construir la casa del rector; finalment es construeix l’any 1385. 

D’altra banda, per butlla del papa Juli II de 26 de maig de 1506, els jurats 
del lloc esdevenen “patrons” de l’església parroquial de manera que en morir el 
vicari ells rebien les claus de l’edifici i devien lliurar-les al beneficiat degà de la 
Parròquia fins que el Capítol de la Seu designés el nou rector.75

Mas de Flix
Al Mas de Flix existeix l’església de Sant Joan de la que és titular la Universitat 
de Flix, i en la que cada diumenge, segons Capbreu de 1624, «se diu missa» pel 
prior de Flix o el seu vicari acompanyat d’un escolà. Per aquell servei el prior rep 
cada any 16 fanegues velles de blat.

3.3. L’hospital
Comú als llocs més importants és el deure de la Universitat de tenir un hospital 
on acollir i donar assistència mèdica i sanitària general als veïns i als forasters. 
A Flix sembla que tal servei es redueix als «pobres de Cristo» com declaren els 
jurats en el Capbreu de 1624.

Però el seu hospital es construeix el 1555 (ignorem si n’hi havia un altre 
abans); aquell any està per acabar, i justament per a poder fer front a les obres 
pendents (com per altres a executar a l’església i per a l’adquisició d’un retaule) 
s’imposen contribucions especials per a cobrir un total de 2.500 lliures76 a aplicar 
de la manera següent: dos diners per lliura de carn que es compri i d’oli «que 
vendra en dita vila» i per cada rova de fruits de panses i figues, i un “vintè” sobre 
totes les collites del terme («pagats primer lo dret del senyor y aixi mateix del 
prior»). La Universitat de Flix demana també permís per a designar un col·lector 
per a recaptar els drets o bé per a arrendar el servei.

3.4. Altra documentació
Amb altres documents del segle xvi, la Universitat reconeix: posseir un lleixiu 
del riu establert segons acte de 5 de desembre de 1592 a cens de 2 sous; i també 
compta amb altres dues deveses per a guardar fusta del senyor però a càrrec de 
la mateixa Universitat segons constava en les Ordinacions de la Vila d’11 d’agost 
de 1557 ( bé que són franques de tot tribut senyorial).

74. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 23.
75. APLP (Arxiu Parroquial de la Palma), Carpeta de Documents Històrics, full solt (de notes tretes dels originals -perduts- amb lletra 

del segle xx).
76. ACA, Registre de Cancelleria, núm. 211, fol. 118; i AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 23.
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els oFiCials jurisdiCCionals

El baró ostenta jurisdicció sobre els seus vassalls en raó del domini que el rei li ha cedit. 
Una jurisdicció que pot ser plena o limitada, i que a la Baronia de Flix és plena.

Així la jurisdicció senyorial, l’altre element en definitiva de la potestat senyorial, es 
manifesta en els àmbits del govern, de la gestió econòmica i tributària, del dret i de la 
justícia, i en general en el de la subjecció personal dels vassalls. Uns vassalls que sempre 
han de ser fidels al seu senyor, no poden canviar-lo i li han de prestar homenatge quan 
siguin requerits.

De fet, com afirma Víctor Ferro, la jurisdicció secular és la nota característica de la 
baronia, més o menys extensa.77 En el nostre cas, la Ciutat de Barcelona posseeix l’anome-
nat mer imperi o alta justícia o senzillament jurisdicció criminal, i el mixt imperi o baixa 
justícia o jurisdicció civil.

La criminal implicava en tot cas el dret a judicar delictes de sang i robatoris i imposar 
penes fins a la capital, així com la de mutilació de membres; i la civil comportava diverses 
regalies: tenir cort judicial amb escrivà, nomenar batlle, nuncis, corredors, etc., i conèixer 
causes judicials civils i jutjar fets penals lleus castigats amb penes econòmiques, entre 
altres.78

Essencialment aquesta jurisdicció es manifesta en tres àmbits: el del govern de la co-
munitat, en el del dret que hi regeix, i en l’administració de justícia.

Ara bé, la Senyoria precisa d’una certa organització a la Baronia per a exercir i fer 
valdre les seves regalies dominicals i jurisdiccionals. Així és que hem de parlar d’una or-
ganització senyorial, ordenada jeràrquicament de manera piramidal, al cap damunt de la 
qual hi ha el senyor o baró, i d’ell depenen tots els oficials que exerceixen les diferents 
funcions que se’ls assigna. 

a) El lloctinent del senyor o procurador general:
El primer càrrec senyorial de relleu i importància és el lloctinent del senyor,
denominat a la Baronia de Flix com a procurador general, en el nostre cas, de
la Ciutat de Barcelona. És un càrrec de delegació, un “alter ego” del senyor, un
procurador que exerceix el domini i la jurisdicció en nom seu.79 Un oficial que
en tot cas ha de ser català, d’acord amb les Constitucions de Catalunya que ho
ordenen respecte tot càrrec públic que exerceixi autoritat o tingui jurisdicció.80

Ja la Ciutat de Barcelona té un procurador general per al conjunt de les seves
Baronies, habitualment ciutadans de Barcelona, però també en poden tenir un en
una Baronia determinada com ocorre a la de Flix en algun moment determinat.
Així, l’any 1524 ho és Francesc Holiver, resident a la mateixa Baronia; però el 1555
trobem a Enric Miquel Terra de Picalgues, ciutadà de Barcelona; i el 1624 actua
Bartomeu Sala, que també és ciutadà de Barcelona.81

El primer el trobem informant la Senyoria d’uns danys causats al molí fariner
(«trencada en lo açud y resclosa del moli»), i demanant a la Ciutat de Barcelona
que adopti les mesures procedents.82

77. Ferro, El Dret públic català..., pàg. 138 i s.
78. Ferro, El Dret públic català..., pàg. 138 i s.
79. serrano, Senyoriu i Municipi..., II, pàg. 778-780.
80. Ferro, El Dret públic català..., pàg. 321.
81. AHCB, 1C.XII, 5 i 7/2, doc. núm. 3.
82. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 3.
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El segon, Enric M. Terra, «procurador de las Baronies de la dita Ciutat», és 
apoderat el 16 de març de 1555 per a celebrar Capbreu a la Baronia. L’acta afirma 
que és “deputat” especialment per a capbreuar a la de Flix, amb poders especials 
dels consellers i Consell Ordinari «de trenta-sis prohomens» de la Ciutat.83

El 1599 veiem que és el procurador qui informa els consellers de Barcelona de 
la necessitat de capbreuar «les rendes te en Flix, y ademes que s’asentaran moltes 
cosses que avuy se perden y pateixen moltisim».84 Es tracta d’un memorial en el que 
informa del següent: que s’ha de “mudar” el molí d’oli perquè l’existent segurament 
no es pot reparar atès que les olives que s’hi duen «se podrexen» i quan aquelles 
es molen «se pert mes de la meitat de l’oli»; sobre la barca de pas assenyala que 
el servei s’ha de cobrir «sens traure’s un diner de bosa y en muntar lo preu de la 
barcha conforme la taixa an posada en totes les barques del present principat ... en 
estes ultimes Corts de 1599»; i es refereix també a la necessitat de «saber en que 
fonen los dines y grans summes que los jurats e Consel administren per les quals 
cotidianament talen a les persones abitants de dita Vila», afegint que els veïns es 
troben «en un punt de desesperatio, veent-se oprimits de uns quants capitosis que 
tenen tot atirinisat y se atreveixen a mudar los lochs y insiculation y aso va ia ab 
imperi y a forma de espants y recolint jent de seguida y libertada».85

Ja el Capbreu de 1624 es practica també a presència del procurador general de 
la Ciutat de Barcelona, «deputat per los dits molt illustres senyors consellers y son 
Consell de Cent», segons poders atorgats el 4 de novembre («deputat per los dits 
molt illustres senyors consellers y son Consell de Cent»).86

En termes generals a la Baronia de Flix el procurador general, en definitiva, 
intervé en qüestions d’ordre dominical i jurisdiccional, però l’administració de 
justícia està reservada al batlle general; fins i tot la segona instància d’apel·lació 
contra les resolucions del batlle deu correspondre directament a la Senyoria (la 
Ciutat de Barcelona).

D’altra banda el 1624 el procurador general designa procurador fiscal a Macià 
Bagà, sabater d’ofici, que declara ser habitant de Barcelona i també del castell de 
Flix.87

b) El batlle general de Flix:
Tenim després el batlle general de la Baronia de Flix que és governador de tota la
Baronia i també castlà del seu castell.

D’ell en tenim constància el 1400, quan ho és Pere de Castellvell, donzell conegut
com «lo bort de Castellvi»;88 i diferents descendents seus exerceixen aquest càrrec
encara el segle xvi.89

Tanmateix no creiem que sigui un càrrec patrimonial, doncs la designació
sempre és temporal; per exemple Antoni Guillem de Castellvell és elegit l’any 1508

83. Així figura en l’anunci públic fet per a capbreuar el 2 d’abril de 1555, però no hem localitzat la seva documentació (AHCB, 
1C.XII, 4).

84. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 6.
85. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 6.
86. En l’encapçalament del Capbreu tingut l’any 1624.
87. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 63.
88. AHCB, 1C.XII, 4 (documentació adjunta al Capbreu de 1400).
89. Antoni Guillem de Castellvell, entre 1500, 1551 i 1508: el seu fill, Bartomeu de Castellvell ho és el mateix 1511; i el 1558 ocupa el 

càrrec Vicent de Castellvell (AHCB, 1C.XII, 9 i 7/2 bis, doc. núm. 1, 66 i 70).
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«haguda la inseculatio per lo Consell Ordinari de la dita Ciutat de l’offici de balle» 
i per 3 anys.90

L’any 1593 apareix Bartomeu Llaurador com a batlle general de la «ville et 
Baronie de Flix et la Palma», i presideix el Consell General de Flix integrat pels 
caps de casa del lloc «vicini et habitatori»;91 i el 1598 hi trobem Pau Ros, un botiguer 
de teles de Flix, rebent un recurs d’apel·lació contra una sentència dictada per ell 
com a tal batlle general.92

En tot cas sobre aquesta institució del batlle general de la Baronia de Flix ens 
hem de remetre a un privilegi concedit el 18 de febrer de 1464 per la Ciutat de 
Barcelona amb el contingut següent:93

— El dia o festa de «Nostra Senyora del mes de mars, los jurats e Consell General 
de la dita vila [han de] elegir e anomenar tres personas de la dita vila de aquellas 
millors e ... abonades ... per a batle de la dita vila»; la terna es presentarà als 
consellers de Barcelona, que d’ella designaran una persona «a la qual ajats 
acomanar la jurisdictio de la Ballia per un trienni».

— En cas de mort o impediment del batlle exercent, els jurats i el Consell podran 
presentar una nova terna pel temps de mandat que li restés a aquell. 

— El càrrec no es pot alienar ni arrendar; es disposa que el designat «no puxe en 
alguna forma e manya vendre, arrendar ni altrament alienar a altres personas 
per regir e governar lo dit offici; ans si ho fassia que aquella tal persona a la qual 
lo dit offici de Ballia seria venut, arrendat, comanat o altrament alienat, ipso 
facto no fos haguda ni reputada per official, ans fos haguda per privada persona 
afrenturant de tota jurisdictio; declarat empero que per algun temps breu sie 
licit al dit batle fer per malaltia o absencia algun llochtinent del regiment del 
qual ell sia tengut tenir taula».94

— La persona designada per a ocupar el càrrec abans de fer-ho ha de «jurar 
privilegis, llibertats e immunitats e altres qualsevols concessions a la dita 
Universitat atorgadas e atorgadoras, usos e bons costums, e no res menys que 
fassia e sie tingut assegurar ab bonas e idonees fermances de la dita Universitat a 
coneguda de dits jurats e Concell de tenir taula de la fi de quiscun trienni segons 
son tenguts los officials reals» per Constitucions de Catalunya.95

— Talment es disposa que el batlle «haje [d]e fer sa continua habitacio e foc estador 
dins lo castell de la dita vila, al qual constituim de salari per quiscun any cent 
sous a ell pagadors de las rendas que la dita Ciutat reb en la dita vila, ultra los 
quals haje com los tersos acostumats ja de rebrer per los batles de dita vila e  
los gits dels pontons e us, e servey de la senia appellada del senyor».

Després en un nomenament de batlle de 8 de febrer de 1500, els consellers i el 
Consell Ordinari de Barcelona acorden: 

90. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 2.
91. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 61.
92. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 46.
93. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 15, i que publica serrano, Senyoriu i Municipi..., II, com Apèndix IV, pàg. 1.167-1.170.
94. Aquesta és l’única notícia que tenim a la nostra zona sobre la possible venda o arrendament d’una batllia; la inclusió d’aquella

prohibició pot fer suposar que fins aleshores se’n pogués disposar i que ara esdevé inalienable per a evitar els problemes que se’n 
devien derivar pels mateixos vassalls. Recordem que l’Usatge núm. 149, «Si quis Bajuliam», permet que el batlle empenyori la
Batllia però amb el consentiment del senyor.

95. En aquest cas la Ciutat de Barcelona es remet a la legislació general del país i concretament la que es refereix als oficials reials per a 
la regulació de la purga de taula a la que s’ha de sotmetre el batlle general de Flix (vegeu Ferro, El Dret públic català..., pàg. 402-407).
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Confiant nosaltres e lo Consell Ordinari de la dita Ciutat lo die present celebrat 
de la fe, indulgentia e legalitat de vos honorable amat nostre n’Antoni Guillem de 
Castellbell, donzell de la dita vila de Flix, ab tenor de les presents lo ofici de la 
Ballia de la dita vila de Flix, Mas de Flix, loch de la Palma, Baronia, termes e 
territoris d’aquella e la custodia del dit castell de Flix, vos cometem e comanam 
tenidor e regidor per vos be personalment e leyal per temps de tres anys, ... 
axi que siau balle de la dita Baronia e tingau custodia del seu castell, ... ab tal 
qualitat e potestat que vos ab vostra case e familia comunament stigau e façau 
vostra habitacio en lo dit castell e exerciau la jurisdictio civil e criminal, mer e 
mixte imperi e altre qualsevol a senyor pertanyent en la dita vila de Flix, loch de 
la Palma, Mas de Flix, Baronia, termes e territoris de aquella, dret e justicia als 
singulars del dit ofici ministrant.96

I l’acte encara conté les disposicions següents: com els seus predecessors, que pugui 
«puxar, crear, elegir e deputar lochtinent e lochtinents una vegada e moltes ab 
aquella potestat que a vos sera vist fahedor»; abans de començar a exercir «siau 
tengut donar bones e ydoneas fermances de les coses per vos et vostre lochtinent 
e lochtinents administradors per lo dit temps a la fi del qual siau tengut tenir 
taula»; per salari de la Batllia i custòdia del castell «5 lliures en contra de 15 que 
acostumaven a ser, perquè les 10 restants s’assignen a Pere Deztorrent, procurador 
general de la dita Baronia per salari»; a més rebrà «les CC fomades de lenya que 
fan los moros al dit castell e lo empriu de la Mijana per obs del dit castell e altres 
coses concernents lo carrech de la dita Ciutat» i «la sinia del senyor e los terços de 
la Cort»; tothom per batlle us «hagen, reputen e honren, e als manaments vostres 
e dels lochtinents vostres obeesquen tant quant a casen d’ells»; i també abans «siau 
tengut fer e prestar jurament e homenatge en poder de l’honorable n’Antoni de 
Castellbell (el seu pare) de present balle de la dita Baronia o de son lochtinent 
de donar compte e raho de totes les rebudes fetes de les coses al dit vostre ofici 
pertanyents en poder dels honorables racionals de la dita Ciutat e fer e continuar 
dites coses per la forma del dit ofici com es acostumat».

El batlle general i el seu lloctinent resideixen a Flix, centre de la Baronia. Però 
apart hi ha els “batlles particulars” com es manifesta en un document de 1509 que 
són els delegats d’aquell a manera de lloctinents en els llocs de la Palma i del Mas 
de Flix.97 Nous batlles que designarà el batlle general de la Baronia.

L’elecció del batlle general per terna se segueix practicant el segle xvi, i tenim 
exemples de 16 de novembre de 1508 i de 24 de maig de 1624. Posseïm altre 
document de presa de possessió d’un nou batlle del 16 de setembre de 1636: es 
convoca Consell Secret amb els jurats de Flix i «reben en balle general» a micer 
Monlleó, «bachiller en lleys de la present vila», i els consellers municipals declaren 
que «lo dit Consell lo obeheix y se’l pose sobre lo cap y han determinat que estan 
promptes y apparellats de jurar-lo de balle, als que preste ydonea cautio ab bones 
y ydonees fianses, conforme narre lo dit privilegi de balle y conforme de temps 
immemorial se es acostumat y conforme los privilegis de la vila y Universitat de 
Flix». Afegim que el nou batlle és fiançat per Pere Taverner, carnisser de Flix, i 
Andreu Cervelló, veí del lloc.98

96. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 1.
97. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 37.
98. AHCB, 1C.XII, 4, fol. 127; i 7/2, docs. núms. 2 i 14.
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Veiem doncs com el batlle general és jurat també com a cap o president de la 
Universitat. Diguem també que segueix cobrant els drets que es recollien el 1500 
(s’al·ludeix a 5 lliures l’any en lloc de 100 sous, però és la seva equivalència, i es 
mantenen els altres drets) i que li paga la Senyoria o l’arrendatari de la Baronia, els 
anys 1534 i 1700.99

Pel que fa al judici de taula a que està sotmès el batlle general, s’hi refereix també 
el mateix privilegi que la Ciutat de Barcelona concedeix el 1464 a la Universitat de 
Flix, i disposa: 
— A la fi de cada trienni els jurats i el Consell municipal han de designar 4 persones 

«laycas» de la Universitat «que sien jutges e inquisidors de la taula que lo dit 
batlle haura a tenir, e aquellas personas presentar als honorables concellers de 
la dita Ciutat» perquè en triïn dues.

— Els designats gaudiran de «totes e aquellas facultats e potestats que a tals jutges 
e inquisidors son donadas per Constitucions e capítols de Cort de Catalunya».

— Per a dur a terme la seva tasca «secretament poran, hajen e sian tinguts fer-los 
regoneixer a algun bon juriste a quiscuna de las parts no suspitos e a concell de 
aquell los dits jutges hajen e promulgan llur sentencia».

— Encara es disposa que els jurats i el Consell de Flix podran designar jutges 
d’apel·lació per a atendre els recursos que es presentin contra les resolucions 
dels jutges de taula, i aquests nous jutges han de ser «dos juristas e homens 
de sciencia, aci de la dita vila com fora de aquella e aquelles dos sien tinguts 
presentar als honorables concellers que de aquells dos n’e hajen a pendrer un, 
lo qual que sie hagut per jutge de les causes de apellacions que imposador seran 
de las sentencias que promulgadas seran per los jutges de la taula», afegint que 
tindran tanta potestat i facultat com convingui com si fossin oficials designats 
«per lo senyor rey e ab aquelles potestats e facultat a semblants jutges atorgades 
per Constitucions e Capitols de Cort de Catalunya».

— I els jutges seran assistits en tot cas per juristes, i pel que fa al seu salari el 
cobraran de la Universitat, de manera que els jurats “arbitraran” allò necessari 
sense subjecció a les rendes senyorials.100

A banda d’aquestes funcions governatives i judicials, el batlle general també és 
castlà de Flix, i com tal se li encomana particularment «la custodia del dit castell 
de Flix» per la Ciutat de Barcelona, aleshores senyora del lloc com a «tenidor e 
regidor». Així s’estableix el 8 de febrer de 1500 quan es nomena pel càrrec a Antoni 
Guillem de Castellvell, amb la indicació de que es fa «ab tal qualitat e potestat que 
vos ab vostra case e familia communament stigau e façau vostra habitacio en lo dit 
castell, e exerciau la jurisdictio civil e criminal, mer e mixte imperi e altre qualsevol 
a senyor pertanyent en la dita vila de Flix, loch de la Palma, Mas de Flix, Baronia, 
termes e territori de aquella»; i se li concedeix un salari consistent: en una suma 
anual de 5 lliures, més les «CC fomades de lenya que fan los moros al dit castell», 
així com les rendes de «lo empriu de la Mijana per obs del dit castell» i de la sínia 
del Senyor, i els terços de la Cort (a les que ja ens hem referit abans).101 

99. AHCB, 1C.XII, 7/2, docs. núms. 17 i 56.
100. Sobre la institució vegeu publica serrano, Senyoriu i Municipi..., II, pàg. 835-842.
101. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 1.
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c) L’escrivà:
La Baronia té assumit també el servei d’escrivania.102 I almenys el 1509 és notari
senyorial de Flix Macià Loris (que des de 1495 també ho és de l’Orde de l’Hospital als
seus dominis de la Ribera d’Ebre, i per tant serveix a dos senyors diferents).103 A ell el
substitueix Mateu de Castellbell, donzell i familiar de l’aleshores batlle general de Flix.

En el seu nomenament s’afirma que l’elegit assumeix les funcions de «notari public y  
scriva de la Cort del batlle», i que conseqüentment les seves funcions són les de «rebre  
y testificar» tot document privat dels vassalls, i tots els actes judicials de la Cort.104

Però a més i a diferència del que recullen altres nomenaments de Senyorius veïns, 
a la Baronia de Flix s’afegeixen expressament com a funcions del notari senyorial la de 
recollir i transcriure tots els actes en manuals, protocols i en els registres corresponents, 
així com la de lliurar a la presó aquells que hi siguin condemnats. 

La primera d’aquestes obligacions és evident que correspon als escrivans o notaris; 
però la segona és pròpiament una funció judicial en fase d’execució de sentència, i en 
aquest cas en altres dominis és habitual que estigui assignada al batlle senyorial que és 
l’encarregat de fer-ho.105

d) El corredor:
El corredor és un oficial senyorial, encarregat de “correr” o “fer crida pública” de
la venda de productes i mercaderies i de béns mobles i immobles per encàrrec d’un
particular, en subhastes ordenades per sentències judicials o per embargaments
fiscals. I justament els drets que aquell oficial cobra pels seus serveis s’anomenen
de “corredura” o “corredoria”; equivalen a una suma fixa o proporcional al preu de
venda del producte o del bé de que es tracti, i el seu pagament correspon normalment 
per igual al comprador i al venedor. A la Baronia de Flix el servei és de la Senyoria
i per tant el corredor és un oficial senyorial.106

Ara bé el privilegi de 1308 també fixa una sèrie d’exempcions d’aquestes taxes:
tots els homes i dones poden vendre francament la seva civada «en son almut en
son alberch»; són exempts de la corredoria per la venda de sal recollida a la vila,
tant si es ven a un veí com a un estrany; també són francs de vendre cuir de bou,
d’ase i de tota bèstia “grossa”; altra exempció de “corradura” és per la venda de
bestiar a la vila de Flix si és menor d’un any (mort o viu); per la venda de menys
de 6 caps de bèstia “menuda” no es paga corredoria; és franca la venda de llegums,
que «no’s crida»; es disposa altra exempció per la venda de colomins; s’eximeix la
venda de lli en quantitats inferiors al quart de rova, i també per la venda de menys
de mitja rova de formatge.107

I ja les tarifes que es fixen el 1308 per aquest servei, segons el seu objecte, són:

102. serrano, Senyoriu i Municipi..., II, pàg. 599-616.
103. L’any 1495 Marià Loris és notari, veí de Flix i treballa amb Galcera d’Oròs, notari d’Ascó; ja el 27 de juny d’aquell any és designat 

notari senyorial «per totam terram et dominicationem» de l’Orde de l’Hospital; i ho és també de la Baronia de Flix almenys fins
el 1509 quan se li designa un substitut (ACA, Gran Priorat, Lligall núm. 585, fols. 182 i 183; i AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 32).

104. ACA, Gran Priorat, Lligall núm. 585, fols. 182 i 183; i AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 32.
105. Efectivament, el batlle és l’encarregat d’executar totes les resolucions judicials, segons el dret vigent (serrano, Senyoriu i

Municipi..., II, pàg. 1.133-1.134). 
106. Capítols 7, 8, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42.
107. Capítols 4, 5, 6, 7, 8, 11, 29, 35 i 36.
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Objecte Drets

Per tota bèstia que es vengui, viva o morta i de més d’un any:
– Si és viva 1 “puges”
– Si és morta i es ven «per ma de carnicer» 1 diner
– Si es venen més de 6 caps de bestiar «menut», la dotzena 3 diners
( o proporció)
Per la roba que es vengui «per man de corredor”, n’és franc
el comprador, i el venedor ha de pagar segons el valor:
– Si ven per menys de 5 sous 1 malla
– Si és per més 1 diner
Per la venda de llegum que es crida, el venedor ha de
pagar 1 malla
Per la venda de cavalls 24 diners 
Per qualsevol altra bèstia «cavalina» 12 diners 
Per muls, mules i ases 12 diners
Per tota bèstia «grosa de mul o de mula aval» de més
d’un any 8 diners
Per la venda de blat, per cafís 2 diners
Per la venda de farina, per 12 roves el comprador 1 diner
Per cafís de «cabeças» safrà (de 16 fanegues) 2 diners
Per la venda de sal que no és de la vila, per cafís 2 diners
Per la venda de lli:
– Per 1 rova 2 diners
– Mitja rova 2 malles
– Per un quart de rova o quartó 2 “pugea”
I per menys, sols el venedor haurà de pagar al corredor el
dret que li correspongui per la crida.
Per formatge:
– Per rova 2 diners
– Per mitja rova 2 malles
Es refereix a la llana i assenyala que es paga «axi en ley»108

sense major explicitació.
De la mel, per rova 2 diners
Per la «pegua», per rova 2 diners
Per comí i matafaluga, per rova 2 diners
Per dotze dotzenes de pells de conill 2 diners

el MuniCiPi

Fins a la conversió dels sarraïns, la vila de Flix es divideix en dues comunitats individual-
ment organitzades en l’ordre comunitari i municipal en el sentit literal de l’expressió.

Efectivament, cada comunitat compta amb els seus òrgans de govern municipal: fins 
el segle xv, uns jurats (dos) i un Consell General dels seus respectius caps de casa, sense 
perjudici de si cal reunir ambdues comunitats conjuntament en un assemblea de tots els 
caps de casa del lloc.

Així el 17 de març de 1384 el batlle convoca el consell general «ad vocem Alii de Mora 
preconis publici» a tot els homes de Flix per tal d’aprovar la concertació d’un censal per 
part del senyor Francesc de Sant Climent amb l’obligament de la baronia. El document 
relaciona els jurats d’ambdues comunitats cristiana i sarraïna del lloc i tots els homes 
«omnes vicini et habitatores predicti loci de Flix et Universitates chrispianorum et sarra-
cenorum»; almenys en aquest cas es declara que els assistents celebren Consell «tanquam 

108. Publicades per serrano, «Els costums de Flix..., pàg. 97-98.
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major et sanior pars» dels homes del lloc. En total són 53 caps de casa, dels quals 28 són 
sarraïns i 25 cristians.109

En canvi, el 23 de novembre de 1400 es convoquen per separat els caps de casa de Flix i 
la Palma per tal de retre jurament de fidelitat i l’homenatge degut precisament a la Ciutat 
de Barcelona com a nova senyora dels llocs.110 Val a dir que en la comunitat municipal 
sarraïns s’hi integra un jueu cap de casa, Abram Sacry, l’únic que deu viure a Flix.111

En el tant citat privilegi de 1464 que es concedeix a la Universitat de Flix per a la de-
signació del batlle general, en canvi sols es fa referència a la comunitat cristiana i en dos 
pactes es disposa que:

— Els jurats i el Consell General han de presentar a la Ciutat de Barcelona una terna 
de candidats al càrrec (3 noms), perquè aquella designi l’oficial que l’ha d’exercir.

— I per tal de procedir al judici de taula sobre la gestió del batlle cessat, una vegada 
acabat el seu mandat, talment els jurats i aquell Consell han de presentar una altra 
llista amb 4 persones laiques perquè d’entre elles la Ciutat nomeni dos jutges “de 
la taula”.

Malgrat els intents infructuosos de Ferran de Catòlic de forçar la conversió dels sarraïns 
catalans (a la qual cosa s’oposen les Corts el 1503), el cert és que pràcticament tots es con-
verteixen entre el 1509 i el 1510; i els de Flix no en són una excepció. Així en el Capbreu 
de 1511 s’acredita que els seus residents ja són cristians i declaren els seus béns i càrre-
gues tot indicant el seu nom anterior musulmà. Són quasi bé tots: 20 famílies converses,  
d’un total de 35. Els primers ja passen a conèixer-se com a moriscos, i els altres ho acaba-
ran sent.112 

Convertits els sarraïns, els seus descendents es barregen amb els cristians vells, i les 
dues comunitats s’unifiquen en una sola.113 També a Flix el 1593 el batlle general convoca 
els jurats i el Consell General perquè aprovin un conveni per al pagament dels deutes que 
té la Universitat a favor d’un mercader de Tortosa.114

Precisament sobre el sistema de votació per a l’adopció dels acords dels òrgans col·le-
gials municipals, se segueix com en el Municipi català en general, el règim de la major i 
més sana part. I en aquest sentit és molt interessant la declaració que el 25 de setembre 
de 1627 fa el clavari de la Ciutat de Barcelona, Francesc Bru sobre un requeriment fet per 
un conseller sobre determinats pagaments realitzats afectants a la Baronia de Flix: «sia 
cert que en tots los actes de Universitat lo vot que la major part segueix, aqueix s’entén 
esser estat fet ab consentiment de tots», per això una vegada adoptat l’acord ja no es pot 
plantejar si «la menor part ha contradit o no» el mateix.115

En l’ordre econòmic, ja el 1599 el procurador de la Baronia es queixa davant els con-
sellers de Barcelona contra el procedir dels jurats i prohoms de Flix pel descontrol i possi-
bles abusos que cometen contra els vassalls habitants del lloc, quant a la gestió econòmica 
municipal. Afirma que calia «saber en que es fonen los dines y grans summes que los 
jurats y Consel administren», i denuncia que aquells «cotidianament talen a les persones 
abitants de dita Vila» que ja es troben desesperats i estan oprimits per uns quants “capi-
tosis que tenen tot atirinisat”.116

109. serrano, Senyoriu i Municipi..., II, pàg. 860. 
110. AHCB, 1C.XII, 4 (documents annexos al Capbreu de 1400).
111. Publicades per serrano, «Els costums de Flix..., pàg. 97-98.
112. serrano, «L’onomàstica sarraïna..., pàg. 41-44.
113. serrano, «L’onomàstica sarraïna..., pàg. 44.
114. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 61.
115. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 16.
116. AHCB, 1C.XII, 7/2, doc. núm. 6.
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«Perquè administren sos officis ab la perfectió convé al bé 
públich». Experiències fiscalitzadores al Consell de Cent  
i a la Diputació del General. Una visió comparada

Ricard Torra i Prat* 

Y no hay duda, sino que con la residencia los Iueces viven más recatados, 
 y los súbditos de sus agravios y daños restituydos y satisfechos.1

Introducció

L’estudi de les institucions fiscalitzadores d’època medieval i moderna catalanes és un 
camp relativament poc treballat i que només els darrers anys sembla haver despertat l’in-
terès dels investigadors: així ho demostren les obres de Pedro Llinàs, Tomàs de Montagut, 
Isabel Sánchez de Movellán, Eva Serra, Josep Capdeferro o Ricard Torra.2 Fruit de les 
recerques dels autors suara esmentats, coneixem molt millor els orígens, característiques i 
funcionament de la institució que es dedicà a fiscalitzar la Diputació del General, això és, 
la Visita del General de Catalunya. Tot i així, si centrem la nostra atenció cap a una altra 
de les institucions de la terra clau durant el període modern, el Consell de Cent barceloní, 
aviat podrem copsar que el seu sistema de fiscalització gairebé no ha rebut l’atenció dels 
professionals de la història.3

* Grup de Recerca Manuscrits (UAB). ORCID ID: 000-0001-8896-8486. Aquest estudi s’emmarca dins del projecte de tesi doctoral 
«La Visita del General de Catalunya: la institució i el seu encaix en el sistema políticoinstitucional català altmodern (ss. xvi-
xviii)», dirigida pel Dr. Antoni Simon i Tarrés i que gaudeix del suport del Grup de Recerca en Història Moderna Manuscrits
(2014 SGR 232), del Departament d’Història Moderna i Contemporània (Universitat Autonòma de Barcelona).

1. Jerónimo Castillo de bobadilla, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz, y de guerra, vol. II, Lib. V, Jeroni 
Margarit, 1616, pàg. 533.

2. Pedro llinás alMadana, «La Visita del General: el procedimiento de control de los funcionarios dependientes de la Diputació
del General de Catalunya (1653-1701)», Pedralbes, 10 (1990), pàg. 177-192; Tomàs de Montagut i estragués, Les institucions
fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (des dels seus orígens fins a la reforma de 1413), Barcelona, Sindicatura de Comptes,
1996; Isabel sánChez de Movellán torent, Les Institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: des de la reforma de 1413 
fins al final del regnat de l’emperador Carles I, el 1556, Barcelona, Sindicatura de Comptes, 2004; Josep CaPdeFerro, «El vigor de
les institucions de la Terra en la vigília dels Segadors», dins Joaquim albareda, Una relació difícil: Catalunya i l’Espanya moderna 
(segles xvii-xix), Barcelona, Base, 2007, pàg. 47-84; Eva serra, «Territori i inspecció fiscal: la Visita del General del 1600», dins
Jaume dantí (ed.), Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles xvi i xvii, Barcelona, Rafael Dalmau, 2012, pàg. 165-284; Ricard
torra i Prat, «La Visita del General de Catalunya. Una institució desconeguda (segles xvi- xviii)», Afers: fulls de recerca i
pensament, 77 (2014), pàg. 149-171; Ricard torra i Prat, «Mites o realitats? Sobre el paper de les Corts catalanes altmodernes
com a generadores de dret. El cas de la Visita del General», Estudis: revista d’història moderna, 40 (2014), pàg. 115-132; Ricard
torra, «La fiscalización de la actividad de los oficiales de la Generalitat de Cataluña en la época moderna. La Visita del General 
de Cataluña y su funcionamiento», Cuadernos de Historia del Derecho, 22 (2015), en premsa.

3. Ha estat esmentada (de passada) pels següents autors: Joan Lluís Palos, Catalunya a l’imperi dels Àustria: la pràctica de govern, segles 
xvi i xvii, Lleida, Pagès Editors, 1994, pàg. 383; Núria Florensa, El Consell de Cent, Barcelona a la Guerra dels Segadors, Barcelona, 
Universitat Rovira i Virgili, 1996, pàg. 222-223; Jaume danti, «El govern de la ciutat de Barcelona a l’època moderna: estabilitat 
institucional, dificultats financeres i relació amb el poder reial», dins Manuel rovira i solà i Sebastià riera i viader (coords.), El
temps del Consell de Cent, II. La persistència institucional, segles xv-xvii, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Barcelona Quaderns 
d’Història, 5), 2001, pàg. 127-145, citem concretament la pàg. 145. Quant a autors coetanis, l’existència de les visites del Consell
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L’objectiu d’aquesta comunicació és l’estudi de la Visita del Consell barceloní. A par-
tir de l’anàlisi de la seva normativa i dels seus processos, ens proposem comprendre les 
línies rectores de la institució fiscalitzadora. Per tal de bastir el nostre relat en el context 
i sentit històric idonis, compararem les dues principals «visites» que tingueren lloc a la 
Catalunya dels segles xvi i xvii: la Visita del General i la Visita del Consell barceloní. Per 
assolir aital objectiu, estructurarem la comunicació de la manera següent: 

En un primer moment, analitzarem la legislació que afectà la Visita del Consell bar-
celoní. A partir de la seva normativa, podrem veure els diferents estadis evolutius de la 
institució fiscalitzadora. 

Seguidament, n’analitzarem tant el funcionament intern com la planta, bo i compa-
rant-los amb els emprats per la Visita del General. Tot plegat ens permetrà copsar també 
els problemes comuns que hagueren d’afrontar ambdues institucions; ja avancem que, 
malgrat que llurs diferències foren notables, moltes vegades toparen amb els mateixos 
impediments a l’hora de desenvolupar correctament les seves tasques. 

Finalment, plantejarem unes breus conclusions.

Evolució legislativa i assentament institucional

El desenvolupament del sistema de visites del Consell barceloní fou un procés que s’allar-
gà les darreres quatre dècades del segle xvi. Així doncs, de la mateixa manera que succeí 
amb la Visita del General, el procediment fiscalitzador municipal no s’establí de cop, 
sinó que anà evolucionant a mesura que les experiències fiscalitzadores adquirides en 
mostraven les fortaleses i les debilitats.4 En aquest sentit, sabem que els primers assajos 
fiscalitzadors s’haurien iniciat l’any 1564: aquesta visita «pionera» es realitzava cada dos 
anys i només es feia contra els consellers i el clavari de la ciutat.5 

Les limitacions d’aquest primer sistema comportaren que, pocs anys després, el Con-
sell de Cent decidís reformar les ordinacions de la Visita per fer-la més efectiva. Segons 
les ordinacions de 1595, l’any 1578, el Consell de Cent hauria decidit ampliar l’abast de la 
fiscalització també als oficials subordinats del Consell executiu i clavari de la ciutat, ja que 
aquests «cometien algunes culpes de les quals restaven inpunits», així com també l’haurien 
fet extensiva als membres de les comissions de «vuitenes, quatretes y altre nombre»: a ulls 
dels legisladors, uns i altres «axí per interessos com per altres respectes, feyen coses inde-
gudes y en notable prejudici del bon govern de la dita ciutat».6 Gràcies a les ordinacions 
promulgades el 8 de gener de 1591, d’aquest “nou” sistema també en sabem que el pes del 
mateix requeia sobre dos dels advocats de la ciutat, un dels quals exercia com a assessor i 

barceloní hauria estat constatada almenys pels següents: Gabriel Berart, Speculum visitationis secularis omnium magistratuum, 
iudicum, decurionum, aliorumque, Reipublicae Administratorum, Barcelona, Sebastià Mathevad, 1627; Andreu bosCh, Sumari, 
índex o epítome dels admirables i nobilíssims títols d’honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, Perpinyà, 1628, pàg. 287; finalment, 
també a Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Volum tercer. Publicat 
per acort y a despeses del Excm. Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors regidors D. Francesch Carreras y 
Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou en comissió del mateix Excelentíssim Ajuntament, Barcelona, Imprempta d’Henrich  
y Companyía, en comandita, 1914, molt especialment les pàgs. 5-9.

4. Sobre l’evolució de la legislació referent a la Visita del General, vegeu torra, «La Visita del General..., pàg. 152-159. 
5. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B.XXVI, Ordinacions originals, 26 (1595-1598), doc. 3 (22-II-1595)». De les

ordinacions de 1564 i 1578 només en tenim constància a partir de les de 1595.
6. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions originals, 26 (1595-1598), doc. 3, «22 de febrer de 1595». Segons les ordinacions de 22 de febrer de 

1595, la legislació de 1578 s’hauria fet en data de 29 de novembre. 

https://books.google.es/books?vid=BNC:1001902506&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?vid=BNC:1001902506&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1375271~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1375271~S23*cat
https://archive.org/search.php?query=Ceremonial%20dels%20Magn%C3%ADfichs
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/371238
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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l’altre com a advocat fiscal; al mateix temps, altres dos advocats eren elegits per jutjar les 
apel·lacions, en el cas que n’hi haguessin.7 

La legislació de 1578 fou substituïda per la de l’any 1591. El gran taló d’Aquil·les de 
les ordinacions de 1578 havia sigut el sistema d’elecció dels advocats que s’encarregaven  
de la Visita. Segons els legisladors de 1591, encarregar el procés fiscalitzador als advocats de  
la ciutat –els quals, almenys durant el segle xvii, gaudien de llur ofici a perpetuïtat–8 era 
«cosa molt exorbitant», puix que això podia implicar que els mateixos que exercien com 
a visitadors poguessin ésser els visitats, en tant que els advocats podien ser requerits per 
la Visita en el cas que els consellers haguessin comès un delicte seguint el seu consell.9 
Aitals mesures buscaven evitar que «en la nominatió de les tals persones no·y pogués ha-
ver ninguna manera de passió ni de suborn». Per tot plegat, els membres del Consell de 
Cent modificaren els procediments de selecció dels visitadors: se suprimí l’antic sistema 
pel qual el pes de la Visita requeia sobre els advocats de la ciutat i es traslladà aital res-
ponsabilitat a un equip col·legiat conformat per un assessor, un advocat fiscal, un notari i 
un procurador fiscal. L’elecció d’aquests nous càrrecs passava a estar desvinculada de les 
persones que amb anterioritat havien exercit o en el moment de l’elecció estaven exer-
cint un càrrec públic dins de l’organigrama consular. En el cas de l’assessor i de l’advocat 
fiscal, per cadascun dels càrrecs es feia extracció d’una terna de persones provinents de 
la bossa d’advocats de la ciutat. Feta l’extracció, els membres del Consell de Cent i del 
Consell barceloní votaven –mitjançant sufragi– quin candidat els semblava el més oportú, 
resultant elegit el que obtenia un nombre més elevat de vots. El procediment seguit en el 
cas de l’escrivà i del procurador fiscal era el mateix, però les ternes dels candidats havien 
de sorgir, en aquest cas, de la bossa de notaris de la ciutat.10 Els oficials escollits havien de 
jurar el seu càrrec i escoltar sentència d’excomunió, així com comptaven amb un termini 
de tres mesos per dur a terme la fiscalització a partir del dia en el que se’n publicava l’inici. 
D’altra banda, també s’establiren indicacions a l’hora de rebre els testimonis que havien 
de deposar, els quals havien de fer-ho en presència d’un dels consellers, com a mínim. Els 
salaris que havien de cobrar els visitadors quedaven a l’arbitri dels membres del Consell 
de Cent i Consell executiu, «donant-los allò que aparrà conforme la calitat de llurs officis 
y los treballs suportants per aquells». Finalment, s’acordà que, en el cas d’haver-hi apel·la-
cions, aquestes fossin conduïdes per dos juristes, extrets de nou emprant el mateix sistema 
que en el cas dels juristes encarregats del procés ordinari. 

La vigència de les ordinacions de 1591 durà ben poc: quatre anys més tard, el Consell 
de Cent decidí modificar-les altra vegada, considerant que «com a causa de la variatió dels  
temps ninguna cosa dura molt en son primer estat, per lo qual és necessari mudar y va-
riar les ordinations y lleys conforme necessiten les ocurrènties de les ocasions».11 El nou 
ordenament jurídic fou el més complet de tots els assajats fins al moment: de fet, podem 
considerar que establí les línies bàsiques que havien de regir la fiscalització dels oficials 
públics del Consell barceloní durant tot el segle xvii. Ni les posteriors ordinacions de 1598 
ni el privilegi reial de 1599 suposaren una esmena a la totalitat del redactat de 1595, sinó 
que només en modificaren aspectes concrets.

En primer lloc, les ordinacions de 1595 establiren un nou procediment a l’hora d’esco-
llir els oficials que s’havien d’encarregar de la Visita. En aquest sentit, el primer dia jurídic 

7. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions Originals, 26 (1590-1594), doc. 2, «Dimars, a 8 del mes de janer 1591. Ordinacions de la Visita fetes 
en consell ordinari dit die celebrat». 

8. Florensa, El Consell de Cent..., pàg. 306.
9. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions Originals, 26 (1590-1594), doc. 2, «Dimars a 8 del...». 
10. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions Originals, 26 (1590-1594), doc. 2, «Dimars a 8 del...».
11. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions Originals, 26 (1595-1598), doc. 3, «22 de febrer 1595».

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1785684~S23*cat
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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després de la festa de Sant Sebastià, els consellers havien de proposar cinc doctors en lleis 
al Consell de Trenta-sis o Trentenari, els quals havien de tenir una edat mínima de 35 anys 
i almenys 8 anys de pràctica jurídica a la Reial Audiència de Catalunya. D’entre els cinc 
juristes proposats, el Trentenari n’havia d’escollir dos, mitjançant una votació de tots els 
seus membres: els jurats disposaven dues caixetes, l’una que havia de rebre els candidats 
a assessor i advocat fiscal de la Visita, i una segona que havia de rebre els noms dels tres 
descartats. Cada membre del Trentenari rebia cinc tires de paper, a cadascuna de les 
quals hi havia inscrit el nom d’un dels candidats proposats pels consellers; rebudes les ti-
res, introduïen dos dels noms proposats a la caixeta d’assessor i advocat fiscal, mentre que 
els tres noms sobrants eren introduïts a la caixeta dels descartats. Feta la votació, i abans 
de començar a descloure els papers, l’escrivà major de la ciutat recomptava el nombre 
total de paperetes de cada caixa, per assegurar-se que no s’hagués comès cap irregularitat, 
ja que, en el cas de ser així, s’havia de realitzar de nou la votació.12 Si no es detectaven 
anomalies en el recompte, es procedia a descloure les paperetes i resultaven escollits com 
a assessor i advocat fiscal les dues persones que haguessin rebut més vots, esdevenint as-
sessor el jurista amb més anys de pràctica jurídica i advocat fiscal el que menys. En el cas 
de l’elecció dels càrrecs d’escrivà i procurador fiscal de la Visita, el procés era semblant: 
els consellers proposaven al Trentenari quatre notaris de Barcelona i un notari reial, els 
quals havien de tenir, com a mínim, trenta anys d’edat i havien hagut d’exercir l’ofici du-
rant sis anys i, a més, no podien ser oficials de la ciutat. De la mateixa manera que en el 
cas de l’assessor i l’advocat fiscal, dels cinc proposats se n’escollien dos mitjançant sufragi, 
i el que tenia més anys d’experiència esdevenia escrivà, quedant-se l’altre amb el càrrec 
de procurador fiscal. 

Segons les ordinacions de 1595, els oficials escollits mitjançant aquest sistema estaven 
obligats a acceptar el càrrec sota pena d’ésser declarats inhàbils per exercir qualsevol altre 
ofici de la ciutat en el cas de no acceptar-lo. Com ja succeïa amb la legislació de 1591, els 
nous oficials de la Visita havien d’escoltar sentència d’excomunió en accedir al seu nou 
càrrec. D’altra banda, els agents fiscalitzadors no podien ser qüestionats per les seves ac-
tuacions al capdavant de la Visita i, en el cas d’obtenir un altre càrrec de la ciutat mentre 
eren visitadors, se’ls permetia exercir-lo. Determinaven també les ordinacions de 1595 
que, en el cas de celebrar-se sessions del Consell de Cent que tractessin sobre assumptes 
de la Visita «no tingan vot los officials de la present ciutat ni alguna de les persones que 
seran compreses en dita Visita». 

Un segon aspecte que cal destacar de la legislació de 1595 és que s’estipulava clara-
ment com s’havien de votar les sentències. En primer lloc, es reunien els membres de la 
conselleria i els membres del Trentenari, els quals rebien sentència d’excomunió i juraven 
«votar fora tota passió y afictió». Un cop reunits i fets els juraments pertinents, prenia 
la paraula l’escrivà de la Visita, que començava a relatar els processos un per un. Segui-
dament, prenien la paraula l’assessor i l’advocat fiscal de la Visita, els quals exposaven 
els seus vots sobre el procés, això és, si calia condemnar (i de quina manera fer-ho) o 
absoldre als acusats. Escoltat el parer dels juristes-visitadors, el Conseller en Cap, quatre 
membres del Trentenari (un de cada estament) i l’escrivà de la Visita sortien de la sala 
on estaven reunits per anar a votar la sentència del procés; votava primer el Conseller en 
Cap i seguidament els membres dels estaments. Un cop havien votat aquests, votaven els 
consellers segon, tercer, quart i cinquè per aquest ordre i, després, la resta de membres 
del Trentenari. Feta la votació, es portava l’urna a la sala on es trobaven reunits els con-

12. La legislació preveia dures penes per aquelles persones que haguessin comès irregularitats en el procés de votació i haguessin
estat enxampats. Concretament, s’estipulava que «sie fet ynhàbil perpètuament de votar en negotis de la present ciutat».
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sellers i el Trentenari i es feia el recompte de vots: es considerava com a sentència de la 
querella en qüestió el parer de la majoria,13 que no podia establir una condemna superior 
a la proposada pels juristes de la Visita, tot i que sí que la podia moderar o, senzillament, 
absoldre’n els acusats. Les sentències podien ser apel·lades davant un altre Trentenari, 
que, com recorda Florensa, canviava la seva composició cada tres mesos,14 si bé la pena no 
podia augmentar com a resultat de la revisió del procés.

Tercerament, la legislació de 1595 establí quina tipologia de delictes i en quins supòsits 
els oficials de la ciutat podien ser investigats pels visitadors, amb l’objectiu d’evitar «tota 
manera de malícies y calumpnies y que les visites sien per a castigar delatures y delictes 
que meresquen càstic y punitió». Per tot plegat, els legisladors consideraven que només es 
podien acceptar aquelles denúncies que fessin referència a delictes comesos «ab dol y frau 
manifest y/o barataria, dels quals conste ab actes o scriptures o ab dos o més testimonis».15 
Es considerava que s’havia de prendre aquesta mesura perquè, fins al moment, les visites 
haurien tendit a fer «grans processos» que només haurien tingut com a objectiu que els 
oficials de la institució fiscalitzadora cobressin elevades quantitats de diners.

En quart lloc, les ordinacions de 1595 també establien els terminis que s’havien d’apli-
car als procediments de la Visita: aquesta no podia durar més enllà de tres mesos, desti-
nant-se un mes per cadascuna de les tres fases –ofensa, defensa i votació i confecció de 
les sentències–. L’escrivà estava obligat a comunicar oralment les enquestes a les parts 
implicades; si en volien una còpia escrita, s’havia de pagar. D’altra banda, es recordava 
que el clavari de la ciutat estava obligat a castigar aquells oficials que estiguessin sota la 
seva jurisdicció i, en aquest sentit, se l’obligava a fer arribar les sentències de la Visita al 
síndic o al sots-síndic de la ciutat, que s’havien d’encarregar d’aplicar-les. Si el clavari no 
castigava els oficials que tenia sota la seva jurisdicció, se’l podia acusar formalment en 
un altre procés de Visita per aquest motiu. Cal dir, però, que els oficials de la ciutat no 
podien ser visitats d’aquells delictes pels quals el clavari ja els havia castigat. És important 
remarcar, també, que tant el síndic com el sots-síndic de la ciutat podien ser acusats en un 
procés de Visita si s’assabentaven del fet que el clavari havia absolt un dels condemnats 
per la institució fiscalitzadora i no ho denunciaven. Les ordinacions també deixaven molt 
clar que els consellers no podien ser castigats per aquelles decisions preses sota l’empara 
legal dels assessors jurídics de la ciutat: en aquests casos, els visitadors havien de processar 
els juristes.

Finalment, la legislació de 1595 establia els salaris que havien de rebre els quatre ofi- 
cials de la Visita: l’assessor rebia 80 lliures; l’advocat fiscal, 50 lliures; l’escrivà, 80 lliures; el 
procurador fiscal, 40 lliures; i el porter, 10 lliures, salaris que no podien augmentar-se sota 
cap concepte. Els visitadors tampoc no rebien cap tipus de gratificació en el cas d’haver-se 
d’ocupar de les causes d’apel·lació i tampoc no podien rebre remuneracions extraordinà-
ries. Tot plegat era justificat pels membres del Consell de Cent, perquè calia «rellevar la 
present ciutat dels grans y excessius gastos que·s són fets [...] en les dites visites passades».

Les ordinacions de 1595 foren ben aviat revisades: concretament, se’n modificaren 
alguns aspectes l’any 1598, si bé cal dir que la majoria de l’articulat es respectà. Concre-

13. Els consellers i membres del Trentenari votaven les propostes fetes per l’assessor i l’advocat fiscal. L’escrivà de la Visita era
l’encarregat de recollir el parer de cadascun dels consellers. En el procés de l’any 1709, podem observar que les propostes de
l’assessor i l’advocat fiscal no tenien perquè coincidir. En tot cas, el més normal devia ser que aquestes coincidissin i que els
consellers i membres del Trentenari senzillament optessin per votar a favor de la proposta o votar-hi en contra (AHCB, 1B.XVII, 
Processos de la Visita, 78).

14. Florensa, El Consell de Cent..., pàg. 197.
15. L’articulat de les ordinacions deixava prou clar en quins supòsits es considerava que havia existit dol, frau o barataria: «declarant 

lo dol y frau manifest ésser tot allò que faran scientment en dany notable de la present ciutat, y per barataria tot allò que los
consellers o persones visitades hauran fet per haver rebut diners o altres dàdives per via directa o yndirecta, axí per ynseculations 
y provisions de officis com per altres qualsevol coses, encara que de aquell tal fet no·n resulta dany algú a la present ciutat».
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tament, les reformes introduïdes l’any 1598 incidiren en tres aspectes fonamentals de la 
Visita: l’elecció dels càrrecs, el sistema d’apel·lacions i la tipologia de delictes que es po-
dien investigar. Quant a l’elecció dels càrrecs, s’encaminaren a introduir com a candidats 
només aquelles persones presents a les bosses de juristes i notaris de la ciutat: el sistema 
era el mateix –els consellers proposaven cinc noms als membres del Trentenari que, tot 
seguit, n’escollien dos– però els proposats havien de sortir de les suara esmentades bosses. 
Aquesta mesura es justificà perquè, amb l’entrada de persones alienes als sistemes d’elec-
ció de la ciutat, es corria el perill que les escriptures consulars deixessin de ser secretes, 
«de haont resulten grans inquietuts a dita ciutat, lo que abans fer no·s solia».16 També 
s’acordà que les persones que haguessin format part d’un equip de visitadors només ha-
guessin d’esperar un any sencer per poder tornar a intervenir-hi –segons les ordinacions 
de 1595, el termini era de dos anys–. D’altra banda, el sistema d’apel·lacions també es 
modificà: els condemnats passaven a tenir només tres dies de termini per presentar el 
recurs a la sentència un cop aquesta era publicada i el Consell de Cent s’havia de reunir 
l’endemà mateix que el recurs fos entregat per pronunciar-s’hi. Finalment, les ordinacions 
de 1598 també introduïren canvis en la tipologia de delictes que podien ser investigats pels 
visitadors: a més dels supòsits continguts en la legislació de 1595, s’optà també per inclou-
re tots aquells delictes relacionats amb la «mala administració en llurs officis y càrrechs» 
acceptant-se com a proves les que el «dret comú del present Principat o lo dret canònich 
o romà y quiscun d·ells admet segons la qualitat dels delictes de que·s tractarà».

La darrera de les modificacions de la legislació tocant a la Visita del Consell de Cent
es realitzà l’any 1599. Coincidint amb la celebració de les Corts catalanes, la ciutat decidí 
demanar un privilegi reial que donés empara a la Visita. El nou text, que només introduïa 
algunes reformes a l’articulat establert l’any immediatament anterior, entenem que serví 
bàsicament per bastir d’autoritat tot el procés fiscalitzador:17 no cal dir que la qualitat le-
gal d’un privilegi reial concedit a la ciutat era molt més elevada que les ordinacions fetes 
pel propi Consell de Cent. El privilegi, datat a 13 de juliol de 1599,18 establí que s’hagués 
de fer l’extracció dels membres de la Visita cada any després de la diada de Reis: les con-
dicions per ser assessor, advocat fiscal, escrivà i procurador fiscal semblen ser les mateixes 
que les previstes per les ordinacions de 1598. La durada de la visita s’estipulava en sis 
mesos, ampliant a dos mesos el termini per cadascuna de les diferents fases (ofensa, de-
fensa i sentències), i també es modificaven els salaris que havien de rebre els visitadors.19 
Cal dir, però, que la major modificació estigué relacionada amb el sistema d’apel·lacions 
de les sentències: encara que la ciutat en proposà un de nou, finalment fou decidit pel 
propi monarca, el qual, en la concessió del privilegi, determinà que «quant a la Visita, lo 
recors sia al Real Consell». En definitiva, de resultes de la nova situació, la ciutat perdia 
el control sobre la decisió final de les sentències, que ara passaven a ser capitalitzades per 
un tribunal del rei. 

Amb aquesta jugada, el monarca aconseguia situar-se dins de la jurisdicció de la ciutat 
i, el que és més important al nostre entendre, adquiria una posició avantatjosa que, en de-
terminats casos, li podia reportar informació prou valuosa sobre la ciutat: sense anar més 

16. AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 5, s/f.
17. De fet, els diversos processos del segle xvii que hem pogut consultar, recullen sempre al principi les tres legislacions: les de 1595, 

1598 i el privilegi de 1599, fet que ens fa pensar que les tres normatives eren vigents alhora, essent el marc general la de 1595 i les 
dues posteriors les esmenes a la mateixa. 

18. AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 5, s/f. 
19. L’assessor havia de rebre 100 ducats, l’advocat fiscal 100 lliures, l’escrivà 80 lliures i el procurador fiscal 50 lliures. Els sous dels

oficials havien de pagar-se a través dels diners obtinguts de les execucions de les sentències i, en el cas que aquests no fossin
suficients, les despeses les assumia la ciutat.
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lluny, hem de pensar que alguns processos resultaven riquíssims en informacions sobre 
els consellers i altres oficials de la ciutat i les seves pràctiques més o menys qüestionables. 

Trajectòries i funcionament. Comparant dos sistemes fiscalitzadors

Amb el privilegi reial de 1599, es tancà un període d’assajos legislatius referents a la Vi-
sita del Consell barceloní: les visites s’haurien de regir mitjançant aquesta normativa fins 
a l’extinció del govern consular l’any 1714. Curiosament, durant tota la segona meitat del 
segle xvi, la Visita del General havia viscut un camí semblant que l’havia portat a culminar 
la seva evolució legislativa en el marc de les Corts catalanes de 1599. En el cas del sistema 
de fiscalització del General, les Corts de 1542, 1585 i 1599 s’encarregaren de perfeccio-
nar-ne els aspectes legals, formals i de personal: la voluntat dels braços per establir una fis- 
calització desvinculada tant de les convocatòries de Cort com de la institució que calia 
fiscalitzar –la Diputació– portà a la legislació de 1599 (capítol del redreç 1/1599) que hau-
ria de servir com a marc de referència per a tot el segle xvii. A més, i a diferència del cas 
de les visites del Consell barceloní, cal dir que la monarquia no intervingué en cap de les 
legislacions i tot el procés de la Visita s’encabí dins de la jurisdicció del General.20

Pel que fa al funcionament, ambdós organismes fiscalitzadors presentaven algunes 
similituds: el primer dels actes relacionats amb les visites es referia a la cerimònia d’ex-
tracció dels visitadors, celebrada a principis del mes d’agost (dia 2) en el cas de la Visita 
del General21 i a principis del mes de gener (dia 8) en el cas de la Visita d’àmbit municipal. 
Les persones escollides, juraven els seus càrrecs uns quinze dies després.22 Mentre que en 
el cas de la Visita del General, un cop jurat el càrrec, els visitadors havien de dedicar-se 
als preparatius de la Visita –això és, fer la tria dels oficials que els havien d’auxiliar en les 
tasques de fiscalització, la compra dels materials necessaris per desenvolupar correcta-
ment les tasques fiscalitzadores i la publicació de les crides–. En la Visita de la ciutat, res 
sembla indicar que aquests preparatius existissin més enllà de la publicació de les crides: 
sabem amb seguretat que els oficials encarregats de la Visita del Consell barceloní no ha-
vien ni de discutir l’elecció de nous membres que els auxiliessin amb els treballs, ni havien 
de comprar materials (o, si més no, la documentació no ho esmenta). De fet, l’anàlisi de 
les crides de la Visita del Consell barceloní ens indicaria que el procés fiscalitzador era le-
gitimat pels consellers vigents, que eren els qui «faran y administraran a tots compliment 
de justítia [...] en virtut de dits real privilegi e ordinations», mentre que els encarregats de 
«fer» la Visita eren els oficials extrets.23 Aquesta «dualitat» creiem que no existí en el cas 
de la Visita del General: tant la responsabilitat de fer la Visita, com la de donar-li empara 
legal requeia en els nou visitadors instituïts pel capítol del redreç 1/1599; els oficials esco-
llits per la novena de visitadors només exercien un paper delegat i, en tot cas, no podien 
prendre cap decisió sense el consentiment dels visitadors. Sense anar més lluny, un dels 

20. No serà fins l’any 1660 que dins del context del retorn de l’obediència del Principat a la Monarquia Hispànica aquesta aprofitarà 
per introduir-se dins el sistema de la Visita del General, permetent que es presentessin recursos contra les sentències d’aquesta
davant de la Reial Audiència de Catalunya (torra, «Mites o realitats?..., pàg. 127).

21. Hem explicat el funcionament de la Visita del General de forma extensa a torra, «La fiscalización..., en premsa.
22. Quant a la cerimònia d’extracció i jurament dels visitadors del General, vegueu torra, «La Visita del General..., pàg. 161 i ss.

La cerimònia de la Visita del Consell de Cent –força més austera que la del General, en no exigir el testimoniatge dels estaments 
catalans– la podem seguir a AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 5; també el Manual de Novells Ardits vulgarment apellat
Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprempta de’n Henrich y Companyía, en Comandita, 1892, fa referència diverses 
vegades a la celebració d’aquesta cerimònia d’extracció, per exemple: vol. VIII, pàg. 78.

23. AHCB, 1B.XXVI, Ordinacions originals, 27 (1627-1631-1632), doc. s/f, crida de la Visita.
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elements més característics que ens indicarien la preponderància dels visitadors en el 
sistema del General fou la confecció, des d’un bon principi, del Dietari de la Visita,24 on 
s’anotaven les diverses deliberacions del consistori, la correspondència amb els delegats 
forans de la Visita o les ambaixades rebudes i/o enviades a altres institucions.

La publicació de les crides de la Visita era feta per deliberació de la novena de visi-
tadors, en el cas de la Visita del General a instància del procurador fiscal i a instància de 
l’advocat fiscal en el cas de la Visita de la ciutat. Amb la publicació de les crides, s’iniciava 
el període conegut com a «ofensa», en el qual, els agents fiscalitzadors rebien les denún-
cies fetes per tercers i investigaven d’ofici totes aquelles actuacions susceptibles de ser 
castigades. En el cas de la Visita del General, aquesta fase tenia una durada de tres mesos, 
mentre que en la fiscalització municipal en durava dos. En ambdós casos, les querelles 
havien de presentar una fonamentació jurídica sòlida o eren desestimades en el moment 
de publicar-se.25 De fet, pensem que, en bona mesura, aquest element explicaria el baix 
percentatge de querelles publicades en el cas de la Visita d’àmbit municipal. En el període 
comprès entre 1620 i 1646, d’un total de 196 querelles, se’n publicaren 82 i se’n desesti-
maren un total de 114. Encara que, com hem dit, pensem que la manca de fonamentació 
jurídica seria el principal motiu que explicaria el nombre reduït de querelles publicades, 
no hauríem de descartar altres factors “dissipadors”, com el fet que fossin els propis con-
sellers els encarregats de sancionar als seus predecessors26 o que la manca d’execució de 
les sentències portés els oficials de la Visita a exercir llurs càrrecs amb desídia.27

Aquelles querelles que eren publicades al finalitzar-se la fase de l’ofensa,28 eren comu-
nicades als afectats perquè durant la següent fase, la de la defensa, poguessin estudiar-les 
i presentar una defensa davant del tribunal. De la mateixa manera que durant la fase de 
l’ofensa, els terminis eren de dos mesos per la Visita del Consell de Cent i de tres mesos 
per la del General. Els terminis també eren els mateixos per la darrera de les fases del 
procés de fiscalització, la fase de la publicació de les sentències. Dins d’aquesta, el mo-
ment àlgid es vivia quan es votaven les sentències de les querelles, les quals podien resul-

24. Caldria no oblidar, d’altra banda, la capacitat que tingué la Visita del General per generar publicacions impreses que tractaren
tant d’ella mateixa, com de la jurisdicció que fiscalitzà, això és, el General. Durant la primera meitat del segle xvii, els visitadors
feren publicar un total de cinc obres, tres d’elles dedicades als oficials de la Diputació del General i dues dedicades a la pròpia
organització de la Visita. Respectivament, foren les següents: Capítols resultants de las sentèntias fetas per los molt illustres senyors
visitadors del General de Cathalunya acerca dels càrrechs dels officials de la Casa de la Deputació y General de Barcelona y altres
publicades en lo any MDCXXI, Barcelona, Geroni Margarit, 1621; Capitols y desliberations resultants de las sentèntias fetas per
los Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya acerca dels càrrechs dels officials de la Squadra de las Galeras de
Cathalunya y altras subjectes a la present visita: publicadas en lo any MDCXXI, Barcelona, Geroni Margarit, 1621; Summari dels
càrrechs y obligations, dels collidors, taulers, o receptors, dels drets de la Generalitat, del present Principat de Cathalunya, y comptats
de Rosselló y Cerdanya, per Capítol de Corts, Ordinations del Generals, y per sentèntias de visitas, inposadas, Barcelona, Catharina
Mathevad, 1657; Summari, compendios y substancial dels procehiments, sentèncias y provisions de la Visita del General de Cathalunya, 
feta contra los Deputats, Oydors y Officials del dit General, que són estats en lo trienni del any 1623, fins en lo del any 1626, per a
major effectuació y observança de aquellas, a utilitat y benefici de dit General, Barcelona, Jeroni Margarit, 1628; Directori de la Visita 
del General de Catalunya, y Breu sumari de sentèncias de las Visitas fetas des de lo any 1599 fins la última feta en lo any 1635, que
importan dispositió en lo esdevenidor en benefici del General, Barcelona, Gabriel Nogués, 1636.

25. Així ho expressa de forma molt clara el Directori de la Visita..., pàg. 11. En el cas de la Visita del Consell de Cent, ja hem
vist anteriorment que l’onzè capítol de les ordinacions de 22 de febrer de 1595 estipulaven aquells delictes susceptibles d’ésser
castigats pels visitadors.

26. Una experiència semblant s’havia provat en el si de la Visita del General durant la segona meitat del segle xvi amb el capítol
del redreç 15/1542, deixant que fossin els diputats entrants els que fiscalitzessin les actuacions dels seus predecessors, però els
resultats no foren satisfactoris. torra, «La Visita del General..., pàg. 154.

27. En aquest sentit, l’any 1634, el procurador fiscal de la Visita del Consell de Cent ja es queixava del fet que tant el síndic com
el sots-síndic de la ciutat no estaven fent tot allò que estava a les seves mans per agilitzar els casos d’apel·lació que la ciutat
tenia davant la Reial Audiència per sentències de visita, cosa que feia que no s’estiguessin executant les sentències emeses pels
visitadors. AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 19, querella 4.

28. La cerimònia de la publicació de les querelles de la Visita del Consell de Cent la podem seguir a AHCB, 1B.XVII, Processos de
la Visita, 43. En aquesta, els oficials de la Visita, el clavari i els consellers es reunien a la sala del Trentenari. Un cop disposats,
l’escrivà de la Visita començava a llegir una per una les querelles. Cada vegada que finalitzava la lectura d’una querella, l’assessor 
de la Visita n’explicava els detalls i si ell considerava que s’havia de publicar o no; seguidament, expressaven el seu vot el clavari,
el conseller sisè (a partir de 1641), el cinquè, el quart, el tercer, el segon i el conseller en cap. Si la majoria considerava que s’havia 
de publicar, la querella era publicada; en el cas contrari, la querella es considerava com a no feta.
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tar condemnatòries o absolutòries. En el cas de la Visita del General, les sentències eren 
votades pels nou visitadors, que abans escoltaven el parer de l’assessor de la institució. Un 
cop fet això, votaven a favor o en contra del parer d’aquest i el resultat era la sentència de 
la Visita. En el cas de la fiscalització d’àmbit municipal, votaven tant els consellers com 
els membres del Trentenari, els quals votaven l’escrit que els presentaven l’advocat fiscal 
i l’assessor de la Visita. Podia donar-se el cas que advocat fiscal i assessor discrepessin i 
ambdós poguessin presentar un vot particular: llavors es considerava com a sentència el 
vot particular que rebia la majoria de vots.29 

Votades les sentències, només quedava publicar-ne el resultat. Un cop fet això, i en el 
cas de la Visita del General, el procés finalitzava aquí, car, segons la legislació de 1599, les 
sentències emeses pels visitadors eren inapel·lables.30 L’execució de les mateixes requeia 
o bé en els propis visitadors o bé en els diputats –si els visitadors havien finit llur exerci-
ci–. L’execució de les sentències en el cas de la Visita del Consell d’àmbit municipal es
desenvolupava de forma diferent, ja que tant les ordinacions de la Visita com el Privilegi
Reial de 1599 preveien l’existència de recursos contra les sentències. Per tant, calia espe-
rar a què aquests recursos fossin resolts per passar a l’execució d’aquestes. Com hem vist
anteriorment, això comportava que moltes sentències s’eternitzessin en forma de recurs
davant la Reial Audiència i que moltes persones condemnades per la Visita aconseguissin
tornar a exercir un càrrec municipal durant el lapse de temps comprès entre la presentació
del recurs i la sentència definitiva.31

Quant a la planta d’ambdues formes de fiscalització, les diferències foren notables. 
Al llarg de tot el segle, la Visita del Consell de Cent presentà una planta conformada 
exclusivament per un assessor, un advocat fiscal, un notari i un procurador fiscal, a banda 
dels consellers, que, tot i que la legislació no ho permet escatir, creiem que hi tingueren 
funcions deliberatives, si més no en determinats episodis.32 En canvi, la planta de la Visita 
del General durant la primera meitat del segle xvii girà a l’entorn de la trentena d’ofi- 
cials, entre els visitadors, assessors jurídics, procuradors, escrivans, calculadors, portalers 
i delegats forans, entre altres.33 Al nostre entendre, hi hauria dos motius principals que 
explicarien aquesta dissimilitud: d’una banda, la pròpia envergadura de cadascun dels dos 
sistemes que s’havien de fiscalitzar –en el cas de la Visita del General s’havien de revisar 
les actuacions de tots els oficials del General repartits pel Principat i per un període de 
tres anys–, i de l’altra, el fet que la Visita del General es constituís en una institució autò- 
noma del poder que havia de fiscalitzar, fet que comportà que hagués de servir-se de 
càrrecs que podríem considerar com a “cerimonials”, tals com portalers, escombradors o 
«encenedors del foc». De la mateixa manera, els salaris cobrats a una i altra visites foren 
divergents: no cal dir que les remuneracions de la Visita del General eren molt més gene-

29. Com, per exemple, succeí amb les votacions de la querella número 1 de l’any 1709 (AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 78).
30. Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch 

de Barcelona per la S.C.R.M. del sereníssim senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Barcelona, 1704,
pàg. 4-10.

31. El procurador fiscal de la Visita feta l’any 1634 deia molt clarament que «les mateixes persones ajustant mal a mal tornant axir en 
officis de la present ciutat cometen majors delictes usurpant-se la asienda de aquella del que resta dita ciutat damnificada no sols 
en no cobrar lo que és seu, però encara lesa en la contrafactió que en açò se fa a sos privilegis disposants que qui deu a la present 
ciutat sia inàbil per a concórrer a sos officis y benefficis» (AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 19, querella 4).

32. Una deliberació del Consell datada a 13 de març de 1604 i recollida al Manual de Novells Ardits... ens apunta en aquesta direcció. 
Segons aquesta notícia, els consellers haurien deliberat que una comissió formada per Antic Puig, agutzil reial extraordinari, Joan 
Cebrià Mallol, notari, i Miquel Castelló, procurador designat pel procurador fiscal de la Visita, es dirigís als territoris de ponent
«ab letras patents de comissió e instruccions dels consellers per anar a Leyda y altres parts a rebre testimonis, y fortificar en
causa de visita contra los consellers passats» (Manual de Novells Ardits..., vol. VIII, pàg. 84). La deliberació també demostra que,
en determinats moments puntuals, la planta de la institució podia augmentar.

33. Un exemple a ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Generalitat, Sèrie VG, 34.
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roses, i fins i tot comprenien retribucions extra en forma de cera, confitura o ventalls pels 
visitadors i principals càrrecs de la institució amb motiu de certs esdeveniments.34 

D’altra banda, és important remarcar que existiren nexes d’unió entre ambdós siste-
mes fiscalitzadors: sense anar més lluny, hem pogut calcular que del total de 170 oficials 
–pel cap baix– de la Visita del Consell de Cent durant el segle xvii, un total de 58 també
exerciren un ofici en l’organigrama de la Visita del General, cosa que representa més d’un
25% del total.

Durant la segona meitat del segle xvii, les trajectòries d’ambdós sistemes de fiscalit-
zació també semblen coincidir. En aquest sentit, el final de la Guerra francoespanyola 
(1635-1659) suposà l’inici d’un període de reformes en ambdues visites que les portaren a 
esdevenir sistemes pràcticament marginals. Recentment, hem estudiat el cas de la Visita 
del General entre 1660 i 1675, anys durant els quals la institució perdé la seva autonomia 
en matèria de sentències, nomenament de personal i control econòmic.35 Així mateix, la 
Visita del Consell de Cent, que si bé havia assolit l’any 1649 un privilegi atorgat pel virrei 
duc de Schomberg en el qual es preveia, entre altres, la no paralització de les execucions 
d’aquelles sentències que haguessin estat recusades davant la Reial Audiència,36 patí un 
revers molt seriós l’any 1659, quan la monarquia decidí introduir una clàusula en la seva 
legislació per la qual es prohibia investigar qualsevol actuació comesa per un oficial muni-
cipal si aquesta havia estat feta en favor de la monarquia.37 El resultat de les modificacions 
fou devastador per a unes institucions que, poc a poc, anaren caient en un “estat d’ànim” 
depressiu. Enmig de les reformes, els visitadors del General ho tenien clar: si es comen-
çaven a acceptar recursos davant la Reial Audiència sense cap filtre previ, el millor que 
es podia fer era «serrar [sic] la Visita».38 Uns anys més tard, i veient la situació en la qual 
havia degenerat la institució de resultes de les modificacions introduïdes, es lamentaven 
amargament, assegurant que «la Visita es de poco o ningún beneficio».39 

Pel cas de la Visita d’àmbit municipal, no comptem amb testimonis tan contundents 
expressats pels seus propis oficials, tot i que la documentació és un bon indicador de l’es-
tat del sistema fiscalitzador a partir de 1659: processos cada vegada més petits i, en alguns 
casos, processos sense querelles, tal i com succeí en les visites de 1689, 1691 o 1693.40 A 
més, el canvi de centúria i les noves celebracions de Corts no sembla que afavoriren un 
canvi en el sistema de visites del Consell de Cent; al contrari, tal i com hem demostrat 
recentment,41 la Visita del General rebé una nova embranzida tant a les Corts de 1701-
1702 com a les de 1705-1706. És evident, però, que tot plegat fou endebades: l’arribada 
de la Guerra de Successió i la posterior derrota de 1714 suposaren truncar el camí de la 
fiscalització de forma definitiva.

34. A tall d’exemple, els visitadors que havien iniciats llurs gestions el mes d’agost de 1635 reberen un pagament extra en motiu de
la «Festa del desafio» celebrada en motiu del torneig organitzat per la Confraria de Sant Jordi a finals del mes de Gener de 1636 
(ACA, Generalitat, Sèrie G, 6/4, f. 149v-152r). A més, els visitadors llogaren un balcó a una tal Àngela Spiga per contemplar el
torneig. Aquesta era una manera també de fer-se visible com a institució diferenciada de la resta, tot participant de la tendència
de “retirada” de les elits al balcó, ja observada anys enrere per James S. aMelang, La formación de una classe dirigente: Barcelona 
1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986, pàg. 197-198.

35. torra, «Mites o realitats..., pàg. 124-128.
36. AHCB, 1B.XVII-33, Processos de la Visita, privilegi datat a 29 de desembre de 1649. 
37. Manual de Novells Ardits..., vol. XVII, pàg. 17-18.
38. ACA, Generalitat, Sèrie G, 6/15, f. 78-2a y 78-3a.
39. L’expressió l’hem extret d’un memorial tramès pels visitadors del General al monarca l’any 1674 (ACA, Generalitat, Sèrie G, 6/15, 

f. 78-2a i 78-3a). El citem també a torra, «La fiscalización de la actividad..., en premsa.
40. AHCB, 1B.XVII, Processos de la Visita, 63, 65 i 67.
41. torra, «Mites o realitats..., pàg. 128-131.
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A tall de conclusió

Com dèiem al principi de la ponència, el nostre objectiu era identificar i estudiar breu-
ment les principals característiques de la Visita del Consell barceloní, comparant-les amb 
les de l’altre gran sistema fiscalitzador de les institucions de la terra, això és, la Visita del 
General. Malgrat que ara seria el moment de plantejar unes conclusions, pensem que, 
a hores d’ara, la investigació es troba en una fase massa primerenca com per poder ex-
treure’n de vàlides. És per aquest motiu que emprarem aquest espai per apuntar aquells 
elements que pensem que haurien de tractar les futures investigacions entorn de la Visita 
d’àmbit municipal per tal d’assolir-ne un millor coneixement.

En primer lloc, pensem que caldria dur a terme un estudi sistemàtic dels processos de 
la Visita. Això hauria de permetre identificar elements clau com la tipologia dels delictes 
comesos, el nombre total de sentències promulgades, la inclinació d’aquestes sentències i 
una major comprensió del marc legal “aplicable a” i “aplicat per” la institució. 

Caldria també fer una consulta a fons de les deliberacions del Consell barceloní, cer-
cant informacions referents a la Visita. De ben segur que això ens permetria copsar molt 
millor la visió que els consellers tenien del procés fiscalitzador i resoldre alguns dubtes 
tocants al paper que aquests hi exercien. 

En tercer lloc, caldria fer una cerca al fons dels processos de la Reial Audiència de 
Catalunya amb l’objectiu d’identificar possibles casos d’apel·lació de sentències emeses 
per la Visita del Consell barceloní. Això ens permetria observar quins casos haurien seguit 
aquest camí i el perquè. 

Finalment, caldria una major i millor contextualització de la institució, bo i compa-
rant-la amb altres sistemes fiscalitzadors de l’Europa del seu temps i, molt especialment, 
amb aquells casos semblants que també estiguessin circumscrits a l’àmbit municipal.
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Representación institucional y negociación ritual  
en la Barcelona de los Austrias: las exequias de Felipe II

Alfredo Chamorro Esteban* 

A las 5 horas de la mañana del día 13 de septiembre de 1598, Felipe II exhalaba su último 
aliento y fallecía en su monasterio de San Lorenzo de El Escorial.1 Tras una larga y do-
lorosa agonía, el monarca más poderoso del mundo entregaba su alma a Dios, en lo que 
se consideró, a partir de ese momento, paradigma de una muerte ejemplar. La actitud de 
Felipe II ante su deceso fue la propia de un devoto cristiano que, preocupado por la sal-
vación de su alma, encaró los últimos días de su vida con gran entereza, piedad, fortaleza 
y resignación. El hecho de que fuera consciente en todo momento de que se aproximaba 
su final, le permitió una “autoplanificación” de su agonía, muerte y posterior entierro, en 
palabras de Fernando Gil Martínez.2 El rey dejó claramente registrado en su testamento 
todo lo que se tenía que hacer tras su fallecimiento, incluidas las 20.000 misas por su sal-
vación y la de las almas del purgatorio, y cómo debían realizarse sus exequias en el propio 
monasterio escurialense. 

En todas las ciudades de la monarquía también se celebraron honras en honor del rey 
desaparecido. De hecho, la muerte de Felipe II era algo que ya se esperaba de un mo-
mento a otro, a tenor de las noticias que llegaban por carta a los diversos gobiernos mu-
nicipales e instituciones, comunicándoles su enfermedad irreversible, llegando a recibir 
incluso la extremaunción. En Barcelona, el aviso de la mala salud del soberano llegó por 
correo el 25 de agosto. En seguida, los concelleres y los canónigos del Capítulo de la cate-
dral establecieron la celebración de una procesión de rogativas por la salvación de Felipe, 
que tuvo lugar ese mismo día, ya por la tarde. En ella participaron todos los poderes de la 
ciudad, las parroquias y órdenes religiosas; los propios concelleres junto con el virrey de 
Cataluña, duque de Feria, llevaron las varas del palio. Dos días más tarde, comenzó a salir 
por las calles de la ciudad el Santísimo Sacramento de cada iglesia y parroquia, según el 
día que les correspondía, para rezar por la vida del rey. Sin embargo, de nada sirvieron las 
plegarias, porque Felipe II falleció. Se inició, entonces, otro proceso de gran importancia: 
la preparación y celebración de las exequias reales, objeto de estudio de este texto. 

Normalmente, desde el mismo momento en que llegaba la noticia, oficial o no, de la 
muerte del rey, se ponían en marcha una serie de mecanismos para preparar las honras 
del rey difunto. Todos los poderes públicos revisaban los ejemplares de exequias ante-
riores para hacer exactamente lo que estaba establecido en ellos, siguiendo unos rituales 
originados, algunos de ellos, en la Edad Media.3 Comenzaban los contactos entre las ins-

* Universitat de Barcelona.
1. Rafael vargas hidalgo, «Documentos inéditos sobre la muerte de Felipe II y la literatura fúnebre de los siglos xvi y xvii», 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 192-3 (1995), pág. 377-387.
2. Fernando Martínez gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000,

pág. 618.
3. Sobre las exequias en Cataluña en época medieval, véase Flocel sabaté, Lo senyor rei és mort! Actitud i cerimònies dels municipis

catalans baix-medievals davant la mort del monarca, Lleida, Estudi General, 1994.
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tituciones y poderes de Barcelona para establecer los términos de la celebración y rituales 
de las exequias, así como los lugares que cada uno ocuparía en ellos. Los representan- 
tes de todos ellos iban y venían, comunicando a sus responsables las decisiones tomadas, 
en un proceso de negociación ritual muy importante para el buen devenir de la ceremo-
nia. Las exequias de Felipe II fueron especialmente conflictivas en este punto. Lo que se 
ofrece en las siguientes páginas es un análisis de los sucesos que se dieron desde la llegada 
a la ciudad de la noticia de la muerte de Felipe II hasta la celebración de sus pompas fú-
nebres. Durante este tiempo, la negociación por la representación institucional fue dura 
y, en varias ocasiones, infructuosa, reflejo de la compleja situación y estructura político- 
administrativa y social de la Barcelona de finales del siglo xvi. 

Llegada de la noticia de la muerte de Felipe II

Tras morir el soberano, su sucesor en el trono, Felipe III, envió cartas a todas sus pose- 
siones para dar aviso de la muerte de su padre y de cómo él había sido designado por el 
monarca difunto para ocupar su lugar. La carta que se envió al virrey de Cataluña, duque 
de Feria, a los diputados de Cataluña y a los concelleres de Barcelona fue despachada en 
Torrelodones el 17 de septiembre de 1598; cuatro días más tarde del deceso del soberano. 
El 21 de ese mismo mes, llegó a la casa de la Diputación del General una carta de Miquel 
Ardèvol, agente de esta institución en Madrid, donde residía, dando aviso al consistorio 
de la muerte de Felipe II.4 Inmediatamente, se juntaron los diputados, oidores de cuentas 
y abogados y asesores de la Diputación para tratar sobre el asunto. Se revisaron ejempla-
res anteriores sobre muerte de reyes y se decidió dar aviso al duque de Feria, virrey de 
Cataluña y capitán general, y a los concelleres de Barcelona. Para tal tarea, se designó a 
don Frederic Despalau y a Miquel Setantí, quienes informaron de la llegada de la carta al 
duque y le preguntaron qué nuevas tenía sobre el asunto. El virrey contestó que él no te-
nía letra oficial del rey, ni de particulares, y que lo poco que sabía era por los rumores que 
corrían por las calles; así que, hasta que no tuviese carta oficial de Felipe III no tomaría 
decisión alguna. Por otro lado, los dos emisarios de la Diputación fueron a casa del con-
seller en cap, que estaba en cama por enfermedad, para informarle de la muerte del rey, 
quien dijo que tampoco ellos tenían notificación oficial y que trataría el tema con el resto 
de concelleres y los miembros del Consejo de Ciento, aunque, eso sí, «no farien ningun 
señal de tristicia fins tinguessen avis particular».5 Ese mismo día, se produjo un hecho de 
cierta importancia para el devenir de los acontecimientos: la muerte del mercader Fran-
cesc Comellas, cuarto conceller de la ciudad.

El día 22 de septiembre, los diputados enviaron, de nuevo, otros emisarios para in-
formar al virrey de que, por la noticia recibida de la muerte de Felipe II, se abstuviese de 
realizar consejos y actos de jurisdicción, «conforme sos predecessors en semblant cas han 
acostumat, fins que sobre aço se haya donat orde en lo faedor, per evitar los inconvenients 
que se’n porien seguir».6 Es decir, que tras la muerte del soberano y como establecían 
las constituciones de Cataluña, su lugarteniente y virrey en el Principado cesaba en sus 

4. El volumen VII del Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní (DACB), Barcelona, 1892-
1975, informa de manera errónea que esta carta llegó un día antes, el 20 de septiembre.

5. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Ms. B-100, f. 170.
6. Josep Maria sans i travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. 1411-1713, 10 vol., Barcelona, Generalitat de Catalunya,

1994-2007, vol. III, pág. 319.

https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_serveis/pdogc_dietaris_generalitat_catalunya/


Representación institucional y negociación ritual en la Barcelona de los Austrias: las exequias de Felipe II 173

funciones hasta que el nuevo monarca diese nuevas instrucciones.7 El duque de Feria les 
respondió que aunque la noticia del fallecimiento del rey era indiscutible, él esperaba la 
llegada de la carta oficial que podía llegar de un momento a otro. Pero también les dijo 
que entendía que las atribuciones del consejo eran nulas, pero que si se reunía no era para 
ejercer jurisdicción alguna. Del mismo modo que el virrey, todos los oficiales de la Real 
Audiencia también cesaban en sus cargos y oficios. Por eso, se dejaron de atender todos 
los asuntos y causas que se estaban tratando en las salas del tribunal hasta que se recibiese 
la notificación oficial.8

Por fin, el día 24 de septiembre, el virrey recibió el correo con las cartas que iban diri-
gidas a él mismo y a los diputados, concelleres, canónigos de la catedral y otras autorida-
des civiles y eclesiásticas del Principado;9 también otras tres para el duque de Cardona, el 
marqués de Aitona y el conde de Quirra. Rápidamente, el duque repartió las cartas entre 
sus destinatarios, teniendo, de este modo, diputados y concelleres, la confirmación oficial 
de la muerte de Felipe II. Feria leyó atentamente su misiva, en la que Felipe III le infor-
maba del deceso de su padre y de que en su honor se hicieran las mayores muestras de 
dolor, por «quanto la occasión presente es mayor que ninguna de los siglos pasados lo sea 
la demonstrasión publica de los lutos honras y pedir á Dios su descanso eterno». Además, 
el joven monarca lo confirmaba en su cargo de virrey y capitán general de Cataluña, así 
como a todos los oficiales de la Real Audiencia, que para ello ya había despachado el 
privilegio y provisión de los cargos. Finalmente, ordenaba al duque «publicar y guardar in-
violablemente» dicha carta y comunicar a los naturales del Principado que, en cuanto re-
solviese los asuntos y negocios de Castilla, iría a Barcelona a cumplir con sus obligaciones.10 

El secretario del virrey, Gabriel Alzina, fue el encargado de llevar la carta a los dipu-
tados, que lo recibieron en la casa de la Diputación del General. Alzina comunicó a los 
diputados que el virrey los convocaba en su palacio lo antes posible para tratar el conteni-
do de la misiva que habían recibido. El escribano mayor de la Diputación, Pere Pau Vidal, 
leyó la carta del rey y, tras ello, dijeron a Gabriel Alzina que responderían la convocatoria 
del virrey brevemente. Ante las dudas surgidas a los diputados y oidores de cuentas sobre 
si debían ir a ver al virrey, por no ostentar éste su cargo tras la muerte del rey y no haber 
jurado su cargo, decidieron convocar un consejo para establecer si debían acudir a la 
llamada del duque y en qué forma. Tras la convocatoria del consejo, enviaron al síndico 
de la Diputación del General, Francesc Montalt, a ver a los concelleres para enseñarles 
la carta original enviada por Felipe III y saber cómo iba a actuar el Consejo de Ciento, 
para tener ellos correspondencia con la Ciudad. Reunido el consejo en la Diputación,11 se 

7. «Una aplicació estricta de la doctrina política catalana implicava l’immediat cessament del virrei i l’assumpció de poders per la
figura del governador: era l’anomenada governació vicerègia» (Pere Molas i ribalta, Catalunya i la Casa d’Àustria, Barcelona,
Curial, 1996, pág. 43).

8. BN (Biblioteca Nacional), Ms. 2.338, Diario de sucesos ocurridos en Cataluña y especialmente en Barcelona desde el 22 de agosto
de 1577 hasta el 13 de julio de 1628, f. 102. La importancia de este manuscrito radica en que recoge los sucesos y acontecimientos 
relacionados con la Real Audiencia de Cataluña, por lo que permite conocer el punto de vista de sus miembros y el ceremonial
de sus doctores y oficiales.

9. La Real Audiencia no recibió carta del rey para anunciar la muerte de su padre, dado que, avisado el virrey, se daba por hecho
que se daría conocimiento de ello a los doctores de la institución. Sin embargo, éstos no lo entendieron así e informaron de ello
al virrey Feria, solicitándole que comunicara a Felipe III, como hizo, que escribiera una carta para ellos ya que «se digue per
molts era acostumat de fer». La carta de Felipe III para la Real Audiencia, con fecha de 17 de septiembre, llegó a Barcelona
justo un mes más tarde, cuando hacía ya ocho días de la celebración de las exequias en la catedral, a las que asistieron los propios 
doctores. Es importante destacar la necesidad de las instituciones de tener confirmación oficial de la muerte del rey. En este
caso, esta voluntad de poseer la letra real era para no perder prestigio institucional frente a otros organismos que sí la recibieron, 
principalmente, los concelleres y los diputados. La carta de Felipe III y la respuesta de la Real Audiencia están registradas en BN,
Ms. 2338, f. 103.

10. BN, Ms. 2.338, f. 103.
11. Las personas que acudieron a dicho consejo pertenecían a los tres estamentos. Según el dietario de la Generalitat: Por el estamento 

eclesiástico: el abad de Sant Cugat, el abad de Banyoles, el arcediano Agullana, el canónigo Cordelles, el canónigo Delpàs, el
sacristán Junyent, el arcediano Sentís, fray don Miquel de Lantorn, el arcediano Lantorn y el comendador Junyent. Por el militar: 
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aconsejó a los diputados que fuesen con todo su consistorio a ver al virrey «ab la forma y 
modo se acostuma quant van al loctinent ya jurat».12 Esto significaba que debía ir la comi-
tiva encabezada por los maceros con las mazas en alto, que, llegando al palacio del virrey, 
las bajaron. Sin embargo, al parecer, la decisión de ir a visitar al duque de Feria como si 
hubiera jurado no fue unánime, ya que «y agué molts que foren del parer contrari».13 

Por su parte, los concelleres de la ciudad se encontraban en el baluarte de Migjorn, 
en la muralla de mar, cuando recibieron al emisario del duque de Feria que les entregó 
la carta de Felipe III. Habían acudido allí porque la noche anterior habían entrado en 
el muelle de Barcelona dieciséis galeras de Génova, capitaneadas por don Carlos Doria, 
duque de Turci, sin haber saludado a la ciudad con las protocolarias salvas de artillería, 
como establecía la tradición al ser armada extranjera. Además, a la mañana siguiente, 
una vez abierto el portal de Mar, muchos soldados y marineros de las galeras entraron en 
la ciudad a buscar agua y provisiones. Una vez avisados los concelleres de lo que pasaba, 
acudieron a dicho baluarte y ordenaron que se cerrase el portal de Mar, no dejando entrar 
ni salir a estos soldados y marineros hasta que las galeras saliesen del muelle y volviesen 
a entrar haciendo el saludo pertinente. Los concelleres también convocaron la Vuytena de 
guerra en dicho baluarte para analizar la situación. Y es que, tener en el interior y exterior 
de las murallas un contingente de soldados y marineros a las órdenes de un almirante 
genovés como Carlos Doria no era algo seguro para los barceloneses. Llegaron entonces 
don Ramon d’Oms y otros caballeros de la ciudad, que excusaron la actuación de Doria 
aduciendo que tenía noticia de la muerte del rey y no había saludado a la ciudad en señal 
de respeto al monarca difunto. Sin embargo, los concelleres alegaron que ellos todavía no 
tenían notificación oficial de ello y que por este motivo Doria debía volver a entrar en el 
muelle realizando las salvas acostumbradas. 

Justo cuando se estaba debatiendo este asunto, llegó al baluarte el enviado del duque 
de Feria y les comunicó que el duque de Feria los convocaba en su palacio para informar-
les de la muerte de Felipe II y que el nuevo soberano lo había confirmado como virrey 
del Principado. No les pareció adecuado a los concelleres abrir y leer la carta real en ese 
momento, porque preferían hacerlo en el Consejo de Ciento, donde también tratarían el 
agravio cometido por las galeras de Doria. Los concelleres enviaron a Miquel Ferrer, mili-
tar, y Jaume Vila, ciudadano honrado, para que comunicasen al duque de Feria que hasta 
que no se leyese la carta en el Consejo de Ciento no acudirían a su llamada. Tras conocer 
el mensaje de los concelleres, el virrey respondió a los emisarios: «que estava bien, y que 
procurasen de tener luego el consejo».14 En la casa de la Ciutat, los concelleres recibieron 
el mensaje de Doria, por el que se excusaba por no haber saludado, pero que entendía que 
hacer salvas era motivo de alegría y la muerte del rey no lo permitía, pero que si entendían 
que debía saludar, el levantaría anclas y volvería a entrar en la ciudad con saludo proto-
colario; pero también les pedía que abriesen el portal de Mar, porque las galeras tenían 
mucha necesidad de avituallarse. Los concelleres no desaprovecharon el ofrecimiento de 
Doria y el almirante genovés tuvo que volver a entrar con sus galeras disparando salvas 
de artillería. En dicho Consejo de Ciento se determinó que el segundo conceller, Felip Di-

el conde de Quirra, don Honofre de Alentorn, don Bernat de Boxadors, don Lluís de Queralt, don Plegamans de Marimon, don 
Miquel Meca, don Frederic Despalau, Jaume Alòs Colom, Copons de la Manresana, don Joan de Erill, Bernat Pau de Belloc,  
don Hierònim Cassador, don Antoni Dezpalau, don Gispert de Guimerà, don Miquel de Cruÿlles y don Joan de Vilanova. Por 
el real: Federic Vilana, Francesc Cornet y Gervasi Çapila. Según Frederic Despalau apunta en su dietario, por el estamento real 
también participaron Pere Ferreres, Miquel d’Oms y Francesc Reart. 

12. sans (dir.), Dietaris..., vol. III, pág. 320.
13. BN, Ms. 2.338, f. 105.
14. DACB, vol. VII, pág. 137.
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mas Muntaner, fuese a la convocatoria del virrey Feria, porque el conseller en cap, Miquel 
Joan Pons, estaba muy enfermo en la cama. 

El juramento del virrey

El virrey recibió a los concellers y a los diputados en su palacio por separado. La comitiva 
del Consejo de Ciento iba encabezada por los verguers de la ciudad y el segundo conce-
ller, con capirote negro y gramalla negra de luto rossegant, es decir, arrastrando por el 
suelo, por la muerte del cuarto conceller. Les seguían un gran número de caballeros y 
ciudadanos honrados barceloneses. Fueron recibidos en una estancia del palacio por el 
virrey, que también vestía de luto por la muerte del rey. El duque les comunicó la muerte 
del rey y que debían hacer las exequias acostumbradas en semejantes casos. Sin embargo, 
también les reprochó que, a pesar de conocer la muerte del monarca, no se había hecho 
demostración alguna de dolor en la ciudad. Después, les informó de que el nuevo sobera-
no lo había confirmado como lugarteniente de Cataluña y que, por el estado y necesidad 
que tenía el territorio de ser gobernado y estar el consejo real parado, era preciso que 
hiciese su juramento lo antes posible. Por eso, les dejaba todo lo que quedaba de día para 
que tratasen lo que les había dicho y que les mandaría el privilegio del rey. La delegación 
de la ciudad contestó que se reunirían en consejo y que le comunicarían lo resuelto en él. 
Semejantes palabras les dijo a los diputados y oidores de la Diputación del General que 
llegaron al palacio del duque cuando la comitiva del Consejo de Ciento salía de su audien-
cia. Esa misma tarde, ya oscureciendo, llegaron a la casa de la Diputación Salvador Fon-
tanet, doctor del Real Consejo y regente la Tesorería Real, y el secretario Gabriel Alzina 
para presentar a los diputados el privilegio de Felipe III a favor del duque de Feria como 
lugarteniente de Cataluña y les conminaban a que se apresurasen a examinar el privilegio, 
que también habían enseñado ya a los concelleres. 

A la mañana siguiente, 25 de septiembre, Gabriel Alzina volvió a acudir a la casa de 
la Diputación para avisarles que el duque de Feria quería jurar su cargo en la catedral esa 
misma mañana a las 11 horas, y que si querían enviar a su síndico lo hiciesen. Entonces los 
diputados enviaron a su síndico a la casa de la Ciutat para informar a los concelleres de la 
voluntad del duque y saber cómo iba a actuar el gobierno municipal. Por su parte, el Con-
sejo de Ciento había formado una Vint-y-quatrena, es decir, una comisión de 24 expertos 
para que, junto con los abogados y asesores de la Diputación del General, estableciesen 
si se debía aceptar o no un privilegio de lugarteniente de un rey que todavía no había ju-
rado su cargo ni las constituciones y leyes de la tierra y, por consiguiente, si era adecuado 
aceptar el juramento del duque de Feria. Todavía, a las 10 de la mañana, los asesores y 
abogados de la Diputación estaban examinando la copia del privilegio presentado por el 
regente Fontanet y el secretario Alzina, pese a las prisas que los diputados y todo el resto 
del consistorio ponían para tomar una resolución final, porque el duque quería jurar su 
cargo al cabo de una hora. La paciencia del duque comenzaba a agotarse. Incluso consultó 
con las tres salas de la Real Audiencia si era absolutamente necesario que los concelleres 
y el síndico de Barcelona estuvieran presentes en el juramento, porque pensaba hacerlo 
sin ellos si era menester. Los doctores de su consejo contestaron que no era obligatoria 
su asistencia, pero que era aconsejable que, mostrando los concelleres su voluntad por 
asistir como la estaban mostrando, se esperase a que tomasen una resolución. Pero ésta 
se retrasaba cada vez más.
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Llegó, entonces, a la Diputación, el síndico del Consejo de Ciento, Joan Sala, y ad-
virtió a los diputados que la Ciudad había determinado solicitar al virrey que dilatase su 
juramento, ya que el Consejo de Ciento todavía no había tomado una resolución por la 
cantidad de ejemplares que había que revisar y la importancia del negocio. Por este moti-
vo, solicitaban que los diputados tomasen igual iniciativa, para que, así, las dos institucio-
nes actuasen del mismo modo. El virrey aceptó aplazar el juramento hasta el día siguiente, 
pero los apremió a que tomasen una resolución antes de las 10 de la mañana. Las idas y 
venidas de los emisarios de los diputados y de los concelleres se sucedieron durante ese 
día. Los abogados de ambas instituciones se reunieron para repasar conjuntamente los 
ejemplares de anteriores privilegios y poder dar validez al que ahora se les presentaba. 
Así, ante otra nueva embajada de los diputados para informarle de que se estaba trabajan-
do en ello, el virrey les reprochó que no entendía por qué tardaban tanto y que no tenían 
que mirar y analizar el privilegio ni documento alguno, porque él lo había enviado sólo 
para que tuvieran conocimiento de que Felipe III lo había designado como lugarteniente 
del Principado. Por eso, él no tenía que esperar respuesta alguna y, al día siguiente, a 
las 10 de la mañana, juraría su cargo en la catedral. Finalmente, la Diputación del General 
aceptó el privilegio y así se lo confirmaron al virrey, quien les agradeció mucho la noticia. 
Sin embargo, los juristas de la Ciudad continuaron con sus trabajos, no pudiéndose cele-
brar el Consejo de Ciento por ser ya tarde. Así que se tuvo que aplazar para la mañana 
siguiente. Esto, claro está, colmó la gota del vaso de la paciencia de Feria. Pero, a las 11 de 
la mañana del 26 de septiembre, los concelleres le enviaron, por fin, una delegación para 
comunicarle la determinación del Consejo de Ciento de aceptar el privilegio y le solicita-
ban que fijase una hora para realizar su juramento. Al parecer, los asesores del Consejo 
se basaron en privilegios anteriores de época de los reyes Pedro III y Martín I para dar 
validez al privilegio que presentaba el duque de Feria.

Sin embargo, de nuevo, surgió un debate entre el virrey y los concelleres en torno a la 
forma en que estos últimos debían vestir sus gramallas de luto para dicho juramento. Y es 
que los concelleres pretendían llevar falder, es decir, un paje que les sujetase la gramalla 
para que ésta no arrastrase por el suelo: un privilegio, claro, que el duque de Feria no 
estaba dispuesto a aceptar. En este punto, se hace evidente la lucha de poderes existente 
en la capital catalana entre el máximo representante del rey en Cataluña, su «alter nos», y 
los concelleres de Barcelona, siempre apegados a sus privilegios y celosos guardianes del 
ceremonial cívico. Mediante su secretario Gabriel Alzina, el magnate castellano, que era 
Feria, comunicó a los concelleres que en su presencia nadie podía llevar la falda alta y lle-
var paje o criado y todos debía llevar sus gramallas de duelo rossegants. De nuevo se suce-
dieron embajadas entre el virrey y la Ciudad. Los abogados del Consejo de Ciento, Jaume 
Dalmau y micer Fivaller, argumentaron y explicaron al representante del virrey para este 
asunto, el regente y abogado fiscal patrimonial Joan Castellò, que, en duelos por muerte 
del rey, los concelleres no debían salir de casa la Ciutat y siempre debían llevar capirote 
y gramallas de luto sujetas por un falder. Además, añadía, que si no fuera porque debían 
asistir al juramento del virrey, no podían ir a lugar alguno si no era a sus respectivos hoga-
res, pero que de ninguna manera podían acudir sin pajes. También le recordaron que en la 
sepultura y exequias del obispo de Barcelona, Joan Dimas Lloris, fallecido a principios de 
agosto de ese mismo año, los concelleres llevaron faldas altas y falder. Como los doctores 
de la Audiencia no aceptaban estos ejemplares, y a pesar de los razonamientos que unos 
y otros emitían, la única solución a la que se pudo llegar era que los concelleres esperasen 
al virrey en la capilla del altar mayor y que no fuesen a su palacio a su encuentro. 

Por fin, a las cuatro de la tarde, el virrey de Feria tomó camino de la catedral, acom-
pañado de todos sus doctores y oficiales de la Real Audiencia. Llevaba a su lado izquier-
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do al regente de la Tesorería Real y a su derecho a don Gastón de Montcada, marqués 
de Aitona. Fue recibido en el portal mayor de la catedral por los canónigos, quienes lo 
acompañaron hasta la capilla del altar mayor, donde lo esperaban los concelleres. En este 
punto es importante remarcar que los concellers que estuvieron presentes en el acto sólo 
fueron tres, ya que el conseller en cap estaba muy enfermo en su casa, y el cuarto conceller 
había fallecido pocos días antes. Una vez en el altar mayor, se arrodilló, escuchó senten-
cia de excomunión y prestó el juramento en la forma acostumbrada. Tras ello, escuchó 
las protestaciones de los síndicos del Consejo de Ciento y de la Diputación del General, 
respectivamente. Una vez concluidas, el virrey bajó a la capilla de santa Eulalia, sin el 
acompañamiento de los concelleres, que se quedaron en el altar mayor por el contencioso 
de las gramallas altas. Allí, de rodillas, realizó una oración y, finalizada ésta, abandonó el 
templo con dirección a su palacio. El duque de Feria ya era, a todos los efectos, el nuevo 
virrey de Cataluña, y los oficiales a sus órdenes volvían a tener jurisdicción.

Preparativos de las exequias e inicio del luto

Una vez resuelta la situación jurídico-administrativa del Principado, tocaba poner en 
marcha los preparativos de las exequias de Felipe II e iniciar el luto. El virrey escribió al 
Capítulo de la catedral para pedir a sus canónigos que celebrasen las funerarias de Fe-
lipe II según lo observado en anteriores ocasiones, y más si era posible.15 Por su parte, el 
Consejo de Ciento determinó que las exequias y duelos por su majestad «fossen fets com 
es acostumat fer en altras occasions passades, segons se feu per lo emperador Carlos quint 
y per la reyna dona Anna, muller del dit senyor rey, y encara ab mes aventatja si aparexarà 
als dits senyors consellers».16 El mismo 26 de septiembre, tras asistir al juramento del vir-
rey, los concelleres concertaron lo que se tendría que hacer para las exequias. Elaboraron 
dos memoriales: uno para el clavario de la ciudad, Francesc Gamis, y otro para los dos 
obreros, Marc Antoni Carreres y Joaquim Querol. El memorial dirigido al clavario tra-
taba sobre la construcción del tugurio, el catafalco y todos los elementos de la sepultura 
del rey. Hicieron llamar al carpintero de la casa de la Ciudad y al de la catedral para que 
juntos hicieran el tugurio y el catafalco –entre el coro y las escaleras de la capilla de Santa 
Eulalia–, la tribuna para las damas y todo lo que fuese necesario. También se convocó al 
pintor de la Ciudad, Francesc Jornet, para que pintase todo lo necesario, conforme un 
memorial que se le entregaría. Además, toda la capilla ardiente debía estar cubierta por 
un sobrecielo de tela azul oscuro, con las armas del rey en medio y las de la ciudad en 
cada uno de los cuatro lados. También se establecía el número de antorchas, cirios y velas 
que debía tener dicha capilla ardiente.

En cambio, en el memorial dirigido a los obreros, se hacía referencia a la organización 
del luto, el duelo y las exequias. Debían comunicar al vicario general del Capítulo de la ca-
tedral que las exequias del rey tendrían lugar el viernes, día 9 de octubre. También se esta-
blecía que, durante los nueve días previos a la ceremonia, las campanas de la catedral y del 
resto de iglesias y monasterios de la ciudad (tanto infra como extramuros) repicasen tres 
veces cada día –mañana, mediodía y tarde, después del toque del Ave María– y los últimos 
tres días, que eran los del duelo, debían repicar nueve veces, y, finalmente, el mismo día de 

15. ACB (Arxiu Capitular de Barcelona), Exemplaria, vol. I, f. 183.
16. Llibre de les Solemnitats de Barcelona, Barcelona, Institució Patxot, 1930-1947, vol. II, pág. 100.
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las funerarias, lo harían en seis ocasiones. Se debía avisar a todas las iglesias y órdenes re-
ligiosas de la ciudad que, el día de la ceremonia, acudiesen a la catedral, procesionalmente 
y con sus respectivas cruces. Dado que la sede del obispado estaba vacante por la muerte 
del prelado Joan Dimas Lloris, solicitaban al Capítulo que dijese la misa de difuntos el ca-
nónigo Onofre Reart, electo obispo de Elna, mientras que el sermón lo predicase el padre 
prior del monasterio de Sant Josep de los padres descalzos. Finalmente, establecían que 
la mañana de las exequias, los obreros debían acudir a la casa de la Ciudad para graduar y 
ordenar a los concelleres y a todos aquellos que irían con ellos a la catedral. 

Así, al día siguiente, 27 de septiembre, los obreros de la Ciudad comunicaron al Capí-
tulo de la catedral la muerte de Felipe II, les conminaron a que hicieran los repiques de 
campana acostumbrados en anteriores ocasiones y que prestasen la madera para construir 
la capilla ardiente. El vicario general del Capítulo, Monserrat Roquer, respondió que ha-
rían lo que tenían costumbre de hacer y que para el mediodía comenzarían a repicar las 
campanas de la catedral, ordenando el propio Roquer al resto de parroquias que hiciesen 
lo mismo. Ese mismo día, partió de la ciudad hacia Madrid Felip Ferrandis, correo de la 
Diputación del General, con despachos de los diputados en los que daban el pésame a 
Felipe III por la muerte de su padre y certificándole que habían admitido el privilegio pre-
sentado por el duque de Feria. Y, también ese mismo día, por la tarde, murió el conseller 
en cap, Miquel Joan Pons, en su casa de la plaza del Vi. Este hecho era relevante porque 
la ciudad perdía a su autoridad política y moral más importante. Los tres concelleres res-
tantes tuvieron que afrontar todo el proceso de preparación y celebración de las exequias  
reales, además de llevar a cabo las del cuarto conceller (se encontraban en el segundo 
día de luto) y las del conceller en cap. Fue un año de muertes, escribió Jaume Ramon 
Vila en su dietario. En 1598, habían fallecido dos diputados, dos concelleres, el obispo 
de Barcelona y el rey Felipe II.17 Las exequias del conseller en cap se celebraron el 29 de 
septiembre, en la iglesia de Sant Miquel; a ellas acudieron todos los oficiales y miembros 
del Consejo de Ciento y algunos nobles como el conde de Quirra, don Joaquim Carros  
y de Centelles. 

Como había asegurado el vicario Monserrat Roquer, ese mismo día 27 de septiem-
bre, a las doce del mediodía, comenzaron a repicar las campanas de la catedral. Todos 
los monasterios hicieron lo mismo, pero no así las parroquias. Y es que los escolanos de 
las parroquias se negaban a repicar las campanas si no sabían antes quién iba a pagarles 
dichos toques. Se les contestó que hicieran sonar las campanas que luego ya se vería quien 
les pagaría. Así, las parroquias no repicaron sus campanas durante los tres primeros días, 
mientras se ponían de acuerdo con ellos el Capítulo de la catedral. Los concelleres presio-
naban para que los escolanos comenzasen a hacerlo e, incluso, por medio del síndico de la 
ciudad, se les dio a los canónigos un requerimiento por el que la Ciudad se exculpaba de 
que las parroquias no repicasen las campanas, culpando de ello a los vicarios del Capítu-
lo. No les quedó otro remedio a los canónigos que ordenar a las parroquias que hicieran 
sonar las campanas, bajo la amenaza de imposición de penas pecuniarias. Por su parte, 
los concelleres dijeron a los canónigos que les darían una ayuda de costa por los hombres 
que acostumbraban a contratar para repicar las campanas, como se había hecho en ante-
riores ocasiones, y la cantidad sería la misma que la de las exequias de la reina doña Ana 
de Austria.18 

17. AHCB, Ms. B-100, f. 179.
18. Durante más de dos meses, los escolanos de las parroquias fueron a la casa de la Ciudad para cobrar el dinero que les pertenecía 

por los repiques de campana hechos por la muerte del rey. El gobierno municipal se negaba a pagarles, alegando que era
obligatorio hacer dichos repiques sin paga alguna. Siguiendo el antecedente de la muerte de la reina Ana María de Austria, el
Consejo de Ciento decidió que se pagasen a los monjes de la catedral los repiques que hicieron, pero en calidad de estrenas y no

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca


Representación institucional y negociación ritual en la Barcelona de los Austrias: las exequias de Felipe II 179

El duelo por el rey difunto

El Consejo de Ciento decretó los tres días oficiales de duelo para toda la ciudad, previos a 
la celebración de las exequias, es decir, los días 6, 7 y 8 de octubre. El primero de ese mes, 
se comenzó a preparar los tres días de luto oficial, en los que los concelleres, reunidos 
en la casa de la Ciudad, recibirían a todas las autoridades que quisiesen ir a mostrar sus 
respetos por el rey difunto. Se eligió a 20 prohombres para que les acompañasen durante 
estos tres días y asistiesen con ellos a las exequias en la catedral. Cada uno de ellos, ele-
gido por uno de los concelleres, recibió una gramalla y un capirote de duelo.19 Ese mismo 
día, los concelleres acudieron a la casa de la Ciudad para tratar asuntos relacionados con 
las funerarias del rey; sin embargo, los asesores del Consejo de Ciento les aconsejaron 
que hasta que se guardasen los tres días oficiales del duelo no era aconsejable que fuesen 
allí ni que anduviesen por las calles de Barcelona. Era preferible que se reuniesen, si de-
bían hacerlo, en casa del segundo conceller, ya que así se había observado en ejemplares 
anteriores de exequias reales. Y es que el luto por el fallecimiento del monarca limitaba 
sobremanera las apariciones públicas y las acciones de los concelleres que debían perma-
necer en sus hogares y recibir allí las visitas. 

El 5 de octubre, Bertomeu Melons, trompeta de la ciudad, hizo crida pública por todas 
las calles y plazas de Barcelona para anunciar la muerte de Felipe II y que los concelleres 
«preguen y exorten a tots los ciutedans poblats y habitants en aquesta Ciutat que fassen 
continuas orations e pregaries per suffragi de la anima de la prefata S. C. Real Magestat 
de don Felip Rey y Señor Nre. e que per demostratio de tanta tristisia tot lo dia de dimarts 
dimecres y dijous propvinent e immediatament seguents tinguen les portes de llurs cases 
obradors e botigues tencades e cessen de fer palesament llurs acostumats exercicis com es 
just y rahonable per la mort de dita Real Magestat. E no res menys se abstinguessen que 
de qui en avant y cessen de fer sons desfresses danses balls e altres alegries y que fassen 
tota demostratio de trisitisia axi de nit com de dia».20

Ciertamente, durante los días que duraba el duelo, la ciudad se paralizaba como señal 
de respeto al monarca fallecido. Todos los artesanos cesaban su actividad y los negocios 
cerraban sus puertas. Abrir las tiendas o trabajar durante ese período no era una opción, 
sino una obligación que estaba penada con multas económicas. 

El día 6 de octubre comenzó el duelo oficial de la ciudad por el desaparecido rey Fe-
lipe. También los diputados iniciaron su duelo particular en la casa de la Diputación. Los 
emisarios del Consejo de Ciento invitaron a las autoridades e instituciones a que acudieran 
a la casa de la Ciudad para mostrar sus respetos por Felipe II. Josep de Bellafilla i Miquel 
Baptista Falcó, entre otros, fueron los encargados de ir a la Diputación a comunicar a los 
diputados el comienzo del duelo y que se esperaba su asistencia. Los concelleres salieron 
de sus respectivas casas acompañados por los prohombres que anteriormente habían de-

como obligación de la Ciudad. También influyó el que se depositasen en la Taula de la Ciudad 12 lliures a favor de los escolanos de 
la parroquia de Santa María del Pi, por dicho motivo. Así que al Consejo de Ciento no le quedó más remedio que girar, el 19 de di- 
ciembre de ese mismo año, 42 lliures para los monjes de la catedral por los trabajos de hacer repicar las campanas para las exequias 
de Felipe II, a razón de 14 sous por repique; además, se pagaron 12 lliures más para los escolanos de la iglesia de Santa María del Pi, 
por estrenas, que no por obligación. A los escolanos del resto de parroquias no se les pagó nada, por no haber ejemplar que dijese 
lo contrario (Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 124-125).

19. Cada uno de los tres concelleres eligió a sus propios acompañantes. El segundo conceller, Felip Dimas Montaner escogió a:
Miquel Ferrer, militar; Josep de Bellafilla, militar; Miquel Batista Falcó, militar; Pau Mas Novell, militar; Mariano Berart,
ciudadano; Arcangel Caralt, doctor en medicina, ciudadano, y Llorens Materra, pelaire. El tercer conceller, Josep Illa, a: Pons
de Peramola, militar; Garau Guardiola, militar; Francesc de Gualbes, militar; Gaspar Montaner, ciudadano; Julià de Navel,
ciudadano, y Joan Soria, mercader. Finalmente, el quinto conceller, Hierònim Talavera, a: Joaquim Setantí, ciudadano; Francesc 
Cornet, ciudadano; Perot de Tamarit, militar; Marc Antoni Llentes, militar; Francesc Pons, militar; Luís de Boxadors, militar, y
Pau Duran, droguer.

20. AHCB, 1B-IV, Crides Comunes, 23, f. 141-142.
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signado. Avanzaban por las calles de la ciudad con gramallas de luto, cubiertos con el ca-
pirote y acompañados de falder. Una vez llegados a la casa de la Ciudad, subieron al salón 
del Consejo de Ciento, lugar donde se acostumbraba a celebrar este tipo de solemnidades. 
Los concelleres y su acompañamiento se colocaron en sus asientos correspondientes, es-
perando a que comenzasen a llegar todas las autoridades y personalidades de la capital 
catalana. Es en este punto donde comenzaron a surgir los desacuerdos en torno al lugar 
que debían ocupar cada uno de ellos. Durante este primer día de duelo, las negociaciones 
entre las instituciones para intentar llegar a acuerdos que contentasen a todos fueron 
continuas. Los emisarios iban y venían informando de las resoluciones que cada tribunal 
tomaba y comunicando si se aceptaba o no los asientos ofrecidos para el duelo.  

Los primeros en llegar fueron algunos abades de monasterios: Banyoles, Sant Cugat 
del Vallés o Serrateix. Se sentaron junto a los concelleres, en el lugar más preminente, de-
bido a su calidad de eclesiásticos, ocupando el asiento más honroso el abad de sant Cugat, 
don Miquel de Aymeric, por ser el más antiguo de los tres. Al poco, llegaron, de parte de 
la Diputación del General, don Frederic Despalau, don Joan Palau, Hierònim de Gaver 
y Joaquim Setantí, con sus gramallas rossegants, para preguntar qué lugar ocuparían los 
diputados en dicho salón de Cent, a los que se les contestó que se les daría el asiento 
que acostumbraban a tener en anteriores ocasiones, junto al conseller en cap. Una vez se 
marcharon, llegaron el canónigo Onofre Reart, electo obispo de Elna, y el vicario general 
del Capítulo, Paulo Pla. El primero se sentó entre el segundo conceller y el abad de Sant 
Cugat, por haber sido elegido obispo, mientras que el segundo lo hizo detrás del resto de 
abades. Entonces, regresaron, de nuevo, los susodichos Frederic Despalau y Joan Palau, 
quienes comunicaron a los concelleres que en la Diputación se habían revisado ejem-
plares anteriores –concretamente el de la reina Ana de Austria– en los que el diputado 
eclesiástico ocupaba el mismo lugar que el conseller en cap, es decir, en la mitad del fron-
tispicio. Ambos debían estar sentados bajo la figura de la Virgen María que presidía dicha 
sala del Consejo de Ciento. En caso de que no se les ofreciese ese lugar, no acudirían al 
duelo. El segundo conceller, Felip Dimas Montaner, les dijo que ese era el lugar que les 
daba la ciudad y que se cerciorasen de ello ya que «rebria gran pesar la Ciutat de que los 
senyors diputats ni vinguessen al dol».21 Eso sí, añadía que, si llegaba algún magnate, ellos, 
los concelleres, les ofrecían su puesto y del mismo modo tenían que actuar los diputados. 

A su vez, los concelleres enviaron a Pons de Peramola, Garau Guardiola, Francesc 
Cornet y Gaspar Montaner, con gramallas rossegants, ya que sólo ellos llevaban falder, a 
decir al virrey de Feria que la ciudad estaba guardando tres días de duelo por el rey difun-
to y que, en tales casos, los concelleres no acostumbraban a visitar a nadie, sino que ellos 
eran visitados en la casa de la Ciudad. No obstante, el duque de Feria no fue a la casa de 
la Diputación en ninguno de los tres días del duelo. También enviaron a Francesc Gamis 
y Jaume Dalmau, acompañados de varios oficiales del Consejo de Ciento, a decir a los 
diputados que los concelleres sentían mucho la intención de la Diputación del General de 
no asistir al duelo y que considerasen el lugar que se les había ofrecido, ya que era el más 
«preheminent y honrrat que·s pogués donar en la Casa de la Ciutat», y que aquel mismo 
lugar era el que tenían el marqués de Aitona, el conde de Quirra o el veguer de Barcelona. 
Insistieron los diputados que el diputado eclesiástico debía sentarse junto a la figura de la 
Virgen, a lo que Francesc Gamis respondió que ese era precisamente el lugar que se les 
ofrecía y que los concelleres darían orden para que el tiempo que sus señorías estuviesen 
allí no hubiese otra persona a la que tuvieran que dar el sitio. Ante esto, los diputados 
confirmaron su asistencia al duelo en el salón de Cent, para contento de los concelleres. 

21. Llibre de les Solemnitats..., pág. 107.
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Ese mismo día, aconsejados por sus asesores, los concelleres invitaron a los inquisidores 
para que asistieran al duelo que en la casa de la Ciudad se guardaba por Felipe II, «per la 
correspondentia que aquesta Casa te y sol tenir ab tots los tribunals». Era la primera vez 
que se invitaba a los inquisidores al duelo oficial de la ciudad, ya que no se habían encon-
trado ejemplares anteriores donde hubieran estado presentes.

Las llegadas de personalidades y cargos públicos al duelo se iban sucediendo. Así, hi-
cieron aparición los dos quinos alcaldes de la Seca, con todo su consistorio. Llevaban las 
gramallas rossegants y capirotes de luto. Tomaron asiento en el banco donde se colocaban 
los mercaderes, junto al quinto conceller, Hierònim Talavera. Ya después de comer llegó 
el marqués de Aitona, al que fueron a recibir los obreros de la ciudad y un gran número de 
oficiales del Consejo de Ciento. Y, por fin, aparecieron los diputados y oidores de cuentas 
de la Diputación del General, con todos sus oficiales. Los diputados se colocaron en el 
asiento de los ciudadanos, junto al segundo conceller, que ocupaba el lugar del conseller 
en cap, recientemente fallecido. Jaume Ramon Vila escribió en su dietario que los conce-
lleres fueron a recibir a los diputados, de manera excepcional, algunos pasos más allá de 
donde estaban sentados, porque, para el resto de tribunales «no feyan més que alçarse de 
peus». Según apuntó Vila, los concelleres hicieron esto porque los diputados eran, junto 
con ellos, el «cap del dol» y nunca ellos debían moverse para recibir a otras autoridades.22 
Entre los diputados no se sentó nadie, mientras que sus oficiales se colocaron entre los 
prohombres. Estuvieron en el duelo algo menos de media hora y luego regresaron a la 
casa de la Diputación. Los diputados se fueron «con gran contento» ya que en los dos an-
teriores duelos de reinas –el de Isabel de Valois, en 1568, y el de Ana de Austria, en 1580– 
no se supo concertar el lugar adecuado que debían ocupar.23 Llegaron entonces el conde 
de Quirra y el abad de Ripoll, que ocuparon el lugar que habían dejado libre los abades, 
que ya se habían marchado. Les siguieron los dos cónsules de la Lonja, que se sentaron 
junto al quinto conceller. Pudieron sentarse en este sitio porque sólo había tres concelle-
res ya que, normalmente, estaba establecido que el cónsul ciudadano debía estar sentado 
tras el cuarto conceller, mientras que el cónsul mercader debía estarlo tras el quinto. Una 
vez se marcharon los cónsules de la Lonja y sus acompañantes, el primer día de duelo se 
dio por finalizado y los concelleres regresaron a sus hogares.

A la mañana siguiente, miércoles, 7 de octubre, los concelleres se dirigieron otra vez a 
casa de la Ciudad para guardar el segundo día de duelo en el salón de Cent. Pronto llega-
ron los enviados de los inquisidores, el secretario Riambau, el escribano del Santo Oficio, 
Macip, y algunos otros oficiales del tribunal. Comunicaron a los concelleres que los in-
quisidores estaban muy satisfechos de la correspondencia que la ciudad había tenido con 
ellos al invitarles al duelo pero que ellos habían consultado a sus asesores y oficiales más 
antiguos, así como algunos dietarios, y no habían encontrado ningún ejemplar en que los 
inquisidores hubieran asistido a duelos en la casa de la Ciudad y que, por este motivo no 
acudirían tampoco en esta ocasión. Claro está, este desplante de los inquisidores no debió 
de hacer mucha gracia a los concelleres y a los miembros del Consejo de Ciento. Poste-
riormente, los concelleres enviaron emisarios al Capítulo de la catedral para invitarles al 
duelo, ya que no había obispo por estar la sede vacante. Reunido los canónigos del cabildo 
barcelonés, decidieron que «en ninguna manera convenia se anas per part del capitol al 
dol per ocasio de las graduations se usen en casa de la ciutat y per altres inconvenients».24 
Sin embargo, no comunicaron esta resolución a los emisarios del Consejo de Ciento, sino 

22. AHCB, Ms. B-100, f. 181-182.
23. Afirmación de Frederic Despalau en su diario (Antoni siMon i tarrés, Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents, 

Barcelona, Curial, pág. 160).
24. ACB, Exemplaria, vol. I, f. 184.
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que les respondieron que harían lo que tenían por acostumbrado. Esta era una manera de 
no dar una negativa rotunda a los concelleres, que podrían llevar a un conflicto ceremonial 
más serio, y darles una respuesta abierta, aunque sujeta a lo que estaba establecido por 
tradición. Y es que ninguna institución estaba dispuesta a aceptar una degradación en las 
precedencias ceremoniales, lo que se traduciría por una pérdida de poder fáctico en favor 
de los otros tribunales. 

Comenzaron a llegar las autoridades, empezando por el batlle general y su consistorio. 
Se sentó junto al conceller Montaner, por haber tres concelleres, ya que de haber estado 
los cinco, lo habría hecho entre el segundo y el tercer conceller. El lugarteniente de batlle 
general, don Francesc Agullana, no quiso asistir al duelo, ya que no aceptó el lugar que se 
le ofrecía, tras el prohombre más antiguo, en lugar del que él reclamaba, que era junto al 
batlle general y por delante de los prohombres. Luego aparecieron los alcaldes de la Seca 
y tras ellos los cónsules de la Lonja, que se sentaron en estricto orden de precedencias, 
es decir, el alcalde monader entre los dos cónsules y, en último lugar, el alcalde obrer. 
Y es que «lo consul de la Lotja militar o ciuteda, preceheix al alcalde monader, y lo dit 
alcalde monader preceheix al consul mercader».25 A media mañana, se envió al síndico de 
la ciudad, junto con otros oficiales, al palacio real para que invitasen al duelo al maestro 
racional o a su lugarteniente, en su defecto. Sin embargo, se encontraron las puertas de 
dicho racional cerradas y tuvieron que regresar sin realizar su acometido. Ciertamente, 
los concelleres no querían dejar fuera a nadie y todas las autoridades y oficiales de la ciu-
dad debían estar presentes en el duelo.

Ese mismo día se produjo un problema que reflejaba claramente el complejo entra-
mado institucional de la Barcelona de finales del siglo xvi. Joaquim Setantí, ciudadano 
honrado de Barcelona, había sido elegido por el quinto conceller, Hierònim Talavera, 
para asistir al duelo y exequias del rey, por lo que recibió una cantidad de paño veintido-
seno para confeccionar las prestigiosas gramallas de luto con las que debía acudir a dichas 
ceremonias.26 Sin embargo, Setantí rehusó su asistencia al duelo porque él era oficial de la 
Diputación del General y, como tal, debía estar presente en el duelo que se celebraba en 
la casa de la Diputación. Por este motivo, el conceller Talavera envió oficiales a casa de 
Setantí para reclamar la devolución de los costosos paños de luto, pero éste les dijo que 
había troceado y regalado los trozos «por amor de Deu». Ante tal agravio, los concelleres 
enviaron al veguer a casa de Setantí para que embargase sus bienes por el valor de las 
telas que le habían donado; sin embargo, antes de que llegase el veguer, Setantí ya había 
efectuado el pago de los paños mediante el obrero de la ciudad Marc Antoni Carreres, 
por lo que la orden de empeño de los concelleres no siguió adelante. 

No obstante, este caso es representativo de la vinculación personal de los miembros 
de las élites barcelonesas a las diversas instituciones político-administrativas de la ciudad 
y del país. Estas élites se conformaban clientelas propias de estas instituciones y estaba 
totalmente prohibido que apareciesen en manifestaciones y ceremonias públicas junto a 
otras instituciones que no fuera a la que pertenecían. El agravio a los concelleres no se 
produjo en la negativa de Setantí a asistir junto a ellos al duelo, sino en su libre disposición 
de los costosos paños de luto que la ciudad le había entregado. Y todo en un momento en 
que el gobierno municipal y, dentro de él, su cuerpo político más importante, es decir, los 
concelleres, se encontraban mermados por los fallecimientos del cuarto conceller, prime-

25. Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 110.
26. Sobre la cantidad y calidad del paño para las gramallas, según el rango del receptor, véase Llibre de les Solemnitats..., vol. II,

pág. 120-123. 
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ro, y, sobre todo, por el del conseller en cap, días más tarde, verdadera autoridad política 
y moral de la ciudad. 

Sobre las diez de la mañana de ese mismo día, llegaron a la casa de la Ciudad dos oficia- 
les del racional de la casa y Corte de su Majestad para preguntar al escriba de la ciudad, 
el notario Francesc Pedralbes, qué lugar darían al lugarteniente de dicho racional, Gaspar 
Vilanova, en caso de que éste viniese al duelo, junto con el resto de oficiales del racional. 
La respuesta del escribano Pedralbes fue clara: si estaba presente el maestro racional, que 
era el marqués de Aitona, éste se sentaría en el banco de los ciudadanos, junto al segundo 
conceller Montaner, en caso de que viniese el lugarteniente de racional Vilanova, acom-
pañando al maestro racional o sin él, tendría que colocarse tras el prohombre más antiguo. 
Se actuaría conforme se había actuado con el batlle general y su lugarteniente Agullana. En-
tonces, los oficiales del racional contestaron a Pedralbes que si el lugarteniente de racional 
no tenía el mismo lugar que el maestro racional, entonces el consistorio no vendría. Y así 
sucedió que el consistorio del racional no asistió al duelo oficial por Felipe II.

Ya por la tarde, acudieron de nuevo los diputados, oidores de cuentas y el resto de 
oficiales de la Diputación. Diputados y oidores se sentaron juntos en el banco de los ciu-
dadanos, junto al segundo conceller. En ese momento, los prohombres del Consejo de  
Ciento se levantaron de sus asientos para dejar sitio libre para otras personalidades, lo 
que aprovecharon los asesores y algunos caballeros de la Diputación para ocupar el es-
pacio, alegando que ellos debían sentarse junto a los diputados y oidores porque «tots 
ells feyen consistori ab los senyors diputats, y no·s podien separar». Los prohombres del 
Consejo decidieron no recriminar nada a los diputados para evitar diferencias con ellos 
–bastante les había costado que fuesen al duelo– pero que al día siguiente, que era el últi-
mo del duelo, no permitirían que ocupasen ese lugar los asesores. Sin embargo, durante la
última jornada de duelo, la Diputación del General no apareció por el salón del Consejo
de Ciento. Se tomó nota de ello para que en futuras ocasiones los concelleres estuviesen
advertidos de ello porque «encara que en la Deputació tots fassen consistori no·l fan ni·l
poden fer en la present Casa». Se registró lo sucedido para evitar que el lugar ocupado
por los asesores de la Diputación marcase un precedente.

El jueves 8 de octubre, comenzó el último día de duelo. Bien temprano, los ocho 
trompetas de la ciudad, vestidos de luto con sus «trompes sordes»,27 en señal de respeto 
por el rey, iban publicando por todas las calles y plazas de Barcelona que, al día siguiente, 
9 de octubre, se celebrarían las exequias y capilla ardiente de Felipe II en la catedral de 
Barcelona. El pregón28 comenzó en casa de la Ciudad y acto seguido se publicó ante el pa-
lacio donde vivía el virrey, duque de Feria, y luego por los lugares acostumbrados. Como 
en los anteriores días, no faltaron los alcaldes de la Seca ni los cónsules de la Lonja, que 
lo hicieron ya por la tarde. También vinieron el prior del monasterio de Santa Ana y los 
canónigos de la catedral de Barcelona, Lluís Miquel de Bertomeu y Miquel Ferrer de Bus-
quets. Según dijeron, venían al duelo en calidad de procuradores generales de la provincia 
de Tarragona. Es decir, que no venían como representantes ni miembros del Capítulo de 
la catedral de Barcelona que –recordemos– había resuelto no acudir al duelo en la casa  
de la Ciudad. Al prior lo sentaron tras el prohombre más antiguo y a los dos canónigos 
entre los prohombres que venían inmediatamente después. También asistieron algunos 
nobles, como don Francisco de Erill y don Pedro de Perapertusa, barón de Joch, que se 
sentaron tras el prior de Santa Ana y el prohombre inmediato, respectivamente. 

27. Se colocaba un trozo de madera dentro de la trompeta para hacer un sonido «trist y llamentable» (Llibre de les Solemnitats..., 
vol. II, pág. 112).

28. El pregón completo en AHCB, 1B-IV, Crides Comunes, 23, f. 142.
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Por la tarde, tras llegar, de nuevo, los concelleres a la casa de la Ciutat, ordenaron a 
los 20 prohombres elegidos por ellos tres que fuesen, a caballo, junto con sus criados to-
cando a las puertas de las casas «sens dir cosa ninguna». Un ritual que conminaba a todos 
los barceloneses a acudir a las funerarias del rey. Este último día de duelo, en verdad, se 
destinaba a dejar listos todos los preparativos de las exequias que tendrían lugar al día 
siguiente. El propio segundo conceller se reunió con los obreros de la ciudad para esta-
blecer la graduación de las personas que debían acompañar a los concelleres a la catedral. 
Sin embargo, no les resultó nada fácil dar cabida en la catedral a todas las instituciones y 
personalidades que debían estar presentes en la capilla ardiente del rey. Ciertamente, la 
complejidad institucional de la Cataluña y Barcelona de finales de la centuria se evidenció 
en las exequias de Felipe II.

Las exequias de la catedral

la negoCiaCión eConóMiCa

Como ya se ha visto, desde la llegada de la carta de Felipe III que informaba de la muerte 
de su padre, se pusieron en marcha los mecanismos de preparación de las exequias. Era 
necesario que las instituciones que organizarían la ceremonia, principalmente el Consejo 
de Ciento y el Capítulo de la catedral, se pusieran de acuerdo en la forma y modo de pro-
ceder para su ejecución. Ya hemos visto como la Ciudad elaboró dos memoriales, para 
el clavario y los obreros, respectivamente. La negociación ritual entre Consejo de Ciento 
y Capítulo se establecía en varios niveles, que iban desde el ámbito más puramente cere-
monial, relacionado con las precedencias y los lugares que debían ocupar las instituciones 
y personalidades en la catedral, hasta aspectos más económicos, como era, sobre todo, la 
negociación por la cera que debía iluminarlo.

El día 2 de octubre, llegaron a la sala del Capítulo de la catedral el clavario, Francesc 
Gamis, y el escribano mayor de la casa de la Ciudad, Galceran Francesc Calopa, para 
solicitar a los canónigos que diesen lugar sobre las gradas de la capilla de Santa Eulalia 
para construir la capilla ardiente de Felipe II. Además, les pedían que prestasen a la Ciu-
dad el dosel imperial que la ciudad había hecho para las exequias de la reina doña Ana, 
cuarta esposa de Felipe II, porque no tenían tiempo de realizar uno nuevo. La tradición 
establecía que el Consejo de Ciento debía hacer un dosel para las exequias reales en la 
catedral, que luego regalaban a la sacristía. El clavario Gamis, también se comprometió 
a «prestar las solitas obligations acustumades y de estar a las concordias antiguas tenian 
ab sas merces». El vicario Montserrat Roquer les respondió que aceptaban las dos pri-
meras peticiones y que ya había encargado a los canónigos Pau Pla y Gabriel Cerdà que 
revisasen los ejemplares de anteriores exequias reales para ver el modo de proceder entre 
ambas instituciones. No obstante, pese a que se prestaría el dosel a la Ciudad, el Capí-
tulo no le perdonó la obligación de hacer uno nuevo y entregarlo a la sacristía. Por eso, 
el clavario Gamis firmó, en nombre de los concelleres, un «acte de obligació» por el que 
se comprometían a confeccionar un paño de oro para cubrir el túmulo y que, posterior-
mente, serviría para hacer un palio. Sin embargo, se produjeron algunas diferencias en 
cuanto a la calidad del brocado del paño, que los canónigos exigían de tres «alts», como 
últimamente se hacía, mientras que el clavario decía que en los dietarios de la ciudad no 
se encontraba tal cosa, comprometiéndose, eso sí, a que el dosel fuese de brocado «amb 
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tant cumpliment com lo ultim».29 También sería para la sacristía la tela blanca con la que 
se cubriría la tumba del rey, como quedaba estipulado en anteriores funerarias de reyes.

Otro de los puntos de dura negociación era el referente a la cera colocada para ilu-
minar la capilla ardiente. Estaba escrupulosamente regulada la cantidad de velas, cirios, 
antorchas y candelas que debían acompañar la tumba del rey. El Consejo de Ciento había 
encargado a su candelero trescientos cirios amarillos, de seis onzas de peso cada uno, que 
se debían colocar en la capilla ardiente; cinco antorchas, de cinco libras de peso, a repar-
tir entre los cuatro lados de la tumba y una en medio del cimborio; cuatro cirios, de tres 
libras, para los candelabros del altar mayor y, finalmente, doscientas cincuenta antorchas 
o blandones, de cinco libras, que se ubicarían en los lados de la capilla ardiente. Por una
antigua concordia entre la Ciudad y el Capítulo de la catedral, tras acabar las exequias,
la sacristía se quedaría con el diezmo de la cera que no se hubiese quemado, restando el
sobrante para la ciudad. Además, los trozos de los blandones que se hubieran quemado
hasta el candelabro también pertenecían a la sacristía, ya que en su lugar los sacristanes
colocaban otro blandón nuevo.30 También se estipulaban algunas ayudas de costa, como
las 10 lliures al Capítulo por las 100 misas que se habían de celebrar por el alma de Fe-
lipe II, las 5 lliures a los obreros de la ciudad, por la madera sobrante, ya que la ciudad
había puesto madera en el capitel de la capilla ardiente y ésta debía haberla puesto toda
la catedral. En fin, la puesta en marcha de las exequias requería un entendimiento entre las
dos principales instituciones organizadoras. Una negociación ritual, en este caso, de claro
carácter económico.

negoCiaCión CereMonial y asistenCia instituCional a las exequias

El lunes día 5 de octubre, don Frederic Despalau y Joaquim Setantí fueron a visitar al 
virrey, duque de Feria, para decirle que si el día de las exequias reales no ofrecía a los 
diputados el lugar competente en el altar mayor de la catedral, como acostumbraban a 
tenerlo en anteriores ocasiones, no les quedaba más remedio que no asistir a la ceremo-
nia, que les excusase por dicha ausencia y que ellos guardarían duelo y celebrarían sus 
propias exequias en la casa de la Diputación. El duque les contestó que sentía mucho que 
un tribunal tan principal «no tuviesse lugar esa yornada y vería si se podría remediar». 
Les preguntó entonces el virrey en qué estribaba dicha afirmación. Despalau contestó 
que, antiguamente, los diputados ocupaban una parte del altar mayor y los concelleres la 
otra. Sin embargo, ahora ellos habían perdido su lugar en favor del Real Consejo, ya que 
sus doctores se negaban a estar separados del virrey porque –argumentaban– formaban 
un cuerpo unitario. Feria les dijo que «no le paresía se podía remediar, mas que él lo 
vería».31 Y es que ésta era una de las consecuencias que tuvo la instauración, y posterior 
consolidación, de la institución virreinal en Cataluña:32 la reestructuración ceremonial de 
las instituciones y autoridades del Principado. 

Durante los tres días previos a las exequias, e incluso el mismo día de la ceremonia, las 
embajadas entre consistorios se sucedieron, en un juego a tres bandas, donde los actores 
principales fueron los concelleres, los diputados y el virrey. El día 7 de octubre, el secre-

29. ACB, Exemplaria, vol. I, f. 183.
30. «De les doscentes y sinquanta atxes y de tots los siris que cremaren en lo tiburi, ne foren donades per servey de la sacristía de deu 

una, y de deu altra, conforme la práticha y consuetut de molts anys a esta part, y les restants altres atxes foren restituits al candaler, 
y los trossos que restaren dels siris foren donats tots a la dita sacristia» (Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 119).

31. Estas palabras las incluyó el mismo Frederic Despalau en su diario (siMon, Cavallers i ciutadans..., pág. 159).
32. Sobre la introducción de la institución virreinal en Cataluña, véase Jesús lalinde abadía, La institución virreinal en Cataluña,

1471-1716, Barcelona, Instituto de Estudios Mediterráneos, 1964.

https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=104&lang=ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b5955007~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1377619~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1091171~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1091171~S23*cat


186 Alfredo Chamorro Esteban

tario Alzina fue a la casa de la Ciudad para insistir a los concelleres que el virrey quería 
que los diputados estuvieran presentes en las exequias. Su ausencia no sólo podría ser 
tomada como una afrenta a su autoridad, sino también un desaire a la propia monarquía 
y al nuevo soberano. Por eso les pedía que diesen lugar a los diputados en el altar mayor. 
Los concelleres, por su parte, se limitaron a responderle que dijesen a los diputados que 
acudiesen a la casa de la Ciudad, donde serían graduados en la comitiva que, desde allí, 
partiría a la catedral. Al día siguiente, temprano, Miquel Sarrovira, abogado del Consejo 
de Ciento, insistió ante los diputados que los concelleres deseaban contar con ellos en las 
exequias. Por eso, les propuso que se sentasen en el banco de los concelleres, entremez-
clados con ellos y los prohombres. Eso sí, insistió que tendrían que partir desde la casa de 
la Ciudad, graduados con el resto de integrantes de la comitiva. Como se acostumbraba 
a contestar a estos emisarios, los diputados le dijeron que estudiarían la propuesta y les 
darían una respuesta lo antes posible. Avanzada ya la mañana, llegó otra embajada de los 
concelleres, encabezada por Josep de Bellafilla y Miquel Baptista Falcó, que invitaron, de 
nuevo, a los diputados a las exequias del rey Felipe II. 

El duque de Feria envió a su secretario, Gabriel Alzina, a que dijera a los concelleres 
que, para que los diputados pudiesen estar presentes en las exequias del rey, cabía la posi-
bilidad de que se ubicaran junto a la reja que está justo delante del altar mayor. Frederic 
Despalau volvió a visitar al virrey para comunicarle que los diputados deseaban estar 
presentes en la capilla ardiente y volvía a insistir en que su Excelencia el duque les diese 
un lugar adecuado. El problema era que eso no dependía del virrey. Feria les propuso la 
solución que había propuesto a los concelleres: colocar un banco ante el altar mayor. Pero 
esta opción que no sedujo a los diputados, decididos a recuperar su sitio en el altar. Los 
diputados, reunidos con su consistorio, deliberaron sobra la oferta del virrey y de los in-
convenientes de asistir o no a las exequias de la catedral. Tras muchos debates y ejempla-
res anteriores examinados, los asesores de la Diputación aconsejaron a los diputados que 
enviasen una embajada a los concelleres para que les indicasen el lugar que se les daría en 
la catedral el día de las funerarias. Ciertamente, no se había avanzado mucho. 

Tampoco a los concelleres les convenció la idea del virrey. Argumentaron que no 
había antecedentes de que los diputados ocupasen ese lugar. Además, ese banco estaba 
destinado para los nobles titulados cuando la persona real estaba en la capilla del altar 
mayor. La presencia del cenotafio del rey en el altar, que encarnaba su cuerpo y su alma,33 
impedía que los diputados se sentasen en ese banco, porque tendrían un lugar más valo-
rado que los propios concelleres, por ser sitio de los títulos del reino.34 La embajada de los 
diputados no fue a la casa de la Ciudad con la esperanza de recibir una respuesta de su 
agrado. No estaban equivocados. Los concelleres se limitaron a comunicar a los diputados 
que «sien servits de anar demà, de matí, en casa de la ciutat, y de allí en fora los agraduaran 
y aniran agraduats, perquè aprés quant fossen a la Seu no·y hagués novedats y quefers».35 
No les quedó otro remedio a los diputados que informar al virrey, duque de Feria, que, 
muy a su pesar, la Diputación del General no asistiría a las exequias, aunque era de-
seo expreso de todos los diputados y oficiales de la institución estar presentes en ellas. 
Además, argumentaban que si los concelleres no aceptaban que estuvieran en el banco de 
los magnates, próximo al lugar que ocupaba el virrey, porque suponía que los diputados 

33. Sobre la separación del cuerpo y el alma del soberano, véase Ernst Hartwig KantoroWiCz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de
teología política medieval, Madrid, Alianza, 1985. 

34. BN, Ms. 2.338, f. 109-110. 
35. sans (dir.), Dietaris..., pág. 329. Frederic Despalau, uno de los emisarios enviados por los diputados, apuntó en su diario que

cuando el segundo conceller les comunicó la resolución tomada por el Consejo de Ciento, se giró hacia los prohombres y
asesores allí reunidos y les preguntó si la respuesta dada a los emisarios era correcta, a lo que todos asintieron (siMon, Cavallers i 
ciutadans..., pág. 161).
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tendrían un lugar más prestigioso, estaban dispuestos a cambiarles el sitio y sentarse ellos 
en el banco en el que acostumbraban a estar los concelleres. Posteriormente, reunidos en 
consejo, los diputados informaron de todo lo sucedido y de que el virrey había quedado 
satisfecho por los esfuerzos de la Diputación por estar presente en la capilla ardiente 
del monarca fallecido y que de ello daría cuenta al rey Felipe III. Además, el duque se 
comprometía a negociar con los concelleres, esa misma noche previa a la ceremonia, la 
asistencia de los diputados a la catedral. Feria iba a agotar todas las posibilidades.

Este ir y venir de embajadas institucionales, generalmente con un resultado infructuoso, 
evidencian que las autoridades políticas no dieron su brazo a torcer. Concelleres y diputa-
dos se enrocaron en sus respectivas posiciones y, a diferencia de lo ocurrido con el duelo 
oficial, no hubo acercamiento para llegar a un acuerdo; ambos cuerpos institucionales 
aferrados a sus ejemplares antiguos. Todas las partes utilizaban fórmulas de cortesía y 
mostraban su voluntad para encontrar una solución, pero, en realidad, no hicieron gala de 
una flexibilidad política ni de maleabilidad ceremonial. Sus propuestas, en ningún modo, 
podían significar una pérdida de prestigio. Por su parte, el virrey parece que entendió la 
postura de la Diputación, pese a que él y su Real Consejo fuesen los causantes de que  
la institución más importante de Cataluña hubiese perdido su lugar en el altar mayor. Por 
eso, aseguraban los diputados que el virrey ponía en boca del soberano que prefería que 
ellos estuvieran presentes en las exequias, «attes representan tot lo Principat, que no un 
marques, ni un compte, que eren personas particulars». 

la CereMonia

El viernes 9 de octubre, se celebraron, por fin, las exequias de Felipe II en la catedral de 
Barcelona. Los concelleres llegaron bien temprano –entre las 7 y las 8 de la mañana– a la 
casa de la Ciudad, junto con los prohombres y oficiales del Consejo de Ciento, donde se 
conformaría la comitiva de duelo, por estricto orden jerárquico. Los concelleres ordenaron 
a la persona que acostumbra a tocar la campana de la Ciudad para los difuntos que, acom-
pañado por dos hombres, fuese a caballo por todas calles barcelonesas, pregonando con 
su campanilla la muerte del rey. El primer pregón se hizo en la misma casa de la Ciudad: 

Devots cristians y cristianes: Pregau a Deu per la ánima de la sacra católica real 
magestad del rey don Felip senyor nostre, lo qual es passat de aquesta vida en l’altra.36 

Posteriormente, se hizo uno ante la casa del virrey y luego por los lugares donde normal-
mente se publicaban los pregones. Una vez colocados todos en sus puestos, la comitiva 
partió para la catedral para llegar antes allí que el virrey, al que esperarían en el altar. 
Encabezaba el cortejo el bastoner del morbo, seguido del jefe de los guardias de la ciudad 
y los maceros o verguers del Estudio, la Lonja y los concelleres. Tras ellos iban los propios 
concelleres, acompañados de todos los prohombres graduados en casa de la Ciudad, re-
partidos en seis bordones.37 Y, por último, los oficiales del Consejo de Ciento, mezclados 
y sin orden jerárquico preestablecido.

36. Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 114.
37. Los graduados en el cortejo de los concelleres fueron, por bordones, los siguientes: 1º. Don Joaquim Carrós de Centelles, conde

de Centelles; Felip Dimas Montaner, segundo conceller; don Miquel de Aymeric, abad de Sant Cugat del Vallés; el abad de
Serrateix; Pons de Peramola, militar; Garau Guardiola, militar; Francesc Cornet, ciudadano. 2º. Josep Illa, tercer conceller; el
abad de Banyoles; Francesc Cosme Fivaller, cónsul de la Lonja; el abad de Ripoll; Miquel Ferrer, militar; Marc Antoni Lentes,
militar; Gaspar Montaner, ciudadano. 3º. Hierònim Talavera, quinto conceller; el abad de Sant Pere de Gallicants; Luís Miralles,
cónsul de la Llotja; Perot de Tamarit, militar; Francesc Pons, militar; Francesc de Gualbes, militar; Julià de Navel, ciudadano.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b5955007~S23*cat
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Cuando la comitiva de la ciudad llegó a la catedral, los concelleres y sus graduados 
subieron al altar mayor. Contrariamente a lo acostumbrado, sus cuatro bancos estaban 
colocados en el lado de la Epístola, cuando debían estarlo en el del Evangelio; sin embar-
go, la presencia del estrado y la silla del virrey, en lado del Evangelio, obligó a colocar los 
bancos de los concelleres en el lado opuesto. No obstante, esto no fue un obstáculo para el 
desarrollo de la ceremonia. Sí lo fue, en cambio, el hecho de que los bancos del virrey y de 
los doctores de su Real Consejo tuvieran respaldo y que el de los concelleres no. Como no 
tenían tiempo para ir a buscar bancos con respaldos a la casa de la Ciudad, tomaron pres-
tados los de la sala capitular de la catedral. Solucionado esta pequeña diferencia, el con-
seller en cap se sentó en su banco, en cuyo inicio estaba el conde de Quirra, que por ser un 
titulado le precedía; en el resto de bancos, los otros dos concelleres, abades, prohombres 
y los oficiales de mayor rango del Consejo de Ciento. Al poco llegó el virrey de Catalunya, 
duque de Feria, acompañado del regente, a mano izquierda y de algunos caballeros de 
la tierra. Tras ellos, los dos maceros de la Real Audiencia, el tesorero y todos los docto-
res del Real Consejo, por orden de antigüedad. Llegados al altar, los concelleres y todos  
los de su cortejo se alzaron para ofrecer su acatamiento al virrey. Eso sí, sin moverse de su 
sitio ya que, en ceremonias de duelo, no salían a recibir al virrey. 

Una vez todos sentados en sus bancos, salió de la sacristía el canónigo Onofre Reart, 
acompañado de los canónigos Bernat Oliva, diácono, y Gabriel Cerdà, subdiácono. Ellos 
fueron los encargados de oficiar la ceremonia, que fue de gran solemnidad y a canto de 
órgano. Entre las gradas de la capilla de Santa Eulalia y el coro estaba el túmulo y capilla 
ardiente de Felipe II:

Sobre les escales de Sta. Eularia feren un gran cadafal, que si pujave ab tres o quatre 
grades del qual axien quatre pilars grans que sustentaven una cuberta feta â manera 
de piramida quadrada ab uns marlets tot al entorn y sinch torres una en lo més alt y 
altre sobre cada pilar.38 Sobra cada una dellas estava una atxa y en lo més alt estava 
un escut dorat ab les armes del Senyor Rey y en las de sobra los pilars estaven altres 
escuts deurats ab les armes de la Ciutat. Sota los marlets que estaven al entorn de dita 
cuberta com â tovallons unas telas pintadas de or y plata ab escuts de la Ciutat y del 
quòndam Senyor Rey y per lo sobrecel de dita capella sota la cuberta estava un drap 
blau tot pintat de or y plata ab molts personatges y en lo mitg estaven las armes Reals 
y als cantons las de la Ciutat.39

Como se puede ver en esta descripción de Jaume Ramon Vila, por toda la sepultura 
aparecían las armas del rey y las de la Ciudad. Y es que las exequias no sólo eran una ce-
remonia para honrar la memoria del soberano desaparecido, sino que eran también una 
escenificación de la monarquía y del poder municipal. Ni siquiera aparecían el escudo del 
Capítulo de la catedral y, menos todavía, el de la Diputación. 

4º. Francesc Gamis, clavario; Vicens Castelló, tauler; Sebrià Caraps, juez de apelación; Josep de Bellafilla; Miquel Batista Falcó; 
Luís de Boxadors; Pau Masnovell; Gabriel Antoni Bosser. 5º. Pau Ciurana, mostasaf; Mariano Berart; Arcàngel Queralt; Joan 
Soria, Pau Duran y Llorens Materra, prohombres de conceller; Miquel Sarrovira, Jaume Dalmau y Hierònim Fivaller, abogados 
de la Ciudad. 6º. Joan Garriga, tauler; Joaquim Montalt, Pere Antic y Joan Milsocos, prohombres de los cónsules de la Llotja; 
Francesc Çaragoça y Jaume Aymeric, abogados de la Lonja; Baltasar Gual y Antoni Joan Burgés, prohombres de los cónsules de 
la Lonja.

38. La gradería fue la estructura efímera utilizada en Barcelona para las exequias reales durante toda la Edad Moderna. Esta forma
de túmulo real era, sin lugar a dudas, la más económica (María Adelaida allo Manero, «El estudio de las exequias reales de la
monarquía española: ss. xvi, xvi y xvi», Artigrama, 19 (204), pág. 71.

39. AHCB, Ms. B-100, f. 182.

http://www.unizar.es/artigrama/html_dig/19.html
http://www.unizar.es/artigrama/html_dig/19.html
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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Havia un gran túmulo sobre dos gades les quals ab tot lo paviment de dita capella y les 
grades della estaven cubertas de dol [...] y sobre lo dit tumol estava al cap dos coxins 
de vellut blau ab una corona Real y cetro dorat y als peus estava la creu major de  
la Seu y al entorn de dita capella estaven moltes blandoneras de de terra la una mes 
alta que la altra a menra de grades de teatro en les quals estaven 250 atxes ab escuts 
de la Ciutat.40

Las armas del rey, la corona y el cetro encarnaban la esencia de las exequias: la presencia 
del rey y de la monarquía en aquellos territorios y lugares donde ya no residía. No impor-
taba que fuera un cenotafio, el rey estaba allí.  

Acabado el oficio, cuatro presbíteros dieron al virrey y a los tres concelleres un cirio 
de una libra de peso y un escudo de oro a cada uno. Entre el resto de sus acompañantes 
también se repartieron cirios y dinero. El peso del cirio y el valor de la moneda dependían 
del rango y calidad de cada uno de los oferentes.41 Mientras tanto, otros presbíteros repar-
tieron cirios y dinero por el coro, la tribuna de las damas, encabezadas por doña Violant 
de Cardona y Centelles, esposa del gobernador de Cataluña, y por el resto del templo. 
Entonces, dio inicio el ritual del ofertorio. En primer lugar, ofreció el diácono Oliva y el 
subdiácono Cerdà; tras ellos, el maestro de ceremonias del Capítulo y todos los escolanos 
que participaron como ayudantes en el altar mayor. Posteriormente, fue el virrey, duque 
de Feria, quien, acompañado del regente y del tesorero, se levantó de su silla y ofreció su 
moneda y cirio encendido y besó la patena que sujetaba el canónigo Reart. Tras regresar 
a su lugar, el diácono Oliva se dirigió a los concelleres para que hiciesen su ofrenda, mien- 
tras que el canónigo Cerdà lo hizo donde estaba el regente, el tesorero y los doctores del 
Real Consejo. Nadie de los que estaban en el altar mayor se movió de su sitio para el 
ofertorio, excepto el virrey. 

el serMón

Los concelleres habían decidido que fuese el prior del convento de los padres carmelitas 
descalzos de Barcelona, el padre fray Alonso de los Ángeles, natural de Castilla, quien 
predicase el sermón fúnebre en la catedral de la ciudad. Éste era uno de los puntos esen-
ciales de las exequias, ya que durante su predicación, se ensalzaba la figura del monarca 
desaparecido, remarcando todas sus virtudes y todos sus logros.42 Por eso, la elección del 
predicador era un asunto importante, ya que el elegido debía poseer buenas dotes como 
orador y saber transmitir bien su mensaje a los asistentes.43 El sermón era un elemento muy 
útil para la propaganda y exaltación de la monarquía y de la casa de Austria. De acuerdo 

40. AHCB, Ms. B-100, f. 183.
41. Para la distribución de cera y dinero entre los oferentes, véase Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 119-120.
42. Sobre la importancia del sermón como instrumento político de la monarquía se han hecho diversos estudios, entre los que

destacamos: Fernando negredo del Cerro, «La palabra de Dios al servicio del Rey. La legitimación de la Casa de Austria en los 
sermones del siglo xvii», Criticon. La oratoria sagrada del Siglo de Oro, 84-85 (2002), pág. 295-311; Roberto J. lóPez, «La imagen 
del rey y de la monarquía en las relaciones y sermones de las ceremonias públicas gallegas del Antiguo Régimen», en Manuel
núñez rodríguez (coord.), El rostro y el discurso de la fiesta, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela,
1994, pág. 197-222; David gonzález Cruz, Manuel J. de lara ródenas y Soledad góMez navarro, «Predicación fúnebre y
monarquía: materiales para el estudio de la muerte del rey a través de los sermones (selección de textos)», en Pablo Fernández 
albadalejo (coord.), Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, Universidad de Alicante, 1997, pág. 771-780; 
y Teófanes egido lóPez, «Los sermones: retórica y espectáculo», en Luis Antonio ribot garCía y Luigi de rosa (dir.), Trabajo 
y ocio en la Edad Moderna, Madrid, Actas, 2001, pág. 87-110.

43. Sobre la elección de los predicadores de los sermones en la exequias reales véase: Óscar Raúl Melgosa oter, «Protagonistas 
en las exequias de los Austrias: los predicadores del sermón fúnebre», Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), pág. 253-282;
y Manuel Morán y José andrés-gallego, «El predicador», en Rosario villari, El hombre Barroco, Madrid, Alianza, 1993,
pág.163-200.

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
https://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/.../084-085_297.pdf
https://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/.../084-085_297.pdf
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1668010~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2169916~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2760018~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2760018~S23*cat
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/article/view/603/594
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/article/view/603/594
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1246680~S23*cat
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con su relevancia para la ceremonia, su redacción y preparación era una tarea compleja, 
en la que el predicador se empleaba de manera concienzuda para que su puesta en esce- 
na en el púlpito fuera un éxito. Fray Alonso de los Ángeles hizo en su exposición un alarde 
de conocimiento bíblico e histórico pero, a su vez, del tiempo presente en el que vivía él y 
el propio soberano. Sus referencias a escritores de época clásica y medieval evidenciaban 
la alta cultura de este padre prior de los descalzos.

Comenzó el sermón44 con una breve introducción y descripción de España, hablando 
de su fundación con el mítico Tubal y de sus fronteras con Francia y África. Acto seguido, 
como era costumbre en los sermones de exequias reales, introdujo un tema o personaje 
bíblico. En este caso, la figura escogida fue la del rey Salomón. Claro está, la comparación 
del difunto Felipe II con el mítico monarca bíblico fue un continuo durante toda la predi-
cación del carmelita:

Para argumento pues destas exequias Reales tomé vnas palabras que dixo otro Rey, 
que fue Salomon. [...] y yo también soy mortal como el pobre: ambos pisamos la tierra 
espinosa: ambos gozamos de vn ayre, y todos dezimos: Hay en naciendo. Y no las 
tomo por su fundamento tanto porque las dixo Salomon, como porque vn autor de 
grande autoridad las declara en persona de Christo, para verificar que tomò cuerpo 
verdadero, sugeto apenas y muerte, como a todos; a quien yo quería compara y cotejar 
a nuestro Rey, pues tanto le imitó.45 

Es decir, no comparó a Felipe con Salomón, sino con el mismo Jesucristo. No obstante, 
el rey es un imitador de Cristo, christomimetes, una figura sempiterna. Posteriormente, el 
predicador arguye que Felipe es el artífice de la paz en la que se encontraban en ese mo-
mento. Para ello, alude a cartas escritas por el mismo soberano, como la que dirigió a don 
Jorge de Baeza y Haro, corregidor de la ciudad de Toro:

Pongo a Dios por testigo, que nunca moui guerra por ganar mas Reynos, sino por 
conservar estos en Religion, y paz. Y como Salomon edificó el templo, nuestro Rey 
otro templo entre templos.46

A tenor de estas palabras, no cabía actitud más cristiana en un monarca que la de Fe-
lipe II. Alfonso de los Ángeles continuó su sermón disertando sobre diversos asuntos: 
la muerte de los reyes, lo conveniente o no de su embalsamamiento o la celebración  
de las exequias. También habló de la actitud del sucesor del rey, su hijo Felipe III, quien no 
dudó en celebrar funerarias en honor de su padre y escribió a todos sus reinos y ciudades, 
entre ellas a Barcelona, para que sus dirigentes también las celebrasen, como hicieron sus 
antepasados con ante la muerte de su predecesor en el trono. Pero también habló, como 
no, de la ciudad de Barcelona y su Consejo de Ciento que tan solemnemente celebraban 
las exequias:

También en extremo bien ha declarado su voluntad esta christianissima y fidelissima 
ciudad de Barcelona, y el amor que siempre ha tenido a su clementissimo Rey (Epiteto 

44. Tras la ceremonia, este sermón fue estampado. El clavario del Consejo de Ciento mandó realizar algunas copias para los
concelleres y otros oficiales del consistorio. Además, «se cosí en lo present Serimonial una copia stampada pera perpétua
memoria». Posteriormente, el sermón fue editado, junto con otros sermones predicados por la muerte de Felipe II, en otras
ciudades de la monarquía (Sermones funerales en las honras del Rey... Felipe II, con el que se predicó en las de la [...] Infanta D.
Catalina Duquessa de Saboya, recogidos por Juan Íñiguez de Lequerica, Madrid, imprenta del Licenciado Varez de Castro, 1599).

45. Sermones funerales..., f. 132-133.
46. Sermones funerales...., f. 133.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3020859~S23*cat
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es este muy digno de su Magestad) como lo significo el excelentissimo señor Duque de 
Feria, en vna oración que hizo en Paris, quando le embio su Magestad por Embaxador, 
cerca de la elección y nombramiento de nuevo Rey en Francia. Ha mostrado tambien 
esta ciudad su voluntad en hazer duelo y sentimiento [...]. En prendas y señal del 
amor que esta insigne Ciudad a su Rey ha tenido, ha hecho tan estremadas señales  
de sentimiento.47

Visto lo visto, parece que quedaban atrás los difíciles momentos vividos y las, a veces, ten-
sas relaciones entre el rey Felipe y la ciudad de Barcelona. Sin embargo, esta celebración 
de las exequias, más que de honra al rey muerto, servían más para agasajar al rey puesto. 
Es decir, eran una declaración de intenciones ante el nuevo gobierno. Y que mejor ma-
nera de mostrar a un monarca su fidelidad que mostrando sus respetos a su padre, el so- 
berano desaparecido. Y como era la ciudad la organizadora de las exequias, es normal 
que se realzase en el sermón su buena predisposición a celebrarlas y, no menos importan-
te, costearlas. Así, el predicador hizo constantes referencias a la fidelidad y el amor que la 
ciudad de Barcelona y su gobierno sentían por Felipe II: 

Amor de padre le paga esta ciudad al Christianissimo Rey.48 

Tras un largo discurso, en el que el carmelita descalzo hizo un alarde de historia bíblica, 
siempre con la figura del mítico rey Salomón como hilo conductor, comenzó otro en el 
que se dedicó, ahora sí, a alabar la figura de Felipe II, enumerando sus virtudes y com-
parando la existencia del soberano con la del rey bíblico. «En lo que la historia sagrada 
cuenta de Salomón, hallaremos bastantemente que dezir de nuestro Catolico Rey».49 Una 
primera coincidencia: los cuarenta años que duraron ambos reinados. Así, comienza el 
predicador su enumeración de virtudes. La liberalidad, una de las partes en que se divide 
la justicia y «propissima propiedad de Dios».50 Según el autor, no cabe duda de la libera-
lidad de Felipe II, sobre todo, en gastar dinero y almas para defender la religión católica, 
concretamente en Flandes. En este punto, Alonso de los Ángeles hizo todo un alegato 
de la abdicación de Carlos V en Bruselas, y su posterior retiro a Yuste, y la subida al tro-
no del joven Felipe. En el trasfondo: la legitimación dinástica. Posteriormente, el autor 
habló de la defensa de la cristiandad por parte del rey y de los miembros del estamento 
eclesiástico. Así, antepuso siempre los intereses de la Iglesia y de sus miembros a los de 
los laicos. Puso como ejemplo de ello un conflicto ceremonial que había surgido en la ca-
tedral de Valencia, en 1585, entre el virrey y el arzobispo de aquella ciudad en torno a que 
el primero, porque «estava en lugar de su Magestad», había tomado la paz antes que el 
segundo. Estando el rey en la catedral valenciana, ordenó que le dieran la paz al arzobispo 
antes que a él. 

Este hecho fue de tanto favor a los sacerdotes, y de tanta admiración al pueblo, que 
toda la gente, clamando a bozes, no cessava de loar la piedad de tan valeroso Rey, y la 
Religion de tan Christianissimo Principe.51

47. Sermones funerales..., f. 141.
48. Sermones funerales..., f. 142.
49. Sermones funerales..., f. 160.
50. Sermones funerales..., f. 161.
51. Sermones funerales..., f. 162-163.



192 Alfredo Chamorro Esteban

El prior carmelita también alabó la diligencia que puso Felipe II en la aplicación del Con-
cilio de Trento y en la celebración de sínodos provinciales para tal efecto. No se olvidó de 
la construcción del monasterio de El Escorial y de las reliquias que guardó en él; así como 
del retablo que envió al monasterio de Montserrat y de la ayuda de costa que destinó para 
la canonización del dominico barcelonés san Raimundo de Peñafort. Destacó, al igual que 
Salomón, su sabiduría («Salomon no pidio riquezas, ni larga vida, sino sabiduria»).52 Era 
el rey muerto muy leído en la Sagrada Biblia y muy ejercitado en geometría y otras mate-
rias. Otra de las virtudes que compartían ambos soberanos era la clemencia, destacando 
Felipe II sobre el resto de monarcas. También la fama era otro atributo, tanto del sobera-
no español como del rey bíblico. En este punto, la comparación de la edificación del tem-
plo con la de San Lorenzo de El Escorial era inevitable. Sin embargo, finalizó el sermón 
el padre carmelita argumentando que en una cosa aventajaba Felipe II a Salomón, y era 
que éste había venerado a ídolos y había edificado templos para ellos, así como se había 
alejado de Dios para acercarse a ciertas mujeres. En cambio, Felipe II acabó sus días de 
una manera tan cristiana que no había duda que ya estaba en el Cielo «gozando de Dios, 
porque morir tan seguro, tan sereno, arguye la gran confiança que tenia su alma».53 Así, 
finalizó el sermón, loando la muerte ejemplar que tuvo el soberano: 

Pero nuestro Catolico Rey muriendo tan ledo y sereno, grandes esperanças da de 
que esta gozando de Dios: y especialmente que no solo murió con gran seguridad, y 
sin demonstraciones de temor: pero, como dize el serenissimo Principe su hijo y Rey 
nuestro, murió con la deuocion grande que viuio: que para medir bien qul fuesse la de 
la muerte, se ha de saber que tanta fue la de la vida, que en vna palabra se puede dezir, 
que no ha auido Rey de tan gran deuocion a la Religion y culto diuino. Aquí entran 
la santissima Cruz, reliquias, cosas sagradas, y obras de misericordia: y si, como dizen, 
su Magestad murió con tanta deuocion, claro está, que moriría muy de gana: señal de 
que está en el Cielo. 

En definitiva, este sermón fue, como acostumbraban a serlo, una exaltación del rey difun-
to y su gobierno, enumerando sus virtudes, pero también omitiendo sus defectos. Felipe 
II no sólo fue comparado a Salomón sino que, incluso, lo superó en virtudes; del mismo 
modo que aventajó a muchos otros reyes de la Antigüedad y antepasados suyos. Un so-
berano que fue ejemplo de buen cristiano, un imitador de Cristo, y que, sin duda, debía 
servir de ejemplo a su sucesor, Felipe III.

Una vez acabado el sermón y regresado el canónigo Reart a la sacristía, los concelleres 
se dirigieron al virrey para agradecerle su presencia en las exequias. Tras ello, volvieron 
a su banco y esperaron a que el virrey de Feria abandonase la catedral, para hacerlo ellos 
después. Los concelleres no lo acompañaron hasta la salida del templo ya que, en tiempo 
de duelo, «totes les serimonies ordinaries cessen» y no podían moverse de su sitio. Así 
que, una vez fuera el virrey, los concelleres se levantaron con todo su acompañamiento y 
abandonaron la catedral con dirección a la casa de la Ciudad, donde se disolvió la comiti-
va y se dio por finalizada la ceremonia.

las ausenCias

52. Sermones funerales..., f. 164.
53. Sermones funerales..., f. 168.
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En las exequias de Felipe II faltaron algunas autoridades de gran trascendencia en el en-
tramado político del Principado. La ausencia más destacada, la de los diputados de Cata-
lunya. Definitivamente, decidieron no aceptar ninguna de las propuestas ofrecidas por el 
virrey y por los concelleres y optaron por celebrar un aniversario, por su cuenta, en la casa 
de la Diputación, el día 10 de octubre. En este sentido, Jaume Ramon Vila culpa directa-
mente al virrey y al regente de la ausencia de los diputados y a los concelleres de permi-
tirlo.54 El Real Consejo del virrey había ganado la partida: ellos conservarían su lugar en 
altar mayor. La consolidación de la figura del virrey y de su consistorio de doctores y escri-
banos había desplazado, e incluso excluido, a la institución más importante de Catalunya 
de las exequias reales. Y no era la primera vez que los diputados faltaron a unas exequias 
reales por este motivo. Los problemas entre el Real Consejo y la Diputación ya surgieron 
en las exequias de la princesa María Manuela de Portugal, que fuera primera esposa de 
Felipe II, cuando todavía era príncipe, en 1545.55 El virrey de Cataluña por aquel enton-
ces, Juan Fernández Manrique de Lara, conde de Aguilar de Campoo, comunicó a los di-
putados que no podían tener su lugar habitual en el altar mayor, inmediatamente después 
del obispo de Barcelona. Aun así, decidieron ir a las exequias y, una vez allí, justo cuando 
se daba inicio al sermón, el virrey les confirmó lo dicho el día anterior y que tenían sitio 
en el coro. Ante tal respuesta, los diputados decidieron abandonar la catedral y no estar 
presentes en las exequias, presentando, eso sí, ante notario una protestación. Este fue el 
punto de partida de la ausencia de la Diputación del General en las funerarias regias.

En 1555, tampoco asistieron a las de la reina Juana, tras unas duras negociaciones con 
el virrey, marqués de Tarifa, y los concelleres, por conseguir recuperar su puesto en el 
altar mayor, «pretenent lo dit Consell Real lo dit loch per ha ells, e sie molt notori que lo 
dit Consell Real may ha obtingut dit loch, ans en semblants jornades sempre ha segut en 
lo dit cor de dita Seu».56 Sí que estuvieron presentes, en cambio, en la capilla ardiente del 
emperador Carlos V, en 1558,57 sin tener problema alguno para ocupar su lugar en el altar 
mayor. Sin embargo, fue en 1568, en las exequias del hijo de Felipe II, el príncipe don 
Carlos, donde el conflicto ceremonial entre los dos consistorios alcanzó mayor gravedad, 
finalizándose con la victoria del Real Consejo, el desplazamiento de los diputados del al-
tar mayor de la catedral y su ausencia en las exequias del malogrado príncipe.58 Este hecho 
marcó precedente, y en las exequias posteriores, como las de la reina Isabel de Valois,59 
ese mismo año, y las de la reina Ana de Austria, en 1580, los diputados ya no estuvieron 
presentes, negándose rotundamente a asistir a la catedral sin recuperar su sitio en el altar. 

Es importante destacar que para las exequias de la reina Isabel, los diputados ni siquiera 
trataron de negociar y recuperar su puesto en la catedral, simplemente no acudieron a la 
ceremonia. Y esto no sólo por la inmediatez de la muerte de la joven esposa de Felipe II, 

54. Ante la propuesta de los concelleres de graduar a los diputados entre ellos, Jaume Ramon Vila escribió en su dietario que «vist
per los deputats que per esser mort lo conceller en cap que lo conceller segon lo tenia de precehir y juntament lo compte de Quirra 
noy volgueren anar ni aceptar lo lloch quels donaven y axi dexa de anar un tribunal tant principal a las obsequias del sor. rey per
causa del virrey y regent y dels concellers queu comportaren» (AHCB, Ms. B-100, f. 186).

55. Sobre las exequias de María Manuela de Portugal véase: Llibre de les Solemnitats..., vol. I, pág. 430-444; ACB, Exemplaria, vol. I,
f. 20-22.

56. sans (dir.), Dietaris..., vol. II, pág. 55. Ciertamente, en las exequias de la emperatriz Isabel de Portugal, todo el consistorio del
virrey estuvo sentado en el coro y no en el altar, donde se encontraban los diputados. 

57. Las exequias del emperador Carlos V no se registran en el Llibre de les Solemnitats..., ya que el primer volumen acaba en 1546 y el 
segundo comienza en 1564. Hay relaciones en los dietarios de la Generalitat y del Consejo de Ciento y en ACB, Exemplaria, vol.
I, f. 64-66. 

58. «Los diputats no vingueren per no esser se concertats ab los consellers sobre del lloch y es veritat se feren moltes embaxadas dels 
uns y altres y al vizrey qui si era posat y no si trova ningun concert per a que dins lo rexat de dit altar major tinguessen loch» (ACB,
Exemplaria, vol. I, f. 79). Sobre estas exequias véase: Llibre de les Solemnitats...,, vol. II, pág. 19-27; ACB, Exemplaria, vol. I, f. 78-80 
y los dietarios de la Generalitat y del Consejo de Ciento, donde se registró toda la problemática surgida en torno a la asistencia o 
no de los diputados a las exequias. 

59. Las relaciones existentes de las exequias de la reina Isabel de Valois son breves (Llibre de les Solemnitats..., vol. II, pág. 28-30). 
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sino también porque la Diputación estaba plenamente inmersa en el conflicto que tenía 
con la Inquisición y que llevó, incluso, al arresto de los diputados. Por el contrario, tanto 
en la capilla ardiente de la reina Ana de Austria, como en la del propio soberano Felipe II, 
sí que se produjeron embajadas y conversaciones para que los diputados acudiesen a la 
ceremonia fúnebre, aunque sin éxito. No obstante, no se debe tomar la ausencia de la Di-
putación del General en las funerarias de Felipe II como una derrota de la institución ya 
que, desde el primer momento, los diputados optaron por celebrar unas exequias propias 
en la casa consistorial. Además, se negaron a aceptar las propuestas que les planteaban 
ya que, de haberlo hecho, hubiese significado una pérdida de prestigio y peso específico 
para la Diputación en el entramado institucional de la ciudad. Su posición de negativa a 
aceptar cualquier alternativa que no fuera recuperar su puesto en el altar mayor era, en 
realidad, un muestra de fuerza y de vitalidad de la institución catalana, no sólo frente a los 
concelleres, sino también frente al virrey y el resto de poderes de la ciudad, presentándo-
se como un cuerpo consolidado y compacto, respetuoso con las leyes, las ceremonias y la 
tradición institucional del país.

Otra ausencia de relieve fue la de los inquisidores, pese a que en anteriores ocasiones 
sí que habían acudido a las exequias reales. Con motivo de las exequias de la emperatriz 
Isabel de Portugal, en 1539, el inquisidor solicitó al Capítulo de la catedral, mediante el 
canónigo Guillem Cassador, un lugar en el coro para poder asistir a la ceremonia él y algu-
nos de sus oficiales. Se accedió a la petición del inquisidor y se le dio el asiento del decano, 
que en esos momentos se encontraba ausente de la ciudad. La cesión de este puesto tuvo 
continuidad y se fue confirmando con diversas concordias establecidas entre los inquisi-
dores y los canónigos. Así, el Santo Oficio pudo tener su representación institucional en 
la catedral de Barcelona.60 Desde entonces, los inquisidores estuvieron presentes en las 
exequias reales que se sucedieron a lo largo del siglo xvi: la princesa María Manuela de 
Portugal, en 1545; la reina Juana, en 1555; el emperador Carlos V, en 1558;61 el príncipe 
don Carlos, en 1568;62 la reina Isabel de Portugal, ese mismo año, y la reina Ana de Aus-
tria, en 1580. Sin embargo, para las exequias de Felipe II, los inquisidores reclamaron al 
Capítulo que les diesen lugar en la otra parte del coro, justo enfrente del batlle general, 
don Joan Icart, que estaba en el lado donde estaba la silla del obispo. Además, exigieron 
que durante la ceremonia, en el momento del ofertorio, los dos capellanes que iban con 
las capas pluviales hacia el coro, se dirigiesen antes a ellos que al batlle general, como señal 
de respeto. Los canónigos del Capítulo les dijeron que iría uno de los dos capellanes hacia 
ellos y el otro iría hacia el batlle general, es decir, uno hacia cada lado del coro. Los in-
quisidores no aceptaron esta propuesta y decidieron no asistir a las exequias de Felipe II, 
celebrando otras por cuenta propia en la casa de la Inquisición.63 Su lugar en el coro de 
la catedral fue ocupado por algunos particulares. Como apuntó Jaume Ramon Vila en su 
dietario, la negativa de los inquisidores de Cataluña de asistir tanto al duelo como a las 
funerarias del rey hizo que los concelleres mandasen al notario «qui aporta lo dietari de  
la Casa la Ciutat quen fes nota molt particular en ell pera que no fossen may mes convi-
dats en ninguna ocasion pues no havian acudido â la primera».64

60. ACB, Exemplaria, vol. I, f. 10.
61. «Estant en lo chor ab dol en la part dreta cercha la cadira Ep[iscop]al lo Inquisidor ab los officials del Sant Offici» (ACB, 

Exemplaria, vol. I, f. 66).
62. «Dins lo Chor vingueren los dos Inquisidors y assentaren al costat de la cadira pontifical al Chor de Sant Pere ab los officials de

la casa de Inquisitio» (ACB, Exemplaria, vol. I, f. 79).
63. Tanto Jaume Ramon Vila como don Frederic Despalau hacen mención en sus respectivos diarios de la demanda de los inquisidores 

de ocupar el lado del batlle general. Por el contrario, dicha petición no aparece en ninguna de las relaciones de la ceremonia, ni en 
los dietarios del Consejo de Ciento ni de la Diputación del General, por lo que damos validez a lo escrito por los dichos Jaume
Ramon Vila y don Frederic Despalau.

64. AHCB, Ms. B-100, f. 181.
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Tampoco asistió a las exequias el marqués de Aitona, en ese momento el título más 
importante que se encontraba en el Principado, ya que el duque de Cardona estaba, por 
aquel entonces, en la corte de Madrid. Como marqués, le tocaba a él la precedencia sobre 
todas las autoridades públicas, sin embargo, como maestro racional, no podía preceder al 
regente Josep Mur. Y fue esto lo que sucedió. Que dicho regente no quiso ceder su puesto 
a Aitona y, según apuntó Jaume Ramon Vila, siempre crítico con la actuación del virrey 
y de los oficiales de la monarquía, el duque de Feria favoreció en esta ocasión al miembro 
de su Consejo.65 Tampoco asistió el lugarteniente del maestro racional, don Gaspar de 
Vilanova, por no aceptar el lugar que se le daba y por encontrarse en la ciudad el titular 
del cargo, el propio marqués de Aitona. Un ejemplo de lo estricto que era el ceremonial 
barcelonés es la ausencia de los alcaldes de la Seca en la comitiva y posteriormente en las 
exequias. Éstos no llegaron a tiempo a la casa de la Ciudad y, cuando lo hizo, el cortejo de 
los concelleres ya había llegado a la catedral. La ley establecía que sólo se podía dar lugar 
en el templo a personas que hubieran llegado graduados en la comitiva de los concelleres. 
Por lo tanto, los alcaldes de la Seca no podían asistir a las exequias. No obstante, decidie-
ron levantar acta de su llegada a la casa de la Ciudad, para que su ausencia en las exequias 
no marcase precedente para futuras ceremonias fúnebres.  

Las otras exequias

El 7 de octubre, los diputados prepararon las exequias, o aniversario, de Felipe II que iban 
a celebrar en la casa de la Diputación el sábado, 10 de octubre. Encargaron al andador 
de la cofradía de Sant Jordi que invitase a todos los caballeros y miembros del estamento 
militar que se encontrasen en la ciudad ese día. También se invitó al marqués de Aitona, 
al conde de Quirra, a los concelleres y al duque de Feria, virrey. Se comunicó a todas las 
iglesias y monasterios de la ciudad que, durante todo el sábado, día de las funerarias en  
la Diputación, tocasen las campanas solemnemente y acudiesen a la casa consistorial para 
hacer una absuelta general, implorando por el alma de Felipe II. Al día siguiente, los 
diputados recibieron a los canónigos del Capítulo, Paulo Pla y Pere Pau Cassador, para 
informarles que ellos no repicarían las campanas, porque únicamente se podía hacer en 
caso de celebración de exequias reales, o de otras personas principales, en la catedral. Así 
que si lo diputados querían celebrar el aniversario por el rey, ellos ofrecían que se hicie-
se en dicho templo y sin coste alguno para ellos. Tras consultar el asunto en consejo, se 
comunicó a los canónigos del Capítulo que dicho aniversario sólo se celebraría en la casa 
de la Diputación. Según los diputados, «les raons y excusas donades per ells son de poca 
subsistencia» ya que todos los ejemplares que alegaban los canónigos eran de vasallos del 
rey y, en esta ocasión, era del propio monarca. Por eso, dado que la Diputación era «loc 
públic y cap del regne, molt bé podía la dita Seu fer los tocs». Así pues, los canónigos te-
nían obligación de repicar las campanas en honor del rey.

El viernes, 9 de octubre, día de las exequias oficiales en la catedral, se celebraron en la 
casa de la Diputación muchas misas en cuatro altares que los diputados habían ordenado 
construir en el patio del edificio. Allí acudieron un gran número de caballeros y habitantes 
de Barcelona para prestar sus respetos al soberano fallecido. Ese mismo día, comenza-
ron a repicar las campanas de las iglesias y monasterios de la ciudad, excepto las de la 

65. AHCB, Ms. B-100, f. 185.
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catedral, por el motivo anteriormente dicho. Ya al día siguiente, sábado, se celebraron 
las exequias en la casa de la Diputación. El oficio de la ceremonia corrió a cargo del ca-
nónigo Onofre Reart, obispo electo de Elna, acompañado por el diácono y el subdiácono. 
Estuvo presente el virrey de Cataluña, duque de Feria, que aceptó, de buen grado, la invi-
tación de los diputados para asistir a ellas. También estuvieron presentes los concelleres, 
el conde de Quirra y un gran número de caballeros y miembros del estamento militar. Los 
diputados y oidores de cuentas salieron a recibir al virrey, a quien acompañaron hasta su 
sitio correspondiente. Sin embargo, los concelleres y el conde fueron recibidos por los 
asesores, el abogado fiscal y el escribano mayor de la Diputación. Las autoridades tomaron 
asiento según lo hacían en la festividad de sant Jordi. Posteriormente llegaron las órdenes 
religiosas, con sus cruces, para la absuelta. Como ya habían anunciado, no acudieron los 
miembros del Capítulo de la catedral, ni los inquisidores. Ante la capilla de Sant Jordi se 
construyó el túmulo:

Un tumol molt alt sobre quatre grades cubertas de drap negre, y lo tumol estava ab un 
gran drap de vellut negra guarnit ab flocadura de or y seda negra ab sinch escuts de la 
Diputació, y sobre dit tumol â la part del cap estaven dos coxins de vellut negra ab una 
corona y cetro real.66

Dado el poco espacio del que se disponía, no se pudo hacer capilla ardiente. Frente  
al altar de la capilla colocaron la cruz mayor de la catedral, donde se hizo la misa mayor. 
El altar estaba cubierto por un dosel de terciopelo negro, con una imagen de Cristo en 
medio. El sermón corrió a cargo de un padre agustino, castellano, de nombre fray Ema- 
nuel, que «féu un grandíssim sermó en lo qual se aventatyà en extrema manera dient les 
alabanses del rey mort en la pau y la justicia y religió [que] a tots los regnes tant en Espa-
nya com en Flandes y en lo ducat de Millà, regne de Nàpols y Cicília y en les Índies Orien-
tals y Octidentals».67 A diferencia de lo sucedido en las exequias, sólo el virrey ofreció una 
hacha blanca pequeña, sin poner moneda alguna. Ni diputados ni concelleres ofrecieron. 
Acabado el oficio, se hizo la absuelta general de las religiones e iglesias. Acabado el ritual, 
el virrey se levantó de su asiento y abandonó la casa de la Diputación, tras él, salieron los 
concelleres, los diputados y el resto de asistentes a la ceremonia.

También los inquisidores hicieron sus propias exequias, que tuvieron lugar el día 13 de 
ese mismo mes en la capilla de Santa Ágata. Los gastos, claro está, corrieron a cuenta 
del Santo Oficio. La misa fue oficiada por uno de los inquisidores, Alonso Marqués, e 
hicieron de diáconos los padres dominicos del convento de Santa Catalina, fray Genovés 
y fray Rifós. Como no podía ser de otro modo, los dominicos siempre al servicio de la In-
quisición. El sermón corrió a cargo de un fraile del Carmen, cuyo nombre desconocemos. 
Poco más se sabe de las exequias que celebraron los inquisidores en honor de Felipe II. 
Durante los días siguientes, todos los monasterios de la ciudad, tanto de monjas como de 
padres, así como las cofradías de gremios en sus capillas, celebraron oficios y aniversarios 
por el alma del monarca fallecido. No lo hicieron así las parroquias, ya que no tenían 
constancia de quien pagaría los gastos de las funerarias.  

Felipe III escribió cartas a las autoridades catalanas para agradecer las muestras de 
sentimiento y duelo por su padre. El 20 de octubre, se leyeron en el salón del Consejo  
de Ciento y la casa de la Diputación las misivas enviadas por el rey a concelleres y dipu-
tados, respectivamente, con la que les agradecía el juramento que habían hecho al virrey, 

66. AHCB, Ms. B-100, f. 189.
67. Frederic Despalau en su diario (siMon, Cavallers i ciutadans..., pág. 163).
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duque de Feria, y las exequias que celebraron en la catedral por su antecesor en el trono. 
Previamente, el rey había sido informado por el duque de Feria de las muestras de respeto 
que se habían celebrado en Barcelona por su padre, tanto las exequias que tuvieron lugar 
en la catedral como las que se hicieron en la casa de la Diputación.   

El luto por el rey fallecido se alargó durante varios meses. Las autoridades políticas, 
en especial los concelleres, vistieron sus cotizadas gramallas negras de Segovia en todas 
sus apariciones públicas. Sólo finalizó el período de duelo cuando llegó la carta de Fe-
lipe III anunciando su próxima visita a Barcelona, donde tenía intención de casarse.68 En 
ella, el nuevo monarca solicitaba a los concelleres que abandonasen el duelo por su padre 
y les conminaba a que celebrasen su visita a la ciudad con todo tipo de festejos y alegrías, 
vistiendo, claro está, las ropas más lujosas. Sin embargo, la llegada del rey se retrasó hasta 
mayo del 1599,69 y el duelo oficial en la ciudad se abolió el 11 de abril, domingo, día de 
Pascua de Resurrección. No es una casualidad que, el día que resucitaba Cristo, el cuerpo 
místico del rey también lo hiciese. Con el abandono del luto, se cerraba definitivamente la 
etapa anterior y se iniciaba un tiempo nuevo, el reinado de Felipe III.

Conclusiones

A tenor de lo visto a lo largo de esta comunicación, es evidente la complejidad de la es-
tructura político-administrativa de Cataluña y Barcelona en el siglo xvi. A finales de esta 
centuria, coexistían en la ciudad diversas instituciones y poderes públicos, surgidos en 
distinto momento y según las necesidades de la comunidad, a lo largo de los siglos medie- 
vales. Los conflictos jurisdiccionales y la suplantación de poderes fueron una constante 
en la Barcelona moderna, lo que llevó a continuos desencuentros entre las instituciones. 
Como se ha podido comprobar, uno de los ámbitos donde mejor se puede rastrear esta 
competencia entre poderes es el del ceremonial que, pese a que hoy no tiene demasiado 
relieve, en los siglos medievales y modernos era de importancia vital. Y es que la cere-
monia era una escenificación estructurada y jerarquizada de la sociedad que la celebraba; 
donde la representación pública indicaba el grado y peso específico que un poder, tanto 
individual como colectivo, tenía en esa sociedad. La participación en una ceremonia o 
fiesta indicaba la pertenencia a la comunidad y su posición en ella. Por otra parte, la ce-
remonia era utilizada por los poderes como un instrumento de cohesión social pero, a su 
vez, también de exclusión. 

Pero la ceremonia era también una excelente vía de comunicación y de transmisión de 
mensajes políticos y sociales y, por eso, fue muy útil para la monarquía como divulgadora 
de su programa político, como legitimadora de la dinastía, en caso que fuera necesario, o 
como captadora de fieles y adeptos para la casa reinante. Sin embargo, en aquellos terri-
torios donde el rey ya no residía, como fue el caso de Cataluña y el resto de reinos de la 
Corona de Aragón, la ceremonia fue un instrumento importantísimo para hacer presentes 
a la monarquía y al soberano y para legitimar y afianzar a su «alter nos» en el territorio: el 
lugarteniente general o virrey. Las exequias reales fueron uno de los ejemplos de ceremo-

68. Agustí duran i sanPere, «Felipe III quería casarse en Barcelona», Barcelona, Divulgación Histórica, vol. IV, Barcelona, Aymá,
1947, pág. 212-216.

69. Sobre la estancia de Felipe III en Barcelona, véase Alfredo ChaMorro estevan, «Un éxito efímero: La visita de Felipe III a
Barcelona en 1599», en Carlos Mata indurain y Adrián J. sáez, «Scripta Manent», Actas del I Congreso Internacional de Jóvenes
Investigadores del Siglo de Oro, Pamplona, Universidad de Navarra, 2012, pág. 81-103.
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nia de claro carácter propagandístico. Su interés residía no sólo en destacar y ensalzar la 
imagen del rey difunto, sino también en que era un ritual de transición entre su reinado y 
el de su sucesor. En este sentido, las exequias reales cubrían un vacío, tanto a nivel admi-
nistrativo, como político y social y, sobre todo, moral que se producía con la llegada de la 
noticia de la muerte del rey y culminaba con la celebración de la ceremonia fúnebre, que 
significaba el fin de la etapa anterior y el inicio de un nuevo reinado. 

Las instituciones y poderes públicos tenían el deber y obligación de asistir a las fune-
rarias del rey. En primer lugar, como señal de respeto hacia el monarca recién desapare-
cido; en segundo, para mostrar públicamente la vitalidad y prestigio de la institución, lo 
que se lograba consiguiendo y conservando un lugar cotizado en la catedral para asistir a 
la ceremonia y, en tercer lugar, porque era una declaración de intenciones y una forma de 
posicionarse ante la llegada del nuevo reinado, para ganarse así el favor de la monarquía. 
Por eso, la negociación ritual era tan importante para que quedasen bien atados todos 
los términos en que se celebraría la ceremonia. La ausencia en las exequias reales podía 
tomarse como muestra de debilidad y pérdida de peso específico de una institución, pero 
también como una demostración de fuerza a la hora de defender su puesto en la iglesia, 
el edificio por antonomasia de la comunidad cristiana. Y es en este último sentido donde 
hay que inscribir la postura de los diputados de Cataluña durante las exequias del rey Fe-
lipe II, en octubre de 1598. Si bien se puede considerar que su exclusión, o expulsión, del 
altar mayor de la catedral, en las exequias de la princesa María Manuela de Portugal, en 
1545, denotan debilidad de la Diputación del General, justo en el momento de máximo 
poder fáctico de la monarquía, en 1598, gozaba de importantes cotas de poder y prestigio 
en el Principado y en la Ciudad Condal. Así pues, su negativa a asistir a las exequias si no 
recuperaba su puesto en el altar mayor debe considerarse, sin duda, como una muestra 
de fuerza frente a las otras instituciones. Además, la celebración de unas exequias por 
cuenta propia denota la vitalidad de la Diputación, a finales del siglo xvi, cuando gozaba 
de cierta bonanza económica, resultado de la economía al alza de Cataluña a lo largo del 
último cuarto de la centuria.

No obstante, la exclusión de los diputados del altar mayor de la catedral es indicativo 
de la reformulación ceremonial que supuso la introducción y posterior desarrollo de la 
institución virreinal en Cataluña. Y, aún más, la formación alrededor de la figura del vi- 
rrey de un consejo permanente de doctores y asesores, el Consejo Real, que, poco a poco, 
fue consolidándose y ganando terreno a otros poderes políticos. Consecuencia de ello fue 
que reclamasen tener representación pública en las ceremonias, por lo que fue necesaria 
una reestructuración, más improvisada que premeditada, del ceremonial ciudadano, para 
encajar a los nuevos poderes emergentes en Barcelona, principalmente el virrey, el Con-
sejo Real y, no menos importante, la Inquisición. El primero de ellos no constituyó tanto 
un problema por cuanto su figura era el «alter nos» del rey y, por lo tanto, en ausencia de 
la persona real, él era el vértice de la pirámide institucional, es decir, ceremonialmente, 
precedía al resto de autoridades y poderes públicos. 

Sin embargo, más complicado fue el encaje de los otros dos organismos. En primer 
lugar, porque, al igual que el virrey, representaban a la monarquía y a un rey, ausente del 
territorio desde hace muchos años,70 que, en la mayoría de los casos, ignoraban la reali-
dad política, económica y social del principado. En segundo lugar, porque su presencia 
en la ciudad podía ser una seria competencia para los otros poderes autóctonos, tanto en 

70. Sobre el rey ausente véase, María de los Ángeles Pérez saMPer, «El Rey ausente», en Antonio Mestre, Pablo Fernández 
albadalejo y Enrique giMénez lóPez (coord.), Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Actas de la IV Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, Universidad de Alicante, 1997, pág. 379-394.
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materia jurisdiccional y político como en el ámbito ceremonial y de la escenificación pú-
blica. En este sentido, las instituciones del país, especialmente el Consejo de Ciento y la 
Diputación del General, encabezados por los concelleres y los diputados respectivamen-
te, defendieron sus privilegios y precedencias en materia ceremonial como un medio de 
supervivencia y de conservación de poder fáctico frente a otros poderes. Así, concelleres 
y diputados fueron celosos guardianes de los ceremoniales que estaban registrados en los 
ejemplares que se guardaban en los archivos consistoriales. Ambos se presentaron como 
defensores de la tierra frente a aquellos poderes que intentaban dinamitar los privilegios de 
Cataluña y de Barcelona, que a menudo chocaban con los intereses de la monarquía y que 
encarnaban tanto el virrey de turno y su Real Consejo como los inquisidores y todos sus 
oficiales. Sin embargo, no quiere decir que concelleres y diputados estuvieran alineados 
frente a estos agentes de la monarquía, ya que, a fin de cuentas, todos estos poderes ema-
naban de la figura del rey. Ya se ha visto como en el caso de las exequias de Felipe II, los 
diputados encontraron más apoyo en la figura del virrey que no en la de los concelleres de 
Barcelona o los canónigos del Capítulo de la catedral, éste último, un tercer poder dentro 
del entramado institucional barcelonés que siempre miró por sus intereses de estamento.

 Por debajo de estas instituciones, existían un gran número de cargos y autoridades, 
de origen medieval, que se habían ido devaluando con el pasar de los siglos y que encon-
traban en el ceremonial un modo claro de subsistencia. Un caso paradigmático es el del 
gobernador de Cataluña, cuyo prestigio se había visto muy mermado desde la institución 
del virrey y, sobre todo, desde su consolidación en el siglo xvi. Ya ni siquiera ante la 
muerte del rey, momento en el que tomaban las rienda del gobierno en Cataluña, sien-
do su máxima autoridad hasta la toma de posesión del nuevo monarca, su presencia se 
hacía necesaria. Como se ha visto en el caso de Felipe II, cuando, tras su muerte, fue el 
mismo virrey de Feria quien siguió gobernando el país, eso sí, jurando de nuevo su cargo. 
Su persona también sufrió una devaluación en la jerarquía ceremonial. Además, como a 
menudo sus titulares estuvieron fuera del Principado, ni siquiera asistieron a las exequias, 
como fue en este caso. Otros cargos, como el batlle general, el maestro racional y, sobre 
todo, sus lugartenientes también sufrieron una degradación en el ceremonial municipal. 

En definitiva, estas pugnas ceremoniales eran un reflejo del estado del entramado ins-
titucional barcelonés, donde algunas instituciones de nuevo cuño, como el Consejo Real 
del virrey o la Inquisición, trataron de abrirse paso y afianzarse como un poder político de 
la ciudad; frente a ellos, los organismos autóctonos que se aferraron a sus privilegios para 
mantener su prestigio. Eso sí, siempre dependiendo de las voluntades y el carácter de cada 
una de las personas que las integraban. En fin, Barcelona despedía a su difunto conde y ya 
se preparaba para recibir al nuevo.
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L’augment del Consell de Cent:  
els homes que van esperonar la revolució del 1640

Núria Florensa i Soler* 

Lo present Consell de Cent féu la deliberació següent: que les persones de Consell de 
Cent que acabaren lo die de Sant Andreu pro passat que per deliberatió del savi Consell 
de Cent estan augmentades no puguen entrar en trentanaris Juntes fahedores ni en las 
matrículas de mercaders ni Juy de Prohomens no entenent a ser remogudes aquelles 
que són ja anomenades per les Juntes per estar capasses de las matèrias y ésser aquest 
lo intent del Savi Consell de Cent. 

Consell de Cent, 1 de desembre de 16401 

L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar com es van vulnerar els privilegis reials de 
Barcelona pel procés d’insaculació de l’any consular de 1641. Presentem de manera des-
triada el procés que va ser seguit pels consellers i els membres del Consell de Cent de 1640 
i de l’extracció del novembre per constituir l’any consular de 1641, els jurats que havien 
de sortir del plenari i els que van entrar de nou, amb l’aquiescència dels advocats i dels 
notaris de la ciutat. Tots aquests homes van tenir una importància cabdal perquè, a partir 
de les seves decisions, de les comissions i de la Junta que es van anar constituint, van fer 
possible el que inicialment era una resistència a les diverses ordres reials de Felip IV de 
Castella, les quals es van anar dilatant o bé es van ometre.2 També van estar en conni-
vència amb la revolta a la ciutat de Barcelona i, finalment, d’acord amb la Diputació del 
General, que va iniciar una revolució arreu de Catalunya que va acabar, com bé sabem, 
en la Guerra de Secessió.

L’historiador militar Luis Antonio García Ribot en el llibre El arte de gobernar..., justi-
fica la necessitat de les guerres pels poders sobirans que volen ser-ho: 

La guerra es un hecho propio de los estados o poderes soberanos y de quienes aspiran 
a convertirse en tales, algunos de los cuales lograrán su objetivo gracias a ellas.3 

A la ciutat de Barcelona es va vulnerar el procés legal d’insaculació, que era la pedra an-
gular de tot el sistema d’elecció dels càrrecs i oficis de la Ciutat Comtal, el 30 de novembre 
de 1640, a fi d’assegurar la majoria necessària d’homes fidels, els que eren defensors de 
«les lleis de la terra» per l’any consular següent. D’aquesta manera es va voler comptar 

* Historiadora.
1. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), 1B-II, Registre de Deliberacions, 150, (30-XI-1640 a 22-XII-1641) és l’any

consular de 1641, Consell de Cent, 1-XII-1640, f. 8.
2. Núria Florensa i soler, «Les fortificacions de Barcelona, motiu de desafiament a Felip IV de Castella», dins Joan roCa i al- 

bert (coord.), El Municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, Barcelona, Institut de Cultura-Proa, 1997, pàg. 41-48.
3. Luis Antonio garCía ribot, El arte de gobernar: estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pàg. 18, 

citat a José A. rebulida, Felipe II y el éxito de San Quintín, Madrid, Áltera, 2015, pàg. 15.
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amb la majoria que ja tenien en el Consell de Cent contra les arbitrarietats i els abusos 
del monarca, dels seus oficials i, especialment, per l’ocupació de l’exèrcit reial des del set-
ge de Salses (1639) i les posteriors ordres d’allotjament de les tropes reials a Catalunya, 
vulnerant àmpliament totes les lleis establertes, a més d’aprovisionar l’exèrcit més del que 
estava legislat.4 Fins i tot, els ministres reials van pretendre que la Ciutat de Barcelona 
tingués soldadesca, quan era exempta de tal càrrega. D’aquesta manera, es podria conti-
nuar el camí de la revolució que ja s’havia iniciat i, per tant, aquella majoria de consellers  
que defensaven els drets de Barcelona, alhora que eren requerits constantment per escrit 
per defensar els de tot Catalunya, perquè hi havia una conculcació de les lleis i les Cons-
titucions, van respondre defensant-les. Les mesures monàrquiques tenien per finalitat 
imposar l’autoritarisme reial i més càrrega fiscal al país.

Breus antecedents de la preeminència de Barcelona

Després de l’aixecament de la Generalitat contra el rei Joan II, el país va patir una guerra 
civil que va durar deu anys (1462-1472). Aquesta situació d’enfrontament al rei, de rebuig 
a les ordres reials, seria com un model per a les institucions del país, que van ser recorda-
des i enaltides durant la revolució catalana de 1640, moment en què les dues institucions 
més influents de Catalunya van anar en activa concordança.5

Quan Felip IV de Castella vingué a la Ciutat Comtal per jurar les Constitucions i deixà 
al seu germà per tancar les Corts, inacabades, de 1626, les instruccions que li donà i per 
aquest ordre foren: 

La una, el moderar la autoridad y poder de esta Ciudad; otra, la de reducir todo el 
Principado a perfecta y debida obediencia.6 

A la revolució de 1640, fins i tot els felipistes van considerar Barcelona l’origen de tots 
els mals, «que tan antiguo es en ella ser más cabeza de traición que de provincia».7

Notes historiogràfiques sobre la modificació del Consell de Cent dels 
anys 1640-1641

Durant molt de temps, pel que fa a la Guerra dels Segadors, s’han tingut com a referents 
les obres cabdals dels historiadors Ferran Soldevila,8 Antoni Rovira i Virgili,9 Josep Sa-

4. Per a una síntesi actualitzada i amb la perspectiva de la cort, vegeu Antoni Muñoz i Josep Catà, Ambaixadors catalans a Madrid. 
Els inicis de la guerra de Separació (1640-1641), Barcelona, Rafael Dalmau, 2015, pàg. 19-37.

5. Josep CaPdeFerro i Pla, «El vigor de les institucions de la terra a la vigilia dels Segadors», dins Joaquim albareda i sal- 
vadó (coord.), Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya Moderna, Barcelona, Base, 2007, pàg. 47-83.

6. Citat a Muñoz i Catà, Ambaixadors catalans a Madrid..., pàg. 11. 
7. BNM (Biblioteca Nacional de Madrid), anòniM, Sucesos de Cataluña..., Ms. 11.023, citat a Cròniques, a cura d’Antoni siMón i 

tarrés, Barcelona, Fundació Pere Coromina, 2003, pàg. 25.
8. Ferran soldevila, Història de Catalunya, 3 vol., Barcelona, Alpha, 1962 (1a ed. 1934-1935).
9. Antoni rovira i virgili, Història de Catalunya, Reproducció de la 1a edició de 1922-1934, 8 vol., Bilbao, La Gran Enciclopedia

Vasca, 1972-1979.

http://ccuc.cbuc.cat/record=b6347694~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6347694~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3728205~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6347694~S23*cat
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6259512~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6551718~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b1330439~S23*cat


L’augment del Consell de Cent: els homes que van esperonar la revolució del 1640 203

nabre10 i J. H. Elliott.11 També va ser molt enriquidora la transcripció de les Corts de 
1640 per Basili de Rubí.12 Però, sense fer una llarga llista bibliogràfica d’autors i autores 
més recents, cap dels historiadors o historiadores ens vam adonar de la modificació i de 
l’augment del Consell de Cent en l’any consular clau de la revolució. Jo mateixa, en un 
article13 publicat l’any 1999, vaig donar rellevància a aquesta modificació, que per primer 
cop vaig vincular a l’entrada del sisè conseller menestral a la Conselleria i considerava que 
necessàriament estava relacionada amb la tupinada en l’elecció de Joan Pere Fontanella 
com a conseller en cap, que ja havia apuntat anteriorment.14 Ell era un dels advocats més 
prestigiosos d’Europa en aquells moments, i les seves escriptures15 eren un model jurídic 
i, per tant, estudiades arreu. Els historiadors modernistes especialistes en aquests temes 
concrets i en biografies d’algun personatge, han anat de pressa per les fonts documentals, 
que necessiten ser analitzades amb molta cura i observar, com ja ens recomanava Jaume 
Vicens i Vives per les fonts institucionals, de “llegir entre línies”. Poc ajuda a la lectura el 
fet que l’escrivà anotés moltes reiteracions en els llibres oficials, la qual cosa facilita poc 
aquesta anàlisi minuciosa. Per tant, s’han de confrontar aquestes fonts i treure’n conclu-
sions més relacionades, almenys en aquest tema. L’omissió acadèmica s’ha convertit en 
norma, no pas en diàleg científic. No faré un llistat, fins el 2015, dels investigadors i inves-
tigadores que han marginat el tema d’aquesta comunicació; no és l’objectiu d’aquesta re-
cerca fer una comparació historiogràfica, ni tindria l’espai suficient, però sí que apuntaré 
el fet que potser el lema d’alguns historiadors i historiadores ha estat: “si no ho tractes, no 
erres”,16 però així no es fa avançar la ciència històrica. Per completar, afegirem com Al-
berto Tenenti sobre la força de la inèrcia acadèmica o pedagògica, que argumentava «que 
la adhesión que ha tenido durante tanto tiempo y tan ampliamente se ha transformado en 
un dato fáctico, aunque sea cultural, tenazmente transmitido e inculcado, un dato que es 
casi irremovible».17 

La vulneració dels privilegis reials per la insaculació de 1640 
i l’extracció de l’any consular de 1641 i 1642

Els consellers van presentar al Consell de Cent que s’havien de complir els privilegis  
reials per fer l’extracció dels nous consellers per l’any consular de 1641, i quan es va voler 

10. José sanabre, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, Librería J. Sala Badal, 1956.

11. J.H. elliott, La revolta catalana (1598-1640), Barcelona, Vicens Vives/Crítica, 1989 (1a ed. en anglès, 1963).
12. Basili de rubí, Les Corts Generals de Pau Claris. Dietari o procés de Corts de la Junta General de Braços de 10 de setembre de 1640

a mitjan març de 1641. Barcelona, Manuscrit de Miquel Marquès, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1976.
13. Núria Florensa i soler, «El bienni de transició:1640-1641: Conflictes socials a Barcelona : el conseller sisè menestral i la revolució 

urbana», dins Carlos Martínez shaW (ed), Història moderna, història en construcció, vol. II., Lleida, Milenio, 1999, pàg. 497-511.
14. Núria Florensa i soler, «La insaculació pactada. Barcelona 1640», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, Actes, Tercer Congrés

d’Història Moderna de Catalunya, 13-I (1993), pàg. 447- 455 (posteriorment, amb la presentació de la tesi de doctorat, vam poder
completar les notes a peu de pàgina). 

15. Vegeu les redactades amb altres eminents juristes a favor de les lleis de Catalunya, contra el Princeps Namque (Barcelona, 1637), 
BC (Biblioteca de Catalunya). F. Bonsoms, núm. 6.534, la  Alegación contra els procediments de les ordres reials a les viles de
Mataró i Arenys a la Reial Audiència de Catalunya (Barcelona, 1638) BC, F. Bonsoms, núm. 5.354 i 5.399 i les rèpliques legals
de la Diputació del General de Catalunya als ministres reials (Barcelona, 1639).

16. Menció especial cal fer a Vicens estanyol bardera, El pactisme en guerra (l’organització militar catalana als inicis de la guerra 
de Separació (1640-1642), Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1999, que en el seu cas sí que va voler esmentar la irregularitat
del Consell de Cent en aquells moments, però només ho cita del que consta a la transcripció de Basili de rubí de Les Corts
Generals..., pàg. 40-41, però no va argumentar les causes, ja que no encaixaven els números totals amb els que s’utilitzaven
normalment fins aleshores. 

17. Antonio tenenti, La Edad Moderna Siglos xvi-xviii, Barcelona, Crítica, 2000, pàg. 7.
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començar el procediment d’extracció, «se mogué alteratió ab les persones del savi Consell 
de Cent dient que lo present concell podie y devie votar sobre la dita extractió». Davant 
d’aquests impediments i de la vulneració de la legalitat de votar als nous consellers ex-
trets, s’aturà el procés i es va demanar als advocats i als notaris de la Casa de la Ciutat que 
fessin consultes sobre què constava en els llibres en casos conflictius similars. Els juristes 
van revisar els llibres i van respondre al Consell que podien votar, per la qual cosa es va 
fer la deliberació següent: es faria l’extracció de consellers en la forma habitual i en cas 
que fossin persones que estiguessin fora de Catalunya o detingudes per qualsevol causa 
per la ciutat o bé per Catalunya, se’ls concediria el termini d’un mes a partir d’aquell mo-
ment per presentar-se. En cas contrari, es faria una nova extracció de la mateixa bossa i 
estament pel qual estaven insaculats.18 A continuació, l’escrivà va relatar minuciosament 
com, mitjançant un procurador, les persones que estaven fora de Catalunya haurien de 
renunciar, però, així i tot, el Consell de Cent tindria «legítim poder se vote ab capses y 
botons blanchs y negres y forma acostumada». Això significava que, en aquesta votació, 
a la persona se li admetria la renúncia o no al càrrec de conseller, i s’acceptaria si tingués 
més número de botons negres, i podria renunciar; alhora, servia de selecció pels consellers 
nous.19 Tots aquests circumloquis van ser per introduir el filtre de la votació pels conse-
llers que entraven de nou en el Consell, tal i com els advocats i notaris de la casa havien 
acceptat en el plenari, com consta en el Registre de Deliberacions. A continuació, es va ano-
tar en aquesta deliberació que no es podria acordar res amb el monarca sobre les matèries 
que es tractessin, fins que primer no «sie obtingut del Rey» (sic, ho subratllen al mateix 
llibre) el privilegi de sisè conseller, o sigui, que cada any hi hagués un conseller artista i un 
altre de menestral (fins aquell moment, eren consellers en anys alterns).20 Evidentment, 
el procés d’insaculació va ser diferent del d’anys anteriors i redactat per l’escrivà en el 
Registre de Deliberacions amb els circumloquis esmentats. Aquest fet no el trobem en anys 
precedents. Per poder copsar la situació revolucionària d’aquells mesos a Barcelona, fi-
xem-nos en el relat del conseller Francesc Ferrer,21 que aprofitant la conjuntura, atiava 
contra els estaments privilegiats i ho narrava amb aquestes paraules ben explícites: 

Las haziendas havían de ser comunas que no ne havia de tenir més lo hu que l’altre.22

Acte seguit, en el Consell de Cent reunit el dia 30 de novembre de 1640, es va procedir a 
fer l’extracció dels nous consellers per l’any consular de 1641 (la relació total d’ells consta 
al final d’aquesta comunicació). No es va fer cap anotació legal, malgrat l’excepcionalitat 
del procés. Sense cap més explicació ni referències dels advocats i notaris, que van assen-
tir, no es va posar cap antecedent, fet que s’acostumava a relatar per altres motius i de 
moltíssima menys rellevància legal. Per tant, s’havien vulnerat els privilegis reials en vigor 
l’any 1640, i va establir-se el següent:

Any 1640 Any 1641
Conselleria: 5 consellers 5 consellers
Consell: 144 jurats  216 jurats

18. AHCB, 1B-II,150, f. 1r-2.
19. AHCB, 1B-II, 150, f. 2v.
20. No fan constar quin rei «ab sa Mag» o bé «Rey», no trobarem als llibres del Consell, fins ben entrada la guerra de Separació, cap 

menció de Lluís XIII de França fins que ja sigui evident esmentar-lo. La cita textual que relaciona tot aquest procés d’insaculació 
de 1640 amb el sisè conseller menestral està al f. 2v.

21. Es tracta de Joan Francesc Ferrer, extret conseller quart de la bossa de mercaders en el Consell del 30 de novembre de 1640 per
exercir el seu càrrec l’any consular de 1641.

22. Francesc Ferrer, Successos de Catalunya... Cròniques a cura d’Antoni siMón i tarrés, pàg. 22.
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Ciutadans: 48 jurats
Militars: 24 jurats
Artistes: 48 jurats
Menestrlas: 48 jurats

L’augment del Consell de Cent va consistir en què els 72 jurats que havien de sortir per 
haver complert el seu bienni de permanència en el plenari, no ho van fer i van romandre 
en el seus càrrecs, a més dels 72 nous consellers que van entrar aquell any.23 Aquesta mo-
dificació dels privilegis municipals va comportar que, necessàriament, per l’any consular 
següent, la insaculació i l’extracció de consellers i jurats s’hagués de replantejar en tot el 
procediment. Es va crear una Setzena d’Insaculació que faria de filtre per depurar qui 
entraria al consistori i, a més, el 10 de novembre de 1641, ja s’havia presentat l’informe de 
«La Xanega dels mals effectes» al Consell de Cent, un memorial amb el llistat de persones 
que per «veu pública i rumor» ja havien estat desinsaculades per enemigues de la pàtria. 
En conseqüència, la insaculació de 1641 també va ser excepcional, adoptant procediments 
eclèctics remarcats amb la frase llatina «pro hac vice tantum», per tant, les decisions no-
més tenien validesa per aquella ocasió.24 

S’havia trencat l’statu quo i, per tant, les pressions transversals dels diferents estaments 
es feien paleses en aquells moments, a dins i fora del municipi. Ja havia quedat enrere 
el procés revolucionari per esperonar als barcelonins a emmirallar-se en una república 
com la de Venècia, la proclamació testimonial de la República (16-I a 22-I-1641), tot això 
abans del vassallatge de Catalunya a la monarquia de Lluís XIII de França. Ara novament 
s’imposava el pragmatisme d’adaptar el Consell de Cent a la nova situació i es va acceptar 
la contundent pressió dels estaments populars perquè es complissin els acords de l’any 
anterior de la ciutat de Barcelona: demanar al virrei francès l’admissió del sisè conseller 
menestral. D’aquesta manera el plenari tornava a 144 jurats, el Trentenari i la resta d’or-
ganització municipal (confraries, gremis i oficials de la ciutat) quedaven de la mateixa 
forma. El canvi substancial i reivindicat feia segles era a la Conselleria, que passaria de 5 
a 6 consellers, un per cada estament dels representats al Consell de Cent.

Per tota la nostra argumentació, queda palès que ja no es pot anar repetint que Joan 
Pere Fontanella va ser escollit “a sac i sort” com a conseller en cap; fou una tupinada 
acordada. També hem de considerar que l’augment del Consell de Cent (de 144 a 216 
jurats) és un aspecte més de l’adequació municipal a les necessitats del moment, així com 
el reconeixement del sisè conseller menestral a la Conselleria. Finalment, ha d’establir-se 
que no es poden desvincular els tres vessants, que formaven part del mateix procés del 
Consell de Cent d’adaptació a la conjuntura històrica.

Fóra bo de tenir present que el doctor Joan Pere Fontanella, «prohom més antich de 
Concell», va ser un dels ciutadans que va romandre com a jurat en el consistori, en aquell 
any consular de 1642; també el seu fill Josep Fontanella, i, a la mort d’un altre jurat, entra-
ria Francesc Claris.25 Els homes cabdals que havien engegat la revolució i la guerra contra 
Felip IV de Castella seguien assegurant-se el control del Consell de Cent.

Com sabem, Barcelona va ser un focus d’avalots durant l’any consular de 1641, i per 
evitar més pressió dels estaments populars al voltant de Corpus, quan acostumaven a 
entrar els segadors a la ciutat, el Consell de Cent, reunit el 16 de maig d’aquell any, taxa-
tivament va acordar no deixar que entressin a la ciutat, designant el seu assentament en 

23. AHCB, 1B-II, 150, f. 2r-5v. 
24. AHCB, 1B-II, 150, f. 377v.
25. AHCB, 1B-II, 150, f. f. 4v, 8.
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dues places, a Sant Andreu i l’Hospitalet. La proposta es va prolongar per un termini d’un 
mes. A fi de fer efectives aquestes mesures i per impedir l’entrada de segadors, el Consell 
deliberà formar 100 mosqueters. D’ells, 20 serien dels que ja tenia allistats la ciutat, i els 
altres 80 anirien a càrrec dels col·legis i confraries de Barcelona. Tots els dies haurien 
d’estar els 100 soldats de guàrdia i repartits per cobrir els següents espais: uns 20, al portal 
de Sant Antoni; uns altres 20, al portal Nou; 20 més, en el portal de Mar, que serien les 
úniques portes d’entrada a la ciutat, i en cadascun d’ells, com a mínim, un caporal. Els al-
tres 40 mosqueters es repartirien: 20 de custòdia a la presó i 20 a la Casa de la Ciutat. Les 
vigilàncies eren de dia i de nit, per tant, s’havia de comptar en salaris dobles.26 

Si bé podem extraure la conclusió de com es volia evitar la revolta que l’any anterior 
van promoure segadors amb suport de barcelonins, ara l’objectiu era evitar les pressions 
que exercia l’estament popular per forçar les elits urbanes a acceptar un sisè conseller me-
nestral. Recordem com, l’any 1640, el virrei comte de Santa Coloma va trobar la total opo-
sició dels consellers de la ciutat en aquells moments crítics per no deixar entrar segadors. 
No podem seguir mantenint una visió tan reduccionista de tot el conjunt d’esdeveniments 
que conflueixen.

Apunts sobre alguns homes que havien acabat  
en el Consell de Cent per l’any consular de 1641

L’historiador J. H. Elliott, en la seva obra La revolta catalana, havia identificat disset 
personatges que van dirigir-la. Per la seva banda, el professor Antoni Simón i Tarrés27 va 
ampliar el nucli dirigent fins a trenta homes, i va incloure altres de la Diputació del Ge-
neral. Però són molts més. Tots els jurats que formaven el Consell de Cent comptaven, a 
banda dels que poguessin ser felipistes.28 La majoria existent era la que col·laborava amb 
la Diputació per a l’oposició a les imposicions de Felip IV de Castella i, a més, destaquem 
com van actuar per vulnerar la legalitat del procés d’ insaculació per garantir la majoria 
ideològica i política d’aquell plenari, en les comissions i en les Juntes, en aquells moments 
transcendentals per a la revolució i la guerra. 

Necessàriament, la primera pregunta que ens vam plantejar fou: qui eren aquells ho-
mes que finalitzaven el seu càrrec biennal de jurats al Consell de Cent i que resultaven 
imprescindibles per garantir el procés revolucionari de 1640? Per què es va vulnerar per 
ells la legalitat del sistema d’insaculació en aquells moments per l’any consular de 1641? A 
més dels registres habituals de la Casa de la Ciutat, el Dietari i el Registre de Deliberacions, 
ha resultat molt enriquidor comptar amb el Llibre de l’Ànima de les bosses d’insaculacions, 
que s’havia fet novament l’any 1626.29 Els breus apunts que presentem sobre aquests per-

26. AHCB, 1B-II, 150, f. 194-194r.
27. elliott, La revolta catalana..., passim. Antoni siMón i tarrés, Pau Claris. Líder d’una classe revolucionària, Barcelona, Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat, 2008, pàg. 83.
28. Després que Catalunya fos incorporada a França s’haurien de reprimir els conspiradors catalans partidaris de Felip IV de

Castella, vegeu Antoni siMón i tarrés, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1999, pàg. 261-272. 

29. AHCB, 1C-VIII, Llibre de l’Ànima de les bosses d’Insaculacions (Llibre de l’Ànima), 1. Va ser un llibre nou refet l’any 1626 on amb 
la supervisió directa de l’escrivà major del Consell, Pere Pau Pastor, notari de Barcelona, es copiava ordenadament i polida el que 
constava en llibres amb errades, ratllades, molt gastat per la seva utilització i possiblement ja tan complet que es necessitava un
altre.

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3549488~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b4097937~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2342866~S23*cat
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca


L’augment del Consell de Cent: els homes que van esperonar la revolució del 1640 207

sonatges, molt desiguals per manca de més informació, poden ajudar en un futur a possi-
bles estudis biogràfics.30

Abans d’iniciar el llistat, volem recordar que, quan esmentem el concepte “promocio-
nar”, hem de pensar en les dificultats que existien per poder “pujar” d’una bossa a una 
altra, i que es feia jeràrquicament. Alhora, estar insaculat en una bossa també donava 
opció a altres càrrecs i oficis de la ciutat, evidentment d’acord amb l’estament del jurat. 
En conseqüència, tots aquells que van poder promocionar van ser homes fidels a la causa 
catalana. Per altra banda, pels estaments d’artistes i menestrals hi ha una investigació en 
curs.31

 – Francesch Aguiló: noble, devia gaudir de prestigi, ja que ja constava des de l’any
1626 entre els vint ciutadans inscrits al Llibre de les Ànimes, on també anoten el seu
òbit.32

 – Joan Argila: doctor en medecina, estava insaculat com a ciutadà pel Consell de
Cent. Després, el seu nom va ser tatxat i el rodolí tret de la bossa.33

 – Vicens Barthomeu: doctor en medicina, va anar promocionant i estava insaculat
com a ciutadà a la bossa de conseller en cap l’any 1643. Va ser desinsaculat el 19 de
novembre de 1647, per òbit.34

 – Gismundo Boffill: ciutadà honrat, com a mossèn va arribar a la bossa de conseller
tercer, però durant la pesta de 1651 a Barcelona va ser desinsaculat d’acord amb la
deliberació adoptada pel Consell de Cent.35

 – Jaume Bru: ciutadà honrat de Barcelona, amb gran influència familiar a la ciutat.
L’any 1632 ja estava insaculat a la bossa de conseller en cap.36

 – Joan Castelló: era militar i ens consta que va romandre fidel a la ciutat, ja que va
arribar a la bossa de conseller segon, però l’any 1643 és desinsaculat per òbit.37

 – Jaume Damians: natural de Vic, era ciutadà honrat de Barcelona, on estava
domiciliat. Quan, l’any 1630, era membre del Consell de Cent, va fer un escrit –Vot–
defensant la prohibició dels teixits estrangers. D’aquesta manera s’augmentarien
les rendes per ingressos d’aranzels de la Diputació i de Barcelona, a més de poder
aportar beneficis a les manufactures de llana i seda catalanes. Va ser un gran
defensor de les lleis de la terra i es va destacar contra els abusos reials. Encapçalava
la revolució i, per tant, era una peça clau entre els ciutadans honrats del Consell de
Cent. Va ser elegit secretari del Consell de Guerra quan es va crear i se li atorgà tot
el poder polític i militar, alhora que es va dissoldre la Vint-i-quatrena de Guerra de
la Ciutat, després de l’ocupació de Martorell, el 21 de gener de 1641, i s’esperava

30. Aquests homes que esmentem en aquest llistat i al final, en la nòmina on consten tots els jurats que havien d’abandonar el Consell 
de Cent i no ho van fer, es poden afegir als coneguts fins ara i també als membres actius de la Diputació de la Generalitat; vegeu 
siMón, Pau Claris..., pàg. 83. 

31. La historiadora Eva Serra i Puig coordina un treball d’investigació, els membres del qual estem buidant sistemàticament els
Llibres de les Ànimes que s’han conservat durant tot el període des de l’origen del sistema d’insaculació de la ciutat de Barcelona
fins a la supressió del Consell de Cent. Pel que fa al volum 1C-VIII, 1 (d’aquest període de recerca) es conserva complet i encara 
ens queden per buidar alguns dels molts oficis menestrals que eren inscrits pel Consell de Cent i també d’aquesta bossa per altres 
oficis municipals.

32. Aquest jurat requeriria una atenció més especial, ja que hi ha discordances de dates (inscripció, jurat que romandrà al plenari,
data d’òbit i/o vacant sense cobrir) (AHCB, 1C-VIII, 1, f. 22v).

33. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 24r.
34. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 27r.
35. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 52v.
36. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 40v.
37. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 45r.
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l’exèrcit del marquès de Los Vélez sobre Barcelona, d’on s’havien evacuat les 
poblacions de les rodalies.38

 – Hyacintho Fàbregues: era misser i des de l’any 1637 ja estava a la bossa de conseller
tercer. Posteriorment, el 1643, va promocionar a la bossa de segon, un altre exemple
d’home fidel a la causa revolucionària catalana.39

 – Pere Llobet:40 de la bossa de menestrals. Era fuster caixer, s’hauria pronunciat
de manera tan evident en defensa del drets del país, que també va ser un jurat
necessari al Consell de Cent. Quan ja havia caigut Martorell en mans filipistes i es
temia a Barcelona la possibilitat d’una contrarevolució, es van remoure els càrrecs
militars. Llobet, com a home de confiança, va ser nomenat, a l’estiu de 1640, per
formar la comissió de la “Quatreta dels baluards”,41 càrrec que va gaudir de gran
potestat a la ciutat. Un cop guanyada la batalla de Montjuïc, es van qüestionar
les ordres militars conforme les atribucions d’aquesta Quatreta, que havien estat
presentades pels oficials d’infanteria, ja que les seves atribucions de govern només
eren l’artilleria i les municions, no pas la jurisdicció atorgada d’estar per sobre de
les ordres d’infanteria.42

 – Christòphol Mercer: era mercader i des de l’any 1637 ja estava inscrit per a la bossa
de conseller quart mercader.43

 – Joseph Móra: ciutadà honrat de Barcelona, amb llarga tradició familiar al servei de
la ciutat. Va ser conegut pel seu posicionament a favor de la causa catalana, i durant
l’assalt del marquès de Los Vélez a Barcelona se’l va nomenar capità al baluard de
Llevant. Al setembre de 1641, se’l va nomenar mestre de camp de Barcelona.44 Es
va agrair la seva tasca i fidelitat aconseguint, l’any següent, 1642, pujar a la bossa
de conseller segon.45

 – Joseph de Orlau: era misser i des de la insaculació del novembre de 1636 ja estava
a la bossa de conseller tercer. Posteriorment, va anar promocionant de bossa amb
els vots favorables de la comissió d’insaculació, i quan, el 17 de novembre de 1641,
es féu la inscripció al Llibre de les Ànimes, ja ho féu per conseller en cap.46

 – Francesch Safont: com a misser, va anar promocionant a les bosses del Consell de
Cent i, l’any 1651, el trobem a la bossa de conseller en cap.47

 – Francisco Sala: era militar, ben conegut per les elits de la ciutat, ja que, l’any 1626,
quan es fa el Llibre de les Ànimes, de nou ja constava inscrit entre els dotze consellers
militars que hi podien estar.48

38. Florensa, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 556-558. siMón, Els orígens ideològics..., pàg. 93, 95 i 308. Núria Florensa i soler 
i Manel güell, “Pro Deo, Pro Regi, et Pro Patria”. La revolució catalana i la campanya militar de 1640 a les terres de Tarragona, 
Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Òmnium, 2005, pàg. 251-252.

39. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 51v.
40. En documents posteriors l’escrivà l’inscriu com Llobet, forma més comuna.
41. AHCB, 1B-VI, Lletres Closes, 87, f. 9v-10, 31-VII-1640.
42. AHCB, 1B-VI, f. 6v-7, 31-VII-1640. 
43. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 60v.
44. Florensa, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 556 i 678.
45. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 40r.
46. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 28r i 50v.
47. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 33r.
48. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 54v.
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 – Francesc Sangenís: ciutadà, mossèn, fidel a la causa catalana, va anar promocionant
fins que va ser inscrit a la matrícula de conseller en cap el novembre de 1646. L’any
1651, consta desinsaculat per òbit.49

 – Llorenç Serra: era mercader i havia defensat amb molta vehemència al Consell de
Cent –juntament amb Francesc Joan de Vergós– la proposta que els consellers es
vestissin de negre en senyal de dol, perquè les lleis de la terra s’estaven violant.50

En una crònica se’ls assenyalava ja «com a bons patriotes i catalans».51 Malgrat el
secret de les sessions del plenari, el virrei Santa Coloma, el 18 de març de 1640,
el va arrestar i empresonar. Va sortir de la presó el mateix dia de l’avalot urbà que
alliberà el diputat militar Tamarit, que també havia estat empresonat dies després.
Serra va ser un dels integrants de la Vint-i-quatrena de Guerra de Barcelona, i el
desembre de 1640, els consellers el comissionen per anar a Narbona a comprar
armament.52

 – Antich Servat: era ciutadà, mossèn; va anar promocionant dins del Consell de Cent
fins que, al novembre de 1644, va entrar a la bossa de conseller tercer.53

 – Francesc de Sorribes i Rovira: era militar, don, senyor de Santa Pau de Casserres, un
home fidel a la defensa de Catalunya i de total confiança del Consell de Cent. Això
era extensible als seus germans, Felip Sorribes i Rovira (que va arribar a ser conseller 
en cap l’any 1645) i Josep Sorribes i Rovira, coronel del terç de la Generalitat durant
la campanya de 1639 per recuperar Salses als francesos (posteriorment va anar a la
Cort per donar suport als nou ambaixadors enviats –tres de la Citutat Comtal–, i va
ser empresonat a Madrid el 1640 pel seu posicionament ideològic-polític, d’ell i de
la seva família, a favor de la causa catalana). Els consellers de Barcelona van rebre
queixes del virrei Santa Coloma, posant en dubte l’honorabilitat dels homes que
lluitaven sota la bandera de Santa Eulàlia. Sorribes hi va ser enviat el mes d’octubre
de 1639, acompanyat amb el síndic de la ciutat, perquè esbrinés a través dels
llibres de pagament dels soldats catalans, quants havien mort de manera natural,
quants en la batalla, quins s’havien llicenciat i quants estaven en actiu. Alhora, havia
de procurar certificacions de catalans sobre accions particulars honroses durant
el combat (millor que fossin de forasters i persones ben qualificades).54 Aquesta
fidelitat a la causa catalana va prosseguir i, per tant, Francesc de Sorribes era un
dels homes imprescindibles en el Consell de Cent. L’estiu de 1640, els consellers de
Barcelona el van enviar per ajudar Girona, com a capità, amb cent mosqueters
i les municions necessàries, juntament amb la cavalleria de Josep de Pinós, contra
les tropes hispàniques, ja que anaven desembarcant soldats per a l’exèrcit del
Rosselló.55 Va ser nomenat capità del batalló de la Generalitat que s’enfrontà a les
tropes del marquès de los Vélez, i també caporal de les companyies d’infanteria de
la Ciutat de Barcelona, i va defensar la vila de Vilafranca.

 – Joseph Spuny: era militar, el seu prestigi entre les elits de la ciutat era palès, ja que
l’any 1626 ja constava inscrit al Llibre de l’Ànima de les bosses d’insaculacions, entre

49. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 29r.
50. AHCB, 1C-XIII, Bosses de Deliberacions, 25, 1640, 11. Esborranys en fulls solts.
51. Crònica “Exemplària” ... dins Cròniques..., pàg. 210.
52. Núria Florensa i soler, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 681.
53. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 51v.
54. AHCB, 1B-VI, f. 35-36.
55. AHCB, 1B-VI, f. 42-42r, 11-IX-1640.
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els dotze militars que podien ser consellers, i en una dècada, ja estava a la bossa de 
conseller en cap.56

 – Diego57 de Vergós: era militar, i amb el seu germà Francesc Joan de Vergós era
molt procliu en les seves propostes al Consell de Cent.58 Contrari a la monarquia
hispànica, també era un dels homes que defensava la revolució i era necessari
que no marxés del plenari. Havia entrat ja a la bossa de conseller tercer militar
al novembre de 1636, i l’any següent ja va pujar a la de conseller segon.59 Tenia al
seu càrrec la torre de Sant Andreu. Al desembre de 1640, era mestre de camp de
Barcelona. Al gener de 1641, va marxar amb el terç del Llobregat i el conseller
tercer Rossell a lluitar cap a Tarragona. Se li encarregà la defensa del difícil coll del
Portell d’Agullana, a la serra de l’Albera, que es va lliurar a les tropes hispàniques
sense lluitar, per la qual cosa, i per temor a represàlies, va marxar cap a La Garriga.60

 – Francesc Joan de Vergós: era militar, es va pronunciar en diverses ocasions contra
l’autoritat reial, que vulnerava les Constitucions del país. El 3 de febrer, va ser
escollit un dels tres representants del Braç Militar que van anar a la Diputació per
exigir mesures contundents per l’assassinat d’Antoni de Fluvià, els seus vassalls i la
crema del seu castell. Després, juntament amb Llorenç Serra, es va pronunciar amb
molta vehemència (les seves continues propostes eren molt tingudes en compte
en el plenari, a més de ser agosarades) defensant la proposta que els consellers
s’havien de vestir de negre en senyal de dol, perquè s’havien violat les lleis de la
terra, i, com Serra, va ser detingut i empresonat pel virrei el 18 de març de 1640.
Gran orador i amb molta influència al Consell de Cent, aconseguia el suport dels
jurats i, a més, estava reforçat pel seu germà Diego de Vergós.61 Francesc Joan
de Vergòs era un dels integrants de la Vint-i-quatrena de Guerra i de la Junta
Secreta, actuava amb molta concordança amb Pau Claris.62 En la insaculació de
novembre de 1640, el van promocionar a la bossa de conseller segon, i va arribar a
la de conseller en cap, fins que, l’any 1645, fou desinsaculat per òbit.63 Considero
que amb aquestes breus notes, resta palesa la necessitat de la seva permanència al
Consell de Cent, i com era un dels homes clau que no podien perdre de jurat per
assegurar el camí revolucionari.

 – Miquel Vilanera: era doctor i havia promocionat a la bossa de conseller en cap.
Posteriorment, se’l va desinsacular, però es va anul·lar la decisió perquè va jurar no
«desemparar la ciutat». Això va esdevenir en el context del contagi de pesta l’any
1651 a Barcelona.64

 – Francesc Xammar: era un militar de prestigi al servei de la ciutat. Des de la
insaculació del 27 de novembre de 1638, estava a la bossa de conseller en cap,
per tant, era un dels homes imprescindibles en aquells moments en el Consell de
Cent.65

56. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 44r.
57. Conegut historiogràficament per Dídac de Vergòs de Sorribes.
58. AHCB, 1C-XIII, 25, 1640, 11. Esborranys en fulls solts.
59. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 55v.
60. Florensa i güell, “Pro Deo, Pro Regi, et Pro Patria”. La revolució..., pàg. 249. 
61. AHCB, 1C-XIII, 25, 1640, 11. Esborranys en fulls solts.
62. AHCB, Ms. A-51, Alberto torMé i liori, Miscelláneos históricos y políticos sobre la guerra de Cataluña desde el año 1639. pàg. 134v-

135.
63. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 36v. i 45r. Vegi’s més informació del personatge Florensa, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 682.
64. AHCB, 1C-VIII, 1, f. f. 41v, jurament en presència del conseller en cap. Ibídem, annex la sentència d’excomunicació del Consell

de Cent del dia 11 de setembre de 1651, f. 32v.
65. AHCB, 1C-VIII, 1, f. 45r.
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Nòmina66 del Consell de Cent de l’any consular de 1641

Conselleria67

Conseller en cap: Mr. Joan Pere Fontanella68

Conseller segon: Mr. Francesch Soler, militar

Conseller tercer: Mr. Pere Joan Rossell69

Conseller quart: Joan Francesh Ferrer (bossa mercader)

Conseller quint: Pau Salines, parayre (bossa menestral)

Consell de Cent

Ciutadans que han acabat Ciutadans que resten Ciutadans que entren
Dr. Joan Argila Dr. Joan Francesch Rossell Antich Saleta y Morgades
Joseph Mora Mr. Francesch Claris Joseph Massana
Gismundo Boffill Mr. Rafel Boffill Mr. Francesch Vidal
Mr. Francesch Safont Antoni Segui y de Capella Dr. Francesch Gimbert
Jaume Damians Antoni Magarola Dr. Dimas Vileta
Mr. Pere Montserrat y Ruffet Magi Florensa Dr. Hyacintho Ballester
Mr. Francesch Aguilo (òbit) Mr. Joseph Fontanella Mo. Galceran Nebot
Mr. Joseph de Orlau Agusti Pexau Mr. Miquel Carreres menor
Dr. Miquel Vilanera Mr. Francesch Congost Pau Bartrola (òbit)
Antich Servat major (òbit) Mr. Epiphanio Coll Mr. Simon Campana
Francesch Sangenis Mo. Diego Monsar y Sors Mr. Aleix Tristany
Dr. Vicens Barthomeu Francesch Masi Mr. Onofre Vila menor
Dr. Agusti Calvet Joseph Miquel Quintana Mr. Hyacintho Pallares
Jaume Bru Foris Bernat Enveja Dr. en 

medecina
Mr. Joan Marti Rull

Mr. Hyacintho Fàbregues Mr. Narcis Peralta Mr. Onofre Vila
Mr. Francesch Marti Mr. Bernat Sala en lloc de 

Anton Carcer
Dr. Francesch Huguet

Militars que han acabat Militars que resten Militars que entren
Francesch Xammar Francesch Descallar y Sorribes Luys Joan de Calders
Joan Tarrago Don Anton de Aragall Ramon Olmera
Joan Castello Joseph de Olmera y de 

Altariba
Antoni Descallar y Poset

Diego de Vergos Joseph de Serrauta Mo. Hieronym Calders
Don Francesch Sorribes y 
Rovira

Phelip de Sorribes y Rovira Francesch Canoves (òbit)

Don Francisco Sala Joseph Jover Hieronym de Gaver
Francesch Joan de Vergos y 
Sorribes

Mr. Pau Boquet Don Herich Meca de 
Clasqueri

Joseph Spuny Don Enrich Senmanat y la ... Don Francesch Gamis

66. El criteri seguit en aquests llistats ha estat fer la transcripció textual de com l’escrivà els va anotar al Llibre de Deliberacions, 1B-
II,150 (30-XI-1640 a 22-XII-1641), f. 2-5v. Aquesta opció és perquè certs canvis subjectius o bé de normativa ortogràfica actual
podrien induir als historiadors a futures confusions de personatges. El Consell de Cent es va reunir el dia 30 de novembre de 1640 
per fer l’extracció i la votació (AHCB, 1B-II,150, f. 1).

67. Pel coneixement de l’estament dels ciutadans honrats vegi’s Joan F. Cabestany i Fort, «Aportación a la nómina de los “ciutadans 
honrats” de Barcelona», Documentos y Estudios, X (1962), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, pàg. 9-61.

68. Florensa, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 676 i «La insaculació pactada. Barcelona 1640», pàg. 447-455. Joan Lluís Palos, Els
juristes i la defensa de les constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Eumo Editorial, Vic, 1997. siMon, Els orígens ideològics
de la revolució..., pàg. 310-311. Josep CaPdeFerro, Joan Pere Fontanella (1575-1649): Un advocat de luxe per a la ciutat de Girona, 
tesi doctoral UPF, 2010 i Ciència i experiència: el jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, Fundació Noguera,
2012.

69. Florensa, El Consell de Cent. Barcelona..., pàg. 680.
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http://ccuc.cbuc.cat/record=b1785684~S23*cat
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Mercaders que han acabat Mercaders que resten Mercaders que entren
Christophol Mercer Christophol Sangenis Pere Joan Xirau
Francesch Coll Rafel Ferran Damia Vilardaga
Francesch Catha Rafel Mercer Joan Bruguera
Onofre Massanes Pere Pau Vives Baldiri Miquel Sonies
Joseph Rubia Leonart Serra Agustí Novell
Pau Albaret Francesch Rocha Bernat Gatell
Jaume Magrinya Joan Soler Jaume Pi
Miquel Puigventos Thomas Pasqual Sebastià de Cormelles
Miquel Angel Salabert (òbit) Luys Miralles Hieronym Feu
Hieronym Mathali Luys Claresvalls Balthezar Riba
Barthomeu Pla Francesch Ros Ramon Roger
Pau Fontanet Gaspar Salla Antoni Roig
Pere Pau Vinyols Miquel Cudina Hierònym Resplans
Miquel Planes Rafel Mathali Miquel Garcia
Balthezar Foch Miquel Joan Rossell Francesch Fons menor
Pau Bonadona Pere Antoni Mercer en lloch 

de J.P. Ferrer
Francisco Moreig (òbit) y 

foren aptes Josef (sic) Ximenis

Artistes que han acabat Artistes que resten Artistes que entren
notaris de barCelona notaris de barCelona notaris de barCelona

Joan Ramon Rafeques Epiphanio Teres Narcis Hieronym Llado
Francesch Casanoves Rafel Pellicer Joseph Galcem
Joan Salines Luys Collell Hieronym Sabata (òbit)* y en 

son lloch Francesh Pla
Onofre Soldevila Ramon Jaume Huguet (òbit) Francesh Pons
Miquel Mora Steve Gilabert Bruniquer 

(òbit) y en son lloc Pau 
Passoles

Hieronym Lentisclar                   

notaris reials70 notaris reials notaris reials

Antoni Aleix Cezilles Salvador Riambau Pere Mallol
Pere Trelles Jaume Vila Jaume Agramunt
esPeCiers esPeCiers esPeCiers

Hieronym Vidal, apothecari Amador Vilar, droguer Antoni Joan Brasso, apothecari
Joan Salvador, apothecari Pau Ferrer, droguer Pere Pau Amat, droguer
Hieronym Jorda, apothecari 
(òbit)

Gabriel Cases, apothecari,71 
*òbit y fou extret Joan Vela
Rubio, apothecari

Gaspar Silvestre, apothecari

Jaume Vilasecha, apothecari Rafel Planes, droguer Bernat Carrere, apothecari
Francesch Ferrer, droguer 
(òbit)

Valenti Serra, apothecari Gabriel Soler, droguer

Candeler de Cera Candeler de Cera Candeler de Cera

Pau Canals, candeler de cera 
(òbit)

Miquel Savado, candeler de 
cera

Pau Oliver, candeler de cera

Cirurgians Cirurgians Cirurgians

Bernat Faura Luys Alberich Antoni Carreres
Pere Cisa Jaume Texidor Damia Vilar
Miquel Piquer Onofre Soler Francesch Monsalvo

70. L’escrivà del Consell de Cent anotava al Llibre de Deliberacions els noms i a la dreta posava un claudàtor amb l’ofici. A sota del
títol de notaris reials va escriure la paraula òbit, no pas a continuació de la persona extreta, com en els altres casos, per tant,
considerem que fa referència a les dues persones que són òbits, no només a la línia horitzontal de coincidència amb la segona
persona. 

71. Els asteriscs que assenyalem són per indicar que l’escrivà fa una crida per posar la informació complementària normalment al
final del grup estamental, ja que al marge esquerre de la caixa del text no sempre tenia espai suficient.
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Menestrals que han acabat Menestrals que resten Menestrals que entren
Hieronym Ratera, argenter Guillem Pujol, fuster bosquer Miquel Oliveres, argenter
Pere Lobet, fuster caixer Macia Gener, argenter Marçal Oluja, fuster bosquer
Steve Piferrer, parayre Joan Maduxer, blanquer Rafel Vinyals, parayre
Joan Oliver, manya Antoni Roig, parayre Pau Miquel, sabater
Hieronym Gomis, sastre Onofre Xures, sabater Gaspar Goget, manya
Francesch Antoni Llanussa, 
sabater

Pere Rovira, sastre Joan Cardo, sastre

Luys Calmells, mestre de cases Hieronym Morato, mestre de 
cases

Antoni Marçal, mestre de cases

Joseph Mauri, celler Antoni Costa, celler Hiacintho Squer, (...)
Miquel Angles, gerrer Francesch del Abad, rajoler Miquel Passoles, escudeller
Jaume Soler, vidrier Hieronym Sato, mariner Salvi Soler, texidor de lli
Francesch Guardiola, barreter Steve Burgues, guanter Pere Pujades, hortola
Gabriel Vergonsa, calceter Francesch Serra, corredor de coll Joan Steve, flassader
Pau Falquera, matalasser Francesch Perez, corder Pere Joan Bardina, beyner
Miquel Darder, boter Pere Joan Pujalt, texidor de 

llana
Joseph Miquel, spaser (òbit)* fou 

extret Antoni Ramon, spaser
Miquel Palet, assahonador Joan Pich, cotoner Joan Forner, assahonador
Joan Baptista Darder, flequer Francesch Mates, daguer en 

lloch de Jaume Balle 
Miquel Duran, carnicer
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Annex. Procés d’elecció del Consell de Cent. Any consular 1641

    CONSELLERIA 
5 consellers 

COMISSIÓ D’INSACULACIÓ 

          NOUS JURATS 

          VOTACIÓ BOTONS 
   BLANCS  O  NEGRES 

 (-)                (+) 

Dotzena d’habilitadors + Conselleria 

   CONSELL DE CENT 
       144 jurats per ocupar  
       216 escons en total 

FONT: AHCB, 1B-II, Registre de Deliberacions, 150, (30-XI-1640 a 22-XII-1641), f. 2-5v. Resum i elaboració de l’autora.
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Nació, pàtria, província i terra. Conceptes del vocabulari polític 
i patriòtic en el Dietari de l’Antich Consell Barceloní durant la 
Guerra de Successió (1705-1714)

Cristian Palomo Reina* 

A causa de la gran mutabilitat del llenguatge i la semàntica, el coneixement del vocabulari 
històric resulta clau per a l’avenç científic de la història del pensament. Necessitem aquest 
saber per tal d’albirar millor la mentalitat dels homes i dones precedents i, així, aproxi-
mar-nos a la seva forma de viure i comprendre el món, si bé potser no totalment, com a 
mínim de manera menys anacrònica. Per això, en aquesta comunicació es durà a terme 
un estudi d’alguns conceptes del vocabulari històric relacionats amb la identitat patriòtica 
dels catalans, en un període de conflicte com fou la Guerra de Successió per a la monar-
quia d’Espanya, que es batallà en el principat de Catalunya entre 1705 i 1714.1

Per a la seva realització, s’exposarà una breu síntesi, a partir de la bibliografia es-
pecialitzada, dels significats històrics d’alguns dels termes més rellevants del vocabulari 
político-patriòtic de la Catalunya baixmedieval i moderna: «nació», «pàtria», «província» 
i «terra», alhora que es realitzarà una anàlisi quantitativa i semàntica dels mateixos mots 
compresos en les pàgines del dietari del Consell de Cent –institució protagonista del con-
flicte en el front català– del període suara al·ludit. Finalment, es farà un balanç per veure 
en quina mesura aquests conceptes estaven relacionats amb una identitat patriòtica ca-
talana que, si bé comptava amb elements culturals com la llengua, tenia com a base ele-
ments polítics tals com la fidelitat al sobirà, la pertinença juridicopolítica al principat de 
Catalunya o les contraidentitats en relació als invasors forans i als autòctons considerats 
traïdors.2 

Tanmateix, abans de començar, cal fer una sèrie de constatacions.
En primer lloc, el fet de fer nòmina dels significats que tingueren les predites veus al 

llarg de tants segles és necessari, car, tal i com ens indicà Reinhart Kosselleck, des de l’al-
ta Edat Mitjana fins a l’època de les Llums era corrent que les paraules dels llenguatges 
polític, social i jurídic acumulessin, amb el pas del temps, una plètora de significats.3

En segon lloc, cal fer notar una certa rellevància en el fet d’estudiar l’aspecte semàntic 
de la identitat patriòtica catalana en un període bèl·lic. D’una banda, perquè, tal i com 
ens indica la historiografia especialitzada,4 tant la guerra com les contraidentitats que se’n 

* Grup de Recerca Manuscrits (UAB).
1. Aquesta recerca s’emmarca en la producció de la tesi doctoral de Cristian Palomo Reina: Identitat i vocabulari polítics a Catalunya 

durant la Guerra de Successió, dirigida per Antoni Simon i Tarrés i per Ignasi Fernández Terricabras, dins del Programa de
Doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Sobre el nostre posicionament en els debats sobre l’existència de nacions abans del nacionalisme contemporani i sobre les
característiques de la identitat patriòtica catalana en el segle xviii, vegeu: Cristian PaloMo reina, «La identitat nacional cata- 
lana al segle xviii. La Guerra de Successió i el règim borbònic», dins Flocel sabaté (dir.), Anàlisi històrica de la identitat catalana, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, pàg. 83-100.

3. Reinhart KoselleCK, «Historia de los conceptos y conceptos de historia», Ayer, 53 (2004), pàg. 27-45.
4. Hagen sChulze, Estado y nación en Europa, Barcelona, Crítica, 1997, pàg. 99-100; Anthony D. sMith, Nacionalismo y Modernidad: 

un estudio crítico de las teorías recientes sobre naciones y nacionalismo, Madrid, Istmo, 2000, pàg. 153-154 i Antoni siMon tarrés,

https://uab.academia.edu/CristianPalomoReina
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6323921~S23*cat
https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer53_HistoriaConceptos_Fernandez_Fuentes.pdf
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deriven resultaren ser un element fonamental a l’hora de consolidar les identitats patriò-
tiques pròpies dels pobles de l’Europa de l’Antic Règim, tot i no ser, en la majoria de casos, 
el seu factor generador. I, d’altra banda, perquè el factor bèl·lic, així com el de les contra- 
identitats, no només foren elements de consolidació, sinó també d’exaltació de les identitats, 
cosa que, molt possiblement, ens pot permetre treballar una documentació històrica on el 
vocabulari polític i patriòtic és prou més abundant que en períodes de pau. 

En tercer lloc, sobre la font, és necessari remarcar la importància del Dietari de l’Antic 
Consell Barceloní. Una sèrie documental redactada pels successius escrivans racionals  
del Consell de Cent entre 1390 i 1714, en la qual s’anotaven diàriament notícies i es cosien 
missives de caire polític, econòmic, administratiu i militar, relacionades amb una entitat 
tan rellevant com era la ciutat de Barcelona. Per confeccionar aquesta comunicació, ens 
hem servit de l’edició realitzada per l’Ajuntament de Barcelona entre 1892 i 1975,5 con-
cretament, dels volums XXV al XXVIII, que corresponen a la dècada de la guerra, la 
transcripció dels quals fou realitzada per Enrique Gubern i dirigida i prologada per Pedro 
Voltes Bou.6 L’escrivà racional d’aquest període fou en Lluís Cases, notari públic de Bar-
celona, que jurà el càrrec i continuà el dietari el dia 30 d’agost de 1698, en substitució del 
difunt notari Joan Guiu.7 

Per últim, advertim els lectors que l’anàlisi que oferim mostra tendències històriques, 
però en cap cas s’ha de considerar com un estudi definitiu sobre el vocabulari patriòtic del 
conjunt de catalans del moment, puix que compta amb destacables limitacions: 

a) S’ha estudiat una única sèrie documental.

b) Aquesta font no només presenta una clara limitació d’estrat social –car totes les
vegades que apareixen les paraules analitzades, aquestes són escrites, pronunciades
i dirigides per i per a l’elit governant–,8 sinó també de tipologia del llenguatge, ja
que únicament contempla un llenguatge de caire institucional.

c) El treball només investiga quatre conceptes de l’univers conceptual político-
patriòtic de la font. Si els analitzéssim tots, sobrepassaríem amb escreix l’espai
d’una comunicació.

d) També cal tenir sempre present que si és impossible conèixer a la perfecció el món
de la semàntica de l’actualitat, la dificultat augmenta notablement per períodes del
passat, més encara si parlem de l’Antic Règim i de recular centúries. D’ aquests
períodes, comptem només amb les fonts escrites que s’han conservat, i sabem que
els significats del qualsevol mot podrien ser més i, potser, molts més dels que ens
mostra tot aquest conjunt documental. De fet, podrien ser tants i tan variats com
capaces de crear-ne i emprar-los eren les ments dels autors de l’època. Si a això li
sumem la dificultat que representa per a l’investigador de la semàntica del passat la
correcta abstracció del món semàntic del present –que només pot aconseguir través
del coneixements dels qui l’han precedit en aquest esforç i de la seva capacitat
per fer interpretacions històricament operatives–, s’evidencia que, com sol passar

Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Barcelona, Abadia de Montserrat, 
2005, pàg. 235-268.

5. Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, XXVIII vol., Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
1892-1975. Abasta el període de 1390-1713. 

6. Manual..., XXV-XXVIII, 1972-1975.
7. Manual..., XXIII, pàg. 43 i 45.
8. Només hi ha un cas del 1706 on l’autor documental i els emissors d’un informe no pertanyen a l’elit social, car són dos mestres de 

cases i un fuster (Manual..., XXV, pàg. 254).

https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3342952~S23*cat
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20


Nació, pàtria, província i terra. Conceptes del vocabulari polític i patriòtic en el Dietari de l’Antich Consell Barceloní durant la Guerra de Successió (1705-1714) 217

en tota investigació històrica, qualsevol humana pretensió de conèixer-ho tot a la 
perfecció és una aspiració tan lloable com quimèrica.

Nació

En el dietari del Consell de Cent, les paraules «nació», «nacions», «nación» i «naciones» 
sumen 45 aparicions entre els anys 1705 i 1714. 24 cops en la documentació cosida al die-
tari, escrita per autors diversos, mentre que les 21 vegades que resten són obra de l’escrivà 
racional. D’aquestes darreres, només són 4 les ocasions en què representa que en Cases 
anota la paraula «nació» motu proprio, sense que estigui reproduint el que ha dit un altre.

Pel que fa a la cronologia de les aparicions: 

Any Número d’aparicions
1705 7
1706 4
1707 1
1708 4
1709 3
1710 5
1711 5
1712 9
1713 4
1714 3
Total 45

Pel que fa a la semàntica, cal dir que, a inicis del segle xviii, el concepte «nació» comptava 
amb un bon grapat d’accepcions.9 Una d’elles era el significat original que servia per de-
signar col·lectius d’individus que havien nascut en un mateix indret (vila, ciutat, contrada, 
país). 

Les quatre vegades que l’escrivà racional empra el mot, per voluntat pròpia, ho fa amb 
aquest significat. Primer, l’any 1708, ens parla de James Stanhope, el «general Estanoch, 
de nació inglès».10 Després, el 1713, ens fa esment de tres judicis de prohoms celebrats 
a Barcelona, on es jutja: «Vicente Martínez, de nació valencià», acusat de ser un espia 
borbònic; «un pres que’s diu Andreu Méndez, de nació portuguès» condemnat per crim 
de lesa majestat per passar-se a l’enemic; i un altre reu «de nació gallego» que fou con-
demnat a galeres per lladre.11

9. Per a una explicació més desenvolupada de l’evolució semàntica de «nació», tant general com específica de la Catalunya dels
casals d’Aragó i d’Àustria, vegeu: Antoni Mas, Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles xiv i xv, Ciutat 
de Palma, Lleonard Muntaner, 2005; Xavier torres, Naciones sin nacionalismo: Cataluña en la monarquía hispánica, siglos xvi- 
xvii, València, Universitat de València, 2008; Agustín rubio vela, El patriciat i la nació. Sobre el particularisme dels valencians en 
els segles xiv i xv, Castelló/Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012; Flocel sabaté, «Identitat i representativitat
social a la Catalunya baixmedieval», dins Àngel Casals (dir.), El compromís de Casp: negociació o imposició?, Cabrera de Mar,
Galerada, 2013, pàg. 53-93; Flocel sabaté, «L’origen medieval de la identitat catalana», dins Flocel sabaté (dir.), Anàlisi 
històrica..., pàg. 19-47 i Mateo ballester, La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y mitos, 
Madrid, Tecnos, 2010, especialment les pàg. 430-443.

10. Manual..., XXVI, pàg. 93. 
11. Manual..., XXVIII, pàg. 98, 127 i 128.
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Amb aquest mateix sentit de col·lectiu d’origen comú, també trobem el concepte «na-
ció» o «nacions» per anomenar els diversos grups en què es divideixen els humans, com 
podem observar en un document de 1709 entregat pel Braç Militar al Consell de Cent. En 
el text, consten les objeccions del primer a un memorial presentat al rei Carles pel magis-
trat de la Llotja de Mar, en què es parla de la consideració per la figura dels mercaders 
que varen tenir i encara tenen «los antiguos romanos y otras naciones de la Europa».12 
De la mateixa guisa semàntica s’observa el mot l’abril de 1713, en una carta transcrita per 
l’escrivà en la qual els consellers escrivien, amargament, al virrei comte de Starhemberg, 
advertint dels perjudicis a la glòria de l’emperador Carles d’Àustria en deixar a la seva 
sort els catalans, puix «totas las nacions estranyarian la resolució de sa magestat de aban-
donar-nos».13

D’aquest primer significat es derivava un altre, que s’emprava per denominar com a 
«gent de nació» els estrangers i, amb el temps, per designar la composició dels exèrcits «en 
nacions», si bé aquests estaven compostos de gent de diversos orígens geogràfics. Aquest 
significat també és present en la documentació del Consell. Trobem al·lusió a l’estrangeria 
de les nacions en una carta on els consellers manifesten a Carles d’Àustria que l’abun- 
dor de moneda de plata podria posar en perill el bon govern econòmic al «llenarse Cata-
luña de moneda corta y dar motivo a las naciones estrangeras»14 a què la introdueixin i, 
encara, adulterada. Així mateix, no hi manquen tampoc 6 aparicions de la paraula rela-
cionada amb el món militar, com, per exemple, en una carta de Carles III als consellers, 
datada del 17 de setembre de 1706, en què el secretari Vilana Perlas escriu en nom del rei 
sobre les «differentes naciones de que se componen las tropas de mis aliados».15

Tot i que a finals del segle xiii aparegué l’expressió «nació catalana» per denominar 
la comunitat etnolingüística cristiana i catalana estesa per una àmplia geografia mediter-
rània, i políticament vinculada als diversos reis del casal català d’Aragó, en tots els casos 
en què en el conjunt documental que estudiem apareix la locució «nació catalana» o la 
paraula «nació» associada als catalans (29 vegades), es refereixen sempre als catalans del 
principat de Catalunya i mai al conjunt de catalanoparlants que, inclouria, com a mínim, 
valencians i mallorquins. Això succeeix pel fet que la consolidació política del principat de 
Catalunya i dels regnes de Mallorca i València com a entitats polítiques diferenciades féu 
disminuir l’ús d’aquesta accepció en el segle xv i, sobretot, en els segles xvi, xvii i xviii, 
alhora que comportà un reajustament geogràfic de la locució «nació catalana» a l’àmbit 
exclusiu del Principat, produint dos nous significats amb una tendència a ser cada cop més 
usats a mesura que finia l’Edat Mitjana i discorria l’alta Edat Moderna. 

D’una banda, un significat que identifica els habitants del Principat com a «nació ca-
talana», que està caracteritzada per uns tòpics etnoculturals (catalanoparlants, bons cris-
tians i molt catòlics, per citar alguns) o caracterològics i humorals (valents, ferotges, tre-
balladors, etcètera), produïts pel clima, la geografia o la voluntat de Déu. Això feia, per 
exemple, que el caràcter de la nació pogués ser observat per forans fins al punt d’arribar a 
estimar-la, o que el conjunt de la nació pogués sentir-se orgullós d’un membre pel seu fer-
vor religiós, com ens ho mostra la documentació del consell barceloní en 5 ocasions. Així, 
per exemple, el 1711, el marquès de Trivié s’acomiada dels consellers indicant-los que s’ha 
hostatjat a la ciutat comtal durant quatre anys i dos mesos «en cuyo discurso el conocimien- 
to del carácter de la Nación, formado de los mejores principios phísicos y morales que  

12. Manual..., XXVI, pàg. 289.
13. Manual..., XXVIII, pàg. 75.
14. Manual..., XXV, pàg. 258.
15. Manual..., XXV, pàg. 153.
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en cualquiera otra se puedan observar, me ha inspirado una verdadera estimazión»16 que 
conservaria per sempre. També, el 1712, la màrtir santa Eulàlia és considerada pels con-
sellers com a filla i «honrra de tota la Nació».17

D’altra banda, un significat que identificava els naturals18 del Principat com un col·lec-
tiu d’individus organitzats políticament i caracteritzats pel gaudi d’una sèrie de drets, pri-
vilegis i llibertats que els eren propis com a catalans. En aquest sentit, la “nació catalana” 
era una entitat capaç de fer accions polítiques com, per exemple, ser representada per una 
assemblea parlamentaria, mantenir-se fidel al seu príncep i lluitar per seva la causa, de-
fensar el Principat dels invasors, aliar-se amb altres nacions, lluitar per la salvaguarda, la 
recuperació i l’augment dels seus drets i privilegis col·lectius, anant la seva sort aparellada 
amb la del bé públic. Tenim un exemple en l’opuscle Lealtad Catalana del 1714: 

Sólo las resoluciones que se toman en Cortes de un Reino o provincias, son las que 
se atribuyen a la nación (...). La nación, que sólo se representa en sus Brazos unidos. 
Toda la nación catalana, junta en los Brazos resolvió el defenderse por el rey en cuyo 
dominio estaba.19 

Consegüentment, en la font documental que ens ocupa, la resta de cops (24 vegades) en 
què el terme «nació» parla dels habitants del Principat ens remet als catalans com una 
comunitat política. 

Així, el 19 d’octubre de 1705, l’escrivà Cases transcriu una carta de lord Peterborough 
en la que explica als consellers que la reina d’Anglaterra li ha encomanat intercedir per 
Barcelona i els catalans davant Carles d’Àustria, per tal que aquest s’inclinés tant a «man-
tener y conservar a esta Ciudad y cathalana nación, no sólo aquella continuaçión de privi-
legios con que hasta ahora se havia visto honrrada» com a «suplicarle se dignara de añadir 
a ella muchos de nuevos».20

El 12 novembre del mateix any, l’escrivà cusí al dietari una carta. Era del Braç Militar 
adreçada al Consell de Cent i indicava que les institucions s’havien de preparar legalment 
per defensar les lleis del Principat en les properes Corts, cosa que aniria en «major servey 
de sa magestat, conservació dels privilegis y prerogativas del Principat y crèdit de la nació 
catalana».21 

El 25 de març de 1706, l’escrivà també ens deixà anotat que una ambaixada del Consell 
de Cent visità l’ambaixador del rei de Portugal i li indicà que «en conformitat de la unió de 
la nació cathalana y portuguesa, la Ciutat sempre estaria prompte al que fora de major 
servey de dit senyor don Pedro».22

El 27 d’agost de 1707, és cosida una carta del govern de Barcelona al rei on li recorden 
que, per llei, un natural del Principat té dret a ocupar una plaça en el Consell Reial de 
Mallorca, i li reclamen que, havent quedat dues vacants, ha «provehït vostra magestat 

16. Manual..., XXVII, pàg. 200.
17. Manual..., XXVIII, pàg. 151.
18. Ser natural implicava, més enllà d’haver nascut en un territori, una relació políticojurídica. D’una banda, el natural d’un domini

políticoterritorial posseïa una sèrie de drets i deures, així com la possibilitat d’ocupar uns càrrecs polítics i administratius als quals 
no podien, en teoria, aspirar els estrangers. D’altra banda, en aquest domini sempre hi havia un poder sobirà –normalment un
príncep– del que es podia ser súbdit natural si existia una reciproca relació política basada en la fidelitat. torres, Naciones..., 
pàg. 225-248.

19. Joaquim albareda, «El xviii: un segle sense política?», dins Jaume renyer i Enric Pujol (dirs.), Pensament polític als Països
Catalans, 1714-2014: història i prospectiva, Barcelona, CETC, Pòrtic, 2007, pàg. 71-92. La cita a la pàg. 75.

20. Manual..., XXV, pàg. 60.
21. Manual..., XXV, pàg. 231.
22. Manual..., XXV, pàg. 107.
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a subgectes que no són cathalans, lo que apar cedir en notable prejudici del lustre de la 
Nació Cathalana».23

El 2 de juliol de 1711, es cus una carta dirigida als consellers de part del general bri-
tànic duc d’Argyll, escrita en català, on indica que volia «posar en notícia del consistori 
las memòrias y gran estimació en que estava la reyna de la Gran Bretanya de què la nació 
catalana se hagués singularittat y esmerat tant en servey y obediencia del senyor Carles 
tercer».24

Uns dies després, la Diputació expressa a l’emperadriu el seu temor a què sigui con-
certada una pau a Utrecht i quedi «sens llibertat Cathalunya ab lo derramament de sanch 
y avers infructíferos, y lo que és més, mal·lograda la constitució primera establerta en la 
Cort General de 1706 en què se declara ab singular valor y glòria de la Nació cathalana 
(no obstant de ser molt serca de esta Capital los dos exhèrcits del duch de Anjou), com-
petir tota la monarquia al senyor Carles tercer, nostre adorat monarca, ab exclusió de la 
casa de Fransa, faltant-se al mateix temps al jurament prestat».25 

El 17 de juny de 1713, els Tres Comuns supliquen a l’almirall britànic Jennings que 
intercedeixi per ajudar-los a mantenir els privilegis del Principat, que eren «lo més preciós 
y apreciable de tota la Nació catalana, que ab tanta glòria à sabut en tot temps merexer».26

El 26 de febrer de 1714, és cosida per l’escrivà racional una carta, on els comuns de-
manen diligència al governador de Catalunya, Pere de Torrelles i Sentmenat, a l’hora 
d’administrar justícia contra els qui havien comès el crim de «tractar secretament ab lo 
enemich, conduint-se avisos y correspondèncias tant perniciosas al bé públich y a la con-
veniència de la Nació, com la gran prudència de vostra senyoria sabra compendrer».27 

També amb connotacions polítiques trobem en tres casos el concepte «nació» no apli-
cat als catalans, sinó als naturals o als súbdits dels regnes de la Corona d’Aragó o dels 
regnes d’Espanya, o bé del regne de França.

En el cas de la Corona d’Aragó, hem de dir que, des de mitjan segle xiv i sota l’aspira-
ció unificadora del rei d’Aragó, apareix en la documentació una nació catalanoaragonesa 
referida no a tot el conjunt dels súbdits cristians del rei d’Aragó, sinó únicament als ibè-
rics i balears. Aquesta, que és anomenada amb expressions com «nació del rei d’Aragó» 
o «nació aragonesa, valenciana i catalana» o, simplement, «nació catalana» –puix que per
raons de demografia, llengua, i moviments comercials internacionals, els súbdits de la Co-
rona d’Aragó eren majorment coneguts com a catalans–, adquirí ràpidament un notable
sentit polític, car podia fer accions com ésser fidel a un sobirà o dinastia, lluitar contra
enemics o relacionar-se amicalment amb altres nacions. Tanmateix, tot i que tingué un ús
notable en el segles xiv i xv, la utilització d’aquesta accepció anà decaient en els segles xvi

i xvii, tant perquè els reis deixaren de fomentar-la com per la consolidació dels diversos
regnes i principat catalanoaragonesos, i l’augment de les seves relacions en un sentit cen- 
trífug, ja sigui per inèrcia pròpia o induïda des de la cort de Madrid.28 Dit això, si anem a la
documentació barcelonina del segle xviii, el 10 de desembre de 1709, el secretari de Josep
de Cardona, comte de Cardona, entregà al Consell de Cent una còpia del document amb
què el rei Carles concedeix al comte la grandesa d’Espanya. En aquest document, redac-
tat per Vilana Perlas, el monarca explica que «mi Corona d’Aragón» el va escollir com
a rei i senyor natural, tot i l’amenaça de França. Ara, la predita Corona està «empeñada

23. Manual..., XXVI, pàg. 194.
24. Manual..., XXVII, pàg. 187.
25. Manual..., XXVIII, pàg. 165.
26. Manual..., XXVIII, pàg. 243.
27. Manual..., XXVIII, pàg. 125.
28. siMon tarrés, Construccions..., pàg. 148-154.
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a colocar sus naturales en el lugar inmediato de mi estimación y ostentar en lo porvenir la 
memoria de tan garvoso acuerdo, para que la ansia de esta gloria estimule a las naciones a 
abrazar a las de igual justicia».29 Aquí trobem novament aquest significat dels segles xiv i 
xv, que tracta de forma implícita el conjunt d’habitants dels regnes de la Corona d’Aragó 
com una nació, ja que pot ser imitada en justes accions, com la de decantar-se per la causa 
austriacista, per altres nacions. 

Pel que fa a l’ús de l’expressió «nació espanyola», cal dir que, entre el segle xv i inicis 
del xviii, s’han identificat diversos significats que coexistien amb nacions hispanes, com 
l’aragonesa, la navarresa, la valenciana, la castellana, la portuguesa o la catalana, que 
venim tractant. Un de geogràfic, que s’emprava per referir-se normalment als oriünds de 
la terra d’Espanya, és a dir, als originaris de la península Ibèrica. I un de polític, que iden-
tificava com a membres de la «nació espanyola» el conjunt de súbdits, ibèrics o no, dels 
sobirans cristians espanyols, ja fossin quatre reis a inicis del segle xv o un únic monarca 
a inicis del xvii. Tanmateix, fou en aquest segle quan, en consonància amb un ideal uni-
formitzador i castellanista de l’elit dirigent de la cort de Madrid,30 aparegué, de la mà de 
personatges com el comte-duc d’Olivares, un nou significat de «nació espanyola», la que, 
com aquella nació catalanoaragonesa fomentada pels reis d’Aragó del segle xiv, cercava 
la unitat identitària entre els súbdits peninsulars, alhora que aspirava a la unificació del 
cor de la monarquia, els regnes d’Espanya, a partir de Castella.

El 20 de desembre de 1712, es cus al dietari una missiva dels Tres Comuns a l’empera-
dor en què li demanen que, malgrat la retirada de les forces de la Gran Bretanya, el Sacre 
Romà Imperi continuï la guerra contra els Borbó. En el segon paràgraf, li recorden que 
els seus invictes predecessors sempre han mantingut i exaltat l’Imperi i que «a esta felicitat 
ha contribuhït Espanya, ditxosament affavorida ab lo legítim domini dels antecessors de la 
augustíssima casa de Austria, y agermanada ab lo Imperi en suau correspondencia per lo 
discurs de centúrias, devent-los la Nació espanyola los majors timbres. Y si est continent 
(que figura lo cos de la monarquia), per sa irreparable desgràcia restava en domini del 
sereníssim duch de Anjou quedaria lo Imperi destituhït de esta antigua unió, convertint-se 
en oposició a la augustíssima casa de vostra cesàrea magestat los regnes que sempre han 
blazonat ésser sos lleals vassalls y constants aliats de l’Imperi».31 Com podem veure, parla  
d’Espanya en sentit geogràfic, car és el continent on figura el cos o part principal de 
la monarquia hispànica, mentre que la locució «nació espanyola» és política: equival a la 
població del conjunt de regnes peninsulars que han tingut l’honor d’ésser governats per 
dos reis que s’havien cenyit la corona imperial germànica. 

En darrer lloc, la nació francesa ens apareix l’octubre de 1705, quan el virrei borbònic 
Francisco Antonio Fernández de Velasco signa amb el comte de Peterborough les capi-
tulacions de Barcelona. En el punt XXII d’aquestes, Fernández de Velasco demana que 
quedin garantides les vides i hisendes «de todos los naturales, franceses y cónsul de esta 
nación que reside en esta Ciudad, y demás estrangeros, assí vezinos y abitantes de esta 
Ciudad, como de qualesquier otros lugares y parages del Principado de Cathaluña».32

29. Manual..., XXVI, pàg. 321-322.
30. siMon tarrés, Construccions..., pàg. 42-133.
31. Manual..., XXVIII, pàg. 179.
32. Manual..., XXV, pàg. 203. 
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Pàtria

En la font dietarística que ens ocupa, entre els anys 1705 i 1714, el terme català «pàtria» 
i el castellà «patria» apareixen 27 cops entre els dos. D’aquests 27, trobem 16 en la docu-
mentació cosida i 11 en el dietari anotats per l’escrivà racional, sense ser-ne cap d’aquests 
anotat per la seva pròpia iniciativa. 

La cronologia de les aparicions és la següent: 

Any Número d’aparicions
1705 6
1706 4
1707 1
1708 0
1709 2
1710 0
1711 5
1712 1
1713 7
1714 1
Total 27

La veu «pàtria», d’origen clàssic, podia posseir un grapat d’accepcions en la Catalunya 
d’inicis del segle xviii.33 D’una banda, des de l’alta Edat Mitjana, s’emprava per remetre al 
paradís (pàtria celestial), mentre que, de l’altra, s’usava per fer referència a l’espai geogrà-
fic de naixença d’un individu (poble, ciutat, regió, país), puix que etimològicament vol dir 
«terra dels pares», trobant-se ja en el segle xiv un exemple del fet que aquest espai és Ca-
talunya. Però com que Catalunya no és només un espai geogràfic, sinó també un ens polí-
tic, apareix en els segles xiv-xv –i es manté fins al període que analitzem, prenent especial 
rellevància en períodes bèl·lics guerracivilistes com la Guerra Civil catalana (1462-1472), 
la Guerra dels Segadors (1640-1652/59) o la conflagració austroborbònica del xviii– una 
nova accepció de «pàtria» que remet directament al principat de Catalunya com a entitat 
política, sinònim o contenidor de les lleis paccionades catalanes.

En la documentació estudiada, dels 27 casos, en 26 el mot es refereix al Principat, 
mentre que en l’ocasió que resta, «pàtria» fa al·lusió al regne de Castella.

Aquesta darrera és clarament política: el 12 de març de 1713, en una carta a l’empera-
dor, els Tres Comuns rememoren l’aixecament austriacista hispà, primer de Catalunya i 
després d’Aragó, per referir-se, a continuació, al cas de Castella. Aquesta, «dominada de 
superiors tropas enemigas, no pugué concòrrer a esta gloriosa asanya, explican la finesa 
de sos naturals tantas famílias que abandonaren sa Pàtria».34 S’observa una accepció tan 
geogràfica com política. Els Comuns no només esmenten la pàtria castellana com a lloc, 
ja que es refereixen als castellans com a naturals i parlen de la fidelitat de molts d’ells a la 
Casa d’Àustria, cosa que els ha comportat l’exili. 

De la resta, referides totes a Catalunya, podem distingir 25 vegades on hi ha una in-
tencionalitat política clara.

33. Per a una explicació més desenvolupada i dotada de múltiples exemples de la paraula «pàtria» a la Catalunya medieval i alt-
moderna, vegeu: Flocel sabaté, El territori de la Catalunya medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’edat mitjana,
Barcelona, Rafael Dalmau, 1997, pàg. 349- 351; torres, Naciones..., pàg. 104-113.

34. Manual..., XXVIII, pàg. 217.
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En 14 ocasions, «pàtria», referida a Catalunya, se’ns presenta acompanyada de termes 
jurídics tals com: privilegis, immunitats, usos, costums, prerrogatives, constitucions, capí-
tols de Cort, actes de Cort, lleis i drets de la pàtria. Per exemple, el 4 d’octubre de 1705, 
el síndic del General entregà al Consell de Cent un document amb les proposicions del 
General i de la Diputació, per si tenia lloc la capitulació de Barcelona enfront de l’armada 
aliada que defensava la causa de l’arxiduc d’Àustria. La quarta proposició diu així: 

Que, per quant lo que·s troba estatuhït y ordenat per Corts, no·s pot declarar, revocar 
ni annul·lar, sinó en altres Corts Generals, sie observat perpetuament tot lo que se 
és fet y executat segons lo disposat, estatuhït y ordenat per constitucions, capítols de 
Cort, privilegis y altres lleys y drets de la pàtria.35

Mentre que, en 11 ocasions, el principat de Catalunya, com a pàtria, se’ns presenta com 
una entitat que, equiparant-se amb Déu i el rei, ha de ser objecte de zel i devoció per part 
dels catalans, que han de mirar pel seu bon estat i conservació, honorar-la, servir-la, amar-
la i defensar-la, fins a la mort si fos necessari. Veiem-ne algunes mostres. 

El 12 d’agost de 1709, es cus al dietari un document amb les objeccions que el Braç 
Militar vol manifestar al rei sobre un memorial que el magistrat de la Llotja de Mar ha-
via presentat anteriorment al monarca. En el document, els militars recorden a Carles 
d’Àustria que «el estamento militar de Cathaluña, una viva representación de aquellos 
insignes héroes y valerosos campeones, magnates, nobles, barones, cavalleros y hombres 
generosos que, a expensas de su propia vida y sangre, y grande dilapidación de bienes y 
patrimonio, no sólo conquistaron y deffendieron la propia Patria, pero aún (...) extendie-
ron el dominio de sus reyes y condes a tan dilatados y famosos Reynos».36

El 15 de gener de 1711, ens informa l’escrivà que els presidents dels Tres Comuns 
van fer al rei unes recomanacions militars sobre la situació de la ciutat de Girona, sabent 
que Carles III les admetria, car «las dicta lo amor y lealtat per lo major servey de Déu, de 
vostra magestat y la pàtria».37

El 26 de juny de 1713, es cus una carta en la que els astorats membres dels Tres Co-
muns recriminen al virrei Starhemberg l’evacuació de les tropes imperials, sense haver 
arribat a un acord amb l’enemic sobre la conservació dels privilegis del Principat. Així, 
diuen: 

Se ofereix dir a vostra excel·lència que com lo que’ns proposa sia molt distinct del que 
los Comuns tenian consebut, causa la expresió de vostra excel·lència un pasmo en los 
cors d’estos naturals que inseparables de la innata fidelitat que conservan a nostre rey 
y senyor, com de la honrra y amor de la pàtria y del comú benefisi.38

L’altre ocasió on «pàtria» al·ludeix a Catalunya sembla posseir un significat potser més 
geogràfic que polític, puix que es relaciona amb el fet de ser nadiu, ja que l’escrivà Cases 
deixa anotada l’alegria que mostra el bisbe de Barcelona als ambaixadors del Consell de 
Cent «per trobar-se cathalà y estar en sa Pàtria».39

35. Manual..., XXV, pàg. 197.
36. Manual..., XXVI, pàg. 290.
37. Manual..., XXVII, pàg. 67.
38. Manual..., XXVIII, pàg. 249.
39. Manual..., XXVIII, pàg. 83.
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Província

En el dietari del Consell de Cent, la paraula «província», el seu equivalent castellà, el plu-
ral d’aquest i les formes llatines provinciarum i provinciis, sumades, apareixen 103 vegades 
entre els anys 1705 i 1714: 39 cops escrites per Lluís Cases, 12 motu proprio i 64 vegades en 
la documentació annexa. Pel que fa a la cronologia de les aparicions: 

Any Número d’aparicions
1705 25
1706 3
1707 23
1708 4
1709 10
1710 3
1711 6
1712 7
1713 22
1714 0
Total 103

Respecte als significats, el concepte «província», també de filiació clàssica, posseïa diver-
ses accepcions.40 

Podem trobar, un parell de cops, el seu significat original remetent als territoris con-
querits pels romans fora de la península Itàlica. Per exemple, en les citades objeccions 
del Braç Militar al memorial del magistrat de la Llotja, el 1709, on el primer recordava 
que alguns emperadors romans varen ordenar «que todos aquellos que se ocupan en la 
negociación y arte de mercaduría en las Provincias»41 no podien ocupar càrrecs públics. 

No obstant, el terme s’havia adaptat a les circumstàncies polítiques de cada moment. 
Un primer significat diferenciat, plenament vigent en els segles medievals i moderns, 

era l’eclesiàstic, que venia de denominar amb aquesta veu una gran porció de territori 
sotmès a una autoritat eclesiàstica superior i que conté diverses diòcesis o diverses cases 
religioses del mateix orde. 

Un altre significat, ja medieval, serviria per designar de forma genèrica un territori, 
contrada, país o continent homogeni, habitualment part d’un conjunt superior. Per tant, 
geogràficament, Catalunya era una província de la península d’Espanya o del continent 
d’Europa, i Espanya era una província d’Europa o del món. 

Una altra gamma de significats eren els polítics. N’hi havia que s’acostaven més al 
significat original i servien per designar regions nominals o administratives –amb poca o 
cap autonomia– d’un domini polític. Per exemple, eren d’aquesta mena de províncies els 
regnes de Toledo, Múrcia o Sevilla, regions de Castella. 

N’hi havia d’altres, però, que convertien al terme «província» en sinònim de regne, 
principat o pàtria. Aquests noms genèrics servien típicament per anomenar estats d’Antic 
Règim,42 normalment vinculats a monarquies compostes, que es definien, sobretot, per 
un mateix dret que els diferenciava completament d’altres comunitats polítiques. Així, els 

40. Per a una explicació més desenvolupada i amb exemples de l’ús del terme «província» en les centúries que ens ocupen, vegeu:
sabaté, El territori..., pàg. 366-367 i torres, Naciones..., pàg. 114-121.

41. Manual..., XXVI, pàg. 295.
42. Amb l’expressió «estats d’Antic Règim» no estem parlant dels sobirans i les seves administracions règies, sinó del seu domini o

dominis (regnes, principats o ducats que formaven monarquies compostes) o de les repúbliques d’aquell període precontemporani. 
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regnes de València, Aragó, Castella, Nàpols o el principat de Catalunya podien anome-
nar-se «províncies» de l’ens imperial i pluriestatal que era la Monarquia d’Espanya, sense 
perdre cap grau d’independència jurídica. 

D’aquesta manera, el concepte apareix 6 vegades fent referència a estats d’Antic Rè-
gim de forma genèrica.

Per exemple, el 6 de maig de 1707, quan, parlant sobre la règia pretensió d’augmentar 
el valor de la moneda, els consellers objecten al rei que «Lo primer inconvenient és lo 
de mutació y aument de monedas que se experimenta en qualssevol Regne y Província 
que sdevinga».43 O, novament, en les objeccions al memorial de la Llotja, el Braç Militar 
recorda el fet de mercadejar «que tal exercicio está prohibido a los militares que impide 
el acenso a los officios públicos y honores de las Repúblicas y Provincias», per continuar 
analitzant sobre aquesta temàtica «lo que observan los más de los Reynos y Provincias de 
la Europa».44 

Però també el podem trobar 4 cops fent referència a la República de les Províncies 
Unides dels Països Baixos. Una mostra la trobem el 22 d’octubre de 1705, quan Cases 
anotà: 

Formaren las cartas als senyors emperador, emperatriz reynant, emperatriz viuda, 
reyna de la Gran Bratanya y Estats Generals de las Províncias Unidas.45

Sobre l’aplicació del terme a Catalunya, cal dir que, si bé ja des de l’ocàs medieval podem 
trobar el terme «província» aplicat al principat de Catalunya, ja sigui en un sentit geogrà-
fic o polític, no és fins a l’inici de la dissetena centúria quan el seu ús, especialment en els 
escrits institucionals, es multiplica exponencialment. En conseqüència, aquest concepte 
apareix 91 vegades com a nom per referir-se al principat de Catalunya en la documentació 
del Consell de Cent. 

En algunes ocasions, amb un significat nítidament polític:
El 30 de març de 1705, Cases anota el nom i el càrrec de «Joan Batista de Aloy, scrivà 

de manament en la present llochtinència y secretari de Província»,46 perquè els noms de 
càrrecs i d’institucions polítiques, sempre que remeten a Catalunya, ho fan amb les veus 
«principat», «Catalunya» i «província».47

Uns dies després, fou llegida pels consellers una carta del rei Felip de Borbó escrita 
pel secretari marquès del Palacio, on hi consta: «assí mi real jurisdicción y violando las 
Constituciones y privilegios de essa Provincia».48

El 22 de desembre de 1707, els consellers escriuen al rei Carles les següents paraules: 

Haviendo merecido esta Provincia ser la primera de España que logró el suave dominio 
de vuestra magestad.49

43. Manual..., XXVI, pàg. 183.
44. Manual..., XXVI, pàg. 296-297.
45. Manual..., XXV, pàg. 63.
46. Manual..., XXV, pàg. 12.
47. Elisabet MerCadé, «Una aproximació a la idea de Catalunya a partir de l’anàlisi del vocabulari polític emprat per anomenar-la

1701-1702 i 1705-1706», dins Mercè Morales et al. (coord.) L’Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707), Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 2007, pàg. 275-288. 

48. Manual..., XXV, pàg. 13.
49. Manual..., XXVI, pàg. 211.
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Mentre que, el 18 de juny de 1713, es cus al dietari una carta dels Tres Comuns per a 
l’almirall britànic Jennings en què sol·liciten «sos bons officis per a la conservació de la 
llibertat de esta Província».50

En altres ocasions, resulta complicat destriar la part política de la geogràfica.
Per exemple, el 12 de maig de 1705, és cosida una carta on els consellers informen al 

virrei borbònic que han ordenat compres de blat «axí en esta província com en los regnes 
sircumvehïns»51 i, el 16 d’octubre del mateix any, es registra com els consellers es dirigien 
al príncep de Liechtenstein, dient-li que «la Ciutat li donava repetidas norabonas y gràci-
as, com també la benvinguda a esta província».52

Terra

En el dietari del Consell de Cent, la paraula «terra», el seu plural «terres/as» i el castellà 
«tierra», apareixen 62 vegades entre els anys 1705 i 1714. Trobem el concepte 19 cops en 
la documentació cosida al dietari, escrita per diversos autors, mentre que les 43 aparicions 
restants són obra de l’escrivà racional. D’aquestes darreres, 35 són escrites per la seva 
voluntat i 8 són transcripcions. 

Pel que fa al cronologia de les aparicions: 

Any Número d’aparicions
1705 24
1706 12
1707 3
1708 2
1709 4
1710 5
1711 3
1712 0
1713 0
1714 9
Total 62

S’observa una evident coincidència entre l’augment de l’ús del concepte i els períodes en 
què Barcelona es troba assetjada, 1705-1706 i 1713-1714, pel motiu que l’escrivà racional 
l’empra tot sovint, amb sentit terrestre i material, per poder descriure els fets bèl·lics que 
afecten la ciutat, tal com veurem a continuació.

Si atenem a la semàntica, constatem que en l’albada del segle xviii, la paraula «terra» 
posseïa moltes accepcions, acumulades al llarg dels segles medievals i moderns,53 la majo-
ria de les quals encara es conserven. 

Per començar, «terra» era el nom del material més bla de l’escorça terrestre, forma-
da també per roca viva, metalls, etcètera. De la mateixa manera, s’anomenava la part 

50. Manual..., XXVIII, pàg. 243.
51. Manual..., XXV, pàg.173.
52. Manual..., XXV, pàg. 57.
53. Per a una explicació més desenvolupada i amb exemples de l’ús del terme «terra» en aquell període, vegeu: sabaté, L’origen..., 

pàg. 38-41 i torres, Naciones..., pàg. 89-104. 
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d’aquest material més adequat per a la vida vegetal i aprofitable per a l’agricultura. En la 
documentació, «terra» apareix 10 vegades fent referència a aquest significat. 

Així, per exemple, el 18 de maig de 1706, l’escrivà transcriu una carta del rei redactada 
per Vilana Perlas en la qual Carles d’Àustria demana als consellers reparar ràpidament 
les bretxes de les muralles i vigilar per la salut dels barcelonins «evitándose la evidente 
contingencia de infectar los aires los cadáveres en la superficie de la tierra movida se en-
qüentren».54 

També rebia el nom de «terra» el sòl, la superfície planetària que trepitgem en contra-
posició a l’atmosfera, l’aire i a la superfície terrestre coberta d’aigua, sobretot, a la coberta 
d’aigua marina. Per aquesta raó, el concepte apareix 46 vegades fent referència al terra. 

El 30 de setembre de 1705, en «est dia, ni de dia ni de nit, per la part del mar no se 
dispararen bombas a la present Ciutat, si no que per la part de terra».55 Mentre que, el 16 
de maig de 1714, se’ns informa que en «aquest dia, se tirà tant del camp que llansaren a 
terra la major parte de la iglésia dels Caputxins».56

Així mateix, «la terra» era el nom del planeta, del món terrenal, especialment en con-
traposició al més enllà. 

En aquest cas, és només un cop que apareix el mot fent referència al món on vivim, és 
a dir, el món terrenal en contraposició a l’altre món, el celestial. 

El 26 de desembre de 1705, el conseller segon fa un discurs davant del rei en què li 
comunica el desig de la ciutat que, front les adversitats, un cúmul de consols «lo rey del 
cel se digne concedir a nostre adorat rey de la terra las festas de son naxament»,57 és a dir, 
que desitgen que Crist consoli Carles d’Àustria. 

Per descomptat, també s’anomenava «terra» a una porció de superfície terrestre con-
siderada geogràficament en ella mateixa (contrada, comarca, país, continent, per exem-
ple) o com a pertanyent a algú. Aquest algú podia ser un individu o un col·lectiu que podia 
ser propietari material de la terra o exercir algun tipus de jurisdicció sobre la mateixa: les 
terres de tal individu, la terra o les terres d’un senyor feudal, el territori d’una vila o ciutat, 
la terra o terres de reialenc, etcètera. 

El concepte apareix dues vegades a la documentació, fent referència a la propietat 
privada.

Així, el 30 d’agost de 1707, foren entregades al conseller en cap i cosides al dietari les 
objeccions dels consellers davant la règia voluntat de remarcar els reals de vuit curts en el 
Principat. En elles, s’indica al rei que fóra molt convenient que publiqués pregons com-
minant amb «pena de mort natural y confiscació de bens contra los qui estisoran moneda 
usual y corrible, y contra los qui permetran en sas casas y terras comètrer tant detestable 
delicte, la confiscació de ditas casas y terras, sens poder-los aprofitar ignorancia alguna».58

«La terra» també podia ser sinònim de la gent que hi vivia i la treballava, altrament 
dits «paisans», especialment si aquests eren camperols o pagesos, en definitiva, gent de la 
ruralia.

Per últim, en relació als significats més polítics, s’ha de dir que els juristes romanistes 
que donaren suport a la posició dels prínceps medievals, com a posseïdors de la jurisdicció 
general en els seus dominis polítics, produïren que, en el segle xiii, «terra» esdevingués 
sinònim de regne o província, un nom genèric per denominar el territori de les comunitats 
polítiques, especialment, aquelles que no rebien el nom de regne. En conseqüència, Ca-

54. Manual..., XXV, pàg. 128.
55. Manual..., XXV, pàg. 47.
56. Manual..., XXVIII, pàg. 136.
57. Manual..., XXVII, pàg. 62.
58. Manual..., XXVI, pàg. 203.
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talunya, com a comunitat política, pogué ser anomenada «terra». Derivat d’aquest darrer 
significat, apareix a Catalunya, al llarg del segle xiv, un de nou, fruit de la presa de cons-
ciència dels representants dels tres estaments catalans, qui consideraren no només unir 
els seus interessos per diferenciar-se conjuntament del rei d’Aragó, en posicionar-se al 
costat o enfront dels interessos d’aquest, sinó assumir la identificació i representació de 
Catalunya atorgant-se la salvaguarda de la cosa pública del Principat. D’aquesta forma, 
«la terra» també fou sinònim dels catalans representats pels tres braços estamentals reu-
nits en la Cort General de Catalunya o en un Parlament/Junta de Braços, així com d’altres 
institucions, com la Diputació del General, que foren anomenades “de la terra”. 

Tanmateix, aquests significats ja no semblen gaire habituals, ja que en la documen-
tació, «terra» apareix només en 3 ocasions amb una clara connotació política, essent dos 
d’ells transcripcions de textos medievals.

Primerament, en les objeccions al memorial del magistrat de la Llotja del qual ja hem 
parlat, se citen diverses fonts històriques per sustentar l’argumentació del Braç Militar. 
Una d’elles és la Crònica de Desclot: 

Pus com sabeu que havent entrat lo rey de França en esta terra ab lo major tiumfo que 
se ha vist jamés, se’n va ara ab gran dolor, vergonya y major dany. 

Quan diu «esta terra», es refereix a Catalunya, envida en la croada contra Pere II el Gran. 
Una altra font són les Constitucions de Catalunya: 

Conciderant los gloriosos reys predecessors vostres los grans serveys que dels militars 
del present Principat de Cathalunya havian haguts, no solament en defendrer los 
Regnes e terras de la Corona Reyal, més en conquistar de nou per aumentar la dita 
Corona.59 

Quan parla de «terras de la Corona Reyal» es refereix a aquells dominis polítics vinculats 
a la Corona d’Aragó que no reben oficialment el títol de regne, com fou el cas del princi-
pat de Catalunya, els ducats d’Atenes i Neopàtria, el comtat de Provença o la senyoria de 
Montpeller.

I finalment, en el dietari, quan en l’entrada del 19 de gener de 1714, l’escrivà Cases 
deixà anotat que en «aquest dia, vingueren molts desertors dient que anant un destaca-
ment la gent de la terra lo havia derrotat».60 En aquest cas, «terra» podria significar tant 
paisans com Catalunya.

Conclusions

Realitzada aquesta anàlisi a partir de la documentació del Consell de Cent (dietari i do-
cuments cosits) del període que va de gener de 1705 a setembre de 1714, posem en relleu 
les dades i remarquem aquelles que remeten, amb connotació política, als catalans, als 
catalanoaragonesos i espanyols com a col·lectius polítics, així com al principat de Catalu-

59. Manual..., XXVI, pàg. 291 i 292.
60. Manual..., XXVIII, pàg. 119.

https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
https://archive.org/search.php?query=Manual%20de%20Novells%20Ardits%20
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nya com a entitat políticoterritorial, a la fidelitat al príncep sobirà o a les constitucions i 
altres drets de Catalunya, elements bàsics de la identitat patriòtica catalana del moment.

Observem que el concepte «pàtria» apareix en 26 ocasions (96%)61 fent referència al 
principat de Catalunya com a entitat políticoterritorial, mentre que només apareix un cop 
(4%) al·ludint el regne de Castella. 

Així mateix, trobem el concepte «província» 103 vegades, de les quals 91 (88%) són 
en al·lusió al principat de Catalunya i 12 (12%) a altres entitats polítiques (regnes i repú-
bliques), ja sigui específicament per citar la república de les Províncies Unides dels Països 
Baixos o de forma genèrica. 

El concepte «terra» apareix 62 vegades, però només en 3 ocasions (5%) es refereix al 
principat de Catalunya, mentre que en les altres 59 ocasions (95%) contempla significats 
innocus per al tema identitari que ens ocupa. 

Són prou eloqüents les proporcions en què trobem aquests conceptes emprats per 
anomenar Catalunya com a entitat políticoterritorial: d’un total de 120 ocasions, el terme 
més emprat era «província» (76%), seguit de «pàtria» (22%) i «terra» (2%).

Finalment, pel que fa al concepte «nació», el trobem al·ludint als naturals del Princi-
pat, la nació catalana, en 29 ocasions (64%) d’un total de 45 aparicions. De les 29 refe-
rències a la nació catalana, són 5 (17%) les ocasions en què el terme posseeix un sentit 
caracterològic i 24 vegades (83%) on fa referència als catalans com a comunitat política 
caracteritzada pels seus drets i llibertats i capaç d’emprendre accions polítiques. De forma 
testimonial apareixen la nació espanyola i la nació catalanoaragonesa –aquesta de for- 
ma implícita i indirecta– (1 cop cadascuna, 5% del total), de les quals formen part els cata-
lans. La resta d’aparicions del concepte (14 vegades, 33% del total) fan referència a altres 
nacions de forma genèrica o específica.

61. Els percentatges s’han arrodonit. 
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